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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวนัที่ 28 มิถุนายน 2563 
ข่าวอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต.คลอดแล้วระเบียบการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน 6 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ พปชร.เปลี่ยนโลโก้ใหม่รับ 'หัวหน้าป้อม' เก้าอี้นายทะเบียนพรรคฝุ่นตลบ 7 
3 ผู้จัดการออนไลน ์ "พปชร." แก้เคล็ด ปรับโลโก้ใหม่ เพิ่มอ านาจ "บิ๊กป้อม" แต่งต้ัง-ถอด

ถอน "รองหัวหน้า-ผอ.พรรค" ได ้
8 

4 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ธรรมนัส"ยันเปลี่ยนกรรมการบริหารพปชร. ไม่ขยับต าแหน่งครม. 10 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ เชือดกันนิ่มๆ 'ธรรมนัส' บอก 4 กุมาร มีความเป็นสุภาพบุรุษพอ เมื่อ

ถึงเวลาไปก็ต้องไป และทุกท่านจะยินดีไปเองไม่มีใครบังคบั 
13 

6 แนวหน้าออนไลน ์ '4กุมาร'จ าไว้! 'ธรรมนัส'บอกเข้ามาเล่นการเมือง เมื่อถึงเวลาไปก็ต้องไป 15 
7 สยามรัฐออนไลน์ “ธรรมนัส” เชื่อ 4 กมุารเป็นสุภาพบุรุษพอ ถึงเวลาก็ต้องไป ลั่นเป็น

กลางคุยกับทุกฝ่าย 
16 

8 ผู้จัดการออนไลน์ “ธรรมนัส“เชื่อ"สี่กุมาร"เป็นสุภาพบุรุษ เมื่อถึงเวลาก็ยินดีไปเอง ยันไม่
มีนิสัยเลือกข้างผู้ชนะ 

18 

9 News1 ออนไลน์ “ธรรมนัส“เชื่อ"สี่กุมาร"เป็นสุภาพบุรุษ เมื่อถึงเวลาก็ยินดีไปเอง ยันไม่
มีนิสัยเลือกข้างผู้ชนะ 

20 

10 ข่าวสดออนไลน์ นอนมา! 'บิ๊กป้อม' ผงาดหัวหน้า พปชร. เตะ "4 กุมาร" กระเด็น เปิด
ชื่อ กก.บห.ชุดใหม ่

22 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ พปชร.เคาะแล้ว 27 กก.บห. 'ป้อม' ไร้คู่แข่งนั่งต าแหน่งหัวหน้า-แก้
ข้อบังคับพรรคประเคนอ านาจคุมเบ็ดเส 

23 

12 ไทยรัฐออนไลน ์ เปิดรายช่ือ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ใต้การน าของ 
“ลุงป้อม” 

25 

13 มติชนออนไลน ์ ไม่แตกแถว!! 516 เสียงเลือก ‘บิ๊กป้อม’ นั่งหน.พปชร. ‘เสี่ยแฮงค’์  
นั่งเลขา 485 เสียง 

27 

14 MCOT ออนไลน์ พปชร.เลือกประวิตรหน.ไร้ช่ือ 4 กุมารในกก.บห.ชุดใหม่ 28 
15 แนวหน้าออนไลน ์ เปิดสัดส่วน กก.บห.พปชร.ชุดใหม่ 'ใครเป็นใคร'กระจายทุกก๊ก 30 
16 เดลินิวส์ออนไลน ์ เปิดรายช่ือ9ขุนพล นั่งรองหัวหน้าพรรคพปชร. 32 
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ข่าวอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 คมชัดลึกออนไลน ์ เปิด 23 รายชื่อกรรมการบริหารพรรค"พลังประชารัฐ" ชุดใหม่ พร้อม

ชมคลิป "บิ๊กป้อม"ขอบคุณสมาชิกไว้ใจให้นั่งหัวหน้าพรรค 
34 

18 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไม่ธรรมดา! 'บิ๊กป้อม' ส่งคลิปขอบคุณสมาชิกพปชร.เลือกนั่งหัวหน้า 
ลั่นจะน าพาพรรคไปด้วยความมั่นคง 

36 

19 เนช่ันออนไลน์ ไร ้4 กุมารโผล่กรรมการบริหารชุดใหม่พปชร. 37 
20 ไทยรัฐออนไลน ์ “ลุงป้อม”-พร้อมลุย คุยจะท าให้ประชาชนกินดีอยู่ด ี 39 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'นิด้าโพล'เปิดผลส ารวจคะแนนนิยมการเมืองล่าสุดพบ 'คนไทยไม่มี

นายกฯ-พรรคการเมืองในใจ'   
47 

22 เนช่ันออนไลน์ ประชาชน เมินสนับสนุนคนนั่งนายกฯ หาคนเหมาะสมไม่ได้ 49 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประชาชนหดหู่การเมือง 'บิ๊กตู'่ก าลังเดินสู่ระบบเก่าก่อนยึดอ านาจ 

รู้สึกเห็นใจ 4 รมว. 
51 

24 คมชัดลึกออนไลน ์ "นิด้าโพล"เผย ส ารวจคะแนนนิยมการเมือง 44% หาคนเหมาะสม
นายกฯไม่ได้ - 32% ไม่หนุนพรรคไหน 

53 

25 มติชนออนไลน ์ “ซูเปอร์โพล” ชี้ 4 รัฐมนตรี ได้ใจประชาชน “พลังเงียบ” หดหู่การ
เมืองไทย 

56 

26 มติชนออนไลน ์ ‘นิด้า โพล’ ระบุประชาชนส่วนใหญ่หาคนเหมาะเป็นนายกไม่ได้ – 
หนุน ‘เพื่อไทย’ มากกว่า พปชร. 

58 

บทความ  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ แตกพรรค เตรียมเลือกตั้ง สัญญาณที่น่าจับตา 61 
2 มติชนออนไลน ์ สถานีคิดเลขที่12 : เวลคัม‘บิ๊กป้อม’ : โดย จ าลอง ดอกปิก 64 
3 ข่าวสดออนไลน์ FootNote:ชะตากรรมของ‘กลุ่ม 4 กุมาร’ กับวิถีแห่ง สมคิด จาตุศรี

พิทักษ ์
66 

4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ 4 ทางเลือก "4 กุมาร" พลังประชารัฐ 67 
5 มติชนออนไลน ์ บทความโดย โคทม อารียา : วิกฤตใหญ่ 69 
6 คมชัดลึกออนไลน ์ "อนุชา"มั่นใจ"บิ๊กป้อม" น าพาพรรคเจริญรุ่งเรือง-หมดปัญหาความ

ขัดแย้ง 
72 
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7 ไทยโพสต์ออนไลน์ พลังประชารัฐ หลังปรับทัพใหญ่ 74 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 88 ปีประชาธิปไตย ยังติดหล่มขัดแย้ง ‘ลุงตู่’ จะรวมใจไทยสร้างชาติ

ได้อย่างไร  
78 

9 แนวหน้าออนไลน ์ ยึดอ านาจสมบูรณ์แล้ว 82 
10 ไทยรัฐออนไลน ์ ยุทธการอยู่ยาว 87 
11 มติชนออนไลน ์ INDEX : “ล้างบาง” เส้นสาย “4 กุมาร” เหีย้นหายหมดพลังประชารฐั 89 
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27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 12:22 น. 
กกต.คลอดแลว้ระเบียบการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น 

 
   27 มิ.ย.63 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69863 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/69863
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27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:23 น.  

พปชร.เปลีย่นโลโกใ้หม่รับ 'หัวหน้าปอ้ม' เกา้อีน้ายทะเบยีนพรรคฝุ่นตลบ 

 
27 มิ.ย.63  - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) พรรค

พลังประชารัฐชุดใหม่ เวลา 13.00 น. ที่ห้องแกรนด์ไดมอนส์ บอลลูน อิมแพค เมืองทองธานี บรรยากาศเป็นไปด้วย
ความคึกคักโดยบรรดาแกนน าพรรค ส.ส. ต่างทยอยเดินทางเข้าร่วมงาน โดยนอกเหนือจากการเลือกหัวหน้าพรรค 
เลขาธิการพรรค นายทะเบียบพรรค เหรัญญิก และกก.บห. ชุดใหม่ ยังมีการเสนอปรับเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ ซึ่งได้
ปรับเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งจากสัญลักษณ์รังผึ้งหกเหลี่ยม ลายธงชาติเปลี่ยนมาเป็นวงกลม ซึ่งแสดงถึงความกลม
เกลียว ไร้เหลี่ยมคมที่จะทิ่งแทงตัวเอง โดยครั้งนี้จะเป็นวงกลมเหมือนเดิม แต่จะขยับตัวอักษรที่เขียนว่า "พรรคพลัง
ประชารัฐ"ที่จากเดิมอยู่ข้างนอกวงกลมจะน ามาอยู่ในวงกลมทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความกลมเกลียว และไม่ให้
แตกออกมานอกวง 
 มีรายงานว่า ล่าสุด ทางพรรคพลังประชารัฐ ได้เปลี่ยนเสนอชื่อนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
เป็นนายทะเบียนพรรค แทนนายสมชาติ ธรรมศิริ อดีตที่ปรึกษากฎหมาย ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หลังมี
กระแสข่าวถูกมองเรื่องของภาพลักษณ์ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ จนแกนน าหลายคนในพรรคกังวลว่าพรรคจะเป็น
เป้าถูกโจมตี  ทั้งนี้ รายชื่อกก.บห.ชุดใหม่ จะมีการเสนอชื่อคนรุ่นใหม่ 2 คน หนึ่งในนั้นคือน.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ 
ส.ส.กทม. ซึ่งมีข่าวจะมาโฆษกพรรคด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69868 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69868


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

8 

 

 
เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2563 15:35   ปรับปรุง: 27 มิ.ย. 2563 16:23    

"พปชร." แกเ้คลด็ ปรับโลโกใ้หม่ เพิ่มอ านาจ "บิก๊ปอ้ม" แต่งตัง้-ถอดถอน "รองหัวหนา้-ผอ.
พรรค" ได้ 

 
"พปชร." แก้เคล็ด ปรับโลโก้ใหม่ แสดงพลังสามัคคี ร่วมมือพัฒนาชาติ เป็นหนึ่งเดียวไม่ขัดแย้ง เพิ่มอ า นาจ 

"บิ๊กป้อม" แต่งตั้ง-ถอดถอน "รองหัวหน้า-ผอ.พรรค" ได้ เผย มติที่ประชุม เลือก "กก.บห." ชุดใหม่ 27 คน หน้าเดิม
ล้วน 
 วันนี้ (27 มิ.ย.) รายงานแจ้งว่า การประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในวาระการประชุมพิจารณา
แก้ไขข้อบังคับพรรคนั้น สาระส าคัญที่มีการแก้ไขที่น่าในใจ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนรูปเครื่องหมายพรรคการเมือง 
หรือโลโก้พรรค ที่ให้ชื่อพรรคอยู่ในกรอบวงกลมนั่น มีความหมาย แสดงถึงความมีพลังแห่งความสามัคคี ความร่วมมือ 
ร่วมใจ ของประชาชน ร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน ส่วนแถบสีแดง สีขาวและสีน้าเงิน
คราม ของ กรอบวงกลมหมายความว่า เป็นการรวมพลังความสามัคคีของทุกคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียวปราศจาก 
ความขัดแย้ง 
 นอกจากนั้น มีการแก้ไขเพื่อเปิดทางให้ย้ายที่ท าการพรรคแห่งใหม่ จากเดิมตั้งอยู่ที่อาคารปานศรี ย่านประชา
ชื่น ไปยังอาคารรัชดาวัน ถ.รัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอาญา ในส่วนของจ านวนกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) 
ก าหนดในข้อบังคับพรรคใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 29 คน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรคการเมือง รอง
หัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง ผู้อ านวยการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง กรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง 

อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับพรรคใหม่ยังก าหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการบริหารอื่นของ
พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรคการเมือง จ านวนไม่เกิน 9 คนพร้อมกับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้
และแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการพรรคการเมือง 1 คน ทั้งนีเ และหัวหน้าพรรคมีหน้าที่และอ านาจถอดถอนรองหัวหน้า
พรรคออกจากต าแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจหรือมอบหมาย และมีอ านาจถอดถอนผู้อ านวยการ
พรรคหรือ เปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่ได้รัยมอบหมาย 

อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งกก.บห. ชุดใหม่แบบลับ มีมติว่า ที่ประชุมเลือกพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น
หัวหน้าพรรคคนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง โดยมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว ส่วนนายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรคคน
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ใหม่ นายนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค และนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค และกก.บห.
อีก 23 คน ได้แก่ สันติ พร้อมพัฒน์, ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, สมศักดิ์ เทพสุทิน, พุทธิพงษ์ ปุณณ
กันต์, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า, วิรัช รัตนเศรษฐ ,ไพบูลย์ นิติตะวัน, สุชาติ ชมกลิ่น, อิทธิพล คุณปลื้ม, ชัยวุฒิ ธนาคมา
นุสรณ์, สุพล ฟองงาม, พงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ, ชาญวิทย์ วิภูศิริ, สรวุฒิ เนื่องจ านงค์, นิโรธ สุนทรเลขา, ไผ่ ลิกค์, 
สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ, สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์, สุรชาติ ศรีบุศกร, นิพันธ์ ศิริธร, ประภาพร อัศวเหม และ สกลธร ภัททิยกุล 
รวมเป็น 27 คน 
 ทั้งนี้ ไม่มีรายชื่อของกลุ่มสี่กุมาร ที่น าโดยนายอุตตม สาวนายน และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ แต่อย่างใด 
เป็นที่สังเกตว่ากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ยังเป็นรายชื่อกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมทั้งสิ้น เพียงแต่ตัดโควตาใน
ส่วนของกลุ่มสี่กุมารจ านวน 8 ราย ประกอบด้วย นายอุตตม , นายสนธิรัตน์, นายสุวิทย์,นายกอบศักดิ์, นายสันติ กี
ระนันท,์ นายวิเชียร ชวลิต, นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ และนายชวน ชูจันทร์ เท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000066236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000066236
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เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 14.21 น. 

"ธรรมนสั"ยนัเปลีย่นกรรมการบริหารพปชร. ไม่ขยบัต าแหนง่ครม. 
 
 
 
 
 
 
 

”ไพบูลย์” เผย "บิ๊กป้อม" ไม่อยากนั่งหน.พรรค “ธรรมนัส"ระบุ 4 กุมารยินดีไปเอง ไม่มีใครบังคับ “ณัฏฐ
พล” ชี้“บิ๊กป้อม”มาเพื่อท าพปชร.เป็นอันดับ 1 “บี”ชมเป็นคนน่ารักเชื่อประสานรอยร้าวพรรค 

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.เวลา 12.30 น.ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี นายไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการรองหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีพรรคพปชร. ว่า วันนี้ตนจะเสนอที่
ประชุมแก้ไขข้อบังคับในหลายเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการของพรรค รวมถึงแก้ไขตราสัญลักษณ์ของพรรค 
การย้ายที่ตั้งส านักงานใหญ่ นอกจากนี้จะมีเรื่องการปรับโครงสร้าง และจ านวนกรรมการบริหาร(กก.บห.)ก าหนดให้ไม่
เกิน 29 คน โดยเฉพาะการเลือกกก.บห.ที่จะมีการปรับปรุงให้การเลือกชัดเจนมากขึ้น จากนั้นจะมีการเสนอชื่อผู้ที่จะ
มาเป็นหัวหน้าพรรค โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 30 คน และเข้าสู่การลงคะแนนแบบลับ ต่อมาจะเป็นการเลือก
เลขาธิการพรรค เหรัญญิก นายทะเบียนพรรค และกรรมการบริหาร จ านวน 20 คน เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว รายชื่อ
ทั้งหมดจะมีผลปฏิบัติหน้าที่ทันทีนับตั้งแต่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

เมื่อถามว่า เมื่อได้กก.บห.ชุดใหม่แล้วจะท าให้ความขัดแย้งในพรรคยุติหรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า เหตุผลที่
เลือกกก.บห.ชุดใหม่เพื่อให้มีความเอกภาพ มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และสามัคคี เพื่อให้การท างานของพรรคเป็นไป
ด้วยความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการท างานของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม อย่างไรก็
ตามการเทียบเชิญพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และประธานยุทธศาสตร์พรรค เป็นการขอร้องจากสมาชิก
พรรคให้มาเป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งพล.อ.ประวิตรระบุว่า ในหลักการถ้าเพื่อเป็การแก้ไขปัญหา และเป็นประโยชน์ให้กับ
พรรค ก็ต้องแล้วแต่สมาชิกพรรคในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ดุลพินิจในการลงคะแนนได้อิสระ
อย่างแท้จริง ถ้ามีสมาชิกพรรคเสนอและที่ประชุมเห็นชอบ พล.อ.ประวิตร จึงไม่มาร่วมการประชุมในวันนี้ 
 เมื่อถามต่อว่า จะเป็นการดีกว่าหรือไม่ หากพล.อ.ประวิตร จะแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อประกอบการพิจารณา นาย
ไพบูลย์ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ไม่ได้อยากเป็น แต่เราไปขอร้องให้เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งการที่ไม่ได้มาก็เป็นเรื่องที่
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แม้ข้อบังคับพรรคฉบับเดิมระบุว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องอยู่ในที่ประชุม แต่ข้อบังคับบัง
กล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ที่พล.อ.ประวิตร จะมาเพราะประโยชน์เดียวคือแก่ปัญหาของพรรค ท าให้พรรคเข้มแข็ง 
และเดินหน้าสนับสนุนนายกฯได้อย่างเต็มที่ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

