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ข่าวประจ าวนัที่ 27 มิถุนายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บรหิารส านกังาน กกต.   
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มิติชนออนไลน ์ กกต.ล าปาง แจง อยู่ระหว่างสอบทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปางตาม

อ านาจหน้าที่ 
5 

ข่าวอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ผู้จัดการออนไลน ์ “ธรรมนัส” ยัน พปชร.ไร้แรงกระเพื่อมหลังเลือก กก.บห.ปัดโกง

เลือกตั้ง รู้ดีเกิดอะไรแต่ไม่อยากพูด 
6 

2 ทีเอ็นเอ็นออนไลน์ "ธรรมนัส" ยันพปชร. ไม่ได้ทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง 8 
3 ข่าวสดออนไลน์ 'ธรรมนัส' ยันไม่ทุจริต เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง ลั่นความจริงมีอีก

เยอะ แต่ไม่อยากพูด 
9 

4 แนวหน้าออนไลน ์ 'เสรีพิศุทธ์'เอาไง? 'ธรรมนัส'ไม่กลัวขู่แฉคลิปเลือกตั้งล าปาง รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น 11 
5 เดลินิวส์ออนไลน ์ ธรรมนัสยันไรทุ้จริตลต.ซ่อมล าปาง ลั่นความจริงมีอีกเยอะ 13 
6 โอเอ็นบีออนไลน์ เปิดโผรายช่ือกรรมการบริหารพรรค "พลังประชารัฐ" ชุดใหม่ รอง

หัวหน้าพรรค 9 คน 
14 

7 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

“บิ๊กป้อม” ผงาดหัวหน้าพลังประชารัฐคนใหม่ ปลดกรรมการบริหาร
พรรค 4 กุมาร 

16 

8 มติชนออนไลน ์ เด็กปชป. ยัน พรรคไม่แตก มั่นใจ เลือกตั้งรอบหน้า ทวงคืน 8 ที่นั่ง
เมืองคอนได้แน่ 

17 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ สส.ร่วมรัฐบาลเละ! 'สมพงษ'์ ด่ารัวๆ 'เทพไท' ไร้มารยาท ไม่มีความ
เป็นลูกผู้ชาย สมกับค าน าหน้าว่านาย 

18 

10 ไทยรัฐออนไลน ์ ส.ส.ระยอง พปชร.สุดทน อัดยับ "เทพไท" เป็นพรรคร่วมรัฐบาล หัดมี
มารยาทบ้าง 

19 

11 มติชนออนไลน ์ ส.ส.พปชร.โดดป้อง คสช.โกง อัดเทพไทอยู่ซีก รบ. แต่ไรม้ารยาท 
ชอบวิจารณ์กันเอง 

20 

12 ผู้จัดการออนไลน ์ ส.ส.พปชร.ซัด “เทพไท” เลิกเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น ไล่ย้อนดู
ตระกูลตัวเอง 

21 
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13 แนวหน้าออนไลน ์ ทีม'สมคิด'เหี้ยน! พปชร.ได้กฤษ์จัดทัพ ปิดเกม'4กุมาร'ไร้ชื่อกก.บห.ชุดใหม่ 22 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ ป้อมคุมพปชร.‘นฤมล’เหรัญญิก 24 
15 ไทยรัฐออนไลน ์ พปชร.จัดทัพ ได้ฤกษ์ปรับขุนศึก ปิดเกม 4 กุมาร โดนล้างไพ่โละยกทีม 26 
16 แนวหน้าออนไลน ์ จับตาพปชร.จัดทัพ ไพบูลย์เชื่อ4กุมารไม่ทิง้พรรค กก.บห.ชุดใหม่หน้า

เดิม20คน 
28 

17 ผู้จัดการออนไลน ์ Step by Step ก้าวแรก “ลุงป้อม” ยึดพรรค ก้าวต่อไปยึด “มท.-
สตช.” คุมเบ็ดเสร็จประคองอานาจ 3 ป. 

31 

18 ไทยรัฐออนไลน ์ ลือ "อุตตม-สนธิรัตน"์ วางมือ เลือกหน.-เลขาฯพปชร. "ประวิตร-
อนุชา" มาชัวร์ 

37 

19 ทีเอ็นเอ็นออนไลน์ จับตาวันนี!้ พรรคพลังประชารัฐประชุมใหญ ่เคาะจัดทัพกก.บห.ชุดใหม ่ 38 
20 เนช่ันออนไลน์ 'สมชาต'ิเจอแรงต้านนั่ง'นายทะเบียนพปชร.'พบเคยถูกให้ออกราชการ 39 
21 ผู้จัดการออนไลน ์ จับตาไร้ทีม"สี่กุมาร" ร่วม กก.บห.พลังประชารัฐใหม ่ปรับโลโก-้แก้ไข

บังคับเพิ่มอานาจหัวหน้าพรรค 
40 

22 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประชุมใหญ่พปชร.ระอุแต่เช้า! เฟ้นเครียดตาแหน่งนายทะเบียนพรรค 42 
23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ พปชร. ปรับโลโก้-เปลี่ยนโฆษก-ย้ายพรรค 43 

บทความ  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ต้องสอนให้ ‘ไม่โกง’ ตั้งแต่วันนี้ : โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร ์ 45 
2 มติชนออนไลน ์ เนติบัณฑิตยสภา กับการเลือกตั้ง โดย อรรถพล ใหญ่สว่าง , กฤษฎา 

บุณยสมิต 
47 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่น ถึงเลือกต้ังใหญ ่ 51 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ วิบากแห่งกรรม 13 ปี 53 
5 สยามรัฐออนไลน์ “โกวิทย ์พวงงาม” จับตา “เลือกตั้งท้องถิ่น” กับ “แรงกระเพ่ือม” 

ทางการเมือง 
57 

6 สยามรัฐออนไลน์ โลว์โปรไฟล์ ไฮเพาเวอร์ 61 
7 สยามรัฐออนไลน์ ถอดรหัส แผน 5 ขั้น “3 ป.” “บิ๊กป้อม”ขัดตาทัพ รอ “บิ๊กตู”่ หัว

หน้าพปชร. ตัว จริง 
64 

8 ข่าวสดออนไลน์ คอลัมน ์วิเคราะห์การเมือง : สัญญะ การเมือง การเมือง Flash Mob 
เดือน กรกฎาคมนี ้

67 
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วันที่ 26 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเมธา ศิลาพันธ์              

นายกฤช เอื้อวงศ์ นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจ            

ผู้เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น (ส าหรับการเข้าสู่

ต าแหน่งครั้งแรก) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 
 

 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจผู้เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเพือ่เลื่อน           

และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ประเภทอ านวยการระดับต้น 
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วันที่ 26 มิถุนายน 2563 - 15:09 น.  

กกต.ล าปาง แจง อยู่ระหว่างสอบทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปางตามอ านาจหน้าที่ 

 
กกต.ล าปาง เผย อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริงปมร้องเรียนเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ล าปาง เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อม เขตเลือกต้ังที่ 4 จ.ล าปาง ว่าขณะนี้อยู่ระหว่าง
การด าเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงตามอ านาจหน้าที่ เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงจะส่งให้กับทาง กกต.กลางได้รับทราบ
และพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การด าเนินการสอบสวนต้องด าเนินการภายในเวลา 15 วัน แต่หากพยานหลักฐานมีมากก็
อาจจะต้องขยายเวลาออกไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2244180  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2244180
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/27-14.jpg
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เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2563 18:50   ปรับปรุง: 26 มิ.ย. 2563 21:06   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“ธรรมนัส” ยัน พปชร.ไร้แรงกระเพื่อมหลังเลือก กก.บห.ปัดโกงเลือกตั้ง รู้ดีเกิดอะไรแต่ไม่อยากพูด 

 
“รมช.เกษตรฯ” ขนสิ่งของมองชุมชนดินแดง-ห้วยขวาง ช่วยลดผลกระทบโควิด-19 เตือนสถานการณ์ดีขึ้น แต่

ทกุคนต้องไม่ประมาท ยนั พปชร.ไรแ้รงกระเพื่อมหลงัประชุมเลือก กก.บห. ขณะผลสะเทอืนถงึการปรบั ครม. เปน็เรือ่ง
ของนายกรฐัมนตรตีัดสนิใจ พรอ้มยืนยนัไมท่จุริตเลือกตั้ง มองเปน็เรือ่งธรรมดาของเกมการเมือง แยม้รู้ดีในพื้นที่เกดิ
อะไรขึ้น แตไ่มอ่ยากพูด! 

วันนี้ (26 มิ.ย.) ที่โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง กทม. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
และคณะ ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนชุมชนดินแดง-ห้วยขวาง โดย ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า 
การให้ก าลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในครั้งนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐ รวมถึงผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่ได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องมาตลอด  ซึ่งเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนเสริมจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ทั้งนี้ สิ่งของที่ ร.อ.ธรรมนัส และคณะมอบให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย ข้าวสาร, ปลากระป๋อง และบะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป พร้อมด้วยสิ่งของจ าเป็นในการด ารงชีวิต จ านวน 500 ชุด และยังมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่โรงเรียนสาม
เสนนอก และโรงเรียนวิชากร โรงเรียนละ 300 ขวดเพื่อไว้ใช้ส าหรับในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในช่วง
เปิดเทอมที่จะถึงน้ี 

“แม้สถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น มีผู้ติดเชื้อน้อยลง และไม่
มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมา 32 วันแล้ว แต่อยากฝากให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ใส่หน้ากาก
อนามัยและหมั่นล้างมือบ่อยๆอย่างเช่นที่เคยท ามาโดยตลอด เพื่อยับยั้งการกลับมาระบาดอีกครั้งด้วย” ร.อ.ธรรมนัส 
ระบ ุ

ส าหรับการประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐ เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคในวันพรุ่งนี้ (27 มิ.ย.) นั้น ร.อ.
ธรรมนัส กล่าวว่า มองว่า จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนต าแหน่งต่างๆ จะเป็นไปตามรายชื่อที่ปรากฏในข่าวหรือไม่
น้ัน ในวันพรุ่งนี้สมาชิกก็จะได้มีการตัดสินใจกัน โดยยืนยันว่า ภายในพรรคพลังประชารัฐไม่มีปัญหา และสามารถท างาน
เดินหน้าต่อไปได้ภายหลังมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ภายหลังการเลือกกรรมการบริหารพรรคแล้ว จะสะเทือนถึงการปรับ ครม.หรือไม่ ประกอบกับ
ขณะนี้ก็มีความพยายามวิ่งเต้นเพื่อต าแหน่งรัฐมนตรีจากหลายพรรค ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การตัดสินใจปรับ ครม. เป็น
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อ านาจของนายกรัฐมนตรี ว่าจะปรับ ครม.หรือไม่ ส าหรับการที่พรรคร่วมรัฐบาลมี ส.ส. เพิ่มมากขึ้นจะกระทบถึงโควตา
รัฐมนตรีภายในพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีในการพิจารณา 

ส่วนการร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งที่ จ.ล าปาง ซึ่งมีการเผยแพร่คลิปที่อ้างว่าเป็นการทุจริตนั้น ร.อ.ธรรมนัส 
กล่าวยืนยันว่า ในฐานะที่ตนเองเป็นนักการเมืองมาเป็นเวลานาน หากจะมีการร้องเรียนเรื่องทุจริตเลือกตั้ง ก็จะเป็นช่วง
ก่อนเข้าคูหาในวันเลือกตั้ง ซึ่งก็เป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายที่มีสิทธิ์จะร้องเรียน ตนเองไม่อยากก้าวล่วง  แต่ขอยืนยันว่า 
ขณะนี้การเลือกตั้งจบไปแล้ว ส าหรับที่มีการขู่ว่าบางคลิปมีหลักฐานถึงขั้นที่จะสามารถยุบพรรคพลังประชารัฐในอนาคต
ได้นั้น ในฐานะที่ตนเองอยู่ในพื้นที่มาเป็นเวลามากกว่า 20 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้ง ตนเองรู้ดีที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นที่ จ.
ล าปาง แต่ไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์พรรคอ่ืน เพราะไม่ใช่แนวทางเล่นการเมืองของตน 

“ถ้าจะให้ผมพูดตามหลักความจริง มันมีอะไรอีกเยอะ แต่ผมไม่อยากพูด ผมอยู่ในพื้นที่ ไปปราศรัยทุกหมู่บ้าน 
ทุกต าบล ท าไมจะไม่รู้ว่าประชาชนเขาจะเลือกใคร ตัวผู้สมัครก็อยู่กับผม  ปราศรัยทุกวัน จะมีเวลาไปท าอะไร” ร.อ.
ธรรมนัส กล่าวย้ า 
ส่วนการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะชะลอการประกาศรับรองผลเลือกตั้งออกไปนั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า 
เป็นเรื่องปกติของการเมืองและการเลือกต้ัง ยืนยันว่า ตนเองไม่ได้กระท าความผิดทุจริตการเลือกตั้ง 

ผู้สื่อข่าวถามว่า หาก กกต. ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จะมีการสอบถามถึงเหตุและ
ผลในการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของว่าที่ ส.ส. โดยขณะนี้ทาง กกต. ก็
ยังไม่ได้มีการแจ้งว่าที่ ส.ส. เพื่อเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด และในส่วนของตนเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง เพราะมีหน้าที่
ไปปราศรัย ไม่ได้กระท าการทุจริต จึงเชื่อว่าไม่ได้อยู่ในข่ายที่ กกต. จะต้องเรียกไปช้ีแจงเพื่อให้ข้อมูลแต่อย่างใด. 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000066053  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000066053
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26 มิถุนายน 2563 19:48 72  

"ธรรมนัส" ยันพปชร. ไม่ได้ทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

 
"ธรรมนัส" ยันพปชร. ไม่ได้ทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง เชื่อประชุมใหญ่สามัญฯพรุ่งนี้ราบรื่น  

วันนี้( 26 มิ.ย.63) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวถึงการประชุม
ใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐในวันพรุ่งนี้ (27 มิ.ย.) เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยเชื่อว่าทุกจะเป็นไป
อย่างราบรื่น เพราะมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วและต าแหน่งต่างๆสมาชิกได้ตัดสินใจกันแล้ว ส่วนหลังการปรับเปลี่ยน
กรรมการบริหารพรรค จะน าไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีและจะต้องปรับสัดส่วนให้พรรคร่วมรัฐบาล ที่มีส.ส.เพิ่มขึ้นด้วย
หรือไม่นั้นถือเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตร ี 

ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวถึงเรื่องร้องเรียนทุจริตเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 จังหวัดล าปาง ที่มีการกล่าวหาพรรคพลัง
ประชารัฐทุจริตการเลือกตั้ง ว่า ในฐานะที่เป็นนักการเมืองมายาวนาน ทุกครั้งหากจะมีการร้องเรียนต้องร้องเรียนก่อนที่
จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ในครั้งนี้การเลือกตั้งจบไปแล้ว 

ส่วนการอ้างที่มีคลิปหรือหลักฐานมาร้องเรียนจนถึงขั้นอาจยุบพรรคได้นั้น ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่า อยู่ในพื้นที่
การหาเสียงกว่า 20 วัน รู้เห็นทุกอย่างดี จึงมั่นใจว่าไม่ได้กระท าการทุจริตการเลือกตั้งตามขอร้องเรียนและจนถึงขณะนี้
กกต.ยังไม่มีการประสานเพื่อข้อมูลจากทั้งผู้สมัครของพรรคและตนเอง จึงไม่กังวลกับกรณีที่กกต.ชะลอการประกาศผล
เลือกตั้งออกไปด้วย  

ขณะเดียวกันวันนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้เดินทางมามอบถุงยังชีพให้กับประชาชนบนิเวณโรงเรียนสามเสนนอก ชุมชน
ดินแดง-ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง เพื่อให้ก าลังใจประชาชน พร้อมย้ าว่า รัฐมนตรี ส.ส. ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ จะลง
พื้นที่เพ่ือดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้ไม่ใช่ในนามรัฐบาลแต่ก็เป็นในนามพรรคพลังประชารัฐ 
 
อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/45504  
  

https://www.tnnthailand.com/content/45504
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26 มิ.ย. 2563 - 20:25 น.  

'ธรรมนัส' ยันไม่ทุจริต เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง ลั่นความจริงมีอีกเยอะ แต่ไม่อยากพูด  

 
'ธรรมนัส' เผยไร้ปัญหา หลังตั้งกก.บห.ชุดใหม่ ยันเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 ไม่มีทุจริต 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ โรงเรียนสามเสนนอก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบถุงยัง
ชีพเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนชุมชนดินแดง-ห้วยขวาง เพื่อช่วยเหลือประชาชนเสริมจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้
เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 

โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ของพรรคพลังประชารัฐ เพื่อเลือก
กรรมการบริหารพรรคในวันที่ 27 มิ.ย.ว่า เชื่อว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนต าแหน่งต่างๆ จะเป็นไปตามรายชื่อ
ที่ปรากฏในข่าวหรือไม่ให้สมาชิกได้ตัดสินใจ ยืนยันว่าภายในพรรคไม่มีปัญหาและสามารถท างานเดินหน้าต่อไปได้
ภายหลังมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 

ผู้สื่อข่าวถามว่าภายหลังการเลือกกรรมการบริหารพรรค จะส่งผลไปถึงการปรับครม.ด้วยหรือไม่ เพราะหลาย
พรรคเริ่มมีความเคลื่อนไหวเรื่องต าแหน่งรัฐมนตรี  ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การตัดสินใจปรับครม. เป็นอ านาจของ
นายกรัฐมนตรี ว่าจะปรับครม.หรือไม่ปรับ 

ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีส.ส.เพิ่ม จะกระทบถึงโควตารัฐมนตรีภายในพรรคพปชร.หรือไม่ ร.อ.
ธรรมนัส กล่าวย้ าว่า เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีพิจารณา 

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 ไม่มีทุจริต 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งส.ส.ล าปาง เขต 4 ที่

มีการเผยแพร่คลิปที่อ้างว่าเป็นการทุจริต ว่า ตนเป็นนักการเมืองมานาน หากจะมีการร้องเรียนเรื่องทุจริตเลือกตั้งก็จะ
เป็นช่วงก่อนเข้าคูหาในวันเลือกตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายที่มีสิทธิ์จะร้องเรียน จึงไม่อยากก้าวล่วง แต่ยืนยันว่าขณะนี้
การเลือกต้ังจบไปแล้ว 

ส่วนที่มีการขู่ว่าบางคลิปมีหลักฐานถึงขั้นที่จะสามารถยุบพรรคพลังประชารัฐในอนาคตได้นั้น ตนอยู่ในพื้นที่
มากว่า 20 วันก่อนเลือกตั้ง รู้ดีที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นที่ จ.ล าปาง แต่ไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์พรรคอื่น เพราะไม่ใช่
แนวทางเล่นการเมืองของตน 

“ถ้าจะให้พูดตามหลักความจริงมีอะไรอีกเยอะ แต่ไม่อยากพูด ผมยืนยันว่าอยู่ในพื้นที่ ไปปราศรัยทุกหมู่บ้าน 
ทุกต าบล ท าไมจะไม่รู้ว่าประชาชนเขาจะเลือกใคร ตัวผู้สมัครก็อยู่กับผม ปราศรัยทุกวันจะมีเวลาไปท าอะไร “ ร.อ.
ธรรมนัส กล่าว 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/ธรรมนัส-พรหมเผ่า-2.jpg
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เมื่อถามถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะชะลอการประกาศผลเลือกตั้งออกไปก่อน ร.อ.ธรรมนัส 
กล่าวว่า ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไร เป็นเรื่องปกติของการเมืองและการเลือกต้ัง ย้ าว่าไม่ได้กระท าความผิดทุจริตการเลือกตั้ง 

เมื่อถามว่าหาก กกต. ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จะมีการสอบถามถึงเหตุและผลใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของว่าที่ส.ส และกกต.ยังไม่ได้แจ้งว่าที่ส.ส. 
เพื่อเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของตนก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง เพราะมีหน้าที่ไปปราศรัย ไม่ได้กระท าการทุจริต จึงเชื่อว่า
ไม่ได้อยู่ในข่ายที่ กกต. จะต้องเรียกไปช้ีแจงเพื่อให้ข้อมูล 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4390766  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4390766
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วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 20.57 น. 

'เสรีพิศุทธ์'เอาไง? 'ธรรมนัส'ไม่กลัวขู่แฉคลิปเลือกตั้งล าปาง รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น 

 
"ธรรมนัส" มั่นใจ พปชร.ไร้แรงกระเพื่อมหลังเลือก กก.บห.ย้ าปรับ ครม.นายกฯตัดสินใจ ยันไม่ทุจริตเลือกตั้ง มองเป็น
เรื่องธรรมดาเกมการเมือง แย้มรู้ดีในพื้นที่เกิดอะไรขึ้นแต่ไม่อยากพูด 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่โรงเรียนสามเสนนอก กทม. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดินทางไปมอบถุงยังชีพเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนชุมชนดินแดง-ห้วยขวาง โดย ร้อย

เอกธรรมนัส เปิดเผยว่า การให้ก าลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในครั้งนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้แทนราษฎร 

หรือ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐรวมถึงผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่ได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องมาตลอด 

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนเสริมจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 

ส าหรับการประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐ เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคในวันพรุ่งนี้(27 มิ.ย.) นั้น มอง

ว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนต าแหน่งต่างๆ จะเป็นไปตามรายชื่อที่ปรากฏในข่าวหรือไม่นั้น ในวันพรุ่งนี้สมาชิกก็

จะได้มีการตัดสินใจกัน โดยยืนยันว่าภายในพรรคพลังประชารัฐไม่มีปัญหา และสามารถท างานเดินหน้าต่อไปได้ภายหลัง

มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ภายหลังการเลือกกรรมการบริหารพรรคแล้ว จะสะเทือนถึงการปรับ ครม.หรือไม่ ประกอบกับ

ขณะนี้ก็มีความพยายามวิ่งเต้นเพื่อต าแหน่งรัฐมนตรีจากหลายพรรค ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า การตัดสินใจปรับ ครม. 

เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี ว่าจะปรับ ครม.หรือไม่ ส าหรับการที่พรรคร่วมรัฐบาลมี ส.ส. เพิ่มมากขึ้นจะกระทบถึง

โควตารัฐมนตรีภายในพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีในการพิจารณา 

ส่วนการร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งที่จังหวัดล าปาง ซึ่งมีการเผยแพร่ คลิปที่อ้างว่าเป็นการทุจริตนั้น ในฐานะที่

ตนเองเป็นนักการเมืองมาเป็นเวลานาน หากจะมีการร้องเรียนเรื่องทุจริตเลือกตั้งก็จะเป็นช่วงก่อนเข้าคูหาในวันเลือกตั้ง 

ซึ่งก็เป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายที่มีสิทธิ์จะร้องเรียน ตนเองไม่อยากก้าวล่วง แต่ขอยืนยันว่าขณะนี้การเลือกตั้งจบไปแล้ว 

ส าหรับที่มีการขู่ว่าบางคลิปมีหลักฐานถึงขั้นที่จะสามารถยุบพรรคพลังประชารัฐในอนาคตได้นั้น  ในฐานะที่

ตนเองอยู่ในพื้นที่มาเป็นเวลามากกว่า 20 วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง ตนเองรู้ดีที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดล าปาง แต่ไม่
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อยากไปวิพากษ์วิจารณ์พรรคอื่น เพราะไม่ใช่แนวทางเล่นการเมืองของผม ถ้าจะให้ผมพูดตามหลักความจริงมันมีอะไร

อีกเยอะ แต่ผมไม่อยากพูด 

"ผมยืนยันว่า ผมอยู่ในพื้นที่ ไปปราศรัยทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล  ท าไมจะไม่รู้ว่าประชาชนเขาจะเลือกใคร ตัว

ผู้สมัครก็อยู่กับผม ปราศรัยทุกวันจะมีเวลาไปท าอะไร ส่วนการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะชะลอการ

ประกาศผลเลือกตั้งออกไป ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไร โดยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติของการเมืองและการเลือกตั้ง ยืนยันว่า

ตนเองไม่ได้กระท าความผิดทุจริตการเลือกตั้ง"ร.อ.ธรรมนัส กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า หาก กกต. ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จะมีการสอบถามถึงเหตุและ

ผลในการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของว่าที่ ส.ส โดยขณะน้ีทาง กกต. ก็ยัง

ไม่ได้มีการแจ้งว่าที่ ส.ส. เพื่อเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด และในส่วนของตนเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง เพราะมีหน้าที่ไป

ปราศรัย ไม่ได้กระท าการทุจริต จึงเขื่อว่าไม่ได้อยู่ในข่ายที่ กกต. จะต้องเรียกไปช้ีแจงเพื่อให้ข้อมูลแต่อย่างใด  

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/501798  

 

  

https://www.naewna.com/politic/501798
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ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 22.49 น. 