11 

 

 ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รักษาการกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐ ให้ สัมภาษณ์ถึง
ข้อสังเกตว่าหากพล.อ.ประวิตร มาเป็นหัวหน้าพรรคจะท าให้ปัญหาดีขึ้น ว่า ก็คงจบ และหลังจากนี้การท างานของ
พรรคในเรื่องยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พล.อ.ประวิตร ได้วางยุทธศาสตร์มาตลอดตั้งแต่การเลือกตั้งซ่อม และเราไม่เคย
แพ้แม้แต่สนามเดียว หมายความว่า ศึกภายนอกเราท าดีอยู่แล้ว แต่ภายในก็ต้องรอการประชุมวันนี้ให้ชัดเจน ส าหรับ
คนที่จะได้ฉันทามติให้มาด ารงต าแหน่งต่างๆ 
 ส่วนที่พล.อ.ประวิตร ไม่ได้เดินทางมารับต าแหน่งด้วยตัวเองนั้นคิดว่า โดยมารยาทก็ไม่ควรมา เพราะยังไม่รู้ว่า
ใครจะเป็นหัวหน้าพรรค ต้องให้ผ่านการประชุมก่อน แล้ววันนี้มีการเลือกเพียงแค่ 4 ต าแหน่ง คือ หัวหน้าพรรค 
เลขาธิการพรรค นายทะเบียนพรรค และเหรัญญิกพรรค ส่วนต าแหน่งอื่นเป็นหน้าที่ของว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่จะ
พิจารณาตั้งรองหัวหน้าพรรค และคิดว่าการให้อ านาจหัวหน้าพรรคจะไม่ท าให้เกิดปัญหาอะไรในอนาคต เพราะ
หัวหน้ามาจากการเลือกต้ัง ไม่ใช่มาจากการแต่งตั้ง และสมาชิกก็มอบด าเนินการตามระบอบประชาธิปไตย 
 เมื่อถามว่าเหตุใดเวลานี้ พล.อ.ประวิตร จะต้องมาเป็นหัวหน้าพรรค ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ยามสถานการณ์
บ้านเมืองอย่างนี้เราต้องมีผู้น าพรรคพปชร. ที่เข้มแข็ง กล้าตัดสินใจในการเดินหน้าประเทศ เพราะประเทศชาติบอบช้ า
มามากพอแล้ว และต้องมีความเป็นธรรม และต้องท าให้พรรคมีความเป็นหนึ่งเดียว เมื่อถามว่า ความสัมพันธ์กับแกน
น าในพรรค อดีตหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรคยังดีหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนกับทุกคนในพรรคพปชร. ยัง
เหมือนเดิม เพราะตนเป็นลูกผู้ชายใจนักเลง ที่ผ่านมาตนวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอด และรอการประชุมวันนี้เพื่อให้
เกิดความชัดเจน ทุกอย่างจะได้จบกันสักที และคิดว่าจะจบจริง 
 เมื่อถามถึง มีการตั้งข้อสังเกตว่า ร.อ.ธรรมนัสจะเลือกอยู่ข้างผู้ชนะ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า "ไม่ เพราะนั้นไม่ใช่
วิสัยผม ผมมีหลักการของตัวเองในการเล่นการเมือง อย่าถามอย่างนี้อีก ผมอยู่ข้างพลังประชารัฐ ผมเข้ามาเล่น
การเมืองไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์มาต้องการสร้างสรรค์ไม่ได้ท าลาย" เมื่อถามต่อว่า เกรงว่าทั้ง 4 คน จะน้อยใจ และ
ลาออกจากพรรคหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน ไม่ไปก้าวล่วง เมื่อถามย้ าว่า หากกลุ่ม
ของนายอุตตมถอนตัวออกไป จะท าให้เกิดรอยร้าวในพรรคขึ้นอีกหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อดีตหัวหน้า 
เลขาธิการ และกก.บห. ชุดเก่า มีความเป็นสุภาพบุรุษ เมื่อถึงเวลาไปก็ไป อย่าไปยื้อ ซึ่งตนพูดเช่นนี้คือเอาตัวเองเป็น
ที่ตั้ง ว่าเมื่อถึงเวลาไปก็ต้องไป เมื่อถามว่า ทั้ง 4 คนยินดีไปเองหรือถูกบีงคับให้ไป ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เขาก็ยินดีไป
เอง ส่วนจะออกจากการเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล 
 เมื่อถามว่า ต าแหน่งกก.บห. ไม่ได้ยึดโยงกับต าแหน่งในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า 
ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงในครม. เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะตัดสินใจ และในการประชุมครม. ที่ผ่านมาเรายัง
พูดคุยกันได้ดี และในความรู้สึกของตนเห็นว่า การเมืองคือเวทีละครอีกบทหนึ่ง โดยมีประชาชนเป็นผู้ก ากับซึ่ง
ประชาชนก็คือคนในพรรค พปชร. ดังนั้นต้องฟังเสียงสมาขิกภายในพรรค 
 ด้านนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อ รักษาการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ต้องดู
ว่าสมาชิกจะเสนอใคร แต่เรามั่นใจว่า ใครจะสามารถน าพาพรรคไปได้ ซึ่งเป็นธรรดาที่พรรคต้องมีความเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อท าให้เราเป็นให้อันดับ 1 ของประเทศ หาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯ ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค จะท าให้ส.ส.กับประชาชนทั่วประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมา 
เราท าได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่เรายังมีเป้าหมายส าคัญเพื่อให้ได้ตัวแทนมากกว่าที่ได้ ส่วนรองหัวหน้าพรรคพลัง
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ประชารัฐ 9 คนจะเป็นการกระจายผลประโยชน์ในพรรคได้หรือไม่นั้น ตนยังไม่ทราบว่า ใครจะเป็นรองหัวหน้าพรรค
บ้าง แต่ในส่วนของนัการเมือง เรารู้อยู่แล้วว่า ใครมีความสามารถในด้านไหน ทั้งการท างานในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ 
ขับเคลื่อนการเมือง ด้านนโยบาย เพราะ เรื่องเหล่านี้ พรรคการเมืองจ าเป็นต้องมีอย่างแข็งแรง 
 ขณะที่นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยืนยันว่า เรา
พรรคพลังประชารัฐใช่พรรคเฉพาะกิจ เราต้องการท าให้เข้มแข็ง จึงเป็นเหตุให้พล.อ.ประวิตร ต้องเข้ามา ส่ว นข้อ
วิจารณ์ว่า การที่พล.ประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคจะยิ่งชัดเจนว่า เป็นพรรคสืบทอดอ านาจจากคสช.นั้น ตนติดว่า มันเลย
จุดนั้นมาแล้ว เพราะปีกว่าๆที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า เราเป็นพรรคเดียวที่มาตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตยจากทุกภาค เช่นเดียวกับการเลือกตั้งกก.บห.ชุดใหม่ในวันนี้ก็ถูกต้องตามกติกาทุกอย่างโดย
สมาชิกพรรค โดยไม่ได้รับการแต่งตั้งจากใคร 
 เมื่อถามว่า ภายใต้การน าพรรคของพล.อ.ประวิตร พรรคจะเป็นอย่างไร นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ต้องให้โอกาส
ท่าน เพราะบุคคลของท่านเป็นคนมีบารมี มีคนรักจ านวนมาก เข้าใจการเมือง เข้าใจการบริหารประเทศ ดังนั้น เมื่อให้
โอกาสก็ต้องรอดูผลงาน แต่ส่วนตัวเชื่อว่า จะดีขึ้น โดยเฉพาะการประสานรอยร้าว เพราะด้วยบุคลิกส่วนตัวท่านเป็น
คนน่านัก เข้ากับทุกคนได้ มีบารมี มีคนให้ความเกรงใจ และให้ความรัก เพราะพรรคเรามาจากความหลายหลาย จึง
ต้องการศูนย์รวม เป็นหัวเรือหลักให้ทุกคนพูดคุยกัน ไปในทิศทางเดียวกันได้ เชื่อว่า หลายอย่างที่ทุกคนกังวลจะดีขึ้น
แน่นอน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/782114 
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27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:52 น. 

เชอืดกนันิม่ๆ 'ธรรมนัส' บอก 4 กุมาร มีความเปน็สภุาพบรุุษพอ เมื่อถึงเวลาไปกต็้องไป และ
ทุกท่านจะยินดีไปเองไม่มใีครบังคบั 

 
27 มิ.ย.63  -  ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรักษาการกรรมการบริหารพรรค กล่าวถึงกระแสข่าวว่าจะมีการตั้งให้ตัวเองขึ้น
เป็นรองหัวหน้าพรรค เพราะถือเป็นก าลังหลักส าคัญของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ว่า การ
แต่งตั้งรองหัวหน้าพรรค เป็นหน้าที่ของว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ ที่จะมีการแก้ไขข้อบังคับพรรค เพื่อเพิ่มอ านาจให้กับ
หัวหน้าพรรคสามารถแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคได้ แต่วันนี้ที่ประชุมมีการเลือกตั้งเพียง 4 ต าแหน่งเท่านั้น 
กรรมการบริหารพรรคอื่นๆยังคงอยู่ต าแหน่งเดิม และเชื่อว่าการเพิ่มอ านาจให้หัวหน้าพรรคครั้งนี้จะไม่สร้างปัญหาใน
อนาคต เพราะหัวหน้าพรรคมาจากการเลือกตั้ง สมาชิกพรรคได้มอบอ านาจให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจตามระบบ
ประชาธิปไตย 
 ส่วนปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่มของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หรือ กลุ่ม 4 กุมาร นั้น ร.อ.
ธรรมนัส กล่าวว่า ส่วนตัวยังคงเหมือนเดิมกับทุกคนในพรรค เพราะตนเองเป็นลูกผู้ชายใจนักเลง ส่วนจะเกิดความ
น้อยใจของกลุ่ม 4 กุมาร ที่ไม่ได้รับต าแหน่งภายในพรรค และมีข่าวว่าจะถอนตัวออกไปหรือไม่นั้น ส่วนตัวเชื่อว่าอดีต
หัวหน้าพรรค อดีตเลขาธิการพรรค และอดีตกรรมการบริหารพรรคชุดเก่า มีความเป็นสุภาพบุรุษพอ เมื่อถึงเวลาไปก็
ต้องไป และเชื่อว่าทุกท่านจะยินดีไปเองไม่มีใครบังคับ ต้องการเข้ามาเล่นการเมืองเมื่อถึงเวลาไปก็ต้องไป ซึ่งเรื่องนี้
เป็นเรื่องของสิทธิแต่ละท่าน และเรื่องนี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีหรือไม่ เรื่องการเปลี่ยนแปลง
คณะรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี  
ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้จะมองหน้ากันติดหรือไม่ ส่วนตัวคิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะการเมืองก็แค่เวทีละครโดยมี
ประชาชนเป็นผู้ก ากับ 
 ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่า การเข้ามาท าหน้าที่ของพล.อ. ประวิตร ครั้งนี้เพื่อความพร้อมในการเลือกตั้ง เพราะ
ที่ผ่านมาการเลือกตั้งต่างๆ พล.อ.ประวิตร เป็นผู้วางยุทธศาสตร์ทั้งหมด โดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อมที่พรรครัฐบาลไม่
เคยแพ้ เท่ากับว่าศึกภายนอกพล.อ.ประวิตร สามารถท าประสบความส าเร็จแล้ว และเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมือง
เช่นนี้จ าเป็นต้องมีผู้น าที่เข้มแข็ง กล้าตัดสินใจในการเดินหน้าประเทศ เพราะประเทศบอบช้ ามามากพอแล้ว ซึ่งที่ผ่าน
มาผู้น าของพรรคพปชร.มีปัญหาที่สื่อมวลชนรู้ดีอยู่แล้ว ดังนั้นในเวลานี้จ าเป็นจะต้องมีผู้น าที่ท าให้พรรคเป็นหนึ่งเดียว 
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 ผู้สื่อข่าวถามว่า ร.อ.ธรรมนัส เลือกที่จะอยู่ข้างผู้ชนะใช่หรือไม่ ซึ่งร.อ.ธรรมนัส ตอบด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจ ว่า 
พฤติกรรมแบบน้ีไม่ใช่นิสัยของตนเอง เพราะตนเองมีหลักการเป็นของตัวเองในการเล่นการเมือง ขออย่าถามแบบนี้อีก  
 "ผมมาเล่นการเมืองผมไม่ได้มาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ผมมาต้องการสร้างสรรค์ ไม่ได้มาท าลายใคร" ร.อ.
ธรรมนัส กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69876 
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วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 15.28 น. 

'4กุมาร'จ าไว!้ 'ธรรมนัส'บอกเข้ามาเล่นการเมือง เมื่อถงึเวลาไปกต็้องไป 

 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรักษาการกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) กล่าวถึงกระแสข่าวว่าจะมีการตั้งให้
ตัวเองขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรค เพราะถือเป็นก าลังหลักส าคัญของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ว่า การ
แต่งตั้งรองหัวหน้าพรรค เป็นหน้าที่ของว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ ที่จะมีการแก้ไขข้อบังคับพรรค เพื่อเพิ่มอ านาจให้กับ
หัวหน้าพรรคสามารถแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคได้ แต่วันนี้ที่ประชุมมีการเลือกตั้งเพียง 4 ต าแหน่งเท่านั้น กรรมการบริหาร
พรรคอื่นๆยังคงอยู่ต าแหน่งเดิม และเชื่อว่าการเพิ่มอ านาจให้หัวหน้าพรรคครั้งนี้จะไม่สร้างปัญหาในอนาคต เพราะหัวหน้า
พรรคมาจากการเลือกตั้ง สมาชิกพรรคได้มอบอ านาจให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจตามระบบประชาธิปไตย 
 ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่มของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หรือ 
กลุ่ม 4 กุมารว่า ส่วนตัวยังคงเหมือนเดิมกับทุกคนในพรรค เพราะตนเองเป็นลูกผู้ชายใจนักเลง ส่วนจะเกิดความ
น้อยใจของกลุ่ม 4 กุมาร ที่ไม่ได้รับต าแหน่งภายในพรรค และมีข่าวว่าจะถอนตัวออกไปหรือไม่นั้น ส่วนตัวเชื่อว่าอดีต
หัวหน้าพรรค อดีตเลขาธิการพรรค และอดีตกรรมการบริหารพรรคชุดเก่า มีความเป็นสุภาพบุรุษพอ เมื่อถึงเวลาไปก็
ต้องไป และเชื่อว่าทุกท่านจะยินดีไปเองไม่มีใครบังคับ ต้องการเข้ามาเล่นการเมืองเมื่อถึงเวลาไปก็ต้องไป ซึ่งเรื่ องนี้
เป็นเรื่องของสิทธิแต่ละท่าน และเรื่องนี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีหรือไม่ เรื่องการเปลี่ยนแปลง
คณะรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตร ี

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากนี้จะมองหน้ากันติดหรือไม่ ส่วนตัวคิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะการเมืองก็แค่เวที
ละครโดยมีประชาชนเป็นผู้ก ากับร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่า การเข้ามาท าหน้าที่ของพล.อ. ประวิตร ครั้งนี้เพื่อความ
พร้อมในการเลือกตั้ง เพราะที่ผ่านมาการเลือกตั้งต่างๆ พล.อ.ประวิตร เป็นผู้วางยุทธศาสตร์ทั้งหมด โดยเฉพาะการ
เลือกตั้งซ่อมที่พรรครัฐบาลไม่เคยแพ้ เท่ากับว่าศึกภายนอกพล.อ.ประวิตร สามารถท าประสบความส าเร็จแล้ว และ
เห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้จ าเป็นต้องมีผู้น าที่เข้มแข็ง กล้าตัดสินใจในการเดินหน้าประเทศ เพราะประเทศ
บอบช้ ามามากพอแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาผู้น าของพรรคพปชร.มีปัญหาที่สื่อมวลชนรู้ดีอยู่แล้ว ดังนั้นในเวลานี้จ าเป็นจะต้องมี
ผู้น าที่ท าให้พรรคเป็นหน่ึงเดียว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/501867 

https://www.naewna.com/politic/501867
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27 มิถุนายน 2563 15:42 น.   

“ธรรมนสั” เชื่อ 4 กุมารเป็นสภุาพบุรุษพอ ถึงเวลากต็้องไป ลัน่เปน็กลางคยุกบัทุกฝ่าย 

 
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่เมืองทองธานี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน

ฐานะรักษาการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ
ประธานยุทธศาสตร์พรรคมาเป็นหัวหน้าพรรค จะท าให้ปัญหาภายในพรรคจบหรือไม่ว่า ก็คงจบ 
 เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวจะได้เป็นรองหัวหน้าพรรค เพราะถือเป็นก าลังหลักส าคัญของพล.อ.ประวิตร ว่า การ
แต่งตั้งรองหัวหน้าพรรค เป็นหน้าที่ของว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ ที่จะมีการแก้ไขข้อบังคับพรรค เพื่อเพิ่มอ านาจให้กับ
หัวหน้าพรรค สามารถแต่งตั้งรองหัวหน้ าพรรคได้ แต่วันนี้ที่ประชุมมีการเลือกตั้งเพียง 4 ต าแหน่งเท่านั้น 
กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) อื่นๆยังคงอยู่ต าแหน่งเดิม และเชื่อว่าการเพิ่มอ านาจให้หัวหน้าพรรคครั้งนี้จะไม่สร้าง
ปัญหาในอนาคต หัวหน้าพรรคมาจากการเลือกตั้ง เพราะสมาชิกพรรคได้มอบอ านาจให้หัวหน้าพรรค เป็นผู้ตัดสินใจ
ตามระบบประชาธิปไตย 
 เมื่อถามว่าจะมีปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่ม 4 กุมาร หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ส่วนตัวยังคงเหมือนเดิมกับ
ทุกคนในพรรค เพราะตนเองเป็นลูกผู้ชายใจนักเลง ส่วนตัวเชื่อว่าอดีตหัวหน้าพรรค อดีตเลขาธิการพรรค และอดีต
กรรมการบริหารพรรคชุดเก่า มีความเป็นสุภาพบุรุษพอ เมื่อถึงเวลาไปก็ต้องไป และทุกท่านยินดีไปเอง ตนเอาตัวเอง
เป็นที่ต้ัง เราเข้ามาเล่นการเมืองเมื่อถึงเวลาไปก็ต้องไป ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิทธิแต่ละท่าน 
 เมื่อถามว่าต าแหน่งกก.บห. ไม่ได้ยึดโยงกับต าแหน่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า 
การเปลี่ยนแปลงในครม.เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะตัดสินใจ 
ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้จะมองหน้ากันติดหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะการเมือง
ก็แค่เวทีละครโดยมีประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคเป็นผู้ก ากับ นั่นหมายความว่าต้องฟังเสียงสมาชิก เพราะเป็นเรื่อง
ภายในพรรค เป็นเรื่องของครอบครัวพรรคพลังประชารัฐ 
เมื่อถามว่า กลุ่ม 4 กุมาร จะเกิดอาการน้อยใจหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า “เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละท่าน เราไม่ไป
ก้าวล่วง ชัดเจนคุยกับทุกคน ตนวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอด ผมอยู่กลุ่มพรรคพลังประชารัฐ ชัดเจนใช่ไหม” 
 ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามกลับว่า เลือกที่จะอยู่ข้างผู้ชนะใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส หันมาตอบด้วยสีหน้าไม่พอใจว่า 
“ไม่ใช่นิสัยผม เพราะผมมีหลักการของตัวเองในการเล่นการเมือง ขออย่าถามแบบนี้อีก ถามชี้น าในทางที่ผิด ไม่ใช่ ผม
มาเล่นการเมืองผมไม่ได้มาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ผมมาต้องการสร้างสรรค์ ไม่ได้มาท าลายใครนะ” 
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 ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่า การเข้ามาท าหน้าที่ของพล.อ. ประวิตร ครั้งนี้เพื่อความพร้อมในการเลือกตั้ง เพราะ
ที่ผ่านมาการเลือกตั้งต่างๆ พล.อ.ประวิตร เป็นผู้วางยุทธศาสตร์ทั้งหมด โดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อมที่พรรครัฐบาลไม่
เคยแพ้ เท่ากับว่าศึกภายนอกพล.อ.ประวิตร สามารถท าประสบความส าเร็จแล้ว และเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมือง
เช่นนี้จ าเป็นต้องมีผู้น าที่เข้มแข็ง กล้าตัดสินใจในการเดินหน้าประเทศ เพราะประเทศบอบช้ ามามากพอแล้ว ซึ่งที่ผ่าน
มาผู้น าของพรรคพปชร.มีปัญหาที่สื่อมวลชนรู้ดีอยู่แล้ว ดังนั้นในเวลาน้ีจ าเป็นจะต้องมีผู้น าที่ท าให้พรรคเป็นหนึ่งเดียว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/165759 
 
 

https://siamrath.co.th/n/165759
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เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2563 16:15   

“ธรรมนสั“เชือ่"สี่กุมาร"เปน็สภุาพบุรุษ เมื่อถงึเวลาก็ยนิดีไปเอง ยนัไม่มีนิสยัเลอืกขา้งผูช้นะ 

 
"ธรรมนัส" เชื่อสี่กุมารเป็นสุภาพบุรุษ เมื่อถึงเวลาไปก็ยินดีไปเอง ใน ครม.คงไม่ถึงขั้นมองหน้ากันไม่ติด 

การเมืองเป็นแค่เวทีละคร มีประชาชนเป็นผู้ก ากับ ยันตัวเองไม่มีนิสัยเลือกข้างผู้ชนะ พร้อมเชื่อ"บิ๊กป้อม" นั่งหัวหน้า
พรรคสร้างความมั่นคง ท าให้พรรคเป็นหนึ่งเดียวได้ 
 วันนี้ (27 มิ.ย.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรักษาการกรรมการบริหารพรรค
พลังประชารัฐ กล่าวถึงการที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และประธานยุทธศาสตร์พรรคมาเป็นหัวหน้า
พรรค จะท าให้ปัญหาภายในพรรคจบหรือไม่ว่า ก็คงจบ ส่วนที่วันนี้ พล.อ.ประวิตร จะมาร่วมประชุมหรือไม่ ตนว่าโดย
มารยาทไม่ควรมา เพราะยังไม่รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าพรรค 
 เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวจะได้เป็นรองหัวหน้าพรรค เพราะถือเป็นก าลังหลักส าคัญของ พล.อ.ประวิตร ว่า 
การแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรค เป็นหน้าที่ของว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ ที่จะมีการแก้ไขข้อบังคับพรรค เพื่อเพิ่มอ านาจ
ให้กับหัวหน้าพรรค สามารถแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคได้ แต่วันนี้ที่ประชุมมีการเลือกตั้งเพียง 4 ต าแหน่งเท่านั้น 
กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) อื่นๆ ยังคงอยู่ต าแหน่งเดิม และเชื่อว่าการเพิ่มอ านาจให้หัวหน้าพรรคครั้งนี้จะไม่สร้าง
ปัญหาในอนาคต หัวหน้าพรรคมาจากการเลือกตั้ง เพราะสมาชิกพรรคได้มอบอ านาจให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจ
ตามระบบประชาธิปไตย 
 เมื่อถามว่าจะมีปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่ม 4 กุมารหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ส่วนตัวยังคงเหมือนเดิมกับ
ทุกคนในพรรค เพราะตนเองเป็นลูกผู้ชายใจนักเลง ส่วนตัวเชื่อว่าอดีตหัวหน้าพรรค อดีตเลขาธิการพรรค และอดีต
กรรมการบริหารพรรคชุดเก่า มีความเป็นสุภาพบุรุษพอ เมื่อถึงเวลาไปก็ต้องไป และทุกท่านยินดีไปเอง ตนเอาตัวเอง
เป็นที่ต้ัง เราเข้ามาเล่นการเมืองเมื่อถึงเวลาไปก็ต้องไป ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิทธิแต่ละท่าน 
เมื่อถามว่าต าแหน่ง กก.บห.ไม่ได้ยึดโยงกับต าแหน่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การ
เปลี่ยนแปลงในครม.เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะตัดสินใจ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้จะมองหน้ากันติดหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะ
การเมืองก็แค่เวทีละครโดยมีประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคเป็นผู้ก ากับ นั่นหมายความว่าต้องฟังเสียงสมาชิก เพราะ
เป็นเรื่องภายในพรรค เป็นเรื่องของครอบครัวพรรคพลังประชารัฐ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

19 

 

 เมื่อถามว่า กลุ่ม 4 กุมารจะเกิดอาการน้อยใจหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า “เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละท่าน 
เราไม่ไปก้าวล่วง ชัดเจนคุยกับทุกคน ผมวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอด ผมอยู่กลุ่มพรรคพลังประชารัฐ ชัดเจนใช่ไหม” 
 เมื่อผู้สื่อข่าวถามกลับว่า เลือกที่จะอยู่ข้างผู้ชนะใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส หันมาตอบด้วยสีหน้าไม่พอใจว่า 
“ไม่ใช่นิสัยผม เพราะผมมีหลักการของตัวเองในการเล่นการเมือง ขออย่าถามแบบนี้อีก ถามชี้น าในทางที่ผิด ไม่ใช่ ผม
มาเล่นการเมืองผมไม่ได้มาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ผมมาต้องการสร้างสรรค์ ไม่ได้มาท าลายใครนะ” 
 ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่า การเข้ามาท าหน้าที่ของ พล.อ.ประวิตร ครั้งนี้เพื่อความพร้อมในการเลือกตั้ง เพราะ
ที่ผ่านมาการเลือกตั้งต่างๆ พล.อ.ประวิตร เป็นผู้วางยุทธศาสตร์ทั้งหมด โดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อมที่พรรครัฐบาลไม่
เคยแพ้ เท่ากับว่าศึกภายนอกพล.อ.ประวิตรสามารถท าประสบความส าเร็จแล้ว และเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้
จ าเป็นต้องมีผู้น าที่เข้มแข็ง กล้าตัดสินใจในการเดินหน้าประเทศ เพราะประเทศบอบช้ ามามากพอแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา
ผู้น าของพรรค พปชร.มีปัญหาที่สื่อมวลชนรู้ดีอยู่แล้ว ดังนั้นในเวลาน้ีจ าเป็นจะต้องมีผู้น าที่ท าให้พรรคเป็นหนึ่งเดียว 
 
อ้างอิง : https://m.mgronline.com/politics/detail/9630000066251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.mgronline.com/politics/detail/9630000066251
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เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2563 16:15 

“ธรรมนสั“เชือ่"สี่กุมาร"เปน็สภุาพบุรุษ เมื่อถงึเวลาก็ยนิดีไปเอง ยนัไม่มีนิสยัเลอืกขา้งผูช้นะ 

 
"ธรรมนัส" เชื่อสี่กุมารเป็นสุภาพบุรุษ เมื่อถึงเวลาไปก็ยินดีไปเอง ใน ครม.คงไม่ถึงขั้นมองหน้ากันไม่ติด 

การเมืองเป็นแค่เวทีละคร มีประชาชนเป็นผู้ก ากับ ยันตัวเองไม่มีนิสัยเลือกข้างผู้ชนะ พร้อมเชื่อ"บิ๊กป้อม" นั่งหัวหน้า
พรรคสร้างความมั่นคง ท าให้พรรคเป็นหนึ่งเดียวได้ 
 วันนี้ (27 มิ.ย.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรักษาการกรรมการบริหารพรรค
พลังประชารัฐ กล่าวถึงการที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และประธานยุทธศาสตร์พรรคมาเป็นหัวหน้า
พรรค จะท าให้ปัญหาภายในพรรคจบหรือไม่ว่า ก็คงจบ ส่วนที่วันนี้ พล.อ.ประวิตร จะมาร่วมประชุมหรือไม่ ตนว่าโดย
มารยาทไม่ควรมา เพราะยังไม่รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าพรรค 
 เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวจะได้เป็นรองหัวหน้าพรรค เพราะถือเป็นก าลังหลักส าคัญของ พล.อ.ประวิตร ว่า 
การแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรค เป็นหน้าที่ของว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ ที่จะมีการแก้ไขข้อบังคับพรรค เพื่อเพิ่มอ านาจ
ให้กับหัวหน้าพรรค สามารถแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคได้ แต่วันนี้ที่ประชุมมีการเลือกตั้งเพียง 4 ต าแหน่งเท่านั้น 
กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) อื่นๆ ยังคงอยู่ต าแหน่งเดิม และเชื่อว่าการเพิ่มอ านาจให้หัวหน้าพรรคครั้งนี้จะไม่สร้าง
ปัญหาในอนาคต หัวหน้าพรรคมาจากการเลือกตั้ง เพราะสมาชิกพรรคได้มอบอ านาจให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจ
ตามระบบประชาธิปไตย 
 เมื่อถามว่าจะมีปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่ม 4 กุมารหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ส่วนตัวยังคงเหมือนเดิมกับ
ทุกคนในพรรค เพราะตนเองเป็นลูกผู้ชายใจนักเลง ส่วนตัวเชื่อว่าอดีตหัวหน้าพรรค อดีตเลขาธิการพรรค และอดีต
กรรมการบริหารพรรคชุดเก่า มีความเป็นสุภาพบุรุษพอ เมื่อถึงเวลาไปก็ต้องไป และทุกท่านยินดีไปเอง ตนเอาตัวเอง
เป็นที่ต้ัง เราเข้ามาเล่นการเมืองเมื่อถึงเวลาไปก็ต้องไป ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิทธิแต่ละท่าน 
เมื่อถามว่าต าแหน่ง กก.บห.ไม่ได้ยึดโยงกับต าแหน่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การ
เปลี่ยนแปลงในครม.เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะตัดสินใจ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้จะมองหน้ากันติดหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะ
การเมืองก็แค่เวทีละครโดยมีประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคเป็นผู้ก ากับ นั่นหมายความว่าต้องฟังเสียงสมาชิก เพราะ
เป็นเรื่องภายในพรรค เป็นเรื่องของครอบครัวพรรคพลังประชารัฐ 
 เมื่อถามว่า กลุ่ม 4 กุมารจะเกิดอาการน้อยใจหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า “เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละท่าน 
เราไม่ไปก้าวล่วง ชัดเจนคุยกับทุกคน ผมวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอด ผมอยู่กลุ่มพรรคพลังประชารัฐ ชัดเจนใช่ไหม” 
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 เมื่อผู้สื่อข่าวถามกลับว่า เลือกที่จะอยู่ข้างผู้ชนะใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส หันมาตอบด้วยสีหน้าไม่พอใจว่า 
“ไม่ใช่นิสัยผม เพราะผมมีหลักการของตัวเองในการเล่นการเมือง ขออย่าถามแบบนี้อีก ถามชี้น าในทางที่ผิด ไม่ใช่ ผม
มาเล่นการเมืองผมไม่ได้มาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ผมมาต้องการสร้างสรรค์ ไม่ได้มาท าลายใครนะ” 
 ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่า การเข้ามาท าหน้าที่ของ พล.อ.ประวิตร ครั้งนี้เพื่อความพร้อมในการเลือกตั้ง เพราะ
ที่ผ่านมาการเลือกตั้งต่างๆ พล.อ.ประวิตร เป็นผู้วางยุทธศาสตร์ทั้งหมด โดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อมที่พรรครัฐบาลไม่
เคยแพ้ เท่ากับว่าศึกภายนอกพล.อ.ประวิตรสามารถท าประสบความส าเร็จแล้ว และเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้
จ าเป็นต้องมีผู้น าที่เข้มแข็ง กล้าตัดสินใจในการเดินหน้าประเทศ เพราะประเทศบอบช้ ามามากพอแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา
ผู้น าของพรรค พปชร.มีปัญหาที่สื่อมวลชนรู้ดีอยู่แล้ว ดังนั้นในเวลาน้ีจ าเป็นจะต้องมีผู้น าที่ท าให้พรรคเป็นหนึ่งเดียว 
 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000066251 
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27 มิ.ย. 2563 - 15:48 น. 