ธรรมนัสยันไร้ทุจริตลต.ซ่อมล าปาง ลั่นความจริงมีอีกเยอะ 
“ธรรมนัส”ยืนยันไม่มีทุจริตเลือกตั้ง เขต 4 จ.ล าปาง มองเป็นเรื่องธรรมดาของเกมการเมือง 
แย้มรู้ดีในพื้นที่เกิดอะไรขึ้นแต่ไม่อยากพูด 
 
 

  
 

 
 
 
 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่โรงเรียนสามเสนนอก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการ
ร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งส.ส.ล าปาง  เขต 4 ที่มีการเผยแพร่คลิปที่อ้างว่าเป็นการทุจริตว่า ในฐานะที่ตนเองเป็น
นักการเมืองมาเป็นเวลานาน หากจะมีการร้องเรียนเรื่องทุจริตเลือกตั้งก็จะเป็นช่วงก่อนเข้าคูหาในวันเลือกตั้ง ซึ่งก็เป็น
เรื่องของแต่ละฝ่ายที่มีสิทธิ์จะร้องเรียน ตนเองไม่อยากก้าวล่วง แต่ขอยืนยันว่าขณะนี้การเลือกตั้งจบไปแล้ว ส าหรับที่มี
การขู่ว่าบางคลิปมีหลักฐานถึงขั้นที่จะสามารถยุบพรรคพลังประชารัฐในอนาคตได้นั้น ในฐานะที่ตนเองอยู่ในพื้นที่มาเป็น
เวลามากกว่า 20 วันก่อนถึงวันเลือกต้ัง 

“ผมเองรู้ดีที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นที่ จ.ล าปาง แต่ไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์พรรคอื่น เพราะไม่ใช่แนวทางเล่น
การเมืองของผม  ถ้าจะให้ผมพูดตามหลักความจริงมันมีอะไรอีกเยอะแต่ผมไม่อยากพูด ผมยืนยันว่าผมอยู่ ในพื้นที่ ไป
ปราศรัยทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ท าไมจะไม่รู้ว่าประชาชนเขาจะเลือกใคร ตัวผู้สมัครก็อยู่กับผม ปราศรัยทุกวันจะมีเวลาไป
ท าอะไร “ ร.อ.ธรรมนัส กล่าว 

เมื่อถามถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. )จะชะลอการประกาศผลเลือกตั้งออกไป  ร.อ.ธรรมนัส 
กล่าวว่า ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรโดยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติของการเมืองและการเลือกตั้ง ยืนยันว่าตนเองไม่ได้กระท า
ความผิดทุจริตการเลือกต้ัง 

ผู้สื่อข่าวถามว่า หาก กกต. ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จะมีการสอบถามถึงเหตุและ
ผลในการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของว่าที่ส.ส โดยขณะนี้ทาง กกต. ก็ยัง
ไม่ได้มีการแจ้งว่าที่ ส.ส. เพื่อเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด และในส่วนของตนเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง เพราะมีหน้าที่ไป
ปราศรัย ไม่ได้กระท าการทุจริต จึงเช่ือว่าไม่ได้อยู่ในข่ายที่ กกต. จะต้องเรียกไปช้ีแจงเพื่อให้ข้อมูลแต่อย่างใด 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/782035  
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.newtv.co.th/m/news/?id=59037  
         : https://thai.ac/news/show/461394  

https://www.dailynews.co.th/politics/782035
https://www.newtv.co.th/m/news/?id=59037
https://thai.ac/news/show/461394
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26 มิ.ย. 2563, 13:41  

เปิดโผรายชือ่กรรมการบริหารพรรค "พลงัประชารัฐ" ชุดใหม่ รองหัวหน้าพรรค 9 คน 

 
เปิดโผรายช่ือ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ในวันที่ 27 

มิถุนายนนี้ เพ่ือตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เลือกหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรคคนใหม่ 
ล่าสุด คณะท างานศึกษารายละเอียด การเตรียมประชุมใหญ่พรรค และแก้ไขข้อบังคับพรรค ที่มี นายไพบูลย์ นิติตะวัน 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรักษาการองหัวหน้าพรรคเป็นประธาน เตรียมปรับโครงสร้างใหม่ โดยกรรมการบริหารพรรคชุด
ใหม่ มีประมาณ 29 คน จากเดิม 34 คน ซึ่งตามข้อบังคับพรรคสามารถตั้งกรรมการบริหารพรรคได้ไม่เกิน 45 คน 

ในส่วนของหัวหน้าพรรคคนใหม่ เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าจะเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใน
ฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ เลขาธิการพรรคเป็น นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท “กลุ่มสามมิตร” 
ส่วนผู้อ านวยการพรรคเป็น นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

ส าหรับรองหัวหน้าพรรคคาดว่าจะเพ่ิมเป็น 9 คน ประกอบด้วย 1. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2. นายสมศักดิ์ เทพ
สุทิน 3. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 4. นายไพบูลย์ นิติตะวัน 5. นายวิรัช รัตนเศรษฐ 6. นายสุชาติ ชมกลิ่น 7. ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า 8. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ และ 9. นายสันติ ที่จะเป็นรองหัวหน้าพรรค ควบกับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการพรรค ส่วนต าแหน่งนายทะเบียนพรรคและเหรัญญิก จะมีการเปลี่ยนคนใหม่ทั้งหมด โดยต าแหน่งรอง
หัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรค จะแต่งตั้งในภายหลัง 
 ส าหรับโผรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ชุดใหม่ รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้ ได้มีการพิจารณาตัว
บุคคลไว้แล้วทั้ง 29 คน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมการบริหารชุดเดิม แต่ก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างบางส่วน แต่กรรมการบริหาร
ส่วนที่หายไป 5 คน จะเป็นกลุ่มของ 4 กุมาร ส าหรับรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ คาดว่าจะประกอบไปด้วย 1. 
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 3. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ   4. นายไพบูลย์ นิติตะวัน 5. นายวิรัช 
รัตนเศรษฐ 6. นายสุชาติ ชมกลิ่น 7. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า                8. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 9. นายสันติ 
พร้อมพัฒน์ 10. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 11. ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 12. นายสุพล ฟองงาม 13. นายสกลธี ภัททิยกุล 
14. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 15. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 16. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 17. นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ 18. นาง
ประภาพร อัศวเหม 19. นายนิโรธ สุนทรเลขา 20. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 21. นายสุรชาติ ศรีบุศกร 22. นายบุญสิงห์ วริ
นทร์รักษ์ 23. นายไผ่ ลิกค์ เป็นต้น 
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โดยบุคคลเหล่านี้คาดว่าจะได้กลับเข้ามาเป็น กรรมการบริหารพรรค อีกครั้ง แต่ส าหรับกรรมการบริหารพรรค
เดิมจากกลุ่ม 4 กุมาร ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 คน ส่วนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่า จะมีใครได้รับคัดเลือกเข้ามาบ้าง ที่จะ
เป็น กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ชุดใหม่ 

ทั้งนี้ การประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ ประจ าปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่เมืองทอง
ธานี ในเวลา 13.00 น. โดยวาระส าคัญของการประชุมครั้งนี้ และก าลังเป็นที่จับตาคือ การเลือกตั้ง คณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม่ ว่าจะมีใครได้เข้ามาเป็น กรรมการบริหารพรรคบ้าง ประกอบกับคณะกรรมการบริหารพรรคชุด
ใหม่ จะต้องมีการลดจ านวนลงจากเดิม 34 คน เหลือประมาณ 29 คน 
 
อ้างอิง : https://www.onbnews.today/post/31589 
  

https://www.onbnews.today/post/31589
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วันที่ 26 มิถุนายน 2563 - 14:01 น.  

“บิก๊ปอ้ม” ผงาดหัวหนา้พลังประชารัฐคนใหม่ ปลดกรรมการบริหารพรรค 4 กมุาร 

 
ล้างบางกลุ่ม 4 กุมาร พลังประชารัฐ ดัน “บิ๊กป้อม” หัวหน้า – “อนุชา” เลขาธิการพรรคคนใหม่ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมใหญ่สามัญ พรรคพลังประชารัฐ ประจ าปี 2563 ในวันพรุ่งนี้ (27 มิ.ย.63) เวลา 

13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.4 เลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) 26 คน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค เป็นหัวหน้าพรรค และนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาทและรองประธานยุทธศาสตร์พรรค เป็น
เลขาธิการพรรค 

ทั้งนี้ กก.บห.พรรคชุดใหม่ 26 คน จะมาจากกก.บห.พรรคชุดเก่าทั้งหมด ยกเว้นแกนน า 4 กุมาร 8 คน ได้แก่ 
1.นายอุตตม สาวนายน อดีตหัวหน้าพรรค 2.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตเลขาธิการพรรค 3.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 
อดีตรองหัวหน้าพรรค 4.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตกก.บห.พรรค 5.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ อดีตเหรัญญิกพรรค 
6.นายวิเชียร ชวลิต อดีตนายทะเบียนพรรค 7.นายชวน ชูจันทร์ อดีตกก.บห.พรรค 8.นายสันติ กีระนันทน์ อดีตกก.บห.
พรรค 

ส าหรับ กก.บห.ชุดใหม่ทั้ง 26 คน อาทิ 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรค 2.นายอนุชา นา
คาศัย เลขาธิการพรรค 3.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค 4.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองหัวหน้าพรรค 5.นาย
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค 6.นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค 7. นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้า
พรรค 8. นายสุชาติ ชมกลิ่น รองหัวหน้าพรรค 9. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองหัวหน้าพรรค 10. นายพุทธิพงษ์ ปุณณ
กันต์ รองหัวหน้าพรรค11.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคและผู้อ านวยการพรรค 12.นายอิทธิพล คุณปลื้ม 13.
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 14.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 15.นายสุพล ฟองงาม 16.นายสกลธี ภัททิยกุล 17.นายชาญวิทย์ 
วิภูศิริ 18.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 19.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 20.นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-482770 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-482770
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วันที่ 26 มิถุนายน 2563 - 17:09 น.  

เด็กปชป. ยัน พรรคไม่แตก มั่นใจ เลือกตั้งรอบหน้า ทวงคืน 8 ที่นั่งเมืองคอนได้แน่ 

 
เด็กปชป. ยัน พรรคไม่แตก มั่นใจ เลือกตั้งรอบหน้า ทวงคืน 8 ที่นั่งเมืองคอนได้แน่ 

วันนี้ (26 มิ.ย.) ที่จ.นครศรีธรรมราช นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 
กล่าวถึงความเคลื่อนไหวภายในพรรคประชาธิปัตย์ว่า ทุกอย่างสงบนิ่ง และเป็นไปตามกฎกติกา ส าหรับข่าวที่ออกมาว่า 
จะมีส.ส.จะย้ายพรรคนั้น ตนยืนยันได้ว่า ไม่มีอย่างแน่นอน การที่ทุกคนไปทานข้าวกัน เพราะเรามีเพื่อนต่างพรรคกันได้ 
สามารถไปทานข้าวได้ทุกพรรค ต้องไม่ลืมว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเก่าแก่พรรคหนึ่ง และเป็นพรรคที่เปิดกว้าง 
ไม่ได้ขีดเส้นว่า เราเป็นส.ส.พรรคนี้ จะไม่สามารถเดินทางไปร่วมรับประทานอาหารกับพรรคอื่นได้ ไม่ใช่ว่า การไปเจอ
ใครสักคน ไม่สามารถไปพูดคุย ไปทานข้าว พูดคุยกันได้ ตนมีเพื่อนอยู่ต่างพรรคมาก และยืนยันว่า ตนไม่ได้คิดที่จะย้าย
พรรค หากพี่น้องประชาชนได้เห็นพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าไปท างานมากขึ้น เช่น ตนเป็นส.ส.
สมัยแรก ได้รับโอกาสให้เป็นกรรมาธิการ (กมธ.) งบประมาณ ตั้งแต่ปีแรก รับโอกาสเป็นรอง โฆษกพรรค และใน
ปีงบประมาณ 2564 ถ้ายึดตามกมธ.ในโควต้าพรรคในภาคปฎิบัติ ล้วนแต่เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น และนี่คือประชาธิปัตย์ที่
เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาท าหน้าที่แทนประชาชน 

เมื่อถามว่า ความเชื่อมั่นของประชาชนจะลดถอยลง แฃะท าให้การเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้จ านวนสมาชิกลด
น้องลงไปหรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า “ไม่จริง คนที่รัก ก็ต้องรัก ผมจะท าให้เห็นว่า การเลือกตั้งเที่ยวหน้า จ.
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์จะกวาดที่นั่งทั้ง 8 เขต กลับมาให้ได้อีกครั้ง ผมจะลงมาทวงเก้าอี้กลับคืนมา ส่วนจะ
เป็นเมื่อไหร่ ต้องจับตามองกันอีกครั้ง ยืนยันยังไม่มีการปรับเก้าอื้ ใน ครม.แต่อย่างใด” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2244474  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2244474
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/954878.jpg
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26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:43 น.        

สส.ร่วมรัฐบาลเละ! 'สมพงษ์' ด่ารัวๆ 'เทพไท' ไร้มารยาท ไมม่ีความเปน็ลกูผูช้าย สมกบัค า
น าหน้าวา่นาย 

 
26 มิ.ย.63 - นายสมพงษ์ โสภณ ส.ส. ระยอง  พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  กล่าวถึงกรณี นายเทพไท  เสน

พงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช  อภิปรายรายงานยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาประเทศ ต่อที่ประชุมสภาฯเมื่อวันที่ 
25 มิย. ที่ระบุว่ายุค คสช. พบการทุจริตคอร์รัปชันมากกว่ารัฐบาลเลือกตั้งของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่า รับไม่ได้กับ
การอภิปราย      มันหมดเวลาที่จะมากล่าวหาแต่คนอื่นๆ ไม่เคยมองตัวเองตระกูลตัวเองว่าเหมาะสมกับค าพูดที่
สัมภาษณ์ออกมาแล้วเหรอ  เพราะนายเทพไทและตระกูลตัวเองก็ยังมีคดีทุจริตการเลือกตั้ง นายกอบจ.นครศรีธรรมราช
เมื่อปี 2557  น้ันก็ยังไม่จบและคดีความยังรออยู่  ตนคิดว่านายเทพไท เอาตัวเองน้องตัวเองให้รอดก่อนจะมาวิจารณ์ใคร
หรือองค์กรใด 

"คนเราควรมีมารยาท มีความเป็นลูกผู้ชาย สมกับค าน าหน้าว่านาย คุณเป็น ส.ส. ในพรรคร่วมรัฐบาล พูดจา
อะไรก็อย่าท าเสียบรรยากาศของการเป็นเพื่อน ส.ส. ด้วยกัน  การที่นาย เทพไท ออกมาวิจารณ์คนนั่นคนนี้โกง ขอให้
คุณมอง ตัวเอง ตระกูลตัวเองด้วย การจะว่าคนอื่นๆ โดยเอาสถิติตัวเลข มาชี้ว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีคุณเป็นคนไทยต้อง
เคารพกฎหมายประเทศไทย อย่าท าตัวเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นพระเอก ตลอดเวลา ขอให้นายเทพไท หยุดพฤติกรรมแบบนี้
ได้แล้ว การที่ผมออกมาต่อว่าเป็นเรื่องระหว่างคุณกับผม เพราะว่าร าคาญ ความเอาดีใส่ตัวชั่วคนอื่น ย้อนเวลากลับไปถึง
แต่อดีตเข้าใจได้ว่าคุณนั้นต้องการเชียร์รัฐบาล สมัยที่เพื่อนรักคุณเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ควรเอาแบบพอเหมาะพอควร 
หัดมองไปข้างหน้าได้แล้ว"  ส.ส.ระยอง พรรคพลังประชารัฐระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69807 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69807
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ไทยรัฐออนไลน์26 มิ.ย. 2563 18:15 น. 

ส.ส.ระยอง พปชร.สุดทน อัดยับ "เทพไท" เป็นพรรคร่วมรัฐบาล หัดมีมารยาทบ้าง 

 
ส.ส.ระยอง พปชร. ออกโรงป้อง คสช. อัดยับสุดแสบ "เทพไท" สอน เป็นพรรคร่วมรัฐบาล หัดมีมารยาท "อย่าเอาดี

ใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น" เตือน ระวังหมดเรื่องพูด เผลอเอาคดีตระกูลตัวเองมาประจาน เย้ยเอาคดีน้องตัวเองให้รอดก่อน 
วันที่ 26 มิ.ย. นายสมพงษ์ โสภณ ส.ส.ระยอง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณี นายเทพไท เสนพงศ์ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช อภิปรายรายงานยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาประเทศ ต่อที่ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 25 
มิ.ย. ที่ระบุว่า ยุค คสช. พบการทุจริตคอร์รัปชันมากกว่ารัฐบาลเลือกตั้งของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่า รับไม่ได้กับการ
อภิปราย มันหมดเวลาที่จะมากล่าวหาแต่คนอื่น ไม่เคยมองตัวเองตระกูลตัวเองว่าเหมาะสมกับค าพูดที่สัมภาษณ์ออก
มาแล้วเหรอ เพราะนายเทพไท และตระกูลตัวเอง ก็ยังมีคดีทุจริตการเลือกตั้ง นายกอบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 
น้ันก็ยังไม่จบ และคดีความยังรออยู่ ตนคิดว่า นายเทพไท เอาตัวเองน้องตัวเองให้รอดก่อน จะมาวิจารณ์ใคร หรือองค์กร
ใด 

"คนเราควรมีมารยาท มีความเป็นลูกผู้ชาย สมกับค าน าหน้าว่า นาย คุณเป็น ส.ส. ในพรรคร่วมรัฐบาล พูดจา
อะไรก็อย่าท าเสียบรรยากาศของการเป็นเพื่อน ส.ส. ด้วยกัน การที่นายเทพไท ออกมาวิจารณ์คนนั่นคนนี้โกง ขอให้คุณ
มอง ตัวเอง ตระกูลตัวเองด้วย การจะว่าคนอื่นๆ โดยเอาสถิติตัวเลข มาชี้ว่า คนนั้นคนนี้ไม่ดีคุณเป็นคนไทยต้องเคารพ
กฎหมายประเทศไทย อย่าท าตัวเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นพระเอก ตลอดเวลา ขอให้นายเทพไท หยุดพฤติกรรมแบบนี้ได้
แล้ว การที่ผมออกมาต่อว่า เป็นเรื่องระหว่างคุณกับผม เพราะว่า ร าคาญ ความเอาดีใส่ตัวชั่วคนอื่น ย้อนเวลากลับไปถึง
แต่อดีตเข้าใจได้ว่า คุณนั้นต้องการเชียร์รัฐบาล สมัยที่เพื่อนรักคุณเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ควรเอาแบบพอเหมาะพอควร 
หัดมองไปข้างหน้าได้แล้ว" ส.ส.ระยอง พรรคพลังประชารัฐ ระบุ... 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1877253 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1877253


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

20 

 

 

 
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 - 18:23 น.  

ส.ส.พปชร.โดดปอ้ง คสช.โกง อัดเทพไทอยูซ่กี รบ. แต่ไร้มารยาท ชอบวิจารณก์ันเอง 

 
ส.ส.พปชร.โดดป้อง คสช.โกง อัดเทพไทอยู่ซีก รบ. แต่ไร้มารยาท ชอบวิจารณ์กันเอง เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น  

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน นายสมพงษ์ โสภณ ส.ส.ระยอง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีนายเทพไท 
เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช อภิปรายรายงานยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาประเทศ ระบุว่ายุค คสช.พบการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นมากกว่ารัฐบาลเลือกตั้งของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่า ตนรับไม่ได้กับการอภิปราย มันหมดเวลาที่จะมา
กล่าวหาแต่คนอื่นๆ ไม่เคยมองตระกูลตัวเองว่าเหมาะสมกับค าพูดที่พูดออกมาหรือไม่ เพราะนายเทพไทและตระกูล
ตัวเองก็ยังมีคดีทุจริตการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 นั้น ก็ยังไม่จบและคดีความยังรออยู่ ตนคิด
ว่านายเทพไทเอาตัวเอง น้องตัวเองให้รอดก่อนจะมาวิจารณ์ใครหรือองค์กรใด 

“คนเราควรมีมารยาท มีความเป็นลูกผู้ชาย สมกับค าน าหน้าว่า นาย คุณเป็น ส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบาล พูดจา
อะไรก็อย่าท าเสียบรรยากาศของการเป็นเพื่อน ส.ส.ด้วยกัน การที่นายเทพไทออกมาวิจารณ์คนนั้นคนนี้โกง ขอให้คุณ
มองตัวเอง ตระกูลตัวเองด้วย การจะว่าคนอื่นๆ โดยเอาสถิติตัวเลขมาชี้ว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดี คุณเป็นคนไทยต้องเคารพ
กฎหมายประเทศไทย อย่าท าตัวเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นพระเอกตลอดเวลา ขอให้นายเทพไทหยุดพฤติกรรมแบบนี้ได้แล้ว 
การที่ผมออกมาต่อว่า เป็นเรื่องระหว่างคุณกับผม เพราะว่าร าคาญ ความเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น ย้อนเวลากลับไปถึง
แต่อดีต เข้าใจได้ว่าคุณนั้นต้องการเชียร์รัฐบาล สมัยที่เพื่อนรักคุณเป็นนายกฯ แต่ควรเอาแบบพอเหมาะพอควร หัดมอง
ไปข้างหน้าได้แล้ว” นายสมพงษ์ระบ ุ
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2244620 
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เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2563 18:32   ปรับปรุง: 26 มิ.ย. 2563 20:09   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

ส.ส.พปชร.ซัด “เทพไท” เลกิเอาดีเข้าตัวเอาชัว่ให้คนอืน่ ไล่ยอ้นดูตระกลูตัวเอง 

 
ผู้แทนระยอง พปชร. ทนไม่ไหวออกโรงป้อง คสช. อัด “เทพไท” เป็นพรรคร่วม หัดมีมารยาท อย่าเอาดีใส่ตัว 

เอาชั่วใส่คนอื่น ย้อนดูคดีตระกูลตัวเอง หัดมองไปข้างหน้า 
วันนี้ (26 มิ.ย.) นายสมพงษ์ โสภณ ส.ส.ระยอง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  กล่าวถึงกรณี นายเทพไท เสน

พงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช อภิปรายรายงานยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาประเทศ ต่อที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ 25 
มิ.ย. ที่ระบุว่า ยุค คสช. พบการทุจริตคอร์รัปชันมากกว่ารัฐบาลเลือกตั้งของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่า รับไม่ได้กับการ
อภิปราย มันหมดเวลาที่จะมากล่าวหาแต่คนอื่นๆ ไม่เคยมองตัวเอง ตระกูลตัวเอง ว่า เหมาะสมกับค าพูดที่สัมภาษณ์
ออกมาแล้วเหรอ เพราะนายเทพไท และตระกูลตัวเองก็ยังมีคดีทุจริตการเลือกตั้ง นายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 
2557 นั้นก็ยังไม่จบ และคดีความยังรออยู่ ตนคิดว่า นายเทพไท เอาตัวเองน้องตัวเองให้รอดก่อนจะมาวิจารณ์ใครหรือ
องค์กรใด 

“คนเราควรมีมารยาท มีความเป็นลูกผู้ชาย สมกับค าน าหน้าว่านาย คุณเป็น ส.ส. ในพรรคร่วมรัฐบาล พูดจา
อะไรก็อย่าท าเสียบรรยากาศของการเป็นเพื่อน ส.ส. ด้วยกัน การที่ นายเทพไท ออกมาวิจารณ์คนนั่นคนนี้โกง ขอให้คุณ
มองตัวเอง ตระกูลตัวเองด้วย การจะว่าคนอื่นๆ โดยเอาสถิติตัวเลข มาชี้ว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดี คุณเป็นคนไทยต้องเคารพ
กฎหมายประเทศไทย อย่าท าตัวเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นพระเอก ตลอดเวลา ขอให้ นายเทพไท หยุดพฤติกรรมแบบนี้ไ ด้
แล้ว การที่ผมออกมาต่อว่าเป็นเรื่องระหว่างคุณกับผม เพราะว่าร าคาญ ความเอาดีใส่ตัวชั่วคนอื่น ย้อนเวลากลับไปถึง
แต่อดีต เข้าใจได้ว่าคุณนั้นต้องการเชียร์รัฐบาล สมัยที่เพื่อนรักคุณเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ควรเอาแบบพอเหมาะพอควร 
หัดมองไปข้างหน้าได้แล้ว” ส.ส.ระยอง พรรคพลังประชารัฐ ระบุ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000066048 
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วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 22.00 น. 