นอนมา! 'บิก๊ปอ้ม' ผงาดหวัหน้า พปชร. เตะ "4 กุมาร" กระเด็น เปิดชือ่ กก.บห.ชุดใหม่ 

 
'บิ๊กป้อม' ขึ้นแท่นหัวพปชร. "4 กุมาร" พ้นต าแหน่ง เปิดชื่อ กก.บห.ชุดใหม่ 23 คน 

 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
ที่ประชุมเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับพรรคพปชร. พ.ศ. 2561 เรื่องเครื่องหมายพรรคการเมืองและความหมาย โดยให้
ตัวอักษร “พลังประชารัฐ” อยู่บนพื้นสีบนแถบวงกลมสามสี แดง ขาว และน้ าเงิน สื่อความหมาย พลังแห่งความ
สามัคคี พลังร่วมมือร่วมใจของประชาชน ร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยังยืน 
 และแก้ไขที่ตั้งส านักงานจากอาคารปานศรี เลขาที่ 130/1 ถนนรัชดาภิเษก 54 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กทม. 10900 มาเป็นส านักงานใหญ่ เลขที่ 547 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 รวมถึง
แก้ไขให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 29 คน 
ประกอบด้วย 1.หัวหน้าพรรคการเมือง 2.รองหัวหน้าพรรคการเมือง 3.เลขาธิการพรรค 4. ผู้อ านวยการพรรคการเมือง 
5.เหรัญญิกพรรคการเมือง 6.นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 7.กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง 
 โดยที่ประชุมเห็นชอบเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ จ านวน 27 คน ได้แก่ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรค นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค 
นายบุญสิงห์ วรินทรักษ์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
 ส่วนกรรมการบริหารพรรค 23 คน ประกอบด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายสุริยะ 
จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายวิรัช รัตนเศรษฐ นาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน นายสุชาติ ชมกลิ่น นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ นายสุพล ฟองงาม นายพงศ์
กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ นายชาญวิทย์ วิภูศิริ นายสรวุฒิ เนื่องจ านง นายนิโรธ สุนทรเลขา นายไผ่ ลิกค์ นายสัมพันธ์ มะยู
โซ๊ะ นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ นายสุรชาติ ศรีบุศกร นายนิพันธ์ ศิริธร นางประภาพร อัศวเหม นายสกลธี ภัททิยกุล 
 ขณะที่อดีตกรรมการบริหารพรรคที่ชื่อหลุดไป 8 คน ซึ่งล้วนอยู่ในกลุ่ม 4 กุมาร ได้แก่ นายอุตตม สาวนายน 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ นายวิเชียร ชวลิต 
นายชวน ชูจันทร์ นายสันติ กีระนันท ์
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4394994 
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27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:51 น.   
พปชร.เคาะแลว้ 27 กก.บห. 'ป้อม' ไรคู้แ่ข่งนั่งต าแหน่งหัวหน้า-แกข้อ้บงัคับพรรคประเคนอ านาจคมุเบ็ดเสรจ็ 

 
27 มิ.ย.63  - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มีนายอุตตม สาวนายน  

เป็นประธานการประชุม ในวาระเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับพรรคนั้น มีสาระส าคัญที่น่าสนใจ คือ การปรับเปลี่ยนรูป
เครื่องหมายพรรคการเมือง หรือโลโก้พรรค ที่ให้ชื่อพรรคอยู่ในกรอบวงกลมนั้น มีความหมาย แสดงถึงความมีพลังแห่ง
ความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชน ร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน ส่วนแถบ
สีแดง สีขาวและสีน้าเงินคราม ของกรอบวงกลม หมายความว่าเป็นการรวมพลังความสามัคคีของทุกคนในชาติให้เป็น
หนึ่งเดียวปราศจากความขัดแย้ง รวมทั้งมีการแก้ไขเพื่อเปิดทางให้ย้ายที่ท าการพรรคแห่งใหม่ จากเดิมตั้งอยู่ที่อาคาร
ปานศรี ย่านประชาช่ืน ไปยังอาคารรัชดาวัน ถ.รัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอาญา ด้วย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ส าหรับจ านวนกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ก าหนดในข้อบังคับพรรคใหม่ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 29 คน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมือง ผู้อ านวยการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก พรรคการเมือง 
กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง 
 ทั้งนี้ข้อบังคับพรรคใหม่ยังก าหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการบริหารอื่นของพรรค
การเมืองที่ได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรคการเมือง จ านวนไม่เกิน 9 คนพร้อมกับมอบหมายอ านาจหน้าที่ โดย
หัวหน้าพรรคมีหน้าที่และอ านาจถอดถอนรองหัวหน้าพรรคออกจากต าแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่ได้รับมอบ
อ านาจหรือมอบหมาย และมีอ านาจถอดถอนผู้อ านวยการพรรคหรือ เปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งกก.บห. ชุดใหม่แบบลับ ที่ประชุมมีมติเลือกพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้า
พรรคคนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง โดยมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว ส่วนนายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ 
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค และนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค  
 ขณะที่ กก.บห.อีก 23 คน  ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายวิรัช รัตนเศรษฐ นายไพบูลย์ นิติตะวัน  
 นายสุชาติ ชมกลิ่น นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ นายสุพล ฟองงาม นายพงษ์กวิน จึง
รุ่งเรืองกิจ นายชาญวิทย์ วิภูศิริ นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ นายนิโรธ สุนทรเลขา นายไผ่ ลิกค์ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ นาย
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สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ นายสุรชาติ ศรีบุศกร นายนิพันธ์ ศิริธร น.ส.ประภาพร นายอัศวเหม และนายสกลธี ภัททิยกุล 
รวมเป็น 27 คน 
ทั้งนี้ ไม่มีรายชื่อของกลุ่ม 4 กุมาร ที่น าโดยนายอุตตม สาวนายน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69881 
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27 มิ.ย. 2563 15:52 น. 

เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคพลงัประชารัฐชุดใหม่ ใต้การน าของ “ลุงปอ้ม” 

 
เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพลังประชารัฐชุดใหม่ทั้งคณะ ใต้การน าของ “บิ๊กป้อม ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ไร้

รายชื่อ 4 กุมาร 
 วันที่ 27 มิ.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของพรรคพลังประชารัฐ ในวาระการ
ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับพรรคนั้น สาระส าคัญที่มีการแก้ไขที่น่าสนใจ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนรูปเครื่องหมาย
พรรคการเมือง หรือโลโก้พรรค ที่ให้ชื่อพรรคอยู่ในกรอบวงกลม มีความหมายแสดงถึงความมีพลังแห่งความสามัคคี 
ความร่วมมือ ร่วมใจ ของประชาชน ร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน ส่วนแถบสีแดง สีขาว
และสีน้ าเงินคราม ของกรอบวงกลมหมายความว่า เป็นการรวมพลังความสามัคคีของทุกคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียว
ปราศจากความขัดแย้ง นอกจากนั้น มีการแก้ไขเพื่อเปิดทางให้ย้ายที่ท าการพรรคแห่งใหม่ จากเดิมตั้งอยู่ที่อาคารปาน
ศรี ย่านประชาช่ืน ไปยังอาคารรัชดาวัน ถ.รัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอาญา 
 ในส่วนของจ านวนกรรมการบริหารพรรคก าหนดในข้อบังคับพรรคใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 
29 คน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง ผู้อ านวยการพรรค
การเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง โดย
ข้อบังคับพรรคใหม่ ยังก าหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมืองที่ได้รับ
เลือกเป็นรองหัวหน้าพรรคการเมือง จ านวนไม่เกิน 9 คน พร้อมกับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้และแต่งตั้งเป็น
ผู้อ านวยการพรรคการเมือง 1 คน อีกทั้งหัวหน้าพรรคมีหน้าที่และอ านาจถอดถอนรองหัวหน้าพรรคออกจากต าแหน่ง
หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจหรือมอบหมาย และมีอ านาจถอดถอนผู้อ านวยการพรรคหรือเปลี่ยนแปลง
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่แบบลับ มีมติดังนี้ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง โดยมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว  นายอนุชา นา
คาศัย เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค  นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนาย
ทะเบียนพรรค   
ส่วนกรรมการบริหารพรรคอีก 23 คน ได้แก ่  
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1. นายสันติ พร้อมพัฒน ์2. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 3. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 4. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 5. นายพุทธิ
พงษ์ ปุณณกันต์ 6. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 7. นายวิรัช รัตนเศรษฐ 8. นายไพบูลย์ นิติตะวัน 9. นายสุชาติ ชมกลิ่น 
10. นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
11. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 12. นายสุพล ฟองงาม 13. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 14. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 15. 
นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ 16. นายนิโรธ สุนทรเลขา 17. นายไผ่ ลิกค์ 18. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 19. นายสัมฤทธิ์ แทน
ทรัพย์ 20. นายสุรชาติ ศรีบุศกร 21. นายนิพันธ์ ศิริธร 22. นางประภาพร อัศวเหม 23. นายสกลธี ภัททิยกุล 
 ทั้งนี้ กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ 27 คน ไม่มีรายชื่อของกลุ่ม 4 กุมาร ที่น าโดย นายอุตตม สาวนายน 
อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1877560 
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วันที่ 27 มิถุนายน 2563 - 16:48 น. 

ไมแ่ตกแถว!! 516 เสียงเลือก ‘บิก๊ปอ้ม’ นั่งหน.พปชร. ‘เสี่ยแฮงค์’ นั่งเลขา 485 เสยีง 

 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ผู้สื่อขา่วรายงานว่า ในการประชุมกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ซึ่งมีการโหวตเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคนั้น ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกก.บห.พรรค
พลังประชารัฐ ชุดใหม่ ปรากฎว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 
516 คะแนน นายอนุชา นาคาศัย ได้รับเลอืกให้เป็นเลขาธิการพรรค ด้วยคะแนน 485 คะแนน นายบุญสิงห์ วรินทร์
รักษ์ ได้รับเลือกให้เป็นเป็นนายทะเบียนพรรค ด้วยคะแนน 494 คะแนน และ นางนฤมล ภิญโญสินวฒัน์ ได้รับเลือก
ให้เป็นเหรัญญิก ด้วยคะแนน 480 คะแนน  
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2245532 
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27 มิ.ย. 2020 17:03:21 

พปชร.เลอืกประวิตรหน.ไรช้ือ่ 4 กุมารในกก.บห.ชุดใหม่ 

 
เมืองทองธานี 27 มิ.ย.- ที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ เลือก“พลเอกประวิตร”เป็นหัวหน้าพรรค

คนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง ไม่มีรายชื่อกลุ่ม 4 กุมารอยู่ในกรรมการบริหารพรรค “ไพบูลย์”เผยคะแนนเลือกตั้งมติเอกฉันท์ 
ด้าน “อุตตม” กลับทันที ขณะที่”สนธิรัตน์” ยืนยังท างานให้พรรคต่อ 
 ที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ มีมติเลือกพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ 
พร้อมเลือกนายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรค โดยไม่มีคู่แข่ง ส่วนต าแหน่งนายทะเบียนพรรค คือ นายบุญสิงห์ 
วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งถูกเสนอช่ือแทนนายสมชาติ ธรรมศิริ ที่มีกระแสข่าวก่อนหน้าน้ีว่าจะเสนอชื่อเป็นนาย
ทะเบียนพรรค แต่เนื่องจากเคยถูกให้ออกจากราชการ ท าให้พรรคกังวลว่าอาจจะถูกโจมตีได้ ขณะที่เหรัญญิกพรรค 
คือ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 
 ส่วนกรรมการบริหารพรรค 23 คน ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  นายวิรัตน์ รัตนเศรษฐ นาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน นายสุชาติ ชมกลิ่น นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ นายสุพล ฟองงาม นายพงศ์
กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ นายนิโรธ สุนทรเลขา นายไผ่ ลิกค์ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ  นายสัมฤทธิ์ 
แทนทรัพย์ นายสุรชาติ ศรีบุศกร นายนิพันธ์ ศิริธร นางประภาพร อัศวเหม และนายสกลธี ภัททิยกุล 
 ทั้งนี้ท าให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่มีทั้งหมด 27 คน ซึ่งเป็นที่สังเกตว่า รายชื่อ
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ไม่มีรายชื่อของกลุ่ม 4 กุมารอยู่ด้วย สอดคล้องจากหลังการประชุม นายอุตตม สาว
นายน อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เดินทางกลับทันทีภายหลังการลงมติโดยไม่รอการประกาศผลนับคะแนน  
และมีรายงานว่า หลังลงมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่เสร็จสิ้น นายอุตตม ได้เดินทางออก
จากห้องประชุมทันที โดยไม่ได้มีการพูดคุยแกนน าคนอื่น เพียงกล่าวกับสื่อมวลชน ว่า ไม่เป็นไรเนื่องจากผมก็ยังคง
ท างานต่อไม่ได้น้อยใจอะไรและยังคงท างานในต าแหน่งรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเคยพูดไว้ 
 ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  อดีตเลขาธิการพรรค ยืนยันว่า ยังท างานอยู่ในพรรค พร้อมปฏิเสธว่าไม่ทราบ
ว่าเมื่อปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคแล้วจะส่งผลต่อการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ส่วนจะพิจารณาการอยู่พรรค
ต่ออย่างไร ยืนยันว่า ยังอยู่ในพรรค และยังไม่ได้คิดอะไร พร้อมแสดงความยินดีกับเลขาธิการพรรคคนใหม่  และอยาก
ให้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ น าพาพรรคพลังพรรคให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง และขอเป็นก าลังใจ 
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 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ในฐานะคณะเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญของพรรคพลังประชารัฐ ระบุภายหลัง
การประชุมว่า ที่ประชุมได้มีมติการแก้ไขข้อบังคับของพรรคไว้เรียบร้อย ซึ่งข้อบังคับใหม่คือได้มีการเปลี่ยนสัญลักษณ์
หรือโลโก้ของพรรคและเปลี่ยนส านักงานของพรรคเป็นสถานที่ใหม่ และกรรมการบริหารพรรคจะมีเพิ่มต าแหน่งรอง
หัวหน้าพรรคและ กรรมการบริหารพรรค โดยการเลือกรองหัวหน้าพรรคจะเป็นอ านาจของหัวหน้าพรรคที่จะเลือก
ทั้งหมด 9 คน และผลคะแนนในการเลือกหัวหน้าพรรคถือว่าเป็นเอกฉันท์โดย พลเอกประวิตร ได้คะแนน 516 คะแนน 
ส่วนเลขาธิการ ได้คะแนน 485 คะแนน และเหรัญญิก ได้คะแนน 480 คะแนน รวมถึงนายทะเบียน 494 คะแนน -
236-ส านักข่าวไทย   
 
อ้างอิง :    https://www.mcot.net/viewtna/5ef71969e3f8e40af945eac8 
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วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 17.05 น. 

เปิดสัดสว่น กก.บห.พปชร.ชุดใหม่ 'ใครเปน็ใคร'กระจายทกุกก๊ 

 
ตามคาด"บิ๊กป้อม"ลอยล า ผงาดหัวหน้าพปชร."ไพบูลย"รับ 4 กุมารท าหน้าที่ดีแล้ว แต่ต้องเปลี่ยนผ่าน ชู

พรรคเป็นสถาบันการเมือง เผยสัดส่วน กก.บห.ชุดใหม่ กระจายทุกกลุ่ม หวังรักษาดุลอ านาจ 
 เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่อิมแพ็ค เมืองทอง นายไพบุลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ให้สัมภาษณ์ถึงรายชื่อกรรมการบริหาร(กก.บห.)พปชร.ชุดใหม่ 27 คน ซึ่งมีเพียง พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่เป็นรายชื่อใหม่ในต าแหน่งหัวหน้าพรรค ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเป็นการไม่ให้กลุ่ม 4 กุมารมีบทบาท
ในพรรคว่า การประชุมวันนี้เพ่ือให้พรรคเกิดเอกภาพ เป็นการปรับตัวของพรรคเพื่อเดินหน้าไปสู่ความมั่นคง เข้มแข็ง 
 "ส่วนนายอุตตม สาวนายนและนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงษ์ นั้นได้ท าหน้ามาเป็นอย่างดีแล้ว ก็ถึงเวลาเข้าสู่ช่วง
เปลี่ยนผ่านเพื่อที่จะเติบโตขึ้นไปอีก ท่านทั้งสองมีคุณูปการท าประโยชน์ให้พรรคในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง และเป็นผู้บริหาร
พรรคชุดแรก ถือเป็นการส่งมอบภารกิจต่อไป เพื่อพรรคจะได้เป็นสถาบันการเมือง ขยายตัวเป็นพรรคอันดับหนึ่ง"นาย
ไพบูลย์ กล่าว 
 เมื่อถามว่า เป็นการปิดฉาก 4 กุมารใช่หรือไม่ นายไพบูลย์กล่าวว่า คงไม่ใช่ เพราะท่านยังสนับสนุนพรรค
ต่อไป แต่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่าน กก.บห.ชุดใหม่ ไม่มีชื่อท่านไม่ได้หมายความว่าท่านจะช่วยพรรคไม่ไดั ท่านยังคง
สนับสนุนพรรคได้อยู่แล้ว สมาชิกพรรคทุกคนล้วนมีความส าคัญทุกสิ้น 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรค โดยพล.อ.ประวิตร ได้คะแนน 516 คะแนน นาย
อนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรค 485 คะแนน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก 480 คะแนน และนายบุญสิงห์ วริ
นทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรค 494 คะแนน 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากพิจารณารายชื่อ กก.บห.ทั้ง 26 คน นอกเหนือจาก พล.อ.ประวิตร แล้วพบว่า มีการรักษา
ดุลอ านาจในพรรค โดยกระจายต าแหน่งตัวแทนกลุ่มหลักในพรรคอย่างทั่วถึง แบ่งเป็นกลุ่ม กทม. มีนายณัฏฐพล ทีป
สุวรรณ , นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์, นายชาญวิทย์ วิภูศิริ และนายสกลธี ภัททิยกุล ส่วนกลุ่มสามมิตร มีนายสมศักดิ์ 
เทพสุทิน, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ , นายอนุชา นาคาศัย, นายพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ , นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ , นาย
นิโรธ สุนทรเลขา,นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ และนายสุรชาติ ศรีบุศกร 
 กลุ่มนายสันติ พร้อมพัฒน์ มีนายสันติ และ น.ส.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์, กลุ่มผู้กอง มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
, นายไผ่ ลิกค์ และนายบุญสิงห์ บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ กลุ่มนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ และนายสุชาติ ชมกลิ่น มีนายวิรัช , 
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นายสุชาติ, นายไพบูลย์ นิติตะวัน , นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ , นายสุพล ฟองงาม และนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ขณะที่ 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม , นายนิพันธ์ ศิริธร และนางประภาพร อัศวเหม ถือเป็นตัวแทนกลุ่มสัดส่วนของภาคและขึ้นตรง
กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่ารายชื่อกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ยังเป็นรายชื่อกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมทั้งสิ้น 
เพียงแต่ตัดโควตาในส่วนของกลุ่ม 4 กุมารจ านวน 8 ราย ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน, นายสนธิรัตน์ สนธิจิ
รวงศ์, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ,นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล, นายสันติ กีระนันท์, นายวิเชียร ชวลิต, นายพรชัย ตระกูลวรา
นนท์ และนายชวน ชูจันทร์ เท่านั้น 
 ส าหรับกก.บห.ชุดใหม่อีก 23 คน ได้แก่ 1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 2.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 3.นายสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ 4.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 5.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 6.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 7.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 8.
นายไพบูลย์ นิติตะวัน 9.นายสุชาติ ชมกลิ่น 10.นายอิทธิพล คุณปลื้ม 11.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 12.นายสุพล 
ฟองงาม 13.นายพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 14.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 15.นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ 16.นายนิโรธ สุนทรเลขา 
17.นายไผ่ ลิกค์ 18.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 19.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 20.นายสุรชาติ ศรีบุศกร 21.นายนิพันธ์ ศิริธร 
22.นางประภาพร อัศวเหม และ 23. นายสกลธร ภัททิยกุล 
 ทั้งนี้ เมื่อรวม กก.บห.โดยต าแหน่งอีก 4 คนคือ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค และนาย
ทะเบียนพรรค รวมกก.บห.ทั้งสิ้น 27 คน อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่า กก.บห.ใหม่ชุดนี้ ไม่มีรายชื่อของกลุ่ม 4 กุมาร ที่
น าโดยนายอุตตม สาวนายน ตามความคาดหมาย 
 
อ้างองิ : https://www.naewna.com/politic/501902 
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เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 17.20 น. 

เปิดรายชื่อ9ขุนพล นัง่รองหัวหน้าพรรคพปชร. 

 
“บิ๊กป้อม”โผล่ ขอบคุณสมาชิก ลงคะแนนเอกฉันท์ ผงาด หน.พรรค ด้านบรรยากาศห้องประชุมพปชร.จืด 

“อุตตม”แค่ท าหน้าที่ 30 นาที ก่อนออกจากห้องประชุม  "เปิด 9 ขุนพล" นั่งรองหัวหน้าพรรค  
เมื่อวันที่27 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ใช้เวลาเกือบ 3 ชั่วโมง โดยมีนายอุตตม สาวนายน ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค ท า
หน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายวิเชียร ชวลิต นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ร่วมท า
หน้าที่ในช่วงแรกที่มีการตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 
โดยนายอุตตม นั่งอยู่ในห้องประชุมประมาณ 30 นาที ก่อนออกจากห้องประชุมเดินทางกลับ และเป็นที่สังเกตว่า
รักษาการกรรมการบริหารพรรคกลุ่มนายอุตตม ทั้งหมดสวมสูทสีเข้ม ไม่ได้เสื้อเปลี่ยนแจกเก็ตของพรรค ตามที่มีการ
ปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่  
 ทั้งนี้บรรยากาศในห้องประชุมเป็นไปอย่างราบเรียบ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่รับรู้รายชื่อผู้ที่จะมาเป็น
กรรมการบริหารพรรค โดยเฉพาะชื่อของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่จะเป็นหัวหน้าพรรค ตามที่ปรากฎ
ตามสื่อ จึงไม่มีใครเสนอบุคคลอื่น และลงคะแนนตามข้อบังคับพรรค  
 โดยนายวิรัช กล่าวว่า ผลการนับคะแนนทุกต าแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับ ของกกต.มีการลงคะแนนลับ มีบัตร
เสีย 10 ใบ โดยผลการลงคะแนนหัวหน้าพรรค ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  516 คะแนน เลขาธิการพรรค ได้แก่
นายอนุชา นาคาศัย  495 คะแนน เหรัญญิกพรรค ได้แก่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้ 480 คะแนน นายทะเบียน
พรรค ได้แก่ นายบุญสิงห์ วรินทรรักษ์ ได้ 494 คะแนน  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงท้ายหลังการประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ ทางพรรคได้เปิดวีทีอาร์ค ากล่าว
ของพล.อ.ประวิตร ถึงสมาชิกพรรคความยาวประมาณกว่า 1 นาที ว่า “ ผมขอขอบคุณพวกท่านทุกคน สมาชิกทุกคน
ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกผมเป็นหัวหน้าพรรค พรรคของเราได้ก าเนิดมาถึงจะเป็นระยะเวลาที่สั้น แต่ก็สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง ผมพร้อมที่จะท างานให้กับพรรค ได้น าพาพวกท่านไปด้วยความมั่นคง 
เชื่อมั่น และมีความสามารถและมีความสามัคคีกันตลอดไปขอให้พวกท่านทั้งหลายจงมีความสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียว   
 เพื่อจะสร้างพรรคของเราให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้ และฝากให้ทุกคนได้
ช่วยกันลงพื้นที่ ช่วยกันท านุบ ารุงพรรคของเราให้มีความเข้มแข็งได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้จงได้  ให้เขา
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สามารถมีที่อยู่ ที่กิน ที่อาศัย ได้อยู่ดีกินดีขึ้น วันนี้เป็นวันที่เราได้เราได้เริ่มต้นกันสร้างภาพให้เกิดความเข้มแข็งให้มี
องค์กรที่ชัดเจนในการที่จะท างานให้กับพวกท่านผมจะน าพาพรรคให้เกิดความเข้มแข็งไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตลอดไป”...  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/782145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/782145
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27 มิถุนายน 2563 - 17:59 น. 

เปิด 23 รายชื่อกรรมการบริหารพรรค"พลงัประชารัฐ" ชดุใหม ่พร้อมชมคลปิ "บิก๊ปอ้ม"
ขอบคณุสมาชกิไวใ้จให้นั่งหัวหน้าพรรค 

 
เปิด 23 รายชื่อกรรมการบริหารพรรค"พลังประชารัฐ" ชุดใหม่ พร้อมชมคลิป "บิ๊กป้อม"ขอบคุณสมาชิกไว้ใจ

ให้นั่งหัวหน้าพรรค ยืนยัน น าพรรคเข้มแข็ง-สามัคคี ในระบอบประชาธิปไตย 
27 มิ.ย.63  ที่ห้องแกรนด์ไดมอนส์ บอลลูน อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งมีการประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ เพื่อเลือก
หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค กรรมการบริหารพรรค นายทะเบียนพรรค และเหรัญญิกพรรค  หลังชุดเก่าลาออก
พร้อมกัน 18 คน   ล่าสุดการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว 
 โดยผู้ที่ได้รับการเลือกมาหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว และไม่พลิกโผคือ "พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ"  ซึ่งวันนี้ ไม่ได้เดินทางไปร่วมประชุม  ส่วนต าแหน่งอื่นๆ มีดังนี้  นายอนุชา นาคาศัย เป็น
เลขาธิการพรรค  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค และ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส. บัญชีรายช่ือ เป็น
นายทะเบียนพรรค 
 ส่วนกรรมการบริหารพรรคซึ่งเป็นกลุ่ม 4 กุมาร หายไป 5 คน ประกอบด้วย  นายอุตตม สาวนายน นายสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล และ นายชวน ชูจันทร์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค 
 ทั้งนี้ กรรมการบริหารพรรคหน้าเดิมที่กลับเข้ามารับต าแหน่ง มีรายชื่อดังนี้  1.สันติ พร้อมพัฒน์ 2.นายณัฏฐ
พล ทีปสุวรรณ 3.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 4.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 5.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์6.ร้อยเอกธรรมนัส 
พรหมเผ่า 7.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 8.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 9.นายสุชาติ ชมกลิ่น10.นายอิทธิพล คุณปลื้ม 11.นายชัย
วุฒิ ธนาคมานุสรณ์  12.นายสุพล ฟองงาม 13.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 14.ชาญวิทย์ วิภูศิริ15.นายสรวุฒิ เนื่อง
จ านงค์ 16.นายนิโรธ สุนทรเลขา 17.นายไผ่ ลิกค์ 18.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 19.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 20.นายสุ
รชาติ ศรีบุศกร 21.นายนิพนธ์ ศิริธร 22.นางประภาพร อัศวเหม 23.นายสกลธี ภัททิยกุล 
 บิ๊กเซอร์ไพรส์ "บิ๊กป้อม"อัดคลิปวีดิโอ ขอบคุณ พปชร.ไว้วางใจให้นั่งหัวหน้า ยืนยัน น าพรรคเข้มแข็ง-สามัคคี 
ในระบอบประชาธิปไตย  
 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ว่าที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้กล่าวผ่านวีทีอาร์ หลังประกาศผล
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างเป็นทางการถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ ว่า ขอขอบคุณสมาชิกพรรค 
กรรมการบริหารพรรค ทุกคนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกตนเองเป็นหัวหน้าพรรค แม้พรรคจะก่อตั้งขึ้นใน
ระยะเวลาอันสั้น แต่ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเป็นอย่างดี โดยตนเองพร้อมที่จะท างานกับพรรค 
และจะน าพาทุกคนไปด้วยความมั่นคง ความเชื่อมั่น และสามัคคีกัน พร้อมจะท าให้พรรคมีความเข้มแข็งและให้
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ประชาชนเชื่อมั่น ขอให้ทุกคนช่วยกันลงพื้นที่ ช่วยกันท านุบ ารุงพรรค ให้มีความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนให้ได้ ประชาชนมีที่อยู่ที่กินที่อาศัย ได้อยู่ดีกินดีขึ้น วันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นที่จะช่วยกันสร้างพรรคให้เกิดความ
เข้มแข็ง เป็นองค์กรที่ชัดเจนในการที่จะท างานให้สมาชิก โดยยืนยันว่า จะน าพาพรรคให้เกิดความเข้มแข็งในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดไป 
  หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ร่วมกันถ่ายรูปบนเวทีโดยมีภาพของพลเอกประวิตรเป็นแบล็ค
กาวข้างหลัง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/435340?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/435340?adz
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27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:18 น.  

ไมธ่รรมดา! 'บิก๊ปอ้ม' ส่งคลปิขอบคุณสมาชกิพปชร.เลอืกนัง่หัวหน้า ลัน่จะน าพาพรรคไปด้วย
ความมั่นคง 

 
27 มิ.ย.63  - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 17.00 น. นายวิรัช รัตนเศรษฐ และนายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ ได้

ร่วมกันประกาศผลการเลือกตั้งจากการลงคะแนนลับ ต าแหน่งส าคัญๆในพรรค รวมถึงกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 
ซึ่งผลปรากฏว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค ด้วยคะแนนเสียง 516 เสียง ,นายอนุชา นา
คาศัย ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรค ด้วยคะแนนเสียง 495 เสียง, นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้รับเลือกเป็น
เหรัญญิกพรรค ด้วยคะแนนเสียง 480 เสียง และนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ได้รับเลือกเป็นนายทะเบียนพรรคด้วย
คะแนนเสียง 494 เสียง 
 ส าหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 23 คนที่ประชุมได้ลงคะแนนให้ความเห็นชอบซึ่งส่วนใหญ่มี
คะแนนเสียงใกล้เคียงกัน  หลังจากนั้น ได้มีการเปิด คลิปวิดีโอของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคคนใหม่ 
ซึ่งได้กล่าวขอบคุณสมาชิกพรรคว่า ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค  พรรค 
แม้ว่าจะก าเนิดมาด้วยระยะเวลาอันสั้นแต่ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างดียิ่ง ตนพร้อมที่จะท างาน
ให้กับพรรค และน าพาพวกท่านไปด้วยความมั่นคง 
 พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า ขอให้พวกท่านทั้งหลายมีความสามัคคีกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อที่จะสร้างพรรค
ของเราให้เข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้จงได้ ขอฝากให้ทุกคนลงพื้นที่ช่วยกันท านุบ ารุงพรรคของเรา
ให้มีความเข้มแข็ง และให้ประชาชนมีที่อยู่ที่กิน ได้อยู่ดีกินดีขึ้น วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นในการที่จะสร้างพรรคให้เกิด
ความเข้มแข็งที่มีองค์กรที่ชัดเจนในการท างานให้กับพวกท่าน จะน าพาพรรคให้เกิดความเข้มแข็งและน าไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69887 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/69887
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27 มิ.ย. 2563 

ไร4้กุมารโผลก่รรมการบริหารชดุใหม่พปชร. 

 
ผลประชุมพลังประชารัฐเอกฉันท์ "ประวิตร วงษ์สุวรรณ" นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ ขณะที่ "อนุชา" ครองเก้าอี้

เลขาฯ ส่วน "นฤมล" คุมเหรัญญิกฯ แต่ไร้เงา 4 กุมารในรายชื่อกรรมการบริหาร 
 (27 มิถุนายน 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในวาระการประชุม
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับพรรค โดยมีสาระส าคัญ คือ การแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปเครื่องหมายพรรคการเมือง ที่ให้ชื่อพรรค
อยู่ในกรอบวงกลม ซึ่งมีความหมาย แสดงถึงความมีพลังแห่งความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจ ของประชาชน ร่วม
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน ส่วนแถบสีแดง สีขาวและสีน้าเงินคราม ของกรอบวงกลม
หมายความว่า เป็นการรวมพลังความสามัคคีของทุกคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียวปราศจาก ความขัดแย้ง 
 นอกจากนั้น มีการแก้ไขเพื่อเปิดทางให้ย้ายที่ท าการพรรคแห่งใหม่ จากเดิมตั้งอยู่ที่อาคารปานศรี ย่านประชา
ชื่น ไปยังอาคารรชัดาวัน ถ.รัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอาญา 
 ส าหรับในส่วนของจ านวนกรรมการบริหารพรรค ก าหนดในข้อบังคับพรรคใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 11 คน 
แต่ไม่เกิน 29 คน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง 
ผู้อ านวยการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง กรรมการบริหารอื่นของ
พรรคการเมือง 
 อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับพรรคใหม่ยังก าหนดให้หัวหน้าพรรคการเมือง มีอ านาจแต่งต้ังกรรมการบริหารอื่นของ
พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรคการเมือง จ านวนไม่เกิน 9 คน พร้อมกับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้
และแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการพรรคการเมือง 1 คน และหัวหน้าพรรคมีหน้าที่และอ านาจถอดถอนรองหัวหน้าพรรคออก
จากต าแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจหรือมอบหมาย และมีอ านาจถอดถอนผู้อ านวยการพรรค 
หรือ ปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ด้วยการลงคะแนนแบบลับ โดยที่ประชุมมีมติเลือก พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ เนื่องจากมีการเสนอเพียงชื่อเดียว ส่วนนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.
ชัยนาท เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค และนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็น
นายทะเบียนพรรค 
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 ส าหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรค อีก 23 คน ประกอบด้วย สันติ พร้อมพัฒน์ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ สุริยะ 
จึงรุ่งเรืองกิจ สมศักดิ์ เทพสุทิน พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่าวิรัช รัตนเศรษฐ ไพบูลย์ นิติตะวันสุชาติ 
ชมกลิ่น อิทธิพล คุณปลื้ม ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สุพล ฟองงาม พงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ชาญวิทย์ วิภูศิริสรวุฒิ เนื่อง
จ านงค์ นิโรธ สุนทรเลขาไผ่ ลิกค์ สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สุรชาติ ศรีบุศกร นิพันธ์ ศิริธรประภาพร อัศว
เหม และ สกลธี ภัททิยกุล รวมเป็น 27 คน 
 อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าในรายชื่อกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ กลับไม่ปรากฏชื่อของกลุ่ม 4 กุมาร ซึ่ง
น าโดย นายอุตตม สาวนายน อดีตหัวหน้าพรรค 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378782372/?qline= 
 
 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378782372/?qline=
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28 มิ.ย. 2563 05:25 น. 