ทีม'สมคิด'เหี้ยน! พปชร.ได้กฤษ์จัดทัพ ปิดเกม'4กุมาร'ไร้ชื่อกก.บห.ชุดใหม่ 

 
"พปชร."ได้กฤษ์ประชุมใหญ่วันเสาร์นี้ 'บิ๊กป้อม'ปิดเกมยึดพปชร.จับตาตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ไร้ทีม 4 กุมาร เผยยกเครื่อง
ขนานใหญปรับโลโก้-แก้ไขข้อบังคับพรรค เพิ่มอ านาจหัวหน้า สะพัด"นฤมล"เสียบเก้าอี้เหรัญญิก 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ พปชร.) ว่า ส าหรับการประชุมใหญ่
สามัญเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ บ่ายวันที่ 27 มิ.ย.ที่อิมแพค เมืองทอง
ธานี เบื้องต้นจากการวางโครงสร้างใหม่ จะเลือก กก.บห.ใหม่เหลือไม่เกิน 29 คน ส่วนต าแหน่งต่างๆจะเลือกเพียง 4 
ต าแหน่งก่อน คือหัวหน้าพรรค เลฃาธิการพรรค นายทะเบียนพรรค และเหรัญญิก ขณะที่ต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคที่
ก าหนดไว้ไม่เกิน 9 ต าแหน่ง จะเลือกภายหลังโดยหัวหน้าพรรค 

ทั้งนี้ กก.บห.ชุดใหม่จะเป็นชุดเดิมเกือบทั้งหมด จะไม่มีในส่วนของ 4 กุมารทีมนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกฯไม่ว่าจะเป็น นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง รักษาการหัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รมว.พลังงาน 
รักษาการเลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม รักษาการรองหัวหน้าพรรค 
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ รักษาการ กก.บห. นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ รักษาการนาย
ทะเบียนพรรค นายชวน ชูจันทร์ รักษาการ กก.บห.นายสันติ กีรนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรักษาการ กก.บห.นายพร
ชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ และรักษาการเหรัญญิกพรรค 

ขณะที่ต าแหน่งหัวหน้าพรรค ไม่น่ามีอะไรผิดพลาด พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค จะมาเป็นหัวหน้าพรรค นายอนุชา นาคาศัย รักษาการรองหัวหน้าพรรค จะมาเป็นเลขาธิการพรรค 
ส่วนเหรัญญิก เป็นนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รักษาการกก.บห.จากเดิมเป็นนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะมีการเสนอแก้ไขข้อบังคับพรรค โดยเพิ่มอ านาจหน้าที่หัวหน้าพรรคมากขึ้น โดยเฉพาะ
การแต่งตั้งภายในพรรค ทั้งรองหัวหน้าพรรคที่ตั้งได้ไม่เกิน 9 คน แต่งตั้งผอ.พรรค โดยที่ต้องเป็นกก.บห.พรรค และมี
อ านาจถอดถอนผู้ที่แต่งตั้งไปแล้วได้ และจะมีการเสนอปรับเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งจาก
สัญลักษณ์รังผึ้งหกเหลี่ยม ลายธงชาติเปลี่ยนมาเป็นวงกลม ซึ่งแสดงถึงความกลมเกลียว ไร้เหลี่ยมคมที่จะทิ่มแทงตัวเอง 
โดยครั้งนี้จะเป็นวงกลมเหมือนเดิมแต่จะขยับตัวอักษรที่เขียนว่า พรรคพลังประชารัฐที่จากเดิมอยู่ข้างนอกวงกลมจะ
น ามาอยู่ในวงกลมทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความกลมเกลียวและไม่ให้แตกออกมานอกวง 
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ขณะเดียวกัน ยังต้องจับตาเรื่องของการปรับเปลี่ยนทีมโฆษกพรรคใหม่ โดยจะเปลี่ยนจากนายธนกร วังบุญคง
ชนะ เลขานุการ รมว.คลัง มาเป็น น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 ซึ่งมีภาพลักษณ์เป็นคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ 
ภายหลังมีประชุมเลือกกก.บห.ใหม่แล้ว จะยื่นเรื่องกกต.แจ้งเปลี่ยนที่ท าการพรรคพลังประชารัฐเดิมที่อาคารปานศรี  
ย่านประชาชื่น ไปเป็นที่อาคารรัชดาวัน ตรงข้ามศาลอาญา 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับนต าแหน่งส าคัญๆ ประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร จะมาเป็นหัวหน้าพรรค นายอนุชา 
นาคาศัย จะมาเป็นเลขาธิการพรรค นายสันต ิพร้อมพัฒน์ จะเป็นผอ.พรรค ส่วนรองหัวหน้าพรรคจากเดิม 4 คน จะเพิ่ม
เป็น 9 คน ประกอบด้วย 1.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 3.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 4.นาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน 5.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 6.นายสุชาติ ชมกลิ่น 7.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 8.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และ 
9.นายสันติ จะเป็นรองหัวหน้าพรรคควบ ผอ.พรรค 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/501805  
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27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.        

ป้อมคุมพปชร.‘นฤมล’เหรัญญิก 

 
   ดีเดย์หาม “ประวิตร” ขึ้นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว ก าหนดเป็นวาระ 3 ในการประชุมใหญ่ “ไพบูลย์” 
ยังยาหอม กก.บห.ส่วนใหญ่มีแต่หน้าเก่าแน่ ปูดผลศึกษารัฐธรรมนูญ จ่อรื้อกฎหมายลูกพรึ่บ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. มีรายงานข่าวถึงระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
ประจ าปี 2563 วันที่ 27 มิ.ย. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม เมืองทองธานี เพื่อคัดเลือกหัวหน้าพรรคและคณะ
กรรมการบริหาร (กก.บห.) ชุดใหม่ ว่าจะเริ่มในเวลา 13.00 น. โดยวาระที่ 1 เป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, 
วาระที่ 2 จะเป็นการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2562, วาระที่ 3 เป็นเรื่อง
เพื่อพิจารณา ประกอบด้วย การรายงานการด าเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2562 การรายงานงบการเงินของพรรค 
ประจ าปี 2562 การแก้ไขข้อบังคับพรรค การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค และวาระที่ 4 คือเรื่องอื่นๆ 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวในเรื่องนี้ว่า การประชุมดังกล่าวจะเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับพรรค ซึ่งตามโครงสร้าง กก.บห.พรรคก าหนดไม่เกิน 29 คน โดยส่วนใหญ่
จะมาจาก กก.บห.ชุดเดิม มีส่วนน้อยที่เป็นคนใหม่เข้ามา และการปรับโครงสร้าง กก.บห.พรรคก็ไม่เกี่ยวกับการปรับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะการปรับ ครม.เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี และมั่นใจว่านายกฯ จะพิจารณาแต่งตั้งโดย
ยึดประโยชน์ของประเทศชาติ 

เมื่อถามถึงอดีต กก.บห.พรรคที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจะไปตั้งพรรคใหม่หรือไม่ นายไพบูลย์กล่าวว่า เชื่อมั่นใน
อุดมการณ์ของแกนน าพรรค ทั้งนายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง อดีตหัวหน้าพรรค , นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.
พลังงาน อดีตเลขาธิการพรรค, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ อดีตรองหัวหน้าพรรค และนายกอบศักดิ์          
ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ อดีต กก.บห.พรรคภูมิใจไทย ในฐานะผู้ก่อตั้งพรรค ด้านนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย 
รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และโฆษก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกระแสคุณหญิง
กัลยาเป็นอีกรายชื่อที่จะถูกปรับ ครม.ว่า คุณหญิงไม่ได้มีข้อกังวลกับประเด็นดังกล่าว เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องเดินหน้า
ต่อในการท างานเพื่อวางรากฐานให้กับการศึกษาไทยอีกมาก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้วางไว้ 

วันเดียวกัน นายไพบูลย์ รองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กล่าวถึงความคืบหน้าว่า ขณะนี้เป็นการท างาน
ในส่วนของวิชาการที่ กมธ.แต่ละคนจะสะท้อนปัญหาของรัฐธรรมนูญ โดยในส่วนของอนุ กมธ.ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติ
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รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่ตนเองเป็นประธานนั้น มีความคืบหน้าไปมาก โดย
ประเด็นที่จะศึกษาเพิ่มเติม คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรรคการเมือง เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.
และ ส.ว. รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยจะลงรายละเอียดกฎหมายแต่ละฉบับ ซึ่งดูว่าจะมีการแก้ใน
ประเด็นไหน และมาตราใดบ้างที่ยังมีปัญหา รวมถึงเรื่องการค านวณสูตร ส.ส.ที่จะมีการก าหนดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมา 

“ยังมีการพูดคุยถึงเรื่องของระบบไพรมารีโหวต ซึ่งเท่าที่ฟังจาก ส.ส.ก็ไม่เห็นด้วย ซึ่งอาจมีการปรับใน
รายละเอียด แต่ไม่ถึงขั้นให้ยกเลิก อาทิ การ ตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้น อาจให้สมาชิกทั้งจังหวัดเป็น
ตัวแทนประจ าจังหวัดหนึ่งคน ไม่ใช่ทุกเขตเลือกตั้งตามกฎหมายปัจจุบัน” นายไพบูลย์กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/69821 
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ไทยรัฐออนไลน์27 มิ.ย. 2563 01:40 น. 

พปชร.จัดทัพ ได้ฤกษ์ปรับขุนศึก ปิดเกม 4 กุมาร โดนล้างไพ่โละยกทีม 

 
จับตา "พลังประชารัฐ" ประชุมใหญ่ 27 มิ.ย.นี้ ตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ ล้างไพ่ 4 กุมาร ปรับโลโก้-แก้ข้อบังคับ เพิ่มอ านาจ
หัวหน้าพรรค สะพัด "นฤมล" เสียบเหรัญญิก "พัชรินทร์" โทรโข่งแทน "ธนกร"   

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า ส าหรับการประชุมใหญ่สามัญเพื่อ
เลือกคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ในบ่ายวันที่ 27 มิ.ย.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
นั้น เบื้องต้นจากการวางโครงสร้างใหม่จะเลือก กก.บห.ชุดใหม่เหลือไม่เกิน 29 คน ส่วนต าแหน่งต่างๆจะเลือกเพียง 4 
ต าแหน่งก่อน คือ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค นายทะเบียนพรรค และเหรัญญิก ขณะที่ต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคที่
ก าหนดไว้ไม่เกิน 9 ต าแหน่ง จะเลือกภายหลังโดยหัวหน้าพรรค 

ทั้งนี้ กก.บห.ชุดใหม่จะเป็นชุดเดิมเกือบทั้งหมด จะไม่มีในส่วนของ 4 กุมารทีม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกฯ ไม่ว่าจะเป็น นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และรักษาการหัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.
พลังงาน และรักษาการเลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม และรักษาการ
รองหัวหน้าพรรค นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ และรักษาการ กก.บห. นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชี
รายช่ือ และรักษาการนายทะเบียนพรรค นายชวน ชูจันทร์ รักษาการ กก.บห. นายสันติ กีรนันทน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือและ
รักษาการ กก.บห. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือและรักษาการเหรัญญิกพรรค  

ขณะที่ต าแหน่งหัวหน้าพรรค ไม่น่ามีอะไรผิดพลาด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค จะมาเป็นหัวหน้าพรรค ส่วน นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท และรักษาการรองหัวหน้าพรรค จะมา
เป็นเลขาธิการพรรค ส่วนต าแหน่งเหรัญญิกนั้นจะตกเป็นของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รักษาการ กก.บห. 

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะมีการเสนอแก้ไขข้อบังคับพรรค โดยเพิ่มอ านาจหน้าที่หัวหน้าพรรคมากขึ้น โดยเฉพาะ
การแต่งตั้งภายในพรรค ทั้งรองหัวหน้าพรรคที่ตั้งได้ไม่เกิน 9 คน แต่งตั้ง ผอ.พรรค โดยที่ต้องเป็น กก.บห.พรรค และมี
อ านาจถอดถอนผู้ที่แต่งตั้งไปแล้วได้ และจะมีการเสนอปรับเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งจาก
สัญลักษณ์รังผึ้งหกเหลี่ยมลายธงชาติเปลี่ยนมาเป็นวงกลม ซึ่งแสดงถึงความกลมเกลียว ไร้เหลี่ยมคมที่จะทิ่มแทงตัวเอง 
โดยครั้งนี้จะเป็นวงกลมเหมือนเดิม แต่จะขยับตัวอักษรที่เขียนว่า พรรคพลังประชารัฐ ที่จากเดิมอยู่ข้างนอกวงกลม จะ
น ามาอยู่ในวงกลมทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความกลมเกลียวและไม่ให้แตกออกมานอกวง  
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ขณะเดียวกัน ยังต้องจับตาเรื่องของการปรับเปลี่ยนทีมโฆษกพรรคใหม่ โดยจะเปลี่ยนจาก นายธนกร วังบุญคง
ชนะ เลขานุการ รมว.คลัง มาเป็น น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 ซึ่งมีภาพลักษณ์เป็นคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้
ภายหลังมีประชุมเลือก กก.บห.ใหม่แล้ว จะยื่นเรื่อง กกต.แจ้งเปลี่ยนที่ท าการพรรคพลังประชารัฐ จากสถานที่เดิม 
อาคารปานศร ีย่านประชาชื่น ไปเป็นที่อาคารรัชดาวัน ตรงข้ามศาลอาญา  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับในต าแหน่งใหม่ส าคัญๆ ในพรรคพลังประชารัฐนั้น ประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร จะ
มาเป็นหัวหน้าพรรค นายอนุชา จะมาเป็นเลขาธิการพรรค นายสันติ พร้อมพัฒน์ จะเป็น ผอ.พรรค ส่วนรองหัวหน้า
พรรคจากเดิม 4 คน จะเพ่ิมเป็น 9 คน ประกอบด้วย 1.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 3.นายณัฏฐ
พล ทีปสุวรรณ 4.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 5.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 6.นายสุชาติ ชมกลิ่น 7.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 8.นาย
สมศักดิ์ เทพสุทิน และ 9.นายสันติ พร้อมพัฒน์ จะควบรองหัวหน้าพรรคอีกหนึ่งต าแหน่ง 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1877449  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1877449
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วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.  

จับตาพปชร.จัดทัพ ไพบูลย์เชื่อ4กุมารไม่ทิ้งพรรค กก.บห.ชุดใหม่หน้าเดิม20คน 

 
นายกฯแถลงเวทีสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36ย้ าความส าเร็จไทยคุมโควิด-19 ได้ด ีพร้อมมาตรการเข้มต่อเนื่องสกัด

แพร่ระบาดระลอก 2เสนอชาติอาเซียนที่พร้อมท าข้อก าหนด สาธารณสุขร่วมกันเพื่อเปิดประเทศ ไทยบริจาค 1 แสน
ดอลลาร์สหรัฐ หนุน “กองทุนพัฒนาวัคซีน” ด้าน “ไพบูลย์” ชี้ประชุมใหญ่ “พปชร.”27 มิถุนายน เลือก กก.บห.ชุด
ใหม่ เผยมีคนเก่า20 กว่าคน มั่นใจ 4 กุมาร ไม่ทิ้งไปต้ังพรรคใหม่เพราะยังยึดมั่นในอุดมการณ์พรรคเดิม 

เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 26 มิถุนายน ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.
กลาโหม เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประชุมทางไกลเป็นครั้ง
แรก โดยนายกฯกล่าวถ้อยแถลงเสนอแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนในยุคหลังโควิด-19 ตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความชื่น
ชมและยินดีกับเวียดนามที่การประชุมสุดยอดอาเซียนและอาเซียนบวกสาม  สมัยพิเศษว่าด้วยโควิด-19 เมื่อเดือน
เมษายนที่ผ่านมา ประสบความส าเร็จด้วยดี ซึ่งช่วยเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียน ในการรับมือกับโควิด-19 ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยดีขึ้น
เป็นล าดับ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี รัฐบาลจึงได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต แต่ยังคงบังคับใช้มาตรการด้านสุขอนามัย การรักษาระยะห่างทางสังคมและ
การใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”ป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกสอง ในขณะที่ก าลังปรับตัวรับกับวิถีใหม่ 

อาเซียนต้องไม่ยอมมหาอ านาจ 
นายกฯ กล่าวอีกว่า อีกด้านหนึ่งทุกคนก าลังรับมือกับสภาพภูมิรัฐศาสตร์ของโลก ที่ผันผวนมากขึ้น เราได้เห็น

การเผชิญหน้าระหว่างมหาอ านาจ การเพิ่มขึ้นของกระแสชาตินิยมและต่อต้านโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและเสถียรภาพระหว่างประเทศและท้าทายระบบพหุภาคีนิยม  อาเซียนจึงควรร่วมมือกันต้านกระแสเหล่านี้ 
เสริมสร้างระบบภูมิภาคนิยมให้เข้มแข็งและส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูลระดับโลก  ผนึกก าลังในการรักษาความเป็น
แกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค หลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้เลือกข้างและเป็นสะพานเชื่อมโยงมหาอ านาจ
ที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคใช้มุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้อาเซียนสามารถ
รักษาสันติภาพ เสถียรภาพ /ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน 

เสนอ3แนวทางฟื้นศก.หลังโควิด 
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พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอเสนอ3แนวทางขับเคลื่อน‘อาเซียนในยุคหลังโควิด-19 โดยประการแรก ‘อาเซียนที่
เชื่อมโยงกันมากขึ้น ด้วยการเร่งด าเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน/และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสีเขียว นอกจากนี้ ควรเริ่มพิจารณาแนวทางร่วมกันในการผ่อนคลายมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง  
เพื่อช่วยฟื้นฟูธุรกิจและการเดินทาง โดยอาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีความพร้อมก่อน สร้างช่องทางพิเศษส าหรับนักธุรกิจและประชาชน  บนพื้นฐานของมาตรการด้าน
สาธารณสุขที่ยอมรับร่วมกัน ประการที่สอง‘อาเซียนที่เข้มแข็งขึ้น’ ด้วยการ‘สร้างความเข้มแข็งจากภายใน’ ผ่านการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจ เร่งลงนาม RCEP ภายในปีนี้ เพื่อช่วยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและ
10ปีข้างหน้า เศรษฐกิจดิจิทัลคือกุญแจส าคัญที่จะเพิ่มมูลค่าจีดีพีของอาเซียนให้สูงขึ้นอีกถึง 1.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
อาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม“โมเดลเศรษฐกิจ 
BCG” และประการที่สาม ‘อาเซียนที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น’คือ สร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาว ครอบคลุมประเด็นความมั่นคง
ทางสาธารณสุข โดยเฉพาะหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ ไทยจะร่วมบริจาคเงินจ านวน 1แสนดอลลาร์สหรัฐ สนับสนุนกองทุนดังกล่าว เพื่อเป็นสัญลักษณ์
แห่งความร่วมมือ 

เศรษฐกิจพอเพียงท าให้เข้มแข็ง 
“ส าหรับไทย เราได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับวาระการพัฒนาที่

ยั่งยืน โดยหลักปรัชญาดังกล่าวสามารถเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้อาเซียนกลับมาเข้มแข็งกว่าที่เคยเป็น  
ขอขอบคุณเพื่อนประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ดูแลช่วยเหลือคนไทยในประเทศของท่าน และอ านวยความสะดวกในการ
ส่งคนไทยกลับบ้าน ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยได้ดูแลให้ความช่วยเหลือพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับ
ผลกระทบ อ านวยความสะดวกการเดินทางกลับ รวมจ านวนกว่า 18,000คน นอกจากนี้ต้องเร่งด าเนินการเชิงรุก โดย
การร่วมประชุมหารือทางไกล เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรค ความล่าช้า และเตรียมความพร้อมในทุกมิติ เมื่อสถานการณ์โค
วิด-19 คลี่คลาย 

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับรอง‘วิสัยทัศน์ผู้น าอาเซียนว่าด้วยอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง’และ
ขอแสดงความมุ่งมั่นของไทยที่ร่วมกับทุกภาคี เพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมของประชาชน ที่ทุกคนก้าวไปด้วยกัน โดย
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

เปิดประเทศต้องคิดให้รอบด้าน 
จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์หลังประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน  ถึงข้อเสนอต่อที่ประชุมเรื่องการจัดท า

ข้อตกลงร่วมกันด้านสาธารณสุข เพื่อเปิดประเทศหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย ว่า เรื่องนี้ต้อง
หารือกันก่อน ทั้งสถานการณ์ภายนอกและภายในประเทศ เพราะจะต้องมีความพร้อมทั้งเรื่อง เฉพาะกลุ่ม เฉพาะ
เที่ยวบินดังนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งหมดว่าจะไปที่ไหนอย่างไร ทั้งชุมชน จะต้องดูแลด้วย จะต้องคิดเตรียมการไว้
รอบด้าน จะท าผลีผลามไปก็จะเกิดอันตรายได้ ขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วย ยอมรับ ผ่อนคลายมาตรการบางอย่างเตรียมไว้
อยู่แล้ว 

 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

30 

 

นายกฯเวียดนาม เตือนศก.ทรุด 
ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในฐานะประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน 

เตือนในการประชุมสุดยอดแบบออนไลน์ ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้เกิดผลร้ายแรงทางเศรษฐกิจ โดย
นายกรัฐมนตรี เหวียน ซวนฟุก ของเวียดนาม เปิดการประชุมด้วยการย้ าเรื่องผลกระทบร้ายแรงของโรคโควิด-19 ที่มีต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนว่า ได้กวาดเอาความส าเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหายไปและคุกคามชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนหลายล้านคน พร้อมกับกล่าวโดยไม่ระบุชื่อจีนโดยตรงว่า ปัญหาทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ใหญ่ๆชัดเจนขึ้นและรุนแรงขึ้น เพราะในขณะที่ทั่วโลกก าลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาด กลับมีการ
แสดงพฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบและฝ่าฝืนกฎหมายสากล กระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของบางภูมิภาค 
รวมถึงอาเซียน 

‘ไพบูลย’์แย้ม กก.บห.ใหม่มีเก่า20คน 
ด้าน นายไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการประชุมพรรคพปชร.

วันที่ 27มิ ถุนายน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า เป็นประชุมสามัญใหญ่ประจ าปีของพรรค เพื่อเลือกกรรมการบริหารชุด
ใหม่ (กก.บห.) เชื่อมั่นว่าการประชุมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามโครงสร้างกก.บห.ก าหนดไว้ไม่เกิน 29 คน 
ยอมรับว่ารายชื่อส่วนใหญ่มาจาก กก.บห.ชุดเดิม 

เมื่อถามว่า กก.บห.ชุดใหม่มีรายชื่อรัฐมนตรี4กุมารของพรรคหรือไม่ ทั้ง นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษิณทรีย์และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตนไม่ขอพูดถึงชื่อตัวบุคคล แต่
ยืนยันว่ามีกก.บห.ชุดเก่าประมาณ 20กว่าคน ยืนยันว่า รายชื่อ กก.บห.ชุดใหม่ไม่เกี่ยวกับการปรับครม.ที่เกิดขึ้น เพราะ
เป็นเรื่องภายในพรรคพปชร.ที่จะปรับเปลี่ยนการบริหารงานในพรรค  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของพรรค การเลือก 
กก.บห.ชุดใหม่ เพื่อบริหารพรรคให้เป็นไปตามนโยบายของ กก.บห.ชุดใหม่ ซึ่งเน้นเรื่องมีเอกภาพและมั่นคงและให้
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของนายกฯ ให้ดีขึ้นกว่าเก่า ส่วนเรื่องกาปรับครม. เป็นอ านาจของนายกฯ ทราบว่า  อยู่
ระหว่างก าลังรอที่จะปรับอยู่แล้ว มั่นใจว่านายกจะพิจารณาแต่งตั้งโดยมุ่งเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและครม.ที่ปรับ
ใหม่คงไม่น่ามีปัญหา 

เชื่อ4กุมาร ไม่ทิ้งแยกตั้งพรรคใหม่ 
เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า อดีต กก.บห.ที่ไม่ได้เป็น กก.บห.ชุดใหม่อาจไปตั้งกลุ่มการเมือง หรือตั้งพรรค

ใหม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตนมั่นใจในอุดมการณ์ของอดีตแกนน าของพรรค ซึ่งทุกคนก็ภูมิใจในความเป็นผู้ก่อตั้งพรรค 
ในประวัติที่บันทึกไว ้ไม่ว่าจะเป็นอดีตหัวหน้าพรรค อดีตเลขาธิการพรรค ก็เป็นสิ่งที่ท่านภูมิใจทั้งสิ้น เพราะพปชร.ท่านก็
เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการสร้างขึ้นมา ดังนั้นจะท าอะไรก็ตาม ท่านก็คงท าให้ดีขึ้น คงไม่ท าอะไรที่เป็นปัญหา เพราะ 
พปชร.ก็เป็นของท่านด้วยเช่นกัน 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/501782  
 
 

 

https://www.naewna.com/politic/501782
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เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2563 06:01   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

Step by Step ก้าวแรก “ลุงปอ้ม” ยึดพรรค ก้าวต่อไปยดึ “มท.-สตช.” คมุเบ็ดเสร็จประคอง
อ านาจ 3 ป. 

 
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - เละตุ้มเป๊ะมานาน จนต้องใช้บริการกาวใจยี่ห้อ “พี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์” กับแผนการดัน 

“ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ ที่ “ลิ่วล้อ” โรมรันกันเองในพรรคจน
เกือบพัง  

อีกด้านก็ให้ทีมงานปั้นภาพการท างาน “ลุงป้อม” ว่ายังฟิตปั๋ง โหมโรงเลี้ยงกระแสกันมาดีๆ ดันมา “เสียฤกษ์” 
หลังเกิดดรามาต้อนรับ “ลุงป้อม” ขึ้นเถลิงต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ หลังจากที่ “ฌอน บูรณะหิรัญ” ไลฟ์
โค้ชชื่อดังในโลกออนไลน์ ที่พักหลังมักมีดรามา “เชิงลบ” ออกมาอยู่เรื่อย โพสต์คลิปการไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าปลูก
ต้นไม้ร่วมลดปัญหาโลกร้อนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่  

โดย “เสี่ยฌอน” พูดในคลิปตอนหนึ่งว่า ภาพของพล.อ.ประวิตรที่ปรากฏในสื่ออาจโดนเอามาท า MEME หรือ
ท าภาพล้อ และมีภาพออกร้ายๆ แต่พอได้เห็นตัวจริงและพบตัวจริง พบว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารัก ท าให้คิดว่าได้ว่า บางครั้ง
สื่อบางสื่อก็มีเจตนาที่จะชี้น าให้ผู้รับสารเชื่อในสิ่งที่สื่อพยายามสร้างภาพออกไป 

เท่านั้นแหละ “ทัวร์ลง” เพจ “เสี่ยฌอน” ทันทีถล่มทั้งเจ้าของเพจสาดเสียเทเสีย แล้วยังลามไปถึงตัว “ลุง
ป้อม” ที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ด้วย ในฐานะที่เป็น “ต าบลกระสุนตก” ของรัฐบาลอยู่แล้ว 

จนมีการวิเคราะห์ไปว่า งานนี้น่าจะมี “ทีมงาน” จัดให้ “ลุงป้อม” ในเชิงกลยุทธ์ เป็นแคมเปญโปรโมท “ท่าน
ว่าที่หัวหน้าพรรค” เหมือนการโปรโมทสินค้ายุคนี้ที่มักใช ้“ผู้ทรงอิทธิพล” (Influencer : อินฟลูเอนเซอร์) เพื่อท าให้แบ
รนด์ดูน่าสนใจ และดูน่าเช่ือถือ 
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งานนี้ใคร “หวังดี” วางงานให้ “เสี่ยฌอน” พูดอวย “ลุงป้อม” คงไม่กล้าไปเคลมผลงาน เพราะผลลัพธ์ออกมา
ตรงกันข้าม 

แล้วยังตอกย้ าให้ว่า คนรัก คนชัง “ลุงป้อม” ฝ่ายไหนมากกว่า 
ตัดกลับไปที่ศึกในพรรคพลังประชารัฐ หลังฉากคล้องแขน แสดงความกลมเกลียวของ 12 แกนน าพรรคพลัง

ประชารัฐ ภายหลังยกเก้ียวไปเชิญ “ บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค 
เป็นจังหวะก้าวครั้งส าคัญของ “ลุงป้อม” เพราะถือเป็นการสวมหมวก “นักการเมือง” อย่างเต็มตัว ที่ไม่เพียง

เพื่อ “หย่าศึก” ความขัดแย้งภายในพรรคเท่านั้น แต่มีเหตุผลเหนือว่านั้นในการประคองอ านาจ “พี่น้อง 3 ป.” ให้ไป
ตลอดรอดฝั่ง และต่อเนื่องไปถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป  

เรียกว่า วางกันเป็น Step by Step โดยมี “ก้าวแรก” และ “ก้าวที่ 2” ที่ต้องจับตา 
ยึดพรรคเสร็จ - แจกบ าเหน็จต่อ 
ส าหรับก้าวแรกในการเข้า “ยึดพรรค” นั้น ถือว่าไม่มีปัญหา และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกกลุ่ม 
กระทั่งความเป็น “สุภาพบุรุษ” ของผู้บริหารพรรคเก่า หรือ “กลุ่มสี่กุมาร” ทั้ง อุตตม สาวนายน อดีตหัวหน้า

พรรค หรือ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตเลขาธิการพรรค 
นอกเหนือจาก “กลุ่มสี่กุมาร” ภายใต้ร่มเงาของ “เฮียกวง” สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นขั้ว

อ านาจที่เพิ่งถูกโค่น และไร้เงาในวันเทียบเชิญ “ลุงป้อม” แล้ว กลุ่มอื่นๆ ที่เหลือ ซึ่งดูได้จากรายชื่อ “12 แกนน าพรรค” 
ที่ไปเรียงหน้าสลอนแห่เกี้ยวไปเทียบเชิญ “หัวหน้าป้อม” ก็ก าลังลูบปาก หวังว่าจะได้รับ “บ าเหน็จ” กันถ้วนหน้า ฐาน
ป่วนจนพรรคเกือบพัง เพียงเพื่อจะเชิญ “นายป้อม” มาเป็นหัวหน้าพรรค 

เริ่มตั้งแต่ “กลุ่มสามมิตร” ที่กลายเป็น “สองมิตร” ทั้ง 3 คีย์แมน ได้แก่ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม
, สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และ “เสี่ยแฮ้งค์” อนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท 

ในกลุ่มนี้นอกจากปฏิบัติการสู้เพื่อเก้าอี้ “รมว.พลังงาน” ของ “เดอะซัน-สุริยะ” แล้ว ยังเดินเกมผลักดัน “เสี่ย
แฮ้งค”์ ขึ้นแท่นเสนาบดีให้จงได ้หลังจากอกหักมาในรอบแรก และเพื่อเป็นการเพ่ิมสัดส่วนรัฐมนตรีของสมาชิกในกลุ่ม 

ส าหรับต าแหน่ง รมว.พลังงานนั้น แม้จะมีข่าวว่า เจ้าของเก่า “สนธิรัตน์” มั่นใจว่าจะยื้อเก้าอี้ได้ จากผลงาน
เรื่องราคาน้ ามันปาล์มที่โดดเด่น บวกแรงหนุนจากกลุ่ม “ผู้กอง” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ รวม
กับ ส.ส.บางส่วนในความดูแลของ “มาดามเดียร”์ วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายช่ือแล้ว 

ยังได้เปรียบเรื่องที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็สนับสนุนในฐานะมีภาพ “คนกลาง” 
รวมทั้งไม่วางใจ “นักการเมือง” ให้มาคุม “กระทรวงขุมทรัพย์” อีกด้วย 

แต่ถึงตรงนี้ข่าวว่า “สุริยะ” เองก็ยังไม่ถอดใจ เพราะเชื่อในพลังของ “บิ๊กป้อม” มั่นใจขนาดว่าคนใกล้ชิดถึงขั้น
บอกกับ ส.ส.ในพรรคว่า เตรียมจะเอาป้ายชื่อไปแปะไว้ที่หน้าห้องท างานใหม่แถว ถ.วิภาวดีรังสิต แล้ว  ขณะที่คนใน
กระทรวงพลังงานก็ร่ าลือกันไปในท านองนั้นเช่นกัน 

ขณะที่ “หัวหมู่ทะลวงฟัน” ของ “สามมิตร” อย่าง สิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. ก็พกประสบการณ์ ส.ส. 1 สมัย 
ขึ้นชั้นประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ไปได้หน้าตาเฉย 
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ถัดมาถึงขุนพลจากฟากฝั่ง กทม. หรืออดีต กปปส.เก่า ที่น าโดย “เสี่ยตั้น” ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.
ศึกษาธิการ และ “เสี่ยบี” พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันไม่ค่อยจะดี
นัก  

หลังเจอ “มาดามเดียร์” ดึง ส.ส.กทม.ไปอยู่ใน “กลุ่มดาวฤกษ์” ก๊กใหม่ เพื่อเอาไปเป็นเสียงสนับสนุน “สนธิ
รัตน”์ 

ในส่วนของ “เสี่ยบอสตั้น-ณัฏฐพล” เองค่อนข้างมั่นคง เพราะขึ้นชื่อว่าเป็น “ลูกรัก” ของ “บิ๊กตู่” คงไม่มี
ปัญหา แต่ในราย “เสี่ยบี” คงต้องหวั่นๆ อาจถูกโยกออกจากกระทรวงดีอีเอส หรืออาจถูกลดชั้นเหลือแค่รัฐมนตรีช่วย
ว่าการ เพราะโควตา “ว่าการ” ที่มี 20 กระทรวงเต็มเอ๊ียด 

ลิ่วล้อมีทั้งสมหวัง-ผิดหวัง 
ขณะที่อีกกลุ่มคือ “2 ส. 1 ว.” ซึ่งเป็นการผนึกก าลังกันของ “เฮียยักษ์” วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล 

และ “เสี่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี กับ “เฮียสันติ” สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง แกนน ากลุ่มเพชรบูรณ์ 
สถานการณ์ของ “วิรัช” ขณะนี้ไม่สู้ดีเท่าไหร่ โดยเฉพาะเรื่องคดีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอล จ.นครราชสีมา ที่

คณะท างานร่วมอัยการกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) พิจารณาเสร็จแล้ว อยู่
ระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุด 

คดีนี้ต่อให้อัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง แต่ ป.ป.ช.แสดงออกชัดเจนแล้วว่า พร้อมส่งฟ้องเองแน่นอน 
เพราะจะตอบสังคมไม่ได้ หากชี้มูลแบบเอกฉันท์ 9-0 เสียงมากับมือ แต่กลับปล่อยให้ลอยนวล ซึ่งไม่เคยมีอยู่ใน
ประวัติศาสตร์ และคงต้องปิด “ส านักปราบโกง” ไปเสียดีกว่า 

และหาก “วิรัช” โดน จะไม่ได้โดนคนเดียว แต่ไปเป็นรถพ่วง เพราะทั้ง ทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา ผู้
เป็นภรรยา และ ทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา ผู้เป็นน้องเมีย ต่างก็โดน ป.ป.ช.ชี้มูลในคดีเดียวกันมาทั้งคู ่

มีอย่างเดียวที่หมดห่วงได้คือ วันนี้ “วิรัช” สามารถส่งลูกชายไปถึงฝั่งฝันแล้ว คือ “เสี่ยแบงค์” อธิรัฐ รัตน
เศรษฐ ได้เป็น รมช.คมนาคม ตั้งแต่อายุยังน้อย 

ส่วนในราย “เสี่ยเฮ้ง-สุชาติ” แสดงออกชัดเจนว่า ต้องการจะนั่ง รมว.แรงงาน ซึ่งเป็นโควตาของ  “ค่ายลุง
ก านัน” พรรครวมพลังประชาชาติไทย ช่วงที่ผ่านมามีข่าวว่า ผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐคนหนึ่งถึงกับเอ่ยปากขอกับ 
“ลุงเทือก” สุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยว่า ให้เอา รมว.การอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม 
แทน แต่ยังไร้ปฏิกิริยาตอบกลับ 

ขณะที่ “เสี่ยสันติ” ปัจจุบันล้มเลิกแผนจะนั่งต าแหน่ง รมว.คลังแล้ว เพราะรู้ว่า ฝ่าด่าน  “บิ๊กตู่” ยาก เพราะ
เก้าอี้นี้ต้องเป็นคนที่นายกฯ เลือกเท่านั้น จึงขอนั่งอยู่ที่เดิม เพียงแต่ขอดูกรมกองเพิ่ม หลังที่ผ่านมา “อุตตม” ไม่ค่อยให้
ดูงานส าคัญๆ เลย 

“วิรัช - สุชาติ” ที่วันนี้มาจับมือกับนายสันติได้ ก็เพราะต้องการเสริมพลังให้แก่กันละกัน “สันติ” เองก็มี ส.ส.
เพชรบูรณ์ยกจังหวัด ประกอบกับงูเห่าที่ไปเอามาจากพรรคเพื่อไทย แต่ยังไม่เพียงพอเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ เลยต้องควบ
รวมเพื่อให้เป็นกลุ่มที่ทรงพลังขึ้น 

“ผู้กอง”ลุ้นผงาด-อาจมีอกหักซ้ าสอง 
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อีกกลุ่มคือ กลุ่มของ “ผู้กองมนัส” ที่นับวันเริ่มใหญ่โตขึ้นในพรรค ท าผลงานภาคการเมืองได้เข้าตา “เจ้านาย” 
โดยเฉพาะศึกเลือกตั้งซ่อม 2 ครั้งล่าสุด ทั้งที่ จ.ขอนแก่น และ จ.ล าปาง พื้นที่ที่ใครๆ ก็ดูถูกปรามาสว่า “ผู้กองมนัส” ไม่
สามารถจะเจาะได้ แต่สุดท้ายชนะทั้งสองเขต 

อีกทั้งยังเป็น “เด็กดี” ว่านอนสอนง่ายของ “นาย” ไม่ค่อยสร้างปัญหาภายในพรรคเหมือนกับกลุ่มก๊กอื่นๆ ทั้ง
ที่โดยหน้าตักและเนื้องานสามารถเรียกร้องได้สบาย 

วันนี้ “ร.อ.ธรรมนัส” แทบจะเป็นแกนน าคนเดียวที่เป็น “รัฐมนตรีช่วย” ในขณะที่แกนน าก๊กอื่นๆ เป็น
รัฐมนตรีว่าการกันหมด ทั้ง “สุริยะ-สมศักดิ์-ณัฏฐพล-พุทธิพงษ์” ทั้งที่ศักดิ์และสิทธิ์ไม่ได้ด้อยกว่ากัน กระทั่ง ส.ส.ใน
ความดูแลของ “ผู้กอง” ก็ไม่น้อยหน้าใคร 

รอบนี้ต้องจับตาให้ดี นอกจากจะไม่หลุดจากคณะรัฐมนตรีตามกระแสข่าวแล้ว เจ้าตัวอาจเลื่อนชั้นเป็น 
“รัฐมนตรีว่าการ” อีกด้วย 

ส่วนในราย “เสี่ยโอ๋” ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่ปรากฏตัวในวันนั้นด้วย 
หากแยกเป็นสายให้ชัด คือ อยู่ในกลุ่มของ “ณัฏฐพล” เพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆ เคยร่วมชายคาพรรค
ประชาธิปัตย์ด้วยกัน 

แต่ก็สนิทกับ “วิรัช” เพราะเป็นเลขานุการวิปรัฐบาล เป็นตัวหลักในงานสภาฯ เจ้าตัวถือว่า อยู่ในจุดที่พอใจ ยัง
ไม่คิดไปต่อแถวเบียดเสียดแย่งเป็นรัฐมนตรี 

ด้าน ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ถือว่า มีบทบาทเยอะในยุคนี้ ถึงขั้นให้เป็นรองหัวหน้าพรรค หน้าที่
หลักคือ ช่วยดูเรื่องกฎหมายต่างๆ ให้พรรค ถึงจุดนี้ที่มาแบบหัวเดียวกระเทียมลีบ แต่มีต าแหน่งแห่งหนในพรรค ถือว่า 
น่าพอใจแล้ว 

รายสุดท้ายคือ “มาดามแหม่ม” นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ไม่มีกลุ่มเป็นตัวเป็น
ตน แต่อาศัยความใกล้ชิดผู้มีอ านาจเป็นหลัก เพื่อหวังก้าวขึ้นเป็นเสนาบดีสมใจ 

แรกเริ่มเดิมที “นฤมล” มากับกลุ่ม “สมคิด” แต่หลังจากพลาดหวังเก้าอี้รัฐมนตรีในรอบแรก ก็หันไปอยู่กับ 
“ร.อ.ธรรมนัส” แทน โดย “ร.อ.ธรรมนัส” แนะน าให้ลาออกจาก ส.ส. มาเป็นโฆษกประจ าส านักนายกฯ เพื่อให้อยู่ใน
สายตาผู้มีอ านาจ จะได้แสดงฝีมือได้เต็มที่ 

แต่ต่อมาตีตัวออกห่าง “ร.อ.ธรรมนัส” แล้ววิ่งหา “บิ๊กป้อม” เอง ไม่ว่า “พี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์” ไปไหนลงพื้นที่ 
หรือเข้าท าเนียบฯ โฆษกประจ าส านักนายกฯ ตาม “เสนอหน้า” เป็นเงาตามตัว ถึงขนาดเคยมีคนประชดว่า ตกลงเป็น
โฆษกรัฐบาล หรือเลขานุการส่วนตัวของ “บิ๊กป้อม”  

ล่าสุดไปสนิทสนมกับ “สันติ” โดยมีข่าวว่า อาคารที่ประชุมพรรคแห่งใหม่ ตรงข้ามศาลอาญารัชดา ซึ่งเป็นของ 
“เสี่ยสันติ” น้ัน “นฤมล” เป็นคนไปจัดแจงเองกับมือ 

อย่างไรก็ดี มีการจับตาว่า “อนุชา-สุชาติ” และ “นฤมล” ที่ระยะหลังใกล้ชิดกับ “บิ๊กป้อม” จะได้รับการแต่งตั้ง
เป็นเสนาบดีทุกคน แต่อีกกระแสหนึ่งก็มีรายงานว่า อาจไม่ใช่ทุกคนที่จะสมหวัง เพราะมันมีโควตากลางของ “บิ๊กตู่” 
ด้วย ท าให้เก้าอี้ไม่พอ 

ถึงขั้นว่ากันว่า “ผู้มากบารมี” 
คิดหนัก เพราะไม่รู้จะจับใครลงตรงไหน อาจมีรายการตีกันอีกรอบ ระหว่างพวกที่ต้องการจะขึ้นเป็นเสนาบด ี
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อย่างไรก็ดีก็ถือว่า “ปิดจ๊อบ” ส าหรับ Step เข้ามายึดพรรค ก็ต้องมองถึง Step ต่อไปของ “ลุงป้อม” ที่มี
ภารกิจส าคัญมากกว่าการเป็นหัวหน้าพรรคสยบศึกภายในพรรค 

ก้าวต่อไป “ลุงป้อม” คุม สตช.-มท 
หากบอกว่า เพียงแค่ “ลุงป้อม” อวยยศขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพียงอย่างเดียวก็ดูจะกระไรอยู่ เพราะในฐานะ

หัวหน้าพรรค ก็จ าเป็น “เครื่องมือเครื่องไม้” เพื่อเสริม “บารมี” มากกว่าเดิม 
ต้องไม่ลืมว่าการที่ “บิ๊กป้อม” เหลือต าแหน่งแค่รองนายกฯในรัฐบาลชุดนี้เกือบ 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่า “ขาลอย” 

พอสมควร งานที่ก ากับดูแลส่วนใหญ่เป็นเรื่องแก้น้ าท่วม น้ าแล้ง และในส่วนของกระทรวงดีอีเอส หรือ กสทช.อีก
เล็กน้อย ต่างจากสมัย 5 ปีก่อนที่เป็นรองนายกฯ ควบ รมว.กลาโหม และยังก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) 
ที่ท าให้บารมี “ท่านป้อม” เบ่งบานมาจวบจนทุกวันนี ้

ในช่วงของชิงไหวชิงพริบยึดพรรคกันอยู่ ก็มีการต่อรองคู่ขนานไปด้วยว่า หากเป็นหัวหน้าพรรคแล้ว จ าเป็นต้อง
คิดไปถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป เพื่อให้การท างานบูรณาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน “พี่ป้อม” ก็เอ่ยขอดึง สตช.กลับมา
ก ากับดูแลเหมือนเดิม ซึ่งยังไร้สัญญาณตอบนับจาก “น้องตู่” ส่วนเจ้าตัว ณ เวลานี้ก็ได้แต่ “ส่ายหน้า” เมื่อถูกถามถึง
เรื่องนี้ และยืนยัน ณ เวลานี้ว่า “ไม่จริง” 

สุดท้ายแล้วจะจริงหรือไม่จริง ก็ต้องติดตาม เพราะเหตุการณ์อาจจบลงคล้ายกับเรื่อง “หัวหน้าพรรค” ก็เป็นได ้
อีกส่วนส าคัญ ที่มีการจุดพลุขึ้นมาคือ การขอเข้าไปดูแล “กระทรวงมหาดไทย” เพื่อวางเกมการเลือกตั้งตั้งแต่

ระดับท้องถิ่น ไปจนถึงการเลือกต้ังใหญ่ครั้งหน้า 
จึงมีการเสนอขอ “ยื่นหมูยื่นแมว” โดยโยก “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา พี่รองบูรพาพยัคฆ์ ออกจาก 

รมว.มหาดไทย ที่อยู่โยงเงียบๆมากว่า 6 ปีเต็ม และสไลด์ไปเป็น รมว.กลาโหม ที่ถือว่าศักดิ์ศรีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 
โดยที่ “บิ๊กป้อม” จะเข้าไปเสียบเป็นรองนายกฯ ควบ รมว.มหาดไทย 
หรือหากตกลงไม่ได้ ก็ต้องส่ง “มืองาน” ที่ว่ากันว่าเป็น “เสี่ยเฮ้ง-เสี่ยแฮ้งค์” ให้เข้าไปเป็น รมช.มหาดไทย แต่

ต้องให้ก ากับดูแลหน่วยงานส าคัญ อาทิ กรมการปกครอง และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับภารกิจวางเกมเพื่อการเลือกต้ังครั้งหน้า ประคองอ านาจ 3 ป.ต่อไปให้ยาวนานที่สุด 

เชื่อแน่ว่า “บิ๊กป๊อก” ย่อมไม่ถูกใจสิ่งนี้ เพราะคุ้นเคยและผูกพันกับกระทรวงคลองหลอด ยังอยากอยู่ท างาน
เงียบๆ คนเดียวต่อไป 

น่ากลัวไปอีกว่า หาก “บิ๊กป้อม” ดึงกระทรวงมหาดไทย และ สตช.มาไว้กับตัวเองไม่ได้ ก็ย่อมสร้างบารมีไม่ได้
ตามแผนที่วางไว้ สิ่งที่ตามมาคือศึกในพรรคระลอกใหม่ 

ตามหลัก “ความต้องการ” มากกว่าเก้าอ้ี เมื่อแบ่งเค้กไม่ลงตัว ก็ย่อมมีคนงอแง 
หันไปดูภาพ 12 ขุนพลที่อยู่รอบกาย “บิ๊กป้อม” ในวันเทียบเชิญที่เหมือนดูสมัครสมานสามัคคี หรือวันที่พร้อม

ใจกันลงช่ือลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเพื่อจะโค่น “ทีมสมคิด” ลงจากหอคอยนั้น เป็นเพียงแค่ทฤษฎี “ร่วมกันสู้ 
แต่มาฆ่ากันตอนแย่งสมบัติ” 

หลังจากโค่นกลุ่มนายสมคิดได้แล้ว จากนี้ก็มาห้ าหั่นกันเองเพื่อจะแย่งกันขึ้นเป็นรัฐมนตรี ซึ่งจับตาดูได้เลยว่า 
จะมีรายการวัดพลังกันระหว่าง 12 ขุนพลในวันนั้นอีกแน่ 
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ไม่เท่านั้น ยังมีเสียงทักว่าภาพ 12 ขุนพลที่อยู่รอบกาย “บิ๊กป้อม” องค์ประกอบจ านวนคน คล้ายกับภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง The Last Supper หรือ “อาหารมื้อสุดท้าย” ของ เลโอนาร์โด ดา วินชี ศิลปินเอกของโลก ที่ถ่ายทอด
เหตุการณ์อาหารค่ ามื้อสุดท้าย ที่ “พระเยซูคริสต์” ได้ร่วมโต๊ะกับสาวกทั้ง 12 คนก่อนที่จะถูกตรึงไม้กางเขน 

ที่มีต านานของ ชายชื่อว่า จูดาส อิสคาริโอท หนึ่งใน 12 สาวกของพระเยซู ที่ชี้เป้าให้ทหารรู้ว่าผู้ใดคือพระเยซู 
จนค าว่า “จูดาส” กลายเป็นค าแสลงเปรียบ “คนที่ทรยศผู้อื่น” กระทั่งในวงการฟุตบอล 

ติดภาพจับมือกลมเกลียวไว้ข้างฝา เผื่อวันหนึ่งอะไรๆไม่เป็นอย่างที่คิด จนอาจต้องกลับมาดูว่าใครเป็น “จูดาส” 
หรือเปล่า. 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000066036  
  

https://mgronline.com/daily/detail/9630000066036
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ไทยรัฐออนไลน์27 มิ.ย. 2563 06:45 น. 

ลือ "อุตตม-สนธิรัตน์" วางมือ เลือกหน.-เลขาฯพปชร. "ประวิตร-อนุชา" มาชัวร์ 

 
จับตาว่าที่หัวหน้า พปชร. "บิ๊กป้อม" บ่ายนี้ เข้าร่วมประชุมเลือกหัวหน้า-เลขาฯ และกก.บริหารพรรคพลังประชารัฐ 
หรือไม่ ไม่ต้องเช็กชื่อ "ประวิตร-อนุชา" มาชัวร์ ลือสนั่น "อุตตม-สนธิรัตน์" ขอวางมือ "ยกธงขาว"  

แล้ววันนี้ (27 มิ.ย.2563) ในเวลา 13.00 น. พรรคพลังประชารัฐ แกนน า และส.ส.พรรค มีนัดจะมีการเลือก
หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรคกันที่ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี เรียกว่ามีการ 
"ผลัดใบใหม่" งานนี้ ก็อย่างที่สื่อฯ เช็กชื่อกันจนถึงนาทีสุดท้าย ก็อย่างที่รู้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ได้มานั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ คนใหม่แน่นอน เรียกได้ว่า 1000% ขณะที่ชื่อเลขาธิการพรรคก็อยู่ที่ นายอนุชา 
นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท แกนน ากลุ่มสามมิตร เป็นที่แน่นอนแล้ว รอปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายเท่านั้น 

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ ว่า ตามข้อบังคับ
ของพรรค พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร. จะเดินทางมาปรากฏ
ตัวในสถานที่เลือกหัวหน้าพรรค และพรรมการบริหารพรรค หรือไม่ก็ได้ ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ท่านจะพิจารณา 

"ทั้งนี้ ตามขั้นตอน ประธานที่ประชุม ก็คือ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค จะแจ้งเรื่องให้ที่ประชุม
รับทราบ และมีการด าเนินการแก้ไขขัอบังคับพรรค ซึ่งมีผลเลยทันที แล้วก็เข้าสู่วาระการเลือกหัวหน้าพรรค การเลือก
หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิก และนายทะเบียนพรรค เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จึงเลือกกรรมการบริหารพรรค โดย
ขั้นตอนทั้งหมด จะเป็นการลงคะแนนลับ ทั้งนี้ หากไม่มีการเสนอชื่อใครเป็นแคนดิเดต  หรือมีข้อขัดแย้งอื่นใด เมื่อ
กระบวนการการเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ก็จะมีผลตามกฎหมายในทันที โดยยอมรับว่า รายชื่อรองหัวหน้าพรรค 
ทั้ง 9 คน ที่ปรากฏในสื่อฯ ก่อนหน้า เป็นรายชื่อที่จะมีการเสนอจริง" นายไพบูลย์ กล่าว...  