“ลงุป้อม”-พร้อมลุย คยุจะท าให้ประชาชนกนิดีอยู่ดี 

 
แฮงค์เลขาฯ นฤมลคุม ศก. โพลระบุคนที่หลุดซื่อสัตย์ จ้องจับตาพวกถอนทุนคืน 

เป็นไปตามโผเป๊ะ พปชร.โหวตท่วมท้นดัน “ลุงป้อม” นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ “เสี่ยแฮงค์” เป็นแม่บ้านใหญ่ “นฤมล” 
เหรัญญิกคุมถุงเงิน โละเกลี้ยงทีม 4 กุมารไม่เหลือหลอ ตั้งทีม กก.บห.เหล้าเก่าในขวดใหม่ “พี่ใหญ่” ส่งคลิปขอบคุณ
พร้อมลุยเต็มสูบ “อนุชา” ประกาศฟอร์มทีมเศรษฐกิจชูกินดีอยู่ดี น าโดย “นฤมล” สานต่อความส าเร็จ “วิรัช” ไม่รู้
ชะตากรรมก๊วนสี่กุมาร “อุตตม” ยัน 2 ปีท าเต็มที่แล้ว ปัดน้อยใจท างานได้กับทุกคน ปรับ ครม.อยู่ที่ดุลพินิจนายกฯ 
“สนธิรัตน์” ยังไม่คิดไปตั้งพรรคใหม่ “ผู้กองนัส” ชี้ฉากการเมืองแค่เวทีละคร ฉุนสื่อถามเลือกข้างผู้ชนะ “อนุดิษฐ์” 
บอกดีเปิดหน้าเจ้าของพรรคตัวจริงเสียที โพลช้ี ปชช.จ้องจับตาคนมีประวัติด่างพร้อย 

หลังโหมโรงกันมานาน ในที่สุดที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ มีมติเลือก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ นายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรค พร้อมกับโละทีมงาน 4 กุมารพ้นไปจากวงอ านาจ
ในพรรค ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามโผที่สื่อมวลชนคาดการณ์เอาไว้แบบตรงเป๊ะ 
ประชุมใหญ่ พปชร.ปรับทัพคึกคัก 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 27 มิ.ย.ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี บรรยากาศการ
ประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ เป็นไปอย่าง
คึกคัก บรรดาแกนน าพรรค ส.ส. และสมาชิกพรรคทยอยเข้าร่วมประชุม โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รักษาการรอง
หัวหน้าพรรค พปชร. ที่คาดว่าจะขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ มาคอยดูแลความเรียบร้อย การประชุมครั้งนี้มีการ
จับตาไปที่กลุ่ม 4 กุมาร ที่มีกระแสข่าวจะไม่มีชื่อใน กก.บห. ชุดใหม่ เมื่อใกล้เวลาประชุมนายอุตตม สาวนายน รมว.
คลัง รักษาการหัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน รักษาการเลขาธิการพรรค นายวิ เชียร ชวลิต 
รักษาการนายทะเบียนพรรค และนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ รักษาการเหรัญญิกพรรค ได้เดินทางมาพร้อมกัน แต่
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม รักษาการรองหัวหน้าพรรค และนายกอบศักดิ์ ภู
ตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ รักษาการ กก.บห. และนายชวน ชูจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และผู้ก่อตั้งพรรค ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุม 
“อุตตม” ยันสองปีท าเต็มที่แล้ว 

นายอุตตม สาวนายน กล่าวว่า มาท าหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคตามระเบียบ และเป็นความรับผิดชอบ 
ไม่ได้มีปัญหาอะไร เมื่อถามว่าจะมีการเสนอชื่อคนอื่นเพิ่มเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคอีกหรือไม่ นายอุตตมตอบว่า 
ขอให้เป็นเรื่องของที่ประชุม เรายังไม่เห็นชื่อว่าใครเป็นใคร ให้ประชุมเรียบร้อยก่อน ให้พูดก่อนคงไม่เหมาะสม เมื่อ
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ถามถึงรายชื่อคณะ กก.บห.ชุดใหม่ ไม่มีกลุ่ม 4 กุมาร นายอุตตมตอบว่า ยังไม่ทราบ ขอให้ที่ประชุมด าเนินการไปก่อน 
เมื่อถามว่าตลอด 2 ปีที่ผ่านมาในฐานะหัวหน้าพรรคมีอะไรที่ยังไม่ได้ท าบ้าง นายอุตตมตอบว่า ตลอดระยะเวลาทั้งตน 
เลขาธิการพรรค และคนอื่นๆ ร่วมกันตั้งพรรคขึ้นมาสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ทุกอย่าง
เดินหน้าไปตามล าดับ งานของพรรคย่อมไม่มีที่สิ้นสุด เราท ามาได้ระดับหนึ่งแล้ว มีรัฐบาลตามที่มุ่งหวัง ส่วนวัน
ข้างหน้าต้องดูต่อไป เมื่อถามว่ารู้สึกเสียใจหรือไม่ที่ไม่ได้ท าหน้าที่หัวหน้าพรรคต่อ นายอุตตมปฏิเสธที่จะตอบค าถาม 
กล่าวเพียงว่าขอประชุมก่อน ยังไม่ได้คิดอะไร วันนี้มาท าตามหน้าที ่
ชู “บิ๊กป้อม” สร้างเอกภาพเสริมแกร่ง 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวว่า การประชุมจะเริ่มจากการแก้ไขข้อบังคับ
พรรค แก้ไขสัญลักษณ์พรรค และก าหนดที่ท าการใหม่พรรค กระบวนการเลือกจะเริ่มเลือกจากหัวหน้าพรรค 
เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนพรรค ตามล าดับ ทั้งนี้การปรับโครงสร้ างครั้งนี้เพื่อสร้างความเป็น
เอกภาพ ความแข็งแกร่งภายในพรรค เพื่อสนับสนุนการท าหน้าที่ของ ส.ส. และสนับสนุนการบริหารประเทศของ
นายกฯ วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไม่ได้มาร่วมประชุมใหญ่ด้วย เพราะอยากให้กระบวนการ
เลือกเป็นไปอย่างอิสระ แม้ พล.อ.ประวิตรจะไม่ได้เดินทางมาแต่สามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคได้ทันทีที่สมาชิกลง
มติเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค โดยหัวหน้าพรรคคนใหม่จะแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคไม่เกิน 9 คน และขอย้ าว่า พล.อ.
ประวิตรไม่ได้ต้องการเป็นหัวหน้าพรรค แต่เนื่องด้วยสมาชิกพรรคร่วมกันขอร้อง 
มั่นใจปั้นยอด ส.ส.ขึ้นเบอร์ 1 ได้ 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รักษาการรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวว่า เชื่อมั่นว่า พล.อ.ประวิตร จะน าพา
พรรคไปได้ เป็นเรื่องธรรมดาในการเปลี่ยนแปลง ของพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายเป็น
พรรคอันดับ 1 ของประเทศ การที่ พล.อ.ประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรค จะท าให้การขับเคลื่อนของ ส.ส. และตัวแทน
ทั้งประเทศ มีการประสานงานกันใกล้ชิดมากขึ้น ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าแม้ท าได้ดีในระดับหนึ่ง แต่พรรคมีเป้าหมาย
ต้องมีตัวแทนทั่วประเทศมากกว่านี้ ส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าการตั้งรองหัวหน้าพรรค 9 คน เป็นการกระจายอ านาจให้
กลุ่มก๊กก๊วนต่างๆนั้น ในส่วนของนักการเมืองทราบกันดีอยู่แล้วว่าใครมีความสามารถหรือศักยภาพมากน้อยอย่างไร 
การท างานมีหลายรูปแบบและหลายมิติ เช่น การท างานในพื้นที่การประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายพรรค ที่พรรค 
การเมืองที่อยากแข็งแรงต้องมี 
“บี” ชมเปาะ “ลุง” คนดีมีแต่คนรัก 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รักษาการ กก.บห.พปชร. กล่าวว่า การตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อ พล.อ.ประวิตรขึ้นเป็น
หัวหน้าพรรค จะตอกย้ าภาพความเป็นทหารและการสืบทอดอ านาจนั้น คงต้องดูโครงสร้างของพรรค และย้ าว่าพรรค
เราเป็นพรรคเดียวที่ได้รับการเลือกตั้งจากทั่วประเทศ สะท้อนถึงการตอบรับจากประชาชน จึงเลยจุดเรื่องการสืบทอด
อ านาจแล้ว เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตรจะท าให้ปัญหาต่างๆภายในพรรคหายไปหรือไม่ และภาพลักษณ์ของพรรคจะ
เป็นอย่างไร นายพุทธิพงศ์ตอบว่าขอให้โอกาส พล.อ.ประวิตรที่เป็นคนดี มีคนรักมาก เป็นคนมีบารมีเข้าใจการเมือง 
และเข้าใจการบริหารประเทศ เชื่อว่าจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เข้ามาประสานรอยร้าวในพรรค ด้วยบุคลิก
ของ พล.อ.ประวิตรเป็นคนน่ารักและมีบารมี พรรคเรามาจากคนหลายกลุ่ม ต้องการคนที่เป็นหัวเรือหลักให้กับทุกกลุ่ม
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ได้ ยืนยันว่า พปชร.ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ การปรับโครงสร้างพรรคจะท าให้พรรคเข้มแข็งขึ้น มีเป้าหมายเพิ่มจ านวน 
ส.ส.มากขึ้น 
“ผู้กองนัส” ชี้การเมืองแค่เวทีละคร 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ รักษาการ กก.บห.พปชร. กล่าวว่า เมื่อ พล.อ.ประวิตรมา
เป็นหัวหน้าพรรค ปัญหาภายในพรรคคงจบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งต่อไป ที่ผ่านมาการเลือกตั้งต่างๆ 
พล.อ.ประวิตรเป็นผู้วางยุทธศาสตร์ทั้งหมด โดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อมที่พรรครัฐบาลไม่เคยแพ้ เท่ากับว่าศึกภายนอก 
พล.อ.ประวิตร ท าจนประสบความส าเร็จแล้ว และสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้จ าเป็นต้องมีผู้น าที่เข้มแข็ง กล้าตัดสินใจ 
ที่ผ่านมาผู้น าของ พปชร.มีปัญหาตามที่สื่อมวลชนรู้ดีอยู่แล้ว เวลานี้จึงต้องมีผู้น าที่ท าให้พรรคเป็นหนึ่งเดียว เมื่อถาม
ว่าจะมีปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่ม 4 กุมารหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า ส่วนตัวยังคงเหมือนเดิมกับทุกคนในพรรค ตน
เป็นลูกผู้ชายใจนักเลง เชื่อว่าอดีตหัวหน้าพรรค อดีตเลขาธิการพรรค และอดีต กก.บห.ชุดเก่า เป็นสุภาพบุรุษพอ เมื่อ
ถึงเวลาไปก็ต้องไป และทุกท่านยินดีไปเอง เมื่อถามย้ าว่าหลังจากนี้จะมองหน้ากันติดหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า คิด
ว่าไม่เป็นอย่างนั้น การเมืองก็แค่เวทีละคร มีประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคเป็นผู้ก ากับ นั่นหมายความว่าต้องฟังเสียง
สมาชิก เพราะเป็นเรื่องภายในพรรค เป็นเรื่องของครอบครัว พปชร. 
ฉุนค าถามสื่อเลือกข้างผู้ชนะ 

ผู้สื่อข่าวถามว่าเลือกที่จะอยู่ข้างผู้ชนะใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสหันมาตอบด้วยสีหน้าไม่พอใจว่า “ไม่ใช่นิสัยผม 
เพราะผมมีหลักการของตัวเองในการเล่นการเมือง ขออย่าถามแบบนี้อีก ถามชี้น าในทางที่ผิด ไม่ใช่ ผมมาเล่นการเมือง 
ผมไม่ได้มาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ผมมาต้องการสร้างสรรค์ ไม่ได้มาท าลายใครนะ” 
เรียบร้อย “พี่ใหญ่” ลอยล าใสๆ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมใหญ่สามัญใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง โดยที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ได้
มาร่วมประชุม ทั้งนี้ก่อนเข้าวาระการเลือกต าแหน่งหัวหน้าพรรค ได้มีการเปิดพรีเซนเทชันภารกิจที่ พล.อ.ประวิตรลง
พื้นที่ไปปฏิบัติงาน จากนั้นนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล เป็นผู้เสนอช่ือ พล.อ.ประวิตร ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค 
พปชร.เพียงคนเดียวแบบไร้คู่แข่งขัน รวมไปถึงอีก 3 ต าแหน่ง คือ นายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรค นายบุญ
สิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิก และใช้วิธีการลงคะแนนแบบ
ลับ จากนั้นเป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จ านวน 23 คน ซึ่งมาจากชุดเดิม เมื่อรวมกับ 4 
ต าแหน่งข้างต้นแล้ว รวมเป็น กก.บห.ชุดใหม่จ านวน 27 คน โดย พล.อ.ประวิตรถือเป็น กก.บห.ใหม่เพียงคนเดียว 
ส าหรับผลการลงคะแนนเลือก พล.อ.ประวิตร ได้ 516 คะแนน นายอนุชา นาคาศัย ได้ 485 คะแนน นางนฤมล 
ภิญโญสินวัฒน์ ได้ 480 คะแนน และนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ได้ 494 คะแนน 
ทีม กก.บห.เหล้าเก่าในขวดใหม่ 

ขณะที่กลุ่ม 4 กุมารเป็นไปตามคาดคือไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กก.บห.ชุดใหม่รวม 8 คน ประกอบด้วย นาย
อุตตม, นายสนธิรัตน์, นายสุวิทย์, นายกอบศักดิ์, นายสันติ กีระนันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายวิเชียร ชวลิต อดีตนาย
ทะเบียนพรรค นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ อดีตเหรัญญิก และนายชวน ชูจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และผู้ก่อตั้งพรรค 
ส าหรับ กก.บห.ชุดใหม่ 23 คน ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นาย
สมศักดิ์ เทพสุทิน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายวิรัช รัตนเศรษฐ นายไพบูลย์ นิติตะวัน นายสุ
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ชาติ ชมกลิ่น นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ นายสุพล ฟองงาม นายพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ นาย
ชาญวิทย์ วิภูศิริ นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ นายนิโรธ สุนทรเลขา นายไผ่ ลิกค์ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ นายสัมฤทธิ์ แทน
ทรัพย์ นายสุรชาติ ศรีบุศกร นายนิพันธ์ ศิริธร นางประภาพร อัศวเหม และนายสกลธี ภัททิยกุล 
แก้เคล็ดพรรคแตกปรับโลโก้อีกรอบ 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับพรรค อาทิ การปรับเปลี่ยนรูปเครื่องหมายพรรคการเมือง 
หรือโลโก้พรรคแบบใหม่ ที่แสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียว
ปราศจากความขัดแย้ง การย้ายที่ท าการพรรคไปเป็นยังอาคารรัชดาวัน ถนนรัชดาภิเษก รวมถึงให้หัวหน้าพรรคมี
อ านาจแต่งตั้ง กก.บห.อื่นที่ได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรค จ านวนไม่เกิน 9 คน และมีอ านาจหรือมอบอ านาจหน้าที่
ให้แก่รองหัวหน้าพรรคแต่ละคน รวมถึงมีอ านาจถอดถอนออกจากต าแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ได้ 
ส่งคลิปขอบคุณพร้อมลุยเต็มสูบ 

หลังมีการประกาศผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการ ได้มีการเปิดวิดีโอของ พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรคคน
ใหม่ กล่าวขอบคุณสมาชิกพรรคว่า “ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความไว้วางใจเลือกผมเป็นหัวหน้าพรรค พรรคของเรา
แม้ว่าจะก าเนิดมาด้วยระยะเวลาอันสั้น แต่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างดียิ่ง ผมพร้อมจะท างาน
ให้กับพรรค และน าพาพวกท่านไปด้วยความมั่นคง ขอให้พวกท่านทั้งหลายมีความสามัคคีกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อ
สร้างพรรคของเราให้เข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้จงได้ ขอฝากให้ทุกคนลงพื้นที่ช่วยกันท านุบ ารุง
พรรคของเราให้เข้มแข็ง และให้ประชาชนมีที่อยู่ ที่กิน ได้อยู่ดีกินดีขึ้น วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นในการที่จะสร้างพรรคให้
เกิดความเข้มแข็งที่มีองค์กรที่ชัดเจนในการท างานให้กับพวกท่าน ผมจะน าพาพรรคให้เกิดความเข้มแข็งและน าไปสู่
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
“อนุชา” พร้อมสานต่อความส าเร็จ 

นายอนุชา นาคาศัย ว่าที่เลขาธิการพรรคพปชร. แถลงว่า ขอบคุณทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้ตนปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเลขาธิการพรรค การประชุมได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารชุดเก่าเป็นอย่างดี การที่ พล.อ.ประวิตรมาเป็น
หัวหน้าพรรค จะช่วยหลอมรวมให้สมาชิกพรรคเป็นหนึ่ง สิ่งที่ตนได้รับและสัมผัสจาก พล.อ.ประวิตร ยืนยันว่าท่านเป็น
คนทุ่มเท เสียสละ และพูดเสมอว่าต้องการให้แผ่นดินไทย ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะเป็นก าลังส าคัญ
สนับสนุนให้นายกฯบริหารบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ตนขอสัญญาและให้ค ามั่นว่าจะปฏิบัติตัวท างานเพื่อให้พรรค
เจริญรุ่งเรือง เป็นเสาหลักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเช่นเดียวกับหัวหน้าพรรค 
และจะพยายามท างานตอบสนองต่อสมาชิกพรรค และพรรค และตอบสนองต่อความไว้วางใจของประชาชน ตนเป็น
คนท างาน ไม่ใช่นักพูด ตนมีสมอง เป็นนักคิดนักปฏิบัติ เรื่อง ครม.เป็นเรื่องไกลตัว ที่ผ่านมาไม่เคยพูดเรื่องการท างาน
ว่าจะเป็นอะไรเลย มีครั้งนั้นครั้งเดียวที่พูดหลังการเลือกตั้ง 
เตรียมฟอร์มทีม ศก.ชูกินดีอยู่ดี 

นายอนุชากล่าวอีกว่า หัวหน้าพรรคสั่งการให้ออกนโยบายแก้ปัญหาประเทศ เราท าได้แน่ เพื่อให้เศรษฐกิจดี
ขึ้น ให้คอยดู ยืนยันด้วยความมั่นใจว่าจะน าพาประเทศ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองสู่ความเจริญ ท าให้ประชาชนกินดี
อยู่ดี ส่วน กก.บห.ชุดใหม่จะมีส่วนใน ครม.เศรษฐกิจด้วยหรือไม่นั้น เราท างานคู่ขนานเพื่อผลิตนโยบาย มีนักวิชาการ 
นักธุรกิจ คนรุ่นใหม่ ช่วยกันคิด น าเสนอถึงรัฐบาลและนายกฯ มั่นใจว่าดีแน่ จะได้เห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้น โดยโฉมหน้าทีม
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เศรษฐกิจใหม่ของพรรค จะน าโดยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ และคนมีชื่อเสียงของประเทศ ขอให้รอตกผลึกอีกครั้ง 
เมื่อถามว่าจะดึงนายอุตตมและนายสนธิรัตน์มามีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ นายอนุชาตอบว่า ทุกฝ่ายถ้าได้ เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ส่วนรวม คิดอ่านท าอะไรช่วยเหลือกัน ให้ประเทศชาติเป็นศูนย์รวม โดยไม่ค านึงถึงเรื่องส่ วนตัว ทุกสิ่งทุก
อย่างเกิดขึ้นได้ ส่วนเรื่องความขัดแย้งภายในพรรคนั้นจะหมดไปแน่นอน เมื่อเรามี พล.อ.ประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคที่มี
ความรักความเอื้ออาทร 
ไม่รู้ชะตากรรมของก๊วนสี่กุมาร 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน กล่าวว่า นายอุตตม สาวนายน และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ได้ท าหน้าที่ มาเป็นอย่าง
ดีแล้ว ถึงเวลาเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อเติบโตขึ้นไปอีก ทั้งสองคนมีคุณูปการท าประโยชน์ให้พรรคในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง 
และเป็นผู้บริหารพรรคชุดแรก ถือเป็นการส่งมอบภารกิจต่อไป เพื่อพรรคจะได้เป็นสถาบันการเมือง ขยายตัวเป็น
พรรคอันดับหนึ่ง เมื่อถามว่าเป็นการปิดฉากกลุ่ม 4 กุมารใช่หรือไม่ นายไพบูลย์ตอบว่า คงไม่ใช่ เพราะท่านยัง
สนับสนุนพรรคต่อไป ไม่มีชื่อท่านไม่ได้หมายความว่าจะช่วยพรรคไม่ได้ ยังคงสนับสนุนพรรคได้อยู่แล้ว 
 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ผลการลงคะแนนราบรื่นไปได้ด้วยดีเป็นไปตามที่สื่อรายงาน
ไปก่อนหน้านี้ ไม่มีเปลี่ยนโผ ไม่มีการเสนอชื่ออื่นมาประกบแข่ง เมื่อถามว่าได้วางบทบาทของกลุ่ม 4 กุมารในพรรค
หลังจากนี้อย่างไร นายวิรัชปฏิเสธที่จะตอบค าถามเพียงระบุว่า “อย่าเพิ่งถามผมตอนนี้เลยนะ” 
“อุตตม” ไม่น้อยใจท างานต่อได้ 

ขณะที่นายอุตตมได้เดินทางกลับทันทีหลังการประชุมเสร็จ โดยให้สัมภาษณ์สั้นๆว่า การประชุมเรียบร้อยดี 
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะพิจารณาอย่างไรหลังไม่มีชื่อใน กก.บห. นายอุตตมตอบว่า ไม่เป็นไร เพราะมี กก.บห.ชุดใหม่
แล้ว เมื่อถามว่าน้อยใจไหม นายอุตตมตอบว่า “ไม่น้อยใจครับ” เมื่อถามว่าผลที่ออกมาเป็นไปตามที่คาดที่ดูแล้วเกม
จะออกมาอย่างนี้ใช่หรือไม่ นายอุตตมตอบสั้นๆว่า ไม่ทราบว่าเกมเป็นอย่างไร แต่ก็เป็นไปตามที่ประชุมพรรค เมื่อถาม
ย้ าว่ายังท างานร่วมกันได้ใช่หรือไม่ นายอุตตมตอบว่า ตนท างานได้กับทุกคน เมื่อถามว่าจะพิจารณาลาออกจากพรรค
หรือไม่ นายอุตตมไม่ได้ตอบค าถามดังกล่าว 
ปรับ ครม.อยู่ที่ดุจพินิจนายกฯ 

เมื่อถามว่าต าแหน่งรัฐมนตรียังท าหน้าที่ต่อไปใช่หรือไม่ นายอุตตมตอบว่า อย่างที่นายกฯพูดว่าวันนี้ใครมี
หน้าที่อะไรก็ท าไป เมื่อถามว่าหากมีการปรับออกจาก ครม. นายอุตตมตอบตัดบทว่า อยู่ที่ดุลพินิจนายกฯ ทุกคนที่เป็น
รัฐมนตรีขึ้นอยู่กับดุลพินิจนายกฯ 
“สนธิรัตน์” ยังไม่คิดตั้งพรรคใหม่ 

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ กล่าวว่า ยังคงท างานอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ วันนี้ยังอยู่ เมื่อถามว่าจะไปตั้ง
พรรคใหม่หรือไม่ นายสนธิรัตน์ตอบว่า ไม่มี ยังไม่มีความคิดไปตั้งพรรคใหม่ ข่าวลือทั้งนั้น ส าหรับ กก.บห.ชุดใหม่ต้อง
ขอแสดงความยินดีด้วย อยากให้น าพาพรรคให้ก้าวหน้า เป็นก าลังใจให้เสมอ เมื่อถามว่าการปรับโครงสร้างพรรคครั้งนี้ 
มีผลต่อครม.ในอนาคตด้วยหรือไม่ นายสนธิรัตน์ตอบว่า ไม่ทราบ เป็นเรื่องของนายกฯ 
พท.บอกดีเปิดหน้าตัวจริงเสียที 

ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ พล.อ.ประวิตร ที่
ได้รับความไว้วางใจขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค พปชร. ก่อนหน้านี้สังคมตั้งค าถามมาตลอดว่าหัวหน้าพรรค พปชร.ที่
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แท้จริงคือใคร เป็น พล.อ.ประวิตรใช่หรือไม่ วันนี้เมื่อมารับต าแหน่งหัวหน้าพรรคตัวจริงแล้วสังคมจะได้คลายความ
สงสัย ที่บุคคลที่ทุกคนคิดกันว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง จะได้ออกมาอยู่เบื้องหน้า ท าหน้าที่เต็มตัว และต้องรับผิด ชอบการ
กระท าของพรรคแบบเต็มตัวเสียที ต่อไปถ้า พปชร.เล่นเกมในสภาฯจนเดินไปต่อไม่ได้เหมือนที่ผ่านมา หากประชาชน
อยากวิจารณ์จะได้รู้เสียทีว่าต้องสื่อสารไปถึงใคร หวังว่าเมื่อออกมาอยู่เบื้องหน้าแล้วจะท าการเมืองอย่างสร้างสรรค์ 
ตามที่เคยบอกว่าอยากปฏิรูปการเมืองเสียที 
รอจัดหนักถล่ม พ.ร.บ.งบฯ 64 

น.อ.อนุดิษฐ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
ในวันที่ 1-3 ก.ค. ว่า พรรคเพื่อไทยมี ส.ส.ลงชื่ออภิปราย 76 คน ตอนนี้มีการจัดอบรมชี้แจงในรายละเอียด และ
องค์ประกอบของงบประมาณ โดยมีผู้ใหญ่ของพรรคที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ เพื่อให้การอภิปรายได้น้ าได้เนื้อ
ที่สุด โดยพรรคจะเน้นไปที่การจัดท างบประมาณที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบันจากวิกฤติโค
วิด-19 แต่รัฐบาลยังคิดว่ารายรับจะเหมือนช่วงปกติ ท าให้ขยายวงเงินงบประมาณจากปีก่อนเป็น 3.3 ล้านล้านบาท 
ท าให้ต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลครั้งนี้สูงถึงเกือบ 7 แสนล้านบาทมากเป็นประวัติการณ์ ทั้งที่เพิ่งออก พ.ร.ก.กู้เงิน 3 
ฉบับ วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาทไปแล้ว การจัดงบแบบนี้สุ่มเสี่ยงกับการละเมิดวินัยการเงินการคลัง 
“เรืองไกร” แจง กมธ.ปมศาล รธน. 

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติกล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าให้ข้อมูลต่อ พล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ถึงกรณีปัญหาศาลรัฐธรรมนูญไม่มี พ.ร.บ.จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2540 ปี 2550 และปี 2560 บัญญัติข้อความเดียวกันว่า “บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่
โดยพระราชบัญญัติ” ตามที่ตนเคยยื่นเรื่องให้ กมธ.ตรวจสอบ เคยซักถามนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 2563 แล้ว
ไม่อาจให้ความกระจ่างในปัญหานี้ได้ เรื่องจึงตกค้างถึงปัจจุบัน ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายจัดตั้งจริง ค าวินิจฉัย 
หรือค าสั่งที่เคยมีมาย่อมเป็นโมฆะหรือไม่ จะเรียกคืนความเป็นธรรมให้ผู้ ได้รับผลกระทบอย่างไร เช่น การยุบพรรค
ไทยรักษาชาติ พรรคอนาคตใหม่ รวมถึงจะเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นได้หรือไม่ 
“เทพไท” ย้อนเกล็ด ส.ส.พปชร. 

ขณะที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
ออกมารุมต าหนิหลังอภิปรายเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า เป็นการอภิปรายเพื่อ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าสถิติดัชนีความโปร่งใสขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International-TI) มาเปรียบเทียบล าดับความโปร่งใสของรัฐบาลแต่ละชุด จนสร้างความไม่พอใจ
ให้กับ ส.ส.พปชร.บางคน ยืนยันว่าเป็นการท าหน้าที่ ส.ส. ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ต้องตรวจสอบฝ่ายบริหาร ได้
เสนอแนะติชมไปข้อเท็จจริง หากรัฐบาลไม่อยากให้มีการอภิปรายในเรื่องนี้ ก็ไม่ควรน าเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ข้อ
กล่าวหาว่า ตนไร้มารยาทในความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ต้องขอยืนยันว่าท าหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หากมี
อภิปรายนอกประเด็นท าให้รัฐบาลเสียหาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร คงทักท้วง หรือให้ยุติการ
อภิปรายไปแล้ว และข้อมูลที่น ามาอภิปรายสามารถตรวจสอบได้ ขอให้ ส.ส.ที่ออกมาต าหนิตน ไปทบทวนกา รท า
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หน้าที่ของตัวเองดีกว่า เพิ่งเป็น ส.ส.สมัยแรกเพราะโหนกระแส พล.อ.ประยุทธ์เข้ามา หากจะท้วงติงการท าหน้าที่ของ
ตนในสภาฯ ควรน าไปพูดในสภาฯ ไม่ใช่ออกมาตีโพย ตีพายข้างนอก เพื่อสร้างราคาค่างวดให้ตัวเอง 
“จุรินทร์” น าทีมมอบถุงปันสุข 

วันเดียวกัน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ใน
ฐานะประธานมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะ 
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และเขตบางบอน นายจุรินทร์
กล่าวว่า โครงการ “ใจถึงใจสู้ภัยโควิดมอบถุงเติมสุข แบ่งปันจากใจสู่ชุมชน” ด าเนินการมาถึงลอตที่ 5 แล้ว เพื่อช่วย
ลดค่าครองชีพประชาชน โดยช่วยระดมห้างสรรพสินค้า ทั้งใน กทม. และทั่วประเทศ และขณะนี้ก าลังจะเปิดเทอมก็
ร่วมมือกับโรงงานผู้ผลิตชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ร่วมกันท าโครงการ “พาณิชย์ลดราคา!” ทุกอย่างลดสูงสุด
ถึง 80 เปอร์เซ็นต ์
“ชัยชนะ”โว ปชป.เลือดหยุดไหล 

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีความเคลื่อนไหว
ของกลุ่ม ส.ส.ในพรรค ทุกอย่างสงบนิ่ง ส่วนที่มีข่าวว่าจะมี ส.ส.ย้ายพรรคเพิ่มเติม ยืนยันว่าไม่มี ตนไม่คิดย้ายไปไหน 
เพราะพรรคเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าไปท างานมากขึ้น เช่น ตนเป็น ส.ส.สมัยแรก ได้รับโอกาสให้เป็นกรรมาธิการ
งบประมาณ และเป็นรองโฆษกพรรค โดยเฉพาะกรรมาธิการงบฯปี 64 ในสัดส่วนของพรรคล้วนแต่เป็นคนรุ่นใหม่ ถือ
เป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ท างานในภาคปฏิบัติ เมื่อถามว่าเชื่อมั่นอย่างไรว่าประชาชนยังคงสนับสนุนอยู่ และ
การเลือกตั้งครั้งหน้าอาจได้ ส.ส.น้อยลงกว่าเดิม นายชัยชนะตอบว่า คนที่รักก็ต้องรัก ตนจะท าให้เห็นว่าการเลือกตั้ง
ครั้งหน้าทีมนครศรีธรรมราชจะกวาดที่นั่งทั้ง 8 เขต ยกจังหวัดเข้าสภาฯอีกครั้ง 
ปชช.จับตาคนมีประวัติด่างพร้อย 

อีกเรื่อง นายนพดล กรรณิกา ผอ.ส านักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลส ารวจความคิดเห็นประชาชน 1,187 คนทั่ว
ประเทศ เรื่องเหตุปัจจัยความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 63.9 
ระบุว่าเงินไม่พอใช้ ร้อยละ 49.5 ระบุงานไม่มั่นคง ร้อยละ 32.9 ไม่มีงานท า ส่วนปัจจัยของปัญหาการเมือง พบว่าส่วน
ใหญ่ร้อยละ 90.7 ระบุว่าความล้มเหลวในการแก้ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รองลงมาเป็นความเหลื่อม
ล้ า เลือกปฏิบัติ ความไม่เชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระ ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชน ขณะที่
การรับรู้ต่อความซื่อสัตย์สุจริตของรัฐมนตรีทั้ง 4 คนที่ตกเป็นข่าวจะถูกปรับออก ผู้ที่ได้คะแนนความซื่อสัตย์สุจริตสูง
ที่สุด ได้แก่ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ได้ร้อยละ 59.3 รองลงมาได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน 
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ตามล าดับ ส่วนการรับรู้ต่อ
ประวัติด่างพร้อย หรือเกี่ยวโยงทุจริต ผลประโยชน์ต่างตอบแทนบุญคุณของบางคนที่ตกเป็นข่าวจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรี 
พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 90.3 เคยได้ยินต่อบุคคลที่มีประวัติด่างพร้อย เกี่ยวโยงทุจริต ผลประโยชน์ต่างตอบแทนบุญคุณ
กัน เข้ามาจะถอนทุนคืน นอกจากนี้ เสียงส่วนใหญ่ยังมองว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลท างานการเมืองแบบเก่าที่เคยอ้าง
ก่อนยึดอ านาจ และจุดยืนการเมืองของประชาชนต่อการสนับสนุนรัฐบาลลดลง 
“บิ๊กตู่” จี้ติดเชื่อมโยงในภูมิภาค 
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นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ 
และ รมว.กลาโหม ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ไทยด าเนินการร่วมกับมิตรประเทศ เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค และชื่นชมแต่ละโครงการมีพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นเป็นผลงานต่อเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้ว และรัฐบาลตั้งใจเร่ง
ด าเนินการให้เห็นผลส าเร็จ อาทิ งานก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิค าไซ) โครงการความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย โครงการเหล่านี้จะ
ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน พัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างโครงข่ายเส้นทา ง
คมนาคมไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1877853 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1877853
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28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 07:59 น. 