ทั้งนี้ มีรายงานข่าว จากแหล่งข่าวระดับสูงในพรรค พปชร. การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และ
กรรมการบริหารพรรค ในครั้งนี้ เชื่อมั้นว่าจะไม่น าไปสู่ความแตกแยกกันในพรรคอย่างแน่นอน เพราะทุกอย่างจบแล้ว 
โดยเมื่อได้คนที่จะเป็นหัวหน้าพรรค เลขาฯพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค ทั้งหมดแล้ว ทั้งนายอุตตม สาวนายน 
รมว.คลัง และหัวหน้า พปชร. และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรค จะวางมือ และไม่รับ
ต าแหน่งในกรรมการบริหารพรรคอีก 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1877177   

https://www.thairath.co.th/news/politic/1877177
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จับตาวันนี้! พรรคพลังประชารัฐประชุมใหญ่ เคาะจัดทัพกก.บห.ชุดใหม่ 

 
จับตา! การประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ วาระส าคัญเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยเฉพาะต าแหน่ง
หัวหน้าพรรค  

วันนี้ (27มิ.ย.63) นายไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พชปร.) กล่าวถึงการประชุม
ใหญ่พรรคเพื่อเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันนี้ ว่า กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จะมีไม่เกิน 29 คน และส่วนใหญ่
จะมาจากกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมประมาณ 20 คน พร้อมยืนยันว่า การปรับโครงสร้างของพรรคจะไม่ส่งผลต่อการ
ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากเป็นเรื่องภายในของพรรค ที่ปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายใหม่ ที่
เน้นเรื่องความมีเอกภาพ ความมั่นคง การช่วยเหลือประชาชนได้ดีขึ้น และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
ได้ดีขึ้นกว่าเก่า 

พร้อมเชื่อว่า อดีตกรรมการบริหารพรรคที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่  จะไม่ไปตั้ง
พรรคใหม่ เพราะเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของแกนน าของพรรค พปชร.ทั้งนายอุตตม สาวนายน รักษาการหัวหน้าพรรค , 
นายสนธิรัตน ์สนธิจิรวงศ์  ที่เชื่อว่าจะภูมิใจในฐานะผู้ก่อต้ังพรรคมาตั้งแต่ต้น  

ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรี นายไพบูลย์ คาดว่า นายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างการพิจารณาและน่าจะมีการปรับ 
เนื่องจากผ่านระยะเวลามาพอสมควร ส่วนจะปรับเปลี่ยนอย่างไรนั้น เป็นเรื่องของแต่พรรคที่จะพิจารณา และเป็น
อ านาจของนายกรัฐมนตรี ไม่มีใครไปก้าวก่ายได้ และมั่นใจว่า หากมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี  ก็เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติ และเช่ือว่า จะไม่มีปัญหาอย่างที่หลายคนกังวล 

ส าหรับการประชุมพรรคพลังประชารัฐวันนี้ จะมีการแก้ไขข้อบังคับพรรค ก าหนดให้กรรมการบริหารพรรคชุด
ใหม่ เหลือไม่เกิน 29 คน ส่วนต าแหน่งต่างๆ ที่จะเลือกในที่ประชุมก่อน 4 ต าแหน่ง คือหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค 
นายทะเบียนพรรค และเหรัญญิก 

อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/45519  
  

https://www.tnnthailand.com/content/45519
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'สมชาติ'เจอแรงต้านนั่ง'นายทะเบียนพปชร.'พบเคยถูกให้ออกราชการ 

 
"พปชร." เสียงแตก "แกนน า" หลายสาย รุมยี้ "สมชาติ" นั่ง  "นายทะเบียนพรรค" หลังถูกเสนอชื่อ ผงะ มีประวัติถูกให้
ออกจากราชการสภาฯ สมัย "พรเพชร"  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ห้องแกรนด์ไดมอนส์อิมแพค เมือง
ธานี ในวันนี้โดยวาระการพิจารณาส าคัญได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ โดยเป็นที่ค่อนข้าง
แน่ชัดแล้วว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรค จะขึ้นเป็นหัวหน้า นาย
อนุชา นาคาศัย รองประธานยุทธศาสตร์พรรค จะเป็นเลขาธิการพรรค ส่วนกก.บห. ชุดใหม่ ล้วนเป็นบุคคลที่เคยอยู่ใน
กก.บห.ชุดเก่ามาแล้วทั้งสิ้น ยกเว้นกลุ่ม4กุมาร ได้แก่ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง รักษาการหัวหน้าพรรค นายสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน รักษาการเลขาธิการพรรค นายสุวิทย์เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิจัย และ
นวัตกรรม รักษาการรองหัวหน้าพรรค นายกอบศักดิ์ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ รักษาการ กก.บห. นาย
วิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ รักษาการนายทะเบียนพรรค นายชวน ชูจันทร์ รักษาการ กก.บห.นายสันติ กีรนันทน์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อและรักษาการ กก.บห.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรักษาการเหรัญญิกพรรค 

อย่างไรก็ตาม ต าแหน่งนายทะเบียนพรรค ที่บทบาทหน้าที่อาจไม่โดดเด่นในทางการเมือง แต่เมื่อหนึ่งในแคนดิเดตที่
ถูกเสนอชื่อมานั่งในต าแหน่งนี้ คือ นายสมชาต ิธรรมศิริ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่เคย
ถูกนายพรเพชร วิชิตชลชัย เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ(สนช.) มีค าสั่งให้ออกจากต าแหน่งราชการ
เนื่องจากผิดวินัยร้ายแรง จากกรณีอนุมัติเงินสร้างวัตถุมงคล เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสโมสรรัฐสภา และ
ผู้จัดการสโมสรรัฐสภา ให้เข้ามารับต าแหน่งดังกล่าว แต่ด้วยประวัติการรับราชการของนายสมชาติ ที่อาจมีข้อกังขาให้พรรค
ตกเป็นเป้าถูกโจมตี ส่งผลให้แกนน าหลายคนในพรรคมีท่าทีคัดค้าน และเป็นไปได้ว่าจะมีการเสนอชื่อส.ส.คนใดคนหนึ่งของ
พรรคมารับต าแหน่งนี้แทน 

อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/12744?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=politics  
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/12744?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/12744?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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จับตาไร้ทีม"สีกุ่มาร" รว่ม กก.บห.พลงัประชารัฐใหม ่ปรับโลโก้-แก้ไขบังคบัเพิ่มอ านาจหวัหน้า
พรรค 

 
จับตาไร้ทีม สี่กุมารร่วมกก.บห.พลังประชารัฐใหม่ ปรับโลโก้-แก้ไขบังคับเพิ่มอ านาจหัวหน้าพรรค ลือ"นฤมล"เหรัญญิก 

วันนี้ (27 มิ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่าจากพรรคพลังประชารัฐว่า ส าหรับการประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกคณะ
กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ บ่ายวันที่ 27 มิ.ย.ที่อิมแพค เมืองทองธานี เบื้องต้นจาก
การวางโครงสร้างใหม่ จะเลือกกก.บห.ใหม่เหลือไม่เกิน 29 คน ส่วนต าแหน่งต่างๆจะเลือกเพียง 4 ต าแหน่งก่อน คือ
หัวหน้าพรรค เลฃาธิการพรรค นายทะเบียนพรรค และเหรัญญิก ขณะที่ต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 9 
ต าแหน่ง จะเลือกภายหลังโดยหัวหน้าพรรค ทั้งนี้ กก.บห.ชุดใหม่จะเป็นชุดเดิมเกือบทั้งหมด จะไม่มีในส่วนของ 4 กุมาร
ของนายสมคิด จาตุศรพีิทักษ์ รองนายกฯ คือนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง รักษาการหัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิ
จิรวงศ์ รมว.พลังงาน รักษาการเลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิจัย  และนวัตกรรม 
รักษาการรองหัวหน้าพรรค นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ รักษาการ กก.บห. นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.
บัญชีรายชื่อ รักษาการนายทะเบียนพรรค นายชวน ชูจันทร์ รักษาการ กก.บห.นายสันติ กีรนันทน์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
และรักษาการ กก.บห.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ และรักษาการเหรัญญิกพรรค 

ขณะที่ต าแหน่งหัวหน้าพรรค ไม่น่ามีอะไรผิดพลาด พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค จะมาเป็นหัวหน้าพรรค นายอนุชา นาคาศัย รักษาการรองหัวหน้าพรรค จะมาเป็นเลขาธิการพรรค 
ส่วนเหรัญญิก เป็นนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รักษาการกก.บห.จากเดิมเป็นนายพรชัย ตระกูลวรานนท ์ 

นอกจากนี้ ประชุมจะมีการเสนอแก้ไขข้อบังคับพรรค เพิ่มอ านาจหน้าที่หัวหน้าพรรคมากขึ้น โดยเฉพาะการ
แต่งตั้งภายในพรรค ทั้งรองหัวหน้าพรรคตั้งได้ไม่เกิน 9 คน แต่งตั้งผอ.พรรค โดยที่ต้องเป็นกก.บห.พรรค และมีอ านาจ
ถอดถอนผู้ที่แต่งตั้งไปแล้วได้ และจะมีการเสนอปรับเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งจาก
สัญลักษณ์รังผึ้งหกเหลี่ยม ลายธงชาติเปลี่ยนมาเป็นวงกลม ซึ่งแสดงถึงความกลมเกลียว ไร้เหลี่ยมคมที่จะทิ่งแทงตัวเอง 
โดยครั้งนี ้

เป็นวงกลมเหมือนเดิม แต่จะขยับตัวอักษรที่เขียนว่า พรรคพลังประชารัฐที่จากเดิมอยู่ข้างนอกวงกลมจะน ามา
อยู่ในวงกลมทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความกลมเกลียว และไม่ให้แตกออกมานอกวง ขณะเดียวกัน ยังต้องจับตาเรื่อง
การของการปรับเปลี่ยนทีมโฆษกพรรคใหม่ โดยจะเปลี่ยนจากนายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลัง มาเป็น 
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น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 ซึ่งมีภาพลักษณ์เป็นคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ หลังมีประชุมเลือกกก.บห.ใหม่แล้ว 
จะยื่นเรื่องกกต.แจ้งการที่ท าการพรรคพลังประชารัฐเดิมที่อาคารปานศรี ย่านประชาชื่น ไปเป็นที่อาคารรัชดาวัน ตรง
ข้ามศาลอาญา 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000066141  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000066141
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27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:33 น.     

ประชุมใหญ่พปชร.ระอุแต่เช้า! เฟ้นเครียดต าแหน่งนายทะเบียนพรรค 

 
27 มิ.ย.63  - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ห้องแกรนด์ไดมอนส์ อิม

แพค เมืองธานี โดยวาระการพิจารณาส าคัญได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.)  ชุดใหม่ โดยเป็นที่
ค่อนข้างชัดแล้วว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรค จะขึ้นเป็นหัวหน้า 
นายอนุชา นาคาศัย รองประธานยุทธศาสตร์พรรค จะเป็นเลขาธิการพรรค 

ส่วนกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ชุดใหม่ ล้วนเป็นบุคคลที่เคยอยู่ในกก.บห.ชุดเก่ามาแล้วทั้งสิ้น ยกเว้นกลุ่ม 
4 กุมาร ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง รักษาการหัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน 
รักษาการเลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม รักษาการรองหัวหน้าพรรค 
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ รักษาการ กก.บห. นายวิเชียร ชวลิต  ส.ส.บัญชีรายชื่อ รักษาการนาย
ทะเบียนพรรค นายชวน ชูจันทร์ รักษาการ กก.บห.นายสันติ กีรนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรักษาการ กก.บห.นายพร
ชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรักษาการเหรัญญิกพรรค 
 ส าหรับต าแหน่งนายทะเบียนพรรค หนึ่งในแคนดิเดตที่ถูกเสนอชื่อ คือ นายสมชาติ ธรรมศิริ อดีตที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่ล่าสุดมีการคัดค้านจากแกนน าบางกลุ่มในพปชร. เนื่องจากนายสมชาติ 
ครั้งด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสโมสรรัฐสภา และผู้จัดการสโมสรรัฐสภา  เคยถูกนายพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งนั้น มีค าสั่งให้ออกจากต าแหน่งกรณีอนุมัติเงินสร้างวัตถุมงคล . 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69846  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69846


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

43 

 

 
 

27 มิถุนายน 2563  

พปชร. ปรับโลโก้-เปลี่ยนโฆษก-ย้ายพรรค 

 
พรรคพลังประชารัฐ ประชุมใหญ่ 27 มิ.ย.นี้ แก้ข้อบังคับให้อ านาจ “หัวหน้าพรรค” แต่งตั้ง-ถอดถอน “รอง

หัวหน้าฯ-ผอ.พรรค” หัวหน้า-เลขาฯ ไม่พลิกโผ จับตาเปลี่ยนโฆษกพรรคเป็น “ดร.ส้ม-พัชรินทร์” พร้อมปรับโลโก้พรรค 
ย้ายที่ท าการพรรคไปอาคารรัชดาวัน 

ความคืบหน้าก่อนถึงก าหนดการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  ในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ ที่ห้องแก
รนด์ไดมอนส์ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ชุดใหม่ โดยจะมีการแก้ไขข้อบังคับ
พรรค ก าหนดให้กก.บห.ชุดใหม่ เหลือไม่เกิน 29 คน ส่วนต าแหน่งต่างๆ ที่จะเลือกในที่ประชุมก่อน 4 ต าแหน่ง คือ
หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค นายทะเบียนพรรค และเหรัญญิก 

ทั้งนี้ จะมีการแก้ไขข้อบังคับ เพื่อก าหนดต าแหน่งรองหัวหน้าพรรค และผู้อ านวยการพรรคไว้ในข้อบังคับด้วย 
เนื่องจากข้อบังคับเดิมไม่ได้ก าหนดเอาไว้ และยังจะมีการแก้ไขข้อบังคับโดยเพิ่มอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าพรรคให้
สามารถก ากับดูแลพรรคได้กว้างขวาง สามารถแต่งต้ังรองหัวหน้าพรรคตั้งได้ไม่เกิน 9 คน รวมถึงผู้อ านวยการพรรค 

โดยทั้งหมดต้องเป็น กก.บห.พรรค ที่ผ่านการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ และให้อ านาจหัวหน้าพรรคถอดถอนผู้
ที่แต่งตั้งไปแล้วได ้

ทั้งนี้ กก.บห.ชุดใหม่ จะเป็นคนเดิมเกือบทั้งหมด จะไม่มีกก.บห.ในสัดส่วนของกลุ่ม 4 กุมาร ของนายสมคิด จา
ตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คือ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง รักษาการหัวหน้าพรรค  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
รมว.พลังงาน รักษาการเลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม รักษาการรอง
หัวหน้าพรรค นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ รักษาการ กก.บห. นายวิเชียร ชวลิต  ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
รักษาการนายทะเบียนพรรค นายชวน ชูจันทร์ รักษาการ กก.บห.นายสันติ กีรนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรักษาการ 
กก.บห.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรักษาการเหรัญญิกพรรค 

ขณะที่ต าแหน่งหัวหน้าพรรค พปชร.ที่ลงตัวแล้ว คือ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานยุทธศาสตร์พรรค ขณะที่นายอนุชา นาคาศัย รักษาการรองหัวหน้าพรรค จะขยับเป็นเลขาธิการพรรค นาง
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รักษาการ กก.บห. จะมาเป็นเหรัญญิกพรรค 

นอกจากนี้ จะมีการเสนอปรับเปลี่ยนรูปแบบโลโก้พรรคใหม่ หลังจากเคยมีการเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งจาก
สัญลักษณ์รังผึ้งหกเหลี่ยม ลายธงชาติ เปลี่ยนมาเป็นวงกลมเพื่อแสดงถึงความกลมเกลียว  ไร้เหลี่ยมคมที่จะทิ่มแทง
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ตัวเอง โดยครั้งนี้จะยึดรูปแบบวงกลมเหมือนเดิม เพียงแต่จะขยับตัวอักษรที่เป็นชื่อพรรค ซึ่งเดิมความยาวของตัวอักษร
ยาวเกินกรอบวงกลม ก็จะปรับให้ตัวอักษรอยู่ในวงกลมทั้งหมด 

ขณะเดียวกัน ยังต้องจับตาเรื่องการปรับเปลี่ยนทีมโฆษกพรรคใหม่ โดยจะมีการเปลี่ยนตัวจากนายธนกร วังบุญคง
ชนะ เลขานุการ รมว.คลัง มาเป็น น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กทม. ซึ่งมีภาพลักษณ์เป็นคนรุ่นใหม่ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมใหญ่พรรค จะแก้ข้อบังคับพรรคเพื่อเปิดทางย้ายที่ท าการพรรคจากอาคารปานศรี ย่าน
ประชาช่ืน ไปเป็นที่อาคารรัชดาวัน ตรงข้ามศาลอาญา อีกด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886914  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886914
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วันที่ 26 มิถุนายน 2563 - 12:30 น.  

ต้องสอนให้ ‘ไม่โกง’ ตั้งแต่วนันี ้: โดย เรืองชยั ทรพัยน์ิรันดร์ 

 
เป็นอันว่าพรรคพลังประชารัฐมีเสียงเพิ่มขึ้นมาจากการเลือกตั้งซ่อมอีก 1 เสียง เท่ากับมากกว่าฝ่ายค้านอีก 1 เสียง แต่
เมื่อนับรวมกับพรรคเล็กพรรคน้อยที่ยังไม่แน่นอนว่าจะยกมือให้รัฐบาลเป็นบางครั้งบางคราว อาจจะมากกว่าฝ่ายค้านที่
อาจไม่ยกมือ หรืองดออกเสียง พรรครัฐบาลก็นับว่า ชนะ “โหวต” อยู่ร่ าไป 
เสียงเป็นทางการจากการนับตามที่ปรากฏของรัฐบาล ถึงอย่างไร รัฐบาลยังเป็นต่อวันยังค่ า 
แต่เมื่อฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนทั่วไป เสียงที่ได้ยินได้ฟังมายังเห็นว่า รัฐบาลน่าจะต้องปรับคณะรัฐมนตรีอยู่
นั่นเอง 
ประกอบกับเสียงจากพรรคพลังประชารัฐที่กระหึ่มออกมาถึงผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ยังได้ยินว่า ต้องมีการปรับเปลี่ยน
หัวหน้าพรรคจากคนเดิมที่ลาออกจากคณะกรรมการพรรคมากถึง 18 คน เป็นคนใหม่ที่มีเสียงออกมาว่า “ดี จะได้อยู่กับ 
ส.ส. ของผมมั่ง” นั้น แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้เข้าไปนั่งยกมือหรืออภิปรายในสภา แต่เป็นหัวหน้า
พรรคได้ ไม่มีข้อจ ากัด 
ทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนเลขาธิการพรรค นัยว่า “ตัวจริงเสียงจริง” ด้วยแล้ว 
พรรคพลังประชารัฐคงยังหวังปรับเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีไปด้วยในคราวเดียวกัน 
แล้วจะให้ “ลุงตู่” ของผมไปอยู่ที่ไหน เพราะเห็นว่าจะปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมด้วยพร้อมกัน 
อ้อ จะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือไม่ก็กระทรวงศึกษาธิการ น่าจะเหมาะกว่าให้ออกไปนั่งตบยุงที่
ท าเนียบรัฐบาล ทุกวันนี้ไม่มีต าแหน่งรัฐมนตรี “ลอย” ให้เสียด้วย 
แหม – – ท าไมรังเกียจรังงอน “ลุงตู่” ของผมถึงเพียงนั้น สู้อุตส่าห์ “ถ้าไม่ออก ผมยึดอ านาจ” ประมาณนั้นเมื่อ 6 ปีที่
แล้ว ท าเป็นจ าไม่ได้หรือไง นี่หากไม่มี “โควิด-19” ป่านนี้ผมจัดอะไรต่อมิอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้ว ไม่เชื่อรึไง 
อีกสองสามวัน โรงเรียนเปิดภาคเรียนใหม่แล้ว ขอให้หนูเล็กเด็กๆ ทั้งหลายอย่านอนต่ืนสาย เป็นเด็กเกียจคร้าน 
อีกสองสามวันสิ้นเดือนมิถุนายน ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 30 มิถุนายน คงจะมีอะไรต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่
ด้วยหรอกน่า อย่างน้อยคงได้ปลดล็อกระยะห่างออกบ้าง ประเดี๋ยวลูกเด็กเล็กแดงวิ่งเล่นกันตามประสาไม่สนุก แล้วมา
โทษลุงตู่อีก ไม่ดีดอกนะ 
เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดจากเสียงสนับสนุน “ปริ่มน้ า” มาด้วยเสียง “ปริ่มน้ า” อาจไปด้วยเสียง “ปริ่มน้ า” ก็ได้ ใคร
จะไปรู้ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/ภป-สอนให้ไม่โกง.jpg
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แต่เป็นเรื่องธรรมดาของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง แม้จะมีเสียงสนับสนุนจากการแต่งตั้งของ
ตัวเอง แต่จ านวนคนตั้ง 250 คน ใจคอจะเหมือนกันหมดคงไม่ได้ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งย่อมมีความเป็นตัวของตัวเองบ้างหรอก
น่า 
อาจชอบใจบางอย่างบางเรื่อง ไม่ชอบใจบางอย่างบางเรื่อง จะให้ชอบเหมือนกันหมดได้อย่างไร 
ความเป็นสมาชิกวุฒิสภา แต่งตั้งได้ แต่ปลดออกไม่ได้ เป็นสมัยเดียว 5 ปีคงเพียงพอแล้วกระมัง กล้าๆ อภิปรายเรื่องดี ๆ 
เป็นประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนสักเรื่องสองเรื่อง ถูกหูถูกใจเจ้าของเสียงเลือกตั้ง ครั้งต่อไปพ้นต าแหน่งแล้ว อาจไปเป็น
อะไรต่อมิอะไรได้อีก มันบ่แน่ดอกนาย 
ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน รุ่งขึ้น วันพุธที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 
2563 ช้ากว่าที่เคยนานเดือนครึ่ง ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2563 
กระนั้น วันที่ 1 กรกฎาคม ปีนี้ คงเป็นเช่นเดียวกับวันที่ 17 พฤษภาคม ของปีก่อน และหลายๆ ปีก่อนที่เป็นวันพิเศษมี
ความหมายแห่งการเริ่มต้นใหม่ เป็นวันเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่ได้ไปโรงเรียนวันแรก 
เขาเหล่านั้นมีจ านวนเป็นล้าน เป็นสมบัติอันมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในชาติ ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า เหมือนเราๆ ท่านๆ 
ทั้งหลาย โปรดเอาใจใส่ดูแลเขาให้ดี ไม่ใช่ “โตไปไม่โกง” แต่ต้องสอนให้เขาไม่โกงตั้งแต่วันนี้ 

เรอืงชัย ทรพัย์นิรันดร์ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2241212 
  

https://www.matichon.co.th/columnists/news_2241212
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วันที่ 26 มิถุนายน 2563 - 13:00 น.  

เนติบัณฑิตยสภา กับการเลือกตั้ง โดย อรรถพล ใหญ่สว่าง, กฤษฎา บุณยสมิต 

 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ไทยต้องเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก 

สาเหตุหนึ่งที่ชาติตะวันตกยกขึ้นกล่าวอ้างคือความล้าหลังของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย จึงต้อง
ท าสนธิสัญญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรก ใน พ.ศ.2398 และต้องท าสนธิสัญญาท านองเดียวกันกับชาติ
ตะวันตกอ่ืนๆ ในเวลาต่อมา ผลของสนธิสัญญาดังกล่าวท าให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 

ครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงทรงเร่งรีบปฏิรูประบบกฎหมาย
และการศาลให้ทันสมัยในแบบที่ชาติตะวันตกยอมรับ เพื่อให้ได้เอกราชทางกฎหมายและการศาลกลับคืนมาโดย ใน 
พ.ศ.2434 ทรงประกาศตั้งกระทรวงยุติธรรมให้เป็นแบบสมัยใหม่ เพื่อรวมศาลที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ 
มาขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมให้ระบบศาลไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

ส่วนด้านการปฏิรูปกฎหมายมีตรากฎหมายทั้งกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติให้เป็นแบบ
สมัยใหม่ จัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นในกระทรวงยุติธรรมเมื่อ พ.ศ.2440 ผู้ที่สอบไล่ได้วิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิตจาก
โรงเรียนกฎหมายนี้ เรียกว่าเป็นเนติบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายจึงเป็นรากฐานของการสอนกฎหมายของไทยในสถาบัน
ต่างๆ ในเวลาต่อมา ในช่วงแรกๆ คือ เนติบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มาถึงปัจจุบันน้ีเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการสอนกฎหมายในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เป็นจ านวนมาก 

ต่อมาในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงออกประกาศจัดระเบียบราชการ
กระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ.2455 โดยแยกหน้าที่ให้มีฝ่ายธุรการส่วนหนึ่งให้เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เป็น
ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายตุลาการส่วนหนึ่งมีอธิบดีศาลฎีกาซึ่งต่อมาคือต าแหน่งประธานศาลฎีกามีหน้าที่วางระเบียบ
ราชการแผนกตุลาการ รวมทั้งการตั้งและเลื่อนต าแหน่งผู้พิพากษา ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นรากฐานประการหนึ่งในการแบ่ง
อ านาจตุลาการออกจากอ านาจบริหาร 

ต่อมาใน พ.ศ.2457 ทรงมีพระราชด าริจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภาขึ้น เพื่อ “บ ารุงการศึกษาวิชากฎหมายทั้งการ
รักษาความประพฤติของทนายความให้ตั้งอยู่ในสัจธรรม ให้สาธารณชนได้อาไศรยทนายความซึ่งมีความสามารถและ
สมควรจะเชื่อถือได้ดียิ่งขึ้น” ได้พระราชทานบันทึกเรื่องเนติบัณฑิตยสภา ก าหนดหน้าที่และวิธีด าเนินงานของเนติ
บัณฑิตยสภาไว้และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ท้ายบันทึก 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/ภป-เนติบัณฑิตยสภากับเลือกตั้ง-.jpg
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ในปีเดียวกันนั้นทรงตราพระราชบัญญัติทนายความ พระพุทธศักราช 2457 ซึ่งในครั้งนั้นยังแบ่งชั้นของ
ทนายความเป็นทนายความชั้นที่ 1 คือทนายความผู้สอบไล่วิชากฎหมาย ได้รับประกาศนียบัตรเป็นเนติบัณฑิต มีสิทธิว่า
ความได้ทั่วราชอาณาจักร และทนายความชั้นที่ 2 คือ ทนายความซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์สอบสวนคุณวุ ฒิ
ความรู้ความช านาญแล้วสมควรอนุญาตให้เป็นทนายความได้ และก าหนดให้เนติบัณฑิตยสภาเป็นเจ้าพนักงานทะเบียน
ทนายความ 

ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพทนายความต้องยื่นเรื่องราวเพื่อขอใบอนุญาตต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอทุธรณ์ และ
ให้เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเลือกสรรกรรมการในเนติบัณฑิตยสภาตั้งขึ้นเป็นกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อสอดส่องความ
ประพฤติของทนายความ 

ส าหรับข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมนั้น โดยรากฐานแยกออกจากข้าราชการพลเรือนมาแต่แรก ส่วน
ข้าราชการอัยการเดิมเมื่อแรกตั้งกรมอัยการยังเป็นข้าราชการพลเรือน ต่อมาใน พ.ศ.2503 มีการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2503 แยกข้าราชการอัยการออกจากข้าราชการพลเรือน โดยมีเหตุผลส าคัญว่า 
พนักงานอัยการมีต าแหน่งหน้าที่เป็นทนายแผ่นดิน ข้าราชการอัยการต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ 
และปฏิบัติงานได้โดยอิสระท านองเดียวกับข้าราชการตุลาการ เพื่อส่งเสริมระบบยุติธรรมของประเทศได้ดียิ่งขึ้น 

แต่เดิมมาแต่แรกเริ่มจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมใน พ.ศ.2434 ศาลยุติธรรมอยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต่อมามี
การตั้งกรมอัยการใน พ.ศ.2436 ขึ้นในกระทรวงยุติธรรมเช่นกัน ผู้ที่เข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมและ
เป็นพนักงานอัยการในกรมอัยการ ต้องเป็นผู้ที่สอบไล่ได้วิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิตจากโรงเรียนกฎหมาย ในปัจจุบัน
การก าหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้จะเข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษาและพนักงานอัยการได้นั้น ก าหนดให้ผู้สมัคร
ทุกคนต้องมีคุณสมบัติเป็นสามัญสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา การเป็นสามัญสมาชิกได้นั้นต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
เนติบัณฑิตจากส านักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

จะเห็นได้ว่าเนติบัณฑิตยสภามีบทบาทในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษา 
พนักงานอัยการ และผู้ประกอบอาชีพทนายความรวมทั้งควบคุมดูแลรักษาความประพฤติของทนายความมาแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน 

เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ในปัจจุบันนี้ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2507 
ด้วยเหตุผลว่า “โดยที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยเนติบัณฑิตยสภาโดยเฉพาะ จึงสมควรตรากฎหมายขึ้นเพื่อความประสงค์
น้ี” ในกฎหมายฉบับนี้ได้กล่าวถึงด้วยว่า ให้เนติบัณฑิตยสภาซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น และมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความด้วยนั้นเป็น
นิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ คือ ส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์และการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รวมทั้งจัดให้มีทุนเพื่อ
การนั้น ควบคุมมรรยาททนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ และส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของ
สมาชิก 

ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาก าหนดให้สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา มี 5 ประเภทคือ สามัญสมาชิกซึ่งต้องต้องเป็นผู้ที่
สอบไล่ได้วิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิตจากโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม หรือสอบไล่ส าเร็จวิชากฎหมายจากคณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ.2476 หรือสอบความรู้ทางนิติศาสตร์ได้ปริญญาตรีเป็น
ธรรมศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนหรือในสมัยสอบ
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ไล่ พ.ศ.2495 หรือสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมาชิกวิสามัญซึ่งต้อง
เป็นผู้ที่สอบความรู้ทางนิติศาสตร์ ได้ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมืองหรือมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทยซึ่งเนติบัณฑิตยสถานเห็นว่ามีมาตรฐานการศึกษาเทียบได้กับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกสมทบ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและความสามารถ อาจได้รับอนุญาตเป็นทนายความช้ัน
ที่ 2 ภาคีสมาชิก ได้แก่นักศึกษาในส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกวิสามัญหรือ
สมาชิกสมทบ และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ผู้ทรงเกียรติคุณและมีความรอบรู้นิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการ
เนติบัณฑิตยสภายกย่องและเชิญเป็นสมาชิก 

ในการสมัครเป็นสามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญ ผู้สมัครต้องกรอกประวัติโดยละเอียดรวมทั้งการกระท า
ความผิดทางอาญา ทางแพ่งหรือวินัยเพื่อให้คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาพิจารณาว่าสมควรจะรับผู้สมัครเป็นสามัญ
สมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาหรือไม่ หากผู้สมัครคนใดกระท าความผิดทางอาญาที่มีโทษรุนแรง อาทิ 
ฆ่าผู้อื่น ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน หรือกระท าความผิดเกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ รวมทั้งผู้สมัครที่ถูก
ด าเนินคดีแพ่งหลายคดี หรือคดีแพ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลทั่วไปจ านวนมาก หรือข้าราชการที่ท าความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงจนถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา อาจมีมติไม่รับเป็นสามัญสมาชิก 
หรือสมาชิกวิสามัญ ก็จะท าให้ผู้นั้นไม่สามารถเป็นผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ หรือประกอบวิชาชีพ
กฎหมาย 
นอกจากนี้ถ้าสมาชิกคนใดถูกถอดถอนจากสามัญสมาชิก หรือสมาชิกวิสามัญก็จะไม่สามารถวิชาชีพกฎหมายได้ต่อไป 
ดังนั้นเนติบัณฑิตยสภาจึงเป็นหน่วยงานหลักที่จะรักษาระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และผดุงความยุติธรรมใน
ประเทศไทย 

โดยนัยดังกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า หากผู้ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษา หรือพนักงานอัยการ ต้อง
สร้างคุณสมบัติให้ตนได้เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาก่อน และหากขาดความเป็นสามัญสมาชิกดังกล่าวแล้ว ก็
จะเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาหรือพนักงานอัยการได้ ส่วนทนายความนั้นแม้ปัจจุบัน จะไม่
มีการก าหนดชั้นของทนายความเช่นในอดีตแล้ว และการควบคุมมรรยาททนายความเป็นอ านาจหน้าที่ของสภา
ทนายความและคณะกรรมการควบคุมมารยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันแล้ว แต่กฎหมายก็ยังก าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตทนายความต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่งด้วย 
คือเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
เนติบัณฑิตยสภา จึงเป็นองค์กรวิชาชีพกฎหมายที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการช่วยก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
กฎหมายทั้งในต าแหน่งผู้พิพากษา พนักงานอัยการ หรือทนายความ ให้ด ารงตนอย่างเที่ยงธรรม มีความประพฤติไม่
เสื่อมเสีย และรักษาเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา ประการส าคัญต้องเป็นที่พึ่งในทางกฎหมาย
และอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 

นอกจากนั้นสามัญสมาชิกจ านวนมากของเนติบัณฑิตยสภาที่มิได้ประกอบอาชีพเป็นผู้พิพากษา พนักงานอัยการ 
หรือทนายความ แต่รับราชการในต าแหน่งอย่างอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน หลายๆ ท่าน เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือตุลาการศาลปกครอง หรือข้าราชการพลเรือน ก็มีบทบาทส าคัญในวงงานราชการ หรือเป็นนักธุรกิจคนส าคัญ 
อาจารย์มหาวิทยาลัย และอื่นๆ ที่ต่างมีผลงานอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติเสมอมา 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2507 จึงก าหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
เนติบัณฑิตยสภา ซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่งได้แก่ ประธานศาลฎีกาเป็นนายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานศาลอุทธรณ์
ซึ่งเป็นอุปนายกคนที่ 1 และอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นอุปนายกคนที่ 2 แล้ว ยังก าหนดให้มีกรรมการอื่นอีก 20 คน ซึ่งต้องให้
เลือกตั้งจากบุคคล 4 ประเภท คือ ผู้ที่เป็นสามัญสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ประเภทละ 5 คน คือ ข้าราชการตุลา
การ ข้าราชการอัยการ ทนายความ และ บุคคลอื่นนอกจาก 3 ประเภทแรก 

ผู้ที่มีสิทธิเลือกกรรมการแต่ละประเภทต้องเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาและใช้สิทธิเลือกกรรมการ 5 
คนจากผู้ที่เหมาะสมตามประเภทของตน กล่าวคือ ข้าราชการตุลาการทั้งหลายเป็นผู้มีสิทธิเลือกกรรมการ 5 คน ที่ต้อง
เป็นข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการทั้งหลายเป็นผู้มีสิทธิเลือกกรรมการ 5 คน ที่ต้องเป็นข้าราชการอัยการ 
ทนายความทั้งหลายเป็นผู้มีสิทธิเลือกกรรมการ 5 คน ที่ต้องเป็นทนายความ และบุคคลนอกจาก 3 ประเภทแรก 
(รวมทั้งข้าราชการตุลาการบ านาญ และข้าราชการอัยการบ านาญ) เป็นผู้มีสิทธิเลือกกรรมการ 5 คน ที่เป็นบุคคล
นอกจาก 3 ประเภทแรก 

บุคคลทั้ง 4 ประเภท ซึ่งจะได้รับเลือกจากสามัญสมาชิกตามแต่ละประเภทของตน เพื่อมาท าหน้าที่กรรมการ
เนติบัณฑิตยสภา จึงมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันและมีความหมายต่อรากฐาน ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ เพื่อให้เนติบัณฑิตยสภาด ารงความเป็นองค์กรวิชาชีพทางกฎหมายเพื่อผดุงความ
ยุติธรรมให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงทุกด้านสืบไป 

ส าหรับปีนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาแต่ละประเภท รวม 4 ประเภท คือ (1) ข้าราชการตุลา
การ (2) ข้าราชการอัยการ (3) ทนายความ (4) บุคคลอื่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาได้
เป็นประธานส่งบัตรเลือกตั้งประเภทข้าราชการตุลาการ เป็นสีฟ้า จ านวน 5 ,029 ใบ ประเภทข้าราชการอัยการ เป็นสี
ชมพู จ านวน 3,882 ใบ ประเภททนายความ เป็นสีเหลือง จ านวน 7,465 ใบ และประเภทบุคคลอื่น เป็นสีเขียว จ านวน 
21,061 ใบ ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งประเภทใดต้องกรอกชื่อผู้รับเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวน 5 คน แล้วส่งบัตรเลือกตั้งคืน ไปยัง
เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. แล้วจะมีการนับบัตรเลือกตั้งในวันที่ 
29 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านได้ใช้สิทธิโดยพร้อมเพรียง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2241813 
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27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.        

เลือกตั้งท้องถิน่ ถงึเลือกตั้งใหญ่ 

 
            ความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองต่างๆ เริ่มขยับตัวส าหรับการเลือกตั้งทั้งท้องถิ่นและระดับชาติ ทยอย
ด าเนินการตามทฤษฎีแตกแบงก์พันไว้แต่เนิ่นๆ เพราะขึ้นชื่อว่าการเมืองไม่มีอะไรแน่นอน 
            ยกตัวอย่างเช่น พรรคเพื่อไทย มีการแยกตัวออกมาตั้งกลุ่ม “แคร์” เป็นการรวมตัวกันของขุนพลนายใหญ่ 
“ทักษิณ ชินวัตร” น าโดย “ภูมิธรรม เวชยชัย” 
            ขณะที่พรรครวมพลังประชาชาติไทย “นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย (รปช.) ลาออกจากการเป็นสมาชิก รปช.เรียบร้อย และบอกชัดเจนว่าขอแยกตัวออกมาตั้งกลุ่มการเมือง 
            กลุ่มเหล่านี้แน่นอนว่าในอนาคตพัฒนาเป็นพรรคการเมือง 
            ทว่า ก่อนที่จะไปถึงการเลือกต้ังระดับประเทศ ต้องวัดกระแสในแต่ละพื้นที่เสียก่อน 
            สิ่งหนึ่งที่สามารถสะท้อนคะแนนนิยมของแต่ละพรรคการเมืองได้ดีคือ “การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น” ซึ่งพรรค
การเมืองต่างๆ ต้องส่งคนของตนเองลงสนาม 
            เมื่อต้นปีที่ผ่านหลายคนอยากทราบว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ จนถึงวันนี้สัญญาชัดขึ้น
เรื่อยๆ ว่าเกิดขึ้นแน่ช่วงปลายปี ระหว่างเดือน พ.ย.ถึง ธ.ค. 
            อันเนื่องมาจากมีความเคลื่อนไหวหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของ “วิษณุ เครืองาม” รอง
นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎรจะมีการ
พิจารณาระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. มีการตั้งงบประมาณส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
            นอกจากนี้ จากเอกสารร่าง พ.ร.บ.งบปี 64 พบว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ของบ 1.7 
พันล้านบาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของบ 2.2 แสนล้านบาท 
            ที่ส าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เสนอของบถึง 9.3 หมื่นล้านบาท จากเดิมเมื่อปี 63 ตั้งไว้ 5.4 
หมื่นล้านบาท เท่ากับว่าปี 64 อปท.ของบประมาณเพ่ิมขึ้นจากเดิมถึง 3.6 หมื่นล้านบาท 
            ฉะนั้นจึงได้เห็นพรรคการเมืองเริ่มกลับฟิตอีกครั้ง ลงพื้นที่พบประชาชน เวลาเดียวกันก็สร้างผลงานและโหม
ประชาสัมพันธ์ไปพร้อมๆ กัน 
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            ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล โดนเงา “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ครอบอยู่อย่างสลัด
ไม่ออก ความหวังที่จะกลับมายืนหนึ่งก็คงล าบาก เพราะงานที่ท าโดนเคลมเป็นของรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐไป
เสียหมด 
            ยกเว้นแต่ว่าจะหาหนทางท าให้พรรคตนเองเป็นดาวฤกษ์ มีแสงสว่างในตัวเอง สร้างผลงานจากอ านาจที่ตนเอง
มีอยู่ในมืออย่างไม่ยืมจมูกรัฐบาลมาดม   
            พูดง่ายๆ ต้องยืนด้วยล าแข้งตัวเอง ไม่เช่นนั้นก็จะถูกเบรก ถูกสกัด ว่าผลงานช้ินนั้นช้ินนี้ตีกินพรรคเดียวไม่ได้ 
            ในเวลาที่เหลือจากนี้ต้องหันกลับไปใส่ใจ ส.ส.ในพรรค สนับสนุน ผลักดันผลงานของ ส.ส. เพราะหาก ส.ส.มี
ผลงาน นั่นเท่ากับพรรคก็มีผลงานไปด้วย 
            การที่คนรอบตัวของหัวหน้าพรรคยกหูโทร.หา ส.ส.ในพรรคโดยไม่เลือกกลุ่ม ก๊ก มาถูกทางแล้ว เพียงแต่ต้อง
เพิ่มความจริงใจและใส่ใจกันและกันให้มากกว่านี้ อย่าปล่อยปละละเลยเหมือนที่ผ่านๆ มา 
            ด้วยวิธีการแบบนี้ยังจะเป็นการตรึงใจให้อดีต ส.ส. ส.ส.ปัจจุบัน ไม่ปันใจคิดย้ายพรรคด้วย อย่าท าให้ ส.ส.คิด
ว่าเขาสู้เพียงล าพังโดยที่ผู้บริหารของพรรคไม่สนใจ  
            กลับมาที่การเลือกตั้งในเมืองส าคัญๆ เช่น กรุงเทพมหานคร และพัทยา แว่วว่าจะอยู่ในล าดับท้ายๆ ขยักไว้
เป็นช็อตท้ายสุด ซึ่งไม่ใช่ปลายปีน้ีและต้นปีหน้าอย่างแน่นอน    
            ส่วนกระแสการเลือกตั้งใหญ่ครั้งใหม่ สถานการณ์ในขณะนี้ไม่มีใครให้ค าตอบที่แน่ชัดได้ เพราะขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย หนึ่งในนั้นคือหน้าตาของเสนาบดีในรัฐบาลรอบใหม่ที่ก าลังจะมีการปรับ ครม.จะเป็นอย่างไร ท างานได้เรื่อง เข้า
ตาของชาวบ้านหรือไม่ 
            ถ้าประชาชนพอใจ รัฐบาลก็เดินต่อไปเรื่อยๆ 
            แต่ถ้าอะไรๆ กลับตาลปัตร เก้าอี้รัฐมนตรีมีไว้เพียงเป็นสมบัติผลัดกันชม มีไว้เพื่อต่างตอบแทน ได้คนขี้เท่อ ไร้
วิสัยทัศน์มาบริหารบ้านเมืองจนท าให้ชาวบ้านอดอยากปากแห้ง ใช้ชีวิตประจ าวันอย่างทุลักทุเล 
            หรือกลไกตรวจสอบทั้งหลายล้มเหลว ไร้ซึ่งธรรมาภิบาล ความถูกต้อง เป็นกลาง มีหลักฐานมัดแน่ว่าโกง แต่
กลับบอกไม่โกง ค้านสายตาชาวโลก 
            หรือพยายามปลุกผีนิรโทษกรรมสุดท้ายขึ้นมาอีกเพื่อหวังประนีประนอม อาจท าให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์อยู่
ต่อล าบาก  
            ข่าวลือบางๆ ที่ลอยเข้าหูมาว่าจะมีการยุบสภาในช่วงปลายปีถึงต้นปีที่จะถึงนี้ อาจจะเป็นความจริงขึ้นมาได ้
            แต่ไม่รับประกันว่าเมื่อยุบสภาแล้วจะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง หรือรัฐบาลปรองดองแห่งชาติกันแน่. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/69826 
  

https://www.thaipost.net/main/pdetail/69826
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27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.        

วบิากแห่งกรรม ๑๓ ป ี

 
                วานนี้ (๒๖ มิถุนายน) ศาลฎีกาพิพากษายืนจ าคุก ๒ ปี ๘ เดือน ไม่รอลงอาญา 
                คดีแกนน า นปช.ปิดล้อมบ้านพักสี่เสาเทเวศร์ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ปี ๒๕๕๐ 
                จ าเลยที่ ๔-๗ เรียงหน้ากระดานแกนน า นปช. 
                วีระกานต์ มุสิกพงศ์  
                ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 
                วิภูแถลง พัฒนภูมิไท  
                เหวง โตจิราการ 
                ค าพิพากษา... 
                ...ศาลฎีกาตรวจส านวนปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นว่าการกระท าของ จ าเลยที่ ๑, ๔-๗ มีพฤติการณ์ที่
ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเป็นเรื่องร้ายแรง  
                ที่จ าเลยทั้งหมดขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าฎีกาของจ าเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น 
และที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษพิพากษายืนจ าคุกจ าเลยทั้งหมด คนละ ๒ ปี ๘ เดือน โดยไม่รอลงอาญานั้นเหมาะสมแล้ว... 
                พลิกไปดูเหตุการณ์ก่อนจะมาถึงวันนี้  
                ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ศาลอาญา อ่านค าพิพากษา 
                ....ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมกลุ่มแกนน าที่อยู่บนรถ ซึ่งผู้ชุมนุมได้
ขัดขวางโดยใช้เก้าอี้และอิฐปาใส่เจ้าหน้าที่ ไม่ใช่การป้องกันตัวตามที่จ าเลยกล่าวอ้าง 
                และพิจารณาค าปราศรัยของแกนน าแล้วเห็นว่า ไม่มีเจตนาที่จะห้ามปรามผู้ชุมนุมอย่างจริงจัง  
                ศาลจึงพิพากษาจ าคุก นายวีระกานต,์ นายณัฐวุฒ,ิ นายวิภูแถลง และนายแพทย์เหวง คนละ ๔ ปี ๔ เดือน 
                วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ค าพิพากษาอุทธรณ์  
                .....ศาลอุทธรณ์ตรวจส านวนและประชุมหารือกันแล้วเห็นว่า คดีนี้มีพยานเป็นต ารวจหลายนาย รวมทั้ง
นักข่าวและช่างภาพอีก ๒ คน ให้การสอดคล้องกันในรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ปรากฏในวีซีดีบันทึกการชุมนุม 
ดังนั้น จ าเลยที่ ๑ และที่ ๔-๗ จึงมีความผิด ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และร่วมกันชุมนุมตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป 
ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง 

https://www.thaipost.net/main/category/2
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                ที่ศาลชั้นต้น พิพากษาจ าคุกจ าเลยที่ ๔-๗ ฐานร่วมกันชุมนุมตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไปตามมาตรา ๒๑๕ รวม ๒ 
กระทงน้ัน ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วย  
                เนื่องจากการกระท าของจ าเลยดังกล่าวมีเจตนาเดียว เพื่อให้เกิดความวุ่นวาย จึงเป็นการกระท าผิดเพียง
กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท พิพากษาแก้เป็นว่าให้จ าคุก จ าเลยที่ ๔-๗ ฐานเป็นผู้สนับสนุน ต่อสู้ขัดขวางเจ้า
พนักงาน ตามมาตรา ๑๓๘ ให้จ าคุกคนละ ๑ ปี 
                ฐานเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ มั่วสุมตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป ตามมาตรา ๒๑๕ วรรค ๓ ซึ่งเป็นบท
หนักสุด อีกคนละ ๓ ปี  
                แต่ค าให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ ๑ ใน ๓ คงจ าคุก จ าเลยที่ ๔-๗ คนละ ๒ ปี ๘ เดือน 
                คดีนี้มีอันต้องเลื่อนอ่านค าพิพากษาศาลฎีกามาหลายครั้งจากหลายสาเหตุ  
                ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ศาลมีค าเลื่อนอีกครั้ง เพราะจ าเลยที่ ๔-๗ ยื่นค าให้การใหม่เป็นให้การขอรับสารภาพ  
                และสุดท้ายวานนี้ปิดฉากคดีแกนน า นปช.พามวลชนบุกบ้านป๋าเปรม ไปอย่างถาวร 
                สิ่งที่ตามมามีอะไรบ้าง? 
                "๔ เกลอ" วีระกานต์ มุสิกพงศ์, ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, วิภูแถลง พัฒนภูมิไท, เหวง โตจิราการ ถูกจับส่งแดนแรก
รับทันที  
                รัฐธรรมนูญมาตรา 98 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
                (๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                ส าหรับ วีระกานต์ มุสิกพงศ์ เส้นทางการเมืองน่าจะจบลงแค่นี้แล้ว เพราะปีนี้อายุ ๗๒  
                หากติดคุกเต็ม ๒ ปี ๘ เดือน จะกลับเข้าสู่การเมืองได้ ต้องผ่านไป ๑๒ ปี ๘ เดือน  
                อายุก็ราวๆ ๘๕  
                ช่วงหลังยังป่วยกระเสาะกระแสะ  
                สรุปแล้วยากจะหวนกลับ 
                ที่เหลือก็ว่าไปตามกรรม เพราะอายุไขยังพอมีให้กลับมาเล่นการเมืองได้  
                แต่โดยทั่วไปแล้วกลับมายาก 
                รู้อะไรมั้ย? 
                รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ที่ว่าแน่ ยังก าหนดโทษเบากว่านี้เยอะ นอกจากต้องเป็นค าพิพากษาให้จ าคุกตั้งแต่ ๒ 
ปีขึ้นไปแล้ว ต้องพ้นโทษ ๕ ปีก่อนที่จะกลับมาสมัครรับเลือกตั้งได ้
                ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกด่าสาดเสียเทเสียสามเวลาหลังอาหาร ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจ
เผด็จการ ต้องพ้นโทษ ๑๐ ปีก่อนแล้วค่อยกลับมา 
                คุกวันเดียวก็ห้าม ๑๐ ปี  
                หมายความว่าไง? 
                รัฐธรรมนูญต้องการให้คนที่จะเข้าสู่การเมือง คิดให้เยอะก่อนจะลงมือท าอะไร  
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                เพราะถ้าผิด ติดคุก ถูกตัดสิทธิ์ยาว 
                การเมืองต้องการสุจริตชน 
                ทีนี้มันมีพวกนักเคลื่อนไหวจิตป่วย บิดเบือนทุกเรื่อง ทุกประเด็น ไปเสี้ยม เพื่อสร้างความเกลียดชัง ให้ผู้คน
ในสังคมขัดแย้งกัน  
                เหลืองเส้นใหญ่ ไม่ติดคุก  
                แดงท าอะไรก็ผิด ติดคุกเรียบ 
                ก็ฝากช่วยกันดูแล เพราะที่เคลื่อนไหวกันอยู่บางคนอายุเยอะ เลอะเลือน เล่าแต่เรื่องเท็จ  
                ยกตัวอย่าง..... 
                สุชาติ สวัสดิ์ศรี ดีกรีศิลปินแห่งชาติ นั่งกินเงินเดือนจากรัฐเดือนละสองหมื่นห้าพันบาท ขึงขังเกลียดเผด็จ
การ หน้าที่หลักเอานิ้วจิ้มคีย์บอร์ดสร้างข่าวเท็จรายวัน  
บุก "บ้านป๋า" ๒ ปี ๘ เดือน ยึด "ท าเนียบฯ" ยึด "สนามบิน" Sound of Silence" 

มันใช่หรือ? 
หรือหูตึง! 
หรือเสพข้อมูลด้านเดียวจนชิน 
เหลืองอ๋อยนี่....ติดคุก ถูกฟ้องล้มละลายไปกี่คนแล้ว 

                ถ้ายังใช้ตรรกะ ศาลเข้าข้างเสื้อเหลือง แล้วเสื้อแดงที่รอดคุกเพราะศาลพิพากษาว่าไม่มีความผิด เป็นพวก
ไหน 
                เป็นแดงเทียมอย่างนั้นหรือ?  
                ก็นะ....ค าพิพากษาศาลถูกน าไปขยายความจุดเช้ือเคลื่อนไหวกันต่อเป็นที่เรียบร้อย  
                ตั้งแต่ยุติธรรมสองมาตรฐาน  
                ไปถึงขั้นปลุกให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
                ยันเลือกต้ังผู้พิพากษา 
เป็นมุกเก่าใช้มายาวนาน เพ่ือล้มกระดานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทีนี้อยากให้ดูปฐมเหตุของการติดคุก ว่าใคร เพื่ออะไร และเพื่อใคร  
ใครท าเพื่อปกป้องโจรปล้นชาติ  
ใครท าเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
คนที่มีความผิดติดคุกเพราะต่อต้านคนโกง ก็จงภูมิใจว่า ไม่เสียชาติเกิด 
ส่วนคนที่ติดคุกเพราะคิดแต่เรื่องชิงอ านาจคืน เพื่อคนโกงกลับมามีที่ยืน ขอให้ท าใจกับผลกรรม แล้วกลับออกมาเป็นคน
ดีของสังคม 
มันก็มีอยู่แค่นั้น 
อีกเรื่องไม่พูดถึงไม่ได้  
"ฌอน บูรณะหิรัญ"  
ทั้งถูกล่าแม่มด ทั้งถูกบูลลี่ จากคนที่เคยโวยวายว่าพวกตัวเองถูกล่าแม่มด ถูกบูลลี่ 
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ว่ากันตามตรง "บิ๊กป้อม" เสน่ห์แรงไม่เบา ใครได้ใกล้ชิดก็รักหมด โดยเฉพาะสาวๆ  
มันจะอะไรนักหนา แค่ "ฌอน" บอกว่าลุงป้อมเป็นผู้ใหญ่ใจดีน่ารักไม่เหมือนในสื่อ ไม่ใช่ทัวร์ลง แต่เป็นฝูงอีกาไล่จิกเอา
เป็นเอาตาย  
"ฌอน" พูดถึง "ลุงป้อม" เพราะไปปลูกต้นไม้ด้วยกัน มันก็แค่นั้น  
จบตรงที่ปลูกต้นไม้นั่นแหละ 
แต่ถ้า "ฌอน" ไปยืนเชียร์ลุงป้อมหน้าพรรคพลังประชารัฐ แล้วตะโกนบอกให้เป็นหัวหน้าพรรค หรือเป็ นนายกฯ คน
ต่อไป เพราะชะลูดตูดปอดยอดขุนพล เก่งไร้เทียมทาน แบบนี้สิถึงจะวิจารณ์ "ฌอน" ในมุมการเมืองได้ 
เพราะในทางการเมือง "ลุงป้อม" ไม่ได้เป็นแบบน้ัน 
มันก็เหมือนนักเคลื่อนไหวหญิงไปคบกับนักการเมืองชายนั่นแหละ 
ถ้าคบแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับการเมือง ใครจะไปแหกปากด่าให้เสียเวลา  
ใช่มั้ย! 
ที่จริงถ้า "ฌอน" จะเล่นการเมืองก็เป็นสิทธิ์ของเขา  
จะวิจารณ์ในมุมการเมืองก็เป็นเรื่องธรรมดา ใครๆ ก็ท าได้ เพราะประเทศเป็นประชาธิปไตย มีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ แต่ก็
ต้องเตรียมใจหากถูกฟ้องหมิ่นประมาท 
แต่ไม่ควรใช้วิธีล่าแม่มด  
ปากประชาธิปไตยใจป่าเถื่อน. 
    ผักกาดหอม  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/69828 
  

https://www.thaipost.net/main/pdetail/69828
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สยามรัฐออนไลน์ 27 มิถุนายน 2563 00:10 น.  

“โกวิทย์ พวงงาม” จับตา “เลือกตั้งท้องถิ่น” กับ “แรงกระเพื่อม” ทางการเมือง 

 
หมายเหตุ: ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ให้สัมภาษณ์พิเศษ “สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์” 
ถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ที่หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจ และรอความชัดเจนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 
รัฐบาล ,กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
-การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น กลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้ง คิดว่ามาจากปัจจัยอะไร 

การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นประเด็นที่ประชาชน และนักการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งคนที่สนใจการเมืองท้องถิ่น ซึ่งมี
ปัจจัยจาก 1.มีรัฐธรรมนูญ 2. พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562 มีผลมาตั้งแต่วันที่ 
16 เม.ย. 2562 และมีข่าวที่ออกไปก่อนช่วงโควิด-19 ระบาด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย ให้ข่าวว่าจะมี
การเลือกต้ังภายในปี 2563 ดังนั้นเมื่อหลังโควิด-19 จางก็มีข่าวทวงสัญญาว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ในปี 2563  

และอีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญคือ คนที่ด ารงต าแหน่งในการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2556 และมีการปฏิวัติ
รัฐประหารปี 2557 ซึ่งในพ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นมีบทเฉพาะกาลไว้ในมาตรา 142 เป็นการต่อท่ออ านาจให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทุกแห่งต้ังแต่ปี 2556 จะครบวาระในปี 2560 ต้องเลือกตั้ง แต่เมื่อมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดังนั้น
จึงงดการเลือกตั้งไป ท าให้คนที่อยู่ในต าแหน่งได้อานิสงส์ อย่างการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง หรือ
นายกอบจ. นายกเทศมนตรี จึงเป็นแรงกดดันจากผู้ที่จะเลือกตั้งท้องถิ่นบอกว่าท าไมไม่เลือกตั้งเสียที  ดังนั้นพรรค
การเมืองก็ขับเคลื่อน 
-หลายพรรคเตรียมความพร้อมในสนามท้องถิ่นแล้ว แม้แต่พรรคก้าวไกล พรรคหน้าใหม่ ในสภาฯ ส าหรับพรรคอื่นๆจะ
เคลื่อนไหวกันอย่างไรบ้าง 

ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะตัดสินใจเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทไหน  การตัดสินใจเลือกตั้งเป็นอ านาจของ ครม. ที่
เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หากมีมติอย่างไรก็ต้องแจ้งให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.)ทราบ และรัฐบาลก็ต้องวางโรดแมปการเลือกต้ัง ซึ่งไม่ง่าย เพราะประเภทท้องถิ่นมี 7,500 กว่าแห่ง แยก
ประเภท เช่น กทม. 1 แห่ง พัทยา 1 แห่ง อบจ. 76 จังหวัด อบต. 5,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ เทศบาลนครอีก 30 กว่า
แห่ง เทศบาลเมืองน่าจะ 100 กว่าแห่ง และยังมีเทศบาลต าบลอีก 2,000 กว่าแห่ง ซึ่งรวมแล้วก็ประมาณ 7 พันกว่าแห่ง  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200627/4800a530d87483b5d662aa0d1d553828b956cca36802e4d40801f797c1bacdae.jpg?itok=qT4FfBK_
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ถ้ารัฐบาลประกาศเลือกตั้งครั้งเดียว ผมไม่แน่ใจว่ากกต. จะรับมือไหวหรือไม่ถ้ามีการเลือกตั้งทั้ง 7 พันกว่าแห่ง 
ความเห็นผมถ้าจะวางโรดแมปการเลือกตั้งต้องประกาศว่าจะเลือกอะไรก่อน เพราะพรรคการเมืองก็จ้องอยู่บางประเภท 
ไม่ใช่จะส่งหมดทั้ง 7 พันกว่าแห่ง ผมคิดว่านักการเมือง พรรคการเมืองจะเข้าไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งคือใน กทม. ถ้าหยิบ
การเลือกตั้งกทม.มาก่อน พรรคการเมืองทุกพรรคก็จ้องอยู่ เช่นพรรคใหญ่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรค
เพือ่ไทย พรรคก้าวไกล ถือเป็นสนามเลือกตั้งที่มีการแข่งขันกันสูง  

ส่วนการเลือกตั้งอบจ. ผมคิดว่าการเมืองจะกระเพื่อมแรงเหมือนกัน เพราะเป็นการเลือกตั้งระดับจังหวัด เช่น
จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย สงขลา นครศรีธรรมราช ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ  จังหวัดเหล่าน้ี
งบประมาณมาก พรรคการเมืองก็สนใจ ผมคิดว่าทั้งพื้นที่ กทม.กับอบจ. ท าให้การเมืองกระเพื่อมได้ เพราะมีการต่อสู้
ทางการเมืองสูง 

ผมเองกลับมองว่านักการเมืองไม่สนใจอบต.เพราะเป็นพื้นที่ชนบท แต่อาจจะสนใจเฉพาะอบต.ที่อยู่ในเขตเมือง 
เช่น สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นนทบุรี แต่ถ้าในจังหวัดพื้นที่ไกลๆต าบล หมู่บ้าน ส่วนนายกอบต.ใช้เขตต าบล ซึ่งก็ไม่
กระเพ่ือมมาก  

ผมฟันธงว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ถ้ารัฐบาลคิดว่าจะให้แรงกระเพื่อมทางการเมือง และแรงเสียดทานน้อย
ที่สุด น่าจะเลือกตั้งในอบต.ก่อน 5,000 กว่าแห่ง ซึ่งก็หนัก แม้แต่เทศบาลต าบล ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาก แต่การ
เลือกตั้งกทม. เมืองพัทยา อบจ. เทศบาลนคร พรรคการเมืองมีความสนใจสูง ถ้ารัฐบาลมีความเสียเปรียบ ท าให้กระแส
ทางการเมืองถูกขยายความ หรือตีความไปในหลายประเด็น รัฐบาลไม่น่าจะเลือกแบบนี้มาเลือกตั้งก่อน จึงฟันธงว่า 
รัฐบาลน่าจะเลือกอบต.ก่อน  

แต่คนที่ได้ประโยชน์ต่อจากการอายุของคสช.ให้กับกลุ่มท้องถิ่นที่ได้รับอานิสงส์ต่อท่ออ านาจก็  Happy ไม่ได้
สนใจ แต่มีบางกลุ่มมาเรียกร้องว่าอย่าเพิ่งเลือกตั้ง โดยอ้างเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งผมไม่เห็นด้วย แต่ควรจะมีการ
เลือกตั้งเพื่อคลายความกดดันในท้องถิ่น แต่จะเลือกอะไรก่อน ซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลก็ต้องเลือกที่ตัวเองกระทบน้อยที่สุด  
-สนามเลือกตั้งระดับท้องถิ่น อาจจะไม่ใช่เวทีส าหรับทุกพรรคการเมือง ดังนั้นมองว่ารอบนี้ หน้าตาผู้สมัคร จะเป็น
อย่างไร 

อยู่ที่ประเภทของท้องถิ่น ถ้าเป็นกทม.หลายพรรคการเมืองที่เคยครองอ านาจก็ต้องรักษาฐานอยู่แล้ว เช่น พรรค
ประชาธิปัตย์ หรือแม้กระทั่งพลังประชารัฐที่มีส.ส.อยู่ในกทม. พรรคเพื่อไทย และผู้สมัครอิสระก็ลงแข่งขัน เพราะใน
กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นระบุว่าไม่ต้องสังกัดพรรคก็ได้ ซึ่งคนไม่สังกัดพรรคก็ได้รับการเลือกตั้งเยอะ แต่ส าหรับ 
อบจ.ผมคิดว่าพรรคการเมืองส่งสมัครมาตลอด เช่น พื้นที่นี้พรรคเพื่อไทยครอง พื้นที่นี้พรรคประชาธิปัตย์ครอง พื้นที่นี้
พรรคภูมิใจไทยครอง และนักการเมืองที่เคยเป็นส.ส.ก็ลงไปสมัครอบจ. ส่วนในอบต.นักการเมืองไม่ค่อยเข้าไปก้าวก่าย
เท่าไหร่ น่าจะเป็นคนในพื้นที่มากกว่า แต่อาจจะมีเทศบาลนคร ยกตัวอย่างเช่นในเทศบาลนครหาดใหญ่ ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์ นายไพร พัฒโน ก็ลาออกไปสมัคร ผมคิดว่าพรรคการเมืองก็สนใจเทศบาลนครด้วย 
-ล่าสุดยังต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาล ทั้งที่กกต.ยืนยันว่ามีงบฯแล้ว คิดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ในปีนี้ตามที่
นายกฯบอกจริงหรือไม่ 

ผมคิดว่าการเลือกตั้ง 2563 ต้องเกิด เพราะรมว.มหาดไทย และนายกฯก็ออกมาส าทับว่าจะมีการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลก็ไม่เสีย ถ้าจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นสักประเภทหนึ่ง อาจจะเลือกตั้งอบต.  เมืองพัทยา เทศบาล
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ต าบลก็ได้ เพราะทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว และการเลือกตั้งที่เป็นตัวอย่างช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการ
เลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดล าปางเมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.63 ที่ผ่านมาก็ท าได้ช่วงโควิด เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดอื่นแล้วที่จะ
มาเป็นข้ออ้าง ดังนั้นขอให้ครม.มีมติ และส่งให้กกต. เตรียมพร้อม  
-พรรคพลังท้องถิ่นไท น่าจะมีความพร้อมไม่น้อยกว่าพรรคอื่นเพราะจุดยืน บทบาทของพรรคชัดเจนมาตลอด 

ความจริงพรรคพลังท้องถิ่นไทเราเป็นพรรคเล็ก งบประมาณก็ไม่มี เป็นพรรคที่ไม่ค่อยมีเงิน ท าการเมืองด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต การที่จะเอาเงินไปทุ่มเพื่อให้ชนะ พรรคเราไม่ท า ผมคิดว่ายิ่งการเลือกตั้งระดับใหญ่ยิ่งใช้เงินมาก 
เพราะในปัจจุบันการเมืองเป็นเรื่องของการลงทุน ยังเป็นการเมืองที่ใช้เงิน  ใช้ทุนทุ่มลงไปในการหาเสียง การ
ประชาสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นเงินยังเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกตั้ง  

ส่วนพรรคพลังท้องถิ่นไทไม่มีเงินที่จะไปสู้ เราก็มีจุดยืนว่าเราจะช่วยเหลือท้องถิ่นในรูปแบบอื่น 1.อาจพิจารณา
แต่ละพื้นที่ เราคงไม่ส่งทั้งหมด พิจารณาเป็นเรื่อง ๆ เช่น พรรคการเมืองต้องให้ความรู้ความเข้าใจพี่น้องประชาชนด้วย 
นอกจากส่งผู้สมัครแล้ว ต้องเผยแพร่ความคิดความอ่านที่ถูกต้อง จึงคิดว่านโยบายที่คุยกับหัวหน้าพรรค สมาชิกพรรค 
กรรมการบริหารพรรค และ ส.ส. ของพรรค เราจะให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า
มีความส าคัญอย่างไร ให้ความรู้เข้าใจกับผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติอย่างไร เพราะพ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นมีข้อก าหนด
เยอะแยะไปหมด พรรคเตรียมการไว้จะไปสัมมนาเกี่ยวกับพ.ร.บ.การเลือกต้ังท้องถิ่นมีข้อบัญญัติ และกติกาอย่างไร มีข้อ
ห้ามอย่างไร ให้กับผู้บริหารท้องถิ่นที่สนใจ เราเคยคิดจะท าแต่ติดโควิดจึงท าไม่ได ้ 

และ2.พรรคจะไม่บอกตรงๆว่า เราจะส่งใครไปแข่งอาจจะสนับสนุนอยู่ห่าง ๆ อยู่ที่ผู้สมัคร สมาชิกท่านใด หรือ
เป็นสมาชิกของพรรคมาก่อนก็ต้องช่วยเหลือกัน เช่นบางคนเคยสมัครส.ส.วันหนึ่งขอไปสมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง
หน่ึง เราก็คงจะช่วยเหลือตรงนั้น แต่เราไม่ประกาศตรง ๆ เช่น กทม.เราคงไม่มีก าลัง หรืออบจ. กไ็ม่มีก าลัง เทศบาลนคร
เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ แต่คิดว่าสมาชิกพรรคที่ลงเลือกตั้งให้กับพรรคส่วนใหญ่เป็นนายกอบจ. เราอาจจะสนับสนุนตาม
สมควรในสิ่งที่พอจะท าได้ รวมทั้งให้ก าลังใจ แต่ถ้าจะลงไปแข่งอย่างเต็มที่เหมือนพรรคอื่น ๆอาจจะไม่ใช่นโยบายของ
พรรค แต่ต้องท าแต่ละที่ แต่ละแห่ง ซึ่งต้องคุยกับพรรคก่อนว่าจะเอาอย่างไรกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งยังไม่ชัดเจน 
-ความพร้อมของการเลือกตั้งท้องถิ่น คิดว่ารอบนี้จะมีการแจ้งเกิดในสนามส าหรับหน้าใหม่ มากขึ้นหรือไม่ 

การเลือกตั้งท้องถิ่นมีคนหน้าใหม่อยู่เรื่อยๆ การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่ยึดติดกับบุคคลมาก คนไหนมี
ผลงานดี หน่วยก้าน นโยบาย วิสัยทัศน์ดี มียุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประชาชนก็เลือก ผมคิดว่าคนที่ครองต าแหน่ง
นายกอบจ.นายกเทศมนตรี ผูกขาดนาน ๆก็ยังมี แต่ทุกวันนี้การเมืองในปัจจุบันมีจุดเปลี่ยน ไม่เหมือนเดิม คนที่เคย
ผูกขาดก็เปลี่ยน จะมีหน้าใหม่เข้ามา แต่หน้าเก่าจะได้กับคนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์กับชาวบ้าน เพราะฉะนั้นคนที่
ประมาทไม่ท างาน ชาวบ้านเขามีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น  

การเมืองยุคใหม่ ผมว่าชาวบ้านเริ่มเข้าใจมากขึ้น เช่นพรรคพลังท้องถิ่นไท จะให้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ท า
ให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น และคนที่ลงเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องมีวิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์ที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่น 
และมีผลงานเข้าถึงชาวบ้าน ต้องหาคนคิดนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาบริหารท้องถิ่นเยอะ ๆ ผมคิดว่าการบริหารท้องถิ่นต้อง
เปลี่ยนมุมมองใหม่ในการที่ต้องท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนาท้องถิ่นที่เห็นรูปธรรมที่ชัดเจน แก้ปัญหาของ
ชาวบ้านได้ในชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม หรือแม้กระทั่งทรัพยากรสิ่งแวดล้อม หรือสวัสดิการที่เป็น
ใหม่ๆตอบโจทย์ปัญหาชุมชนมากขึ้น  
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ดังนั้นนักการเมืองหน้าใหม่ถ้าท าในทิศทางที่ผมว่าจะได้รับการเลือกตั้ง แต่ยังไรก็ตามยังมีเรื่องเงินที่เป็นปัจจัย 
จริงๆประชาชนก็ล าบาก ไม่มีทางเลือก ผมไม่โทษที่รับเงินจากนักการเมือง แต่อยากบอกประชาชนว่าท่านต้องอดทน 
ต้องมองถึงภาพรวมว่าประโยชน์ที่จะเลือกเข้ามาจะช่วยท าอะไร  จะช่วยท าให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไรในท้องถิ่น จะรักษา
ทรัพยากรในท้องถิ่นได้มากน้อยแค่ไหน จะคิดอะไรใหม่ๆให้กับท้องถิ่นบ้าง เพราะฉะนั้นเงินที่ไปจ่ายเพื่อการซื้อเสียง
ขอให้คิดให้ลึกๆ แล้วไม่ต้องรับ อย่าเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นข้อก าหนด รับก็ได้แต่ไม่เลือก การเลือกตั้งต้องคิดใหม่โดยให้
คิดถึงอนาคตมากกว่า 
-การเมืองท้องถิ่นเชื่อมโยงกับระดับชาติ จนมีการตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าพรรครัฐบาลยังไม่พร้อม การเลือกตั้งท้องถิ่นก็ยังจะ
ไม่เกิดขึ้น 

ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น เพราะมีหลายประเภท จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว  ที่ผ่านมาเราพูดเป็นเรื่อง ๆเช่นการ
เลือกตั้งกทม. รัฐบาลก็ต้องคิดแล้วว่าจะปล่อยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เร็วขึ้นไหม ก็ต้องดูความพร้อมของพรรคที่เป็น
รัฐบาลพร้อมที่จะส่งผู้สมัคร หรือคะแนนของรัฐบาลที่ท างานให้พี่น้องประชาชนตอบโจทย์หรือเปล่า หรืออบจ. 
เพราะฉะนั้นต้องพูดเป็นเรื่อง ๆหรือเป็นประเภท แต่ครั้งนี้ถ้ารัฐบาลกล้าตอบชัด ๆว่า เลือกตั้งแน่นอนหนึ่งประเภท แต่
ค าถามคือว่าจะเลือกตรงไหนก่อน เป็นประเด็นที่ต้องคอยฟัง คอยติดตามว่ารัฐบาลจะเลือกตรงไหน  

แต่ผมยังตอบให้ชัดว่า ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะเลือกความได้เปรียบ เสียเปรียบขึ้นอยู่กับประเภทท้องถิ่นมากกว่า 
เพราะท้องถิ่นบางประเภทพรรคการเมืองไม่มีส่วนได้เสียก็ไม่สนใจ อย่างอบต.  พรรคไม่ได้สนใจ ที่ผ่านมาอบต.เป็น
ท้องถิ่นประเภทเดียวที่นักการเมืองสนใจน้อยที่สุด แต่มีผลต่อประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดเหมือนกัน เป็นท้องถิ่นที่
ใกล้ชิดประชาชนมาก และเป็นพื้นที่ที่ต้องพัฒนามาก เพราะไม่ใช่เขตเมือง งบประมาณก็น้อย ไม่เหมือนกับกทม. เมือง
พัทยา เทศบาลนคร งบประมาณมาก ดังนั้นรัฐบาลจะให้ความส าคัญมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับประเภทของท้องถิ่น 
-การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จะมีความหมาย มีความส าคัญมากน้อยแค่ไหน เพราะนับเป็นการเลือกตั้งในรอบหลายปีที่ถูก
แช่แข็งเอาไว้ 

แน่นอน คนที่จะเลือกตั้งก็ตื่นตัวประชาสัมพันธ์ตัวเอง เป็นข่าวโดยอัตโนมัติ ผู้บริหารท้องถิ่นจ้องที่จะเลือกตั้ง 
สมมุติว่ามีการประกาศเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่ด ารงต าแหน่งอยู่ ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อลงเลือกตั้ง และพรรค
การเมืองก็จ้องอยู่ถ้ามีเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ เขาก็จะเฟ้นหาผู้สมัครที่เขาสนใจ และการเลือกตั้งถูกกดทับ การปล่อย
อิสระ ปล่อยความเป็นประชาธิปไตย เหมือนคืนอ านาจให้กับท้องถิ่น ดังนั้นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเป็นการคืนอ านาจ
ให้กับท้องถิ่น คืนประชาธิปไตยให้ท้องถิ่น จึงเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจมาก ทั้งสื่อ พี่น้องประชาชนที่รอเลือกตั้งได้
ปลดปล่อย  

ดังนั้นในปี 63 ต้องมีการเลือกต้ังแน่นอน เพราะฉะนั้นคนที่ต่อท่ออ านาจก็ต้องลงสู้เลือกตั้ง แต่อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะ
ประกาศเลือกตั้งตรงไหนก่อน แต่เลือกตั้งต้องเกิดขึ้นแน่ ถ้าโควิดมาอีกรอบรัฐบาลก็มีข้ออ้างไม่เลือกตั้งก็เป็นไปได้ 
ดังนั้นผมขอภาวนา โควิด-19 อย่ามาอีกรอบ แต่อยู่ที่พี่น้องประชาชนจะดูแล ป้องกันตัวเองใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้น
ระยะห่างอย่าให้การ์ดตก ผมมองโลกในแง่ดีรัฐบาลต้องจัดการเลือกตั้งในปี 63 อย่างน้อยหนึ่งประเภท ไม่มีประเด็นใดที่
จะท าให้ไม่มีการเลือกต้ังปี 63 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/165504  
  

https://siamrath.co.th/n/165504
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สยามรัฐออนไลน์ 27 มิถุนายน 2563 00:10 น.  

โลว์โปรไฟล์ ไฮเพาเวอร์ 

 
เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว เมื่อสัญญาณเขย่าติ้วปรับครม. “ประยุทธ์2/2” แรงชัดยิ่งกว่า 5 จี ความชุลมุน

ฝุ่นตลบจึงบังเกิดขึ้นไปทั่วปริมณฑลการเมืองไทย 
เมื่อประมุขแห่งตึกไทยคู่ฟ้า “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ซึ่งเดินกลยุทธ์นิ่งสงบ สยบความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด กระนั้น ค าให้สัมภาษณ์ซ้ าๆย้ าว่า ไม่คิด
ปรับครม. แต่กลับส่งสัญญาณบอกใบ้ให้พรรคการเมือง “เตรียมคน” 

และล่าสุด เมื่อผู้สื่อข่าวแซะถามถึงการปรับครม. “บิ๊กตู่” ก็หลุดประโยคหนึ่งออกมา ให้บรรดารัฐมนตรีที่มีแวว
หลุดเก้าอ้ีได้สะดุ้งกันเป็นแถว 

“เราบอกแต่เพียงว่ายังไม่ได้ปรับในตอนนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้ปรับในวันหน้า” 
นั่นหมายความว่า จะต้องไปลุ้นกับ ค าว่า“วันหน้า”ของ “บิ๊กตู่” จะมาถึงเร็วหรือช้า จะเป็นเดือน เป็นสัปดาห์ หรือว่า
อีกไม่กี่วัน!! 

สอดรับกับปรากฏการณ์ เกมเปลี่ยนหัวหน้าพรรค ที่กลายเป็น “โดมิโน” เริ่มจากพรรคพลังประชารัฐไปถึง
พรรคประชาธิปัตย์ พรรครวมพลังประชาชาติไทย กระทบช่ิงไปถึงฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทย 

โดยการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชารัฐ น่าจะปิดจ๊อบได้หลัง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตร ีประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ตอบรับเทียบเชิญเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ โดยมีแกนน าคน
ส าคัญตั้งขบวนขันหมากกันไปรับทั้ง สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สมศักดิ์ เทพสุทิน สันติ พร้อมพัฒน์ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ พุทธิ
พงษ์ ปุณณกันต ์ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อนุชา นาคาศัย สุชาติ ชมกลิ่น และ ไพบูลย์ นิติตะวัน  

าธิปัตย์ แรงกระเพื่อมจากการเปิดศึกตรวจสอบผลงานรัฐมนตรีภายในพรรค  และข่าวการล่าชื่อกดดันให้
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในพรรค รวมถึงจะมีบางกลุ่มตัดสินใจย้ายพรรค พร้อมกับการกดดันให้มีการปรับครม. โดย
เป้าหมายที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์กับกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่งผลให้ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค 
แก้ไขสถานการณ์ด้วยการจัด “ดินเนอร์กระชับมิตร” รัฐมนตรี ส.ส. กรรมการบริหารพรรค รวมถึง อดีต ส.ส. ของพรรค
เมื่อเย็นวันที่ 23 มิถุนายน 2563  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200627/90bf394626a2d92bbb974d7242f85838be38a7cbce7cbc0c596a743de4e5f88c.jpg?itok=z0u5UtHP
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กระนั้น ปัญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ยุติ เมื่อกลุ่มส.ส.และอดีตส.ส.ภาคใต้ยังนัดเคลื่อนไหวประชุมใน
วันถัดมา โดย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ยอมรับว่าไม่ได้แจ้งหัวหน้าพรรค และเป็นการรับฟังปัญหา ขออย่า
ระแวง 

โดยก่อนหน้านี้ “นิพิฏฐ์” เคยออกมาระบุว่า “มีบางคนใจไม่อยู่กับพรรคแล้ว” 
ขณะที่มีรายงานว่า มีส.ส.กลุ่มหนึ่งไปรับประทานอาหารกับ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ท า

ให้ศึกในพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่สะเด็ดน้ า 
ส่วนพรรครวมพลังประชาชาติไทยนั้น ปิดจ๊อบไปอย่างรวดเร็ว เมื่อมีข่าวการประเมินผลงานของ “หม่อมเต่า” 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท าให้ “หม่อมเต่า” ประกาศลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรค 
แม้ขาหนึ่งจะยังอยู่ในต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องจากยังไม่ได้ลออกจากต าแหน่ง กระนั้นก็แทบจะไม่
มีความหมาย ด้วยพรรคแถลงข่าวออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่า เตรียมเสนอชื่อ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่า
กระทรวงแรงงานแทน “หม่อมเต่า” 

ส่วนพรรคเพื่อไทย การแยกตัวออกไปตั้ง “กลุ่มแคร์” ของอดีตขุนพลคู่ใจของนายใหญ่ดูไบ ทักษิณ ชินวัตร 
ที่ว่ากันเป็นว่าเป็นพรรคส ารอง เอาไว้รองรับการเลือกตั้ง หากพรรคเพื่อไทยตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลตามดีลที่มีการพูดคุย
กันมาก่อนหน้านี ้ส่งผลให้พรรคเพื่อไทยระส่ าระสาย แยกก๊กกันเดิน แยกกันดีล 

กระนั้น หากทอดตาลงไปที่ศึกในแต่ละพรรคนั้น จะพบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลหรือมีบทบาทน า ที่ก าหนดทิศทางพรรค
การเมืองที่แท้จริงแต่ละพรรคนั้น บางครั้งพวกเขาก็ไม่จ าเป็นต้องเปิดหน้าเล่น หรือลงสนามมาท าเกมด้วยตนเอง 

จะเห็นได้ชัดจากกรณีของพรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่แม้ “หม่อมเต่า”จะนั่งแท่นหัวหน้าพรรค แต่ผู้บารมี
ตัวจริงนั้น “ลุงก านัน”สุเทพ เทือกสุบรรณ โดยมีรายงานว่า ก่อนที่ฟ้าจะผ่าลงมาอย่างเฉียบพลันนั้น มีฝนตั้งเค้ามาก่อน 
ด้วยก่อนหน้านั้น 3 สัปดาห ์“สุเทพ”ได้เป็นแขกเยือนตึกไทยคู่ฟ้า 

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองนั้น แม้จะยังไหวระส่ า แต่ก็เชื่อว่าสงครามจะจบลงเหมือนทุกครั้ง ดังคนค านวณ
หรือจะสู้ “ชวน” ลิขิต ด้วยสัญญาณที่ส่งมาจาก ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ 
ที่กล่าวในงานเลี้ยงส.ส.ที่ร้านทีเฮาส์ว่า “ความสุจริตที่ถือเป็นจุดแข็งของพรรคที่จะสร้างความเช่ือมั่นให้กลับคืนมา” 

ส่วนพรรคภูมิใจไทย ที่แม้ดูสงบราบเรียบ แต่การที่พรรคดูดเอาส.ส.ของอดีตพรรคอนาคตใหม่เข้ามาอยู่ในพรรค
ได้นั้น ท าให้อ านาจต่อรองที่มีในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลนั้นสูงขึ้น โดยจ านวนส.ส.ที่เพิ่มขึ้นนั้น หากไม่เกิดศึกใน ก็อาจจะ
ส่งผลให้เกิดการต่อรองกับพรรคแกนน าพรรคร่วมรัฐบาล อย่างพรรคพลังประชารัฐ ให้ได้สัดส่วนหรือโควต้ารัฐมนตรี
เพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า เกมนี้ ตัวจริง เสียงจริงของพรรคภูมิใจไทย ผู้ก าหนดคือ “ลุงเนวิน” เนวิน ชิดชอบ ผู้เคยโชว์
บทบาทน า “ล็อกดาวน์บุรีรัมย์” น าร่องไปก่อนใครในช่วงการระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนที่รัฐบาลกลางจะมี
ค าสั่ง 

ข้ามมาที่ฟากของพรรคฝ่ายค้าน ที่ชะตากรรมของ พรรคเพื่อไทย กับพรรคก้าวไกลนั้น แทบไม่ต่างกัน ไร้แกน
น าระดับเกรดเอ เข้าไปในสภาฯ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค ที่แม้จะไม่มีเก้าอี้ส.ส. และไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรค แต่ก็ยังอยู่หลังม่านรัฐธรรมนูญ บัญชาการลูกทีม
ผ่านอนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แม้สุดท้ายอ านาจสูงสุด ในการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทย จะอยู่ใน
มือที่กดรีโมตมาจากดูไบ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เจ๊หน่อย” แม้จะคุมพรรคไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็ยังมีเพาเวอร ์
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ส่วนก้าวไกล ที่แม้จะมี “ทิม” พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรค แต่คนก าหนดเกมที่แท้จริงคือ ธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นั้น ที่แม้จะหลุดเก้าอี้ส.ส.ไปนั่งอยู่ข้างสนามก่อน ที่จะมีการยุบพรรคตามไป
ด้วยซ้ า แม้จะเลือกไปเดินการเมืองกับคณะก้าวหน้า พร้อมด้วย ปิยบุตร แสงกนกกุล และพรรณิการ์ วานิช แต่หลาย
เรื่องที่พรรคก้าวไกลเดินเกมทางการเมือง ในสภาฯ ก็ยังสอดประสานกับคณะก้าวหน้า เรียกได้ว่าเป็นเนื้อเดียวกันจน
แยกไม่ออก จึงขับเน้นให้ “ธนาธร”ยังมีบทบาทในสภาผ่านส.ส.พรรคก้าวไกล 

ขณะที่ “ธนาธร”ยังพยายามเล่นเกมการเมืองบนท้องถนน เพื่อรอเวลาปลดล็อกพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกด้วย 
กระนั้น แม้บรรดาพรรคการเมืองที่ส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนด้วย “The Man Behind the Scenes” มีเพียง

พรรคพลังประชารัฐ ที่เลือกเดินเกมเปิดหน้า “ตัวจริงเสียงจริง” อย่าง “บิ๊กป้อม” 
เบื้องลึก เบื้องหลัง ก็ด้วยวงวิเคราะห์การเมืองมองว่า หลังกร าศึกโควิด-19 ผ่านมาจนไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

เป็นเวลา 1 เดือน คะแนนนิยมของรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐอยู่ที่ “บิ๊กตู่” ดังนั้นหากจะประคองรัฐนาวาให้ตลอด
รอดฝั่ง ก็จ าต้องรักษา “กล่องดวงใจ” คือ “บิ๊กตู”่ไม่ให้บอบช้ าทางการเมืองไว ้

“บิ๊กป้อม” จึงต้องโดดลงมาคุมพรรคพลังประชารัฐด้วยตนเอง เป็น “บับเบิลโซน” หรือพื้นที่กันชนให้กับ “บิ๊ก

ตู”่ เพื่อความมั่นใจในวิถีอยู่ยาว 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/165510  
  

https://siamrath.co.th/n/165510
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สยามรัฐออนไลน์ 27 มิถุนายน 2563 00:10 น.  

ถอดรหัส แผน 5 ขั้น “3 ป.” “บิ๊กป้อม”ขัดตาทัพ รอ “บิ๊กตู่” หัวหน้าพปชร. ตัว จริง 

 
แม้จะรู้ว่า ตนเอง เป็น “ต าบล กระสุนตก” มาตั้งแต่ไหน แต่ไร แต่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พี่

ใหญ่ ก็ไม่มีทางเลือก อื่น 
สนามการเมืองแบบเต็มตัว และถาวร ด้วยการรับเป็น หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ด้วยตนเอง 
แม้จะรู้ดีว่า จะยิ่งท าให้ ตัวเอง ตกเป็นเป้าโจมตี หนักกว่าเดิม และต้องใช้ชีวิตล าบากขึ้น ต้องระวังตัวทุกฝีก้าว  
แต่เพราะในชีวิตการเมืองของ พล.อ.ประวิตร ก็คงไม่มีอะไรหนักไปกว่า เรื่องนาฬิกาหรู ยืมเพื่อน ที่ไม่ต้องแจ้ง 

ในบัญชีทรัพย์สิน จน ปปช.ชี้มูลว่า ไม่ผิด เพราะเป็นการยืมใช้คงรูป อีกแล้ว  
เพราะแค่วันที่ แกนน าพรรคพลังประชารัฐ ไปเชิญ เป็นหัวหน้าพรรค ที่  มูลนิธิป่ารอยต่อฯ 22 มิ.ย. 2563 

พล.อ.ประวิตร ก็โดน ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องเรียนว่า ใช้มูลนิธิป่ารอยต่อฯ 
ในทางการเมือง  

แต่ พล.อ.ประวิตร ชี้แจงว่า ไม่มีปัญหาอะไร เพราะ แค่กลุ่ม ส.ส.เดินทางมาหา และไม่มีประชุมเกี่ยวกับ
การเมือง ไม่เกี่ยวโยงใดๆ กับการด าเนินงานของมูลนิธิฯ 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ ท าเรื่อง เช่า สถานที่ ที่ตั้ง มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จาก กระทรวงการคลัง ตั้งแต่
เกษียณราชการ เมื่อ 2548 จากที่เดิมเป็นพื้นที่ ส่วนหนึ่ง ของ ร.1รอ. 

อีกทั้ง ในปี 2551 สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาฯพรรคปชป. เคยมา เชิญ พล.อ.ประวิตร ไปเป็น รมว.กลาโหม 
ในรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่นี่เช่นกัน หลังจากที่ พี่น้อง 3 ป. ช่วยกันตั้งรัฐบาลในค่ายทหารขึ้นนัน่เอง  

เพราะ ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ นี้ เป็นเสมือน ที่ท างาน ของ พล.อ.ประวิตร  นอกเหนือจากท าเนียบรัฐบาล เป็น
เสมือน เซฟเฮาส์ ที่ไม่ว่า มีอะไร นัดใคร ก็จะที่นี่ 

แต่ เสมือนว่า พล.อ.ประวิตร นั้น ทหารเสือราชินี อดีตแม่ทัพใหญ่ ต้องเดินหน้า อย่างเดียวเท่านั้น ถอยไม่ได้ใน
เมื่อ ขึ้นขี่หลังเสือ แล้ว ตั้งแต่ร่วมกับ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการรัฐประหาร 22 พค. 2557 และ ร่วม
เป็น คสช. 

.อ.ประยุทธ์ ท าให้ พรรคพลังประชารัฐ มาไกลถึงวันนี้ เกินกว่าจะเป็น แค่พรรคเฉพาะกิจ ที่ตั้งขึ้นมา สืบทอด
อ านาจ คสช. แล้วล้มเลิกไป 

จึงท าให้ พล.อ.ประวิตร เดินน าทัพเข้าสู่แผนที่ 3 ของ พี่น้อง 3 ป. 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200627/8a2578a12d3999d730f1bc5f0b555769c35525d15ca0dc40104f5c07e2249f0d.jpg?itok=JwjMUKGt
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แผนขั้นแรก คือ การรัฐประหาร และ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้า คสช.เป็นนายกรัฐมนตรี เอง แบบยาวนาน 
ถึง 5 ปี ไม่รีบปล่อยอ านาจ ไม่รีบเลือกตั้ง ให้เสียของ แบบรัฐประหาร ครั้งก่อน ยื้อเวลา ร่างรัฐธรรมนูญ ที่ออกแบบมา
โดยเฉพาะ  

แผนขั้นที่ 2 คือ ตั้ง พรรคพลังประชารัฐ โดยให้ เพื่อนเตรียมทหาร 12 ของ พล.อ.ประยุทธ์ และนายทหารน้อง
รักบิ๊กป้อม เป็นมดงาน แล้วให้ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ในรัฐบาล คสช. ช่วยตั้งพรรคให้ เพราะฝ่ายพ่ีน้อง 3 ป. 
เปิดตัวไม่ได้ และให้ อุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค และสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็น เลขาธิการพรรค ฯ ขัดตาทัพไป
ก่อน แล้วเลือกตั้ง จนได้เป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาล แม้จะไม่ได้ ส.ส.มากที่สุดก็ตาม และมี 250 ส.ว. ที่หัวหน้า คสช.
ตั้งไว้ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ได้มาเป็น นายกฯ ในรัฐบาลจากการเลือกตัง้  

แผนขั้นที่ 3 คือ ให้ พล.อ.ประวิตร เข้าไปยึดพรรคคืน และนั่งเป็น หัวหน้าพรรค พลังประชารัฐ เอง แม้ต้องเจอ
ปฏิกิริยา จากทีมของ สมคิด บ้างก็ตาม  

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมสร้างพรรคพลังประชารัฐ ให้กลมเกลียว สามัคคี รวมทุกกลุ่มก๊วน ที่มาจากต่างพรรค เพราะ 
พลังดูดของ คสช. ให้เป็นหนึ่งเดียว วางระบบให้เรียบร้อย 

รวมทั้งการปรับโครงสร้างพรรคใหม่ ที่ใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบทหาร ด้วยการ ตั้งรองหัวหน้าพรรค ถึง 
9 คน เพื่อให้ความส าคัญ กับ กลุ่มต่างๆ และ ปลอบใจ คนที่อาจไม่ได้ เป็น รมต. และเพื่อการแบ่งงานกันท า ให้ชัดเจน 
ในด้านต่างๆ แบบทหาร  

แม้ พล.อ.ประวิตร จะถูกมองว่า เข้ามา เป็นหัวหน้าพรรค ขัดตาทัพ แต่ก็ไม่ใช่แค่ 6 เดือน แต่ จนกว่า จะจัด
ระเบียบพรรคเรียบร้อย และเท่าที ่สุขภาพ จะเอื้ออ านวย และ มาเตรียม สู้ศึกท้องถิ่น และผู้ว่าฯกทม. 

จนเมื่อจะถึงการเลือกใหม่ เมื่อนั้น อาจถึงเวลาที่ พล.อ.ประวิตร จะ ถอย และเปิดทางให้ หัวหน้าพรรคตัวจริง 
มานั่งคุมพรรค 

ตามแผน ขั้นที่ 4 ก็คือ การที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะมาเป็น หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เอง เพื่อเตรียมน าทัพใน
การสู้ศึกเลือกต้ัง ครั้งต่อไป ด้วยตนเอง  

นั่นหมายถึงการเป็น ปาร์ตี้ลิสต์ เบอร์ 1 ของพปชร. เพื่อที่จะได้ชื่อว่า เป็น นายกฯคนใน ไม่ใช่นายกฯคนนอก 
เช่นในปัจจุบัน อีกต่อไป  

ตั้งเป้าหมายที่จะให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็น นายกรัฐมนตรี อีกสมัย ต่ออีก 4 ปี  
แผนขั้นที่ 5 คือการหาตัว ทายาท ที่จะมาดูแลพรรคพลังประชารัฐ ต่อไป และด ารงความมุ่งหมาย ของ คสช. 

เพราะ ทั้ง พล.อ.ประวิตร ,พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา ก็คงไม่ได้คิดแค่ว่า พรรคพลังประชารัฐ จะอยู่
ตราบเท่าที่ พล.อ.ประยุทธ ์ยังอยู่เท่านั้น 

เพราะ ฝ่าย 3 ป. ยังต้องชิงอ านาจทางการเมืองไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ อีกฝ่ายหนึ่ง เข้ามาเป็นรัฐบาล หรือ ครอง
อ านาจ แล้ว ล้าง ทุกอย่างใหม่หมด 

เพียงแต่ว่า พี่น้อง 3 ป. จะมองใครไว้เป็น ทายาท จะเป็นทหาร หรือนักการเมือง 
โดยก่อนหน้านี้ “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. น้องรักของพล.อ.ประยุทธ์ ก็ถูกจับตามอง 
โดยเฉพาะ เมื่อ เขาจะเกษียณราชการ ต.ค. 2563 นี้ และเว้นวรรคทางการเมือง2 ปี เมื่อพ้นจากต าแหน่ง ส.ว.  
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แต่ภารกิจของ พล.อ.ประวิตร ไม่ใช่แค่ จัดระเบียบ พปชร. แต่ต้อง มองหาตัว ทายาท ที่จะมาดูแลพรรค ดูแล
บ้านเมือง และ มองหานายกฯส ารองในอนาคต ด้วย 

คาดกันว่า คงจะได้เห็นวี่แววกัน ในอีกไม่นานนี้ 
เหล่านี้ จึงท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ จึงออกตัวแทนพี่ชาย ว่าพล.อ.ประวิตรไม่ได้อยากจะเป็น หัวหน้าพรรค แต่

เพราะมีความจ าเป็น  
เข่นเดียวกัน เพราะพล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่เคยปฏิเสธว่าจะไม่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองเลย แต่จะบอกว่า 

ยังไม่เห็นความจ าเป็น และยังไม่ได้คิดอะไร  
นั่นสะท้อนได้ว่า. พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ ปิดประตู ในการเป็นหัวหน้าพรรค 
เพราะวันหนึ่ง เมื่อจ าเป็น ต้องเป็น จะได้ไม่เสียสัตย์ !! 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/165509  
  

https://siamrath.co.th/n/165509
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27 มิ.ย. 2563 - 00:50 น.  
คอลัมน ์วเิคราะห์การเมือง : สญัญะ การเมือง การเมือง Flash Mob เดือน กรกฎาคมนี้  

 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : สัญญะ การเมือง การเมือง Flash Mob เดือน กรกฎาคมนี ้

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง - การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด าเนินไปอย่างเป็น “ทวิลักษณะ” 

เหมือนกับเป็น “เครื่องมือ” อย่างยอดเยี่ยมท าให้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูงในการต่อสู้ในสถาน การณ์การแพร่

ระบาดของไวรัส โควิด 

สร้างความมั่นใจให้กับ“เจ้าหน้าที่” 

เป็นเรื่องดี เป็นเรื่องเหมาะสมอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในห้วงแรกของการแพร่ระบาดแห่งไวรัส โควิด คือในเดื อน

มีนาคม เมษายน 

แต่พอมาถึงเดือนพฤษภาคมก็เริ่มไม่แน่ อีกแล้ว 

เจตนาของสถานการณ์ฉุกเฉินเด่นชัดว่าไม่ได้สู้กับ“ไวรัส”เหมือนในตอนแรก 

เพราะในความเป็นจริง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิดนับแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นมาเริ่มผ่อนเบา  

ขณะที่ความเดือดร้อนในเรื่อง“เศรษฐกิจ”เริ่มสาหัส 

คนที่มากุมในลักษณะชี้เป็นชี้ตายในเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินก็แปรเปลี่ยนจากฝ่ายของหมอฝ่ายของสาธารณสุขมาอยู่ใน

มือของฝ่ายความมั่นคง 

เลขาธิการสภาความมั่นคงเป็นเจ้าของเรื่อง 

สังคมเริ่มเห็นชัดว่าเป้าหมายอยู่ที่ “ความมัน่คง”มากกว่า“ไวรัส” 

เห็นได้จากความกระวนกระวายของทหารและต ารวจเมื่อประสบเข้ากับปฏิบัติการฉายแสงเลเซอร์ 10 ปีของเหตุการณ์

เดือนพฤษภาคม 2553 

ตามมาด้วย #ตามหาความจริง 

ยิ่งเมื่อใกล้วันที่ 22 พฤษภาคม ยิ่งจับอาการกระวนกระวายเพราะว่าสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็

เริ่มเคลื่อนไหว 6 ปีรัฐประหาร 

นี่ปะทะเข้ากับยอดอกของ“คสช.” 

ผ่านจากเดือนพฤษภาคม เข้าสู่เดือนมิถุนายน ยิ่งแจ่มชัดว่าเป้าหมายคืออะไร 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/TTO.jpg
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ทุกการเคลื่อนไหว 88 ปีแห่งวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณการฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งของ Flash 

Mob ที่ชะงักไปเน่ืองจากสถานการณ์ไวรัส 

เป็นสัญญาณว่ามาอย่างแน่นอนใน “กรกฎาคม”น้ี 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4390990  

 

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4390990