'นิด้าโพล'เปดิผลส ารวจคะแนนนยิมการเมืองลา่สดุพบ'คนไทยไม่มนีายกฯ-พรรคการเมืองในใจ'   

 
29 มิ.ย.2563 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล

ส ารวจของประชาชน เรื่อง “การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 
22 – 24 มิถุนายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่ว
ประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,517 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการส ารวจคะแนนนิยมทางการเมือง การส ารวจอาศัยการ
สุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยก าหนดค่า
ความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95.0 

จากการส ารวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 
44.06 ระบุว่าเป็น ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 25.47 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ 
บริหารงานดีอยู่แล้ว ท างานตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ บ้านเมืองสงบไม่วุ่นวายช่วยเหลือประชาชนได้จริง และ
อยากให้ด ารงต าแหน่งต่อไป อันดับ 3 ร้อยละ 8.07 ระบุ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) เพราะ มี
ประสบการณ์การท างาน การบริหารงานที่ผ่านมาได้ดี พูดจริง ท าจริง และชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอันดับ 4 ร้อยละ 
7.03 ระบุว่าเป็น ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อันดับ 5 ร้อยละ 4.57 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 
เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา  พูดจริง ท าจริง มีความซื่อสัตย์ และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 6 ร้อยละ 3.93 ระบุ
ว่าเป็น  

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ อยากได้คนรุ่นใหม่มาบริหารประเทศ และชื่นชอบนโยบาย
พรรค อันดับ 7 ร้อยละ 1.67 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความเป็นผู้น า  มี
ความสามารถทางด้านเศษฐกิจ และมีความเข้าใจการเมืองทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ อันดับ 8 ร้อยละ 0.99 ระบุว่าเป็น 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ชอบผลงานของพรรคเพื่อไทย และเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น อันดับ 9 ร้อย
ละ 0.95 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพราะ มีความเป็นผู้น า การท างานมีความยืดหยุ่น อันดับ 10 ร้อยละ 
0.87 ระบุว่าเป็น นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) เพราะ มีนโยบายพรรคที่ชัดเจน น่าจะช่วยแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจได้ดี อันดับ 11 ร้อยละ 0.83 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ ไม่มี
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ประวัติด่างพร้อย และมีวิสัยทัศน์ที่ดี อันดับ 12 ร้อยละ 0.44 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) 
เพราะ มีผลงานในการท างานที่ดี และบริหารจัดการงานได้ดี อันดับที่ 13 ร้อยละ 0.32 ระบุว่า นายวันมูหะมัดนอร์ 
มะทา (พรรคประชาชาติ) เพราะ ชอบในการท างาน และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว และนายชวน หลีกภัย ในสัดส่วนที่
เท่ากัน อันดับ 14 ร้อยละ 0.20 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ อันดับ 15   ร้อยละ 0.16 ระบุว่าเป็น นายอุตตม 
สาวนายน (พรรคพลังประชารัฐ) อันดับที่ 16 ร้อยละ 0.08 ระบุว่าเป็น หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เพราะ มี
ประสบการณ์ในการท างานที่ยาวนาน และน่าช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดี และอันดับ 17 ร้อยละ 0.04 ระบุว่าเป็น 
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา)  
 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการส ารวจ คะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2562 
พบว่า ผู้ที่ระบุว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายอนุทิน ชาญ
วีรกูล นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายชวน หลีกภัย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล และนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา มี
สัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส นายกรณ์ จาติกวณิช 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายอุตตม สาวนายน ยังหาคนที่เหมาะสม
ไม่ได้ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
 ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.38 ระบุว่า
เป็น ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย อันดับ 2 ร้อยละ 20.70 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 15.73 
ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 13.47 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 5 ร้อยละ 7.75 ระบุว่าเป็น 
พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 3.42 ระบุว่าเป็น ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อันดับ 7  ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พรรคเสรี
รวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 1.43 ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.11 ระบุว่าเป็น พรรคกล้า อันดับ 10 ร้อย
ละ 0.60 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อชาติ อันดับ 11 ร้อยละ 0.36 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 12 ร้อยละ 0.20 
ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจใหม่ อันดับ 13 ร้อยละ 0.16 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 14 ร้อยละ 0.11 ระบุ
ว่าเป็น พรรคชาติพัฒนา และอันดับ 15 ร้อยละ 0.08 ระบุว่าเป็น พรรครวมพลังประชาชาติไทย และเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการส ารวจ คะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พรรคพลัง
ประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรคประชาชาติ มี
สัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พรรคเพื่อไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเพื่อชาติ พรรคชาติพัฒนา ไม่สนับสนุน
พรรคการเมืองใดเลย และไม่ตอบ/ไม่สนใจมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และผู้ที่ระบุว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย มีสัดส่วน
เท่าเดิม 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69912 
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28 มิถุนายน 2020 เวลา 8:16 

ประชาชน เมินสนบัสนนุคนนั่งนายกฯ หาคนเหมาะสมไม่ได้ 

 
'นิด้า' เผยผลส ารวจประชาชน ระบุ ไม่เชียร์ใครนั่งนายกฯ แต่บิ๊กตู่-สุดารัตน์ ยังแรง ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น 

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจของประชาชน เรื่อง “การส ารวจคะแนนนิยม
ทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,517 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับ
การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมือง การส ารวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อ
ฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95.0 
 ทั้งนี้ จากการส ารวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 
ร้อยละ 44.06 ระบุว่าเป็น ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 25.47 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เพราะบริหารงานดีอยู่แล้ว ท างานตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ บ้านเมืองสงบไม่วุ่นวายช่วยเหลือประชาชนได้จริง 
และอยากให้ด ารงต าแหน่งต่อไป อันดับ 3 ร้อยละ 8.07 ระบุ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) เพราะ มี
ประสบการณ์การท างาน การบริหารงานที่ผ่านมาได้ดี พูดจริง ท าจริง และชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอันดับ 4 ร้อยละ 
7.03 ระบุว่าเป็น ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อันดับ 5 ร้อยละ 4.57 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 
เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริง ท าจริง มีความซื่อสัตย์ และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 6 ร้อยละ 3.93 ระบุ
ว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ อยากได้คนรุ่นใหม่มาบริหารประเทศ และชื่นชอบนโยบาย
พรรค ประชาชน เมินสนับสนุนคนนั่งนายกฯ หาคนเหมาะสมไม่ได ้อันดับ 7 ร้อยละ 1.67 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติก
วณิช (พรรคกล้า) เพราะมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความเป็นผู้น า มีความสามารถทางด้านเศษฐกิจ และมีความเข้าใจการเมือง
ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ อันดับ 8 ร้อยละ 0.99 ระบุว่าเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ชอบ
ผลงานของพรรคเพื่อไทย และเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น อันดับ 9 ร้อยละ 0.95 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพราะ 
มีความเป็นผู้น า การท างานมีความยืดหยุ่น อันดับ 10 ร้อยละ 0.87 ระบุว่าเป็น นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรค
เศรษฐกิจใหม่) เพราะ มีนโยบายพรรคที่ชัดเจน น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดี อันดับ 11 ร้อยละ 0.83 ระบุว่า
เป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ ไม่มีประวัติด่างพร้อย และมีวิสัยทัศน์ที่ดี  
 อันดับ 12 ร้อยละ 0.44 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ มีผลงาน ในการท างานที่
ดี และบริหารจัดการงานได้ดี อันดับที่ 13 ร้อยละ 0.32 ระบุว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) เพราะ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

50 

 

ชอบในการท างาน และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว และนายชวน หลีกภัย ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 14 ร้อยละ 0.20 
ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ อันดับ 15   ร้อยละ 0.16 ระบุว่าเป็น นายอุตตม สาวนายน (พรรคพลังประชารัฐ) 
อันดับที่ 16 ร้อยละ 0.08 ระบุว่าเป็น หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เพราะ มีประสบการณ์ในการท างานที่ยาวนาน 
และน่าช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดี และอันดับ 17 ร้อยละ 0.04 ระบุว่าเป็น นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา 
(พรรคชาติไทยพัฒนา) 

ขณะที่ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการส ารวจ คะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2562 
พบว่า ผู้ที่ระบุว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายอนุทิน ชาญ
วีรกูล นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายชวน หลีกภัย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล และนางสาวกัญจนา ศิลปอาชามี
สัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส นายกรณ์ จาติกวณิช 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายอุตตม สาวนายนยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 
และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
 เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.38 ระบุว่าเป็น ไม่
สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย อันดับ 2 ร้อยละ 20.70 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 15.73 ระบุว่า
เป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 13.47 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 5 ร้อยละ 7.75 ระบุว่าเป็น พรรค
ประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 3.42 ระบุว่าเป็น ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อันดับ 7 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวม
ไทย อันดับ 8 ร้อยละ 1.43 ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.11 ระบุว่าเป็น พรรคกล้า อันดับ 10 ร้อยละ 
0.60 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อชาติ อันดับ 11 ร้อยละ 0.36 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 12 ร้อยละ 0.20 
ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจใหม่ อันดับ 13 ร้อยละ 0.16 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 14 ร้อยละ 0.11 ระบุ
ว่าเป็น พรรคชาติพัฒนา และอันดับ 15 ร้อยละ 0.08 ระบุว่าเป็น พรรครวมพลังประชาชาติไทย และเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการส ารวจ คะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พรรคพลัง
ประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรคประชาชาติ มี
สัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พรรคเพื่อไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเพื่อชาติ พรรคชาติพัฒนา ไม่สนับสนุน
พรรคการเมืองใดเลย และไม่ตอบ/ไม่สนใจมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และผู้ที่ระบุว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย มีสัดส่วน
เท่าเดิม 
 
อ้างถึง : https://www.nationweekend.com/content/politics/12775?line= 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/12775?line
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28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:05 น. 

ประชาชนหดหูก่ารเมือง 'บิก๊ตู่'ก าลังเดินสูร่ะบบเก่ากอ่นยดึอ านาจ รู้สึกเห็นใจ 4 รมว. 

 
28 มิ.ย.2563 นายนพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลส ารวจ

ภาคสนาม เรื่อง สี่รัฐมนตรีกับใจประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนินการ
เก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลก
โซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 
1,470 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่าง 26 – 27 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา  

เมื่อถามถึงรัฐมนตรีแกนน าส าคัญของรัฐบาลที่ประชาชนพอใจ เฉพาะรัฐมนตรีที่มีข่าวจะถูกปรับออก เทียบ
กระทบกับความพอใจของประชาชนต่อ 3 ป พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 49.2 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี รองลงมาคือร้อยละ 48.3 ระบุ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยละ 43.5 
ระบุนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร้อยละ 43.2 ระบุ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 42.2 ระบุ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ร้อย
ละ 36.0 ระบุ มรว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสุดท้าย ร้อยละ 31.8 ระบุ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
 เมื่อถามถึง ความเห็นของประชาชนต่อ รัฐบาล บิ๊กตู่ เดินหน้าสู่การเมืองใหม่ เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กและ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือ การเมืองเก่าแบบเดิมที่เคยถูกอ้างก่อนการยึดอ านาจที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 
65.5 ระบุ รัฐบาล บิ๊กตู่ ก าลังเดินสู่การเมืองเก่าแบบเดิมที่เคยถูกอ้างก่อนการยึดอ านาจที่ผ่านมา ในขณะที่ร้อยละ 
34.5 ระบุ การเมืองใหม ่

ที่น่าพิจารณา คือ ความรู้สึกเห็นใจของประชาชน สงสาร หดหู่ใจต่อการเมือง เมื่อเห็น สี่รัฐมนตรีถูกกระท า
โดยผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลและคนในพรรคพลังประชารัฐ จ าแนกตามกลุ่มการเมืองของประชาชน พบว่า พลังเงียบส่วน
ใหญ่หรือร้อยละ 66.3 รู้สึกสงสาร เห็นใจ หดหู่ใจต่อการเมืองไทย เมื่อเห็นสี่รัฐมนตรีถูกกระท าโดยผู้หลักผู้ใหญ่ใน
รัฐบาลและคนในพรรคพลังประชารัฐ และแม้แต่ในกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลก็ได้ความรู้สึกสงสารเห็นใจมาจ านวนมากถึง
ร้อยละ 43.6 ในขณะที่ร้อยละ 29.5 ของผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลรู้สึกสงสาร เห็นใจ หดหู่ใจต่อการเมืองไทย ตามล าดับ 
ในขณะที่ คนที่สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 56.4 ไม่รู้สึกอะไร และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.5 ของคนที่ไม่สนับสนุนรัฐบาล
ไม่รู้สึกอะไรเช่นกัน  
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 ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.5 ไม่เห็นด้วยต่อการลาออกจากทุกต าแหน่งของ สี่รัฐมนตรี ในขณะที่
ร้อยละ 37.5 เห็นด้วย 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า “สี่รัฐมนตรีกับใจประชาชน” คือจุดเน้นของโพลชิ้นนี้ที่ชี้ให้เห็นว่า สี่รัฐมนตรีได้ใจ
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มพลังเงียบผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่สงสาร เห็นใจและหดหู่ต่อการเมืองไทย เพราะสี่รัฐมนตรีเหล่านี้
ถูกผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลและคนในพรรคพลังประชารัฐกระท า โดยส่วนตัววิเคราะห์ว่าสี่รัฐมนตรีเหล่านี้คือผู้ที่มีบุญคุณ
ที่ไม่ควรถูกทรยศหักหลัง อกตัญญูและสามารถอุ้มค้ าจุนความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ฯ 
มากกว่า ด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี ้
 ประการแรก สี่รัฐมนตรีเป็นเสมือนคณะนายทหารชั้นผู้น้อยผู้กล้าในกองทัพส่วนหน้าที่ลุยฝ่ากระสุนกระแส
สังคมเพื่อกรุยทางให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าสู่อ านาจได้อย่างแนบเนียนและท าให้ต่างชาติยอมรับได้แบบพื้นป่าไร้รอยต่อ 
 ประการที่สอง สี่รัฐมนตรียังไม่มีประวัติด่างพร้อย ยังไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียต่อรัฐบาล 
 ประการที่สาม สี่รัฐมนตรีมีส่วนส าคัญสร้างผลงานปรากฏต่อสายตาต่างชาติท าให้ประเทศไทยได้รับการจัด
อันดับเป็นประเทศที่น่าลงทุน มีผลงานในประเทศโดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด-19 เงินเยียวยา อัดฉีดเงินตรงถึงกระเป๋า
ของประชาชน ลดค่าไฟ ลดราคาน้ ามัน ค่าก๊าซ และก าลังลงสู่เศรษฐกิจฐานรากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้หลักผู้ใหญ่
ควรใจเย็นอย่าเป็นไปตามแรงยุของคนข้าง ๆ ควรใช้หลัก “ให้คนคิดเป็นคนท า” 
 ประการที่สี่ สี่รัฐมนตรีได้ต่อสู้ในสนามรบผ่านงบประมาณกฎหมายกู้เงินต่าง ๆ ให้ผู้หลักผู้ใหญ่และผู้มี “ภาวะ
ตัณหา” ทั้งหลายส าเร็จแล้ว ก็จะถูกขจัดออกไปทันทีมันจะเป็นการฝืนกระแสแห่งความดีงาม เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อ
เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ลูกหลานในอนาคตของพวกเราทุกคน เหมือนกับ เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพลผู้
เสียสละช่วยเหลือให้ทุกท่านเข้าสู่อ านาจในขณะนี้ แบบนี้คือ คุณธรรมความดีเหรอ 
โดยสรุป เสนอให้ “คงรูป” เดิมไปก่อนใช้หลัก The Status Quo จะท าให้บ้านเมืองและประชาชนเดินหน้าต่อได้ดีกว่า
เพราะถ้าจะเปลี่ยนแปลง รัฐบาลต้องมีเหตุผลเพียงพอว่า พวกเขาผิดอะไร ผลงานก็มีเป็นทุนให้เห็นอยู่ เอาคนใหม่เข้า
มา จะได้ไม่เท่าเสีย ทั้งกระแสสังคมและความดีงามต่อเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ก าลังเฝ้าดูการประพฤติปฏิบัติตน
ทางการเมืองของผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69914 
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28 มิถุนายน 2563 - 09:11 น. 

"นิด้าโพล"เผย ส ารวจคะแนนนยิมการเมือง 44% หาคนเหมาะสมนายกฯไม่ได้ - 32% ไม่หนนุ
พรรคไหน 

 
 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจของ
ประชาชน เรื่อง “การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 22 – 24 
มิถุนายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 2,517 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการส ารวจคะแนนนิยมทางการเมือง การส ารวจอาศัย การสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
แบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 95.0 
 จากการส ารวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 
44.06 ระบุว่าเป็น ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 25.47 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ 
บริหารงานดีอยู่แล้ว ท างานตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ บ้านเมืองสงบไม่วุ่นวายช่วยเหลือประชาชนได้จริง และ
อยากให้ด ารงต าแหน่งต่อไป อันดับ 3 ร้อยละ 8.07 ระบุ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) เพราะ มี
ประสบการณ์การท างาน การบริหารงานที่ผ่านมาได้ดี พูดจริง ท าจริง และชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอันดับ 4 ร้อยละ 
7.03 ระบุว่าเป็น ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อันดับ 5 ร้อยละ 4.57 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 
เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริง ท าจริง มีความซื่อสัตย์ และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 6 ร้อยละ 3.93 ระบุ
ว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ อยากได้คนรุ่นใหม่มาบริหารประเทศ และชื่นชอบนโยบาย
พรรค อันดับ 7 ร้อยละ 1.67 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความเป็นผู้น า มี
ความสามารถทางด้านเศษฐกิจ และมีความเข้าใจการเมืองทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ อันดับ 8 ร้อยละ 0.99 ระบุว่าเป็น 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ชอบผลงานของพรรคเพื่อไทย และเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น อันดับ 9 ร้อย
ละ 0.95 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพราะ มีความเป็นผู้น า การท างานมีความยืดหยุ่น อันดับ 10 ร้อยละ 
0.87 ระบุว่าเป็น นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) เพราะ มีนโยบายพรรคที่ชัดเจน น่าจะช่วยแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจได้ดี อันดับ 11 ร้อยละ 0.83 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ ไม่มี
ประวัติด่างพร้อย และมีวิสัยทัศน์ที่ดี อันดับ 12 ร้อยละ 0.44 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) 
เพราะ มีผลงาน ในการท างานที่ดี และบริหารจัดการงานได้ดี อันดับที่ 13 ร้อยละ 0.32 ระบุว่า นายวันมูหะมัดนอร์ 
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มะทา (พรรคประชาชาติ) เพราะ ชอบในการท างาน และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว และนายชวน หลีกภัย ในสัดส่วนที่
เท่ากัน อันดับ 14 ร้อยละ 0.20 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ อันดับ 15   ร้อยละ 0.16 ระบุว่าเป็น นายอุตตม 
สาวนายน (พรรคพลังประชารัฐ) อันดับที่ 16 ร้อยละ 0.08 ระบุว่าเป็น หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เพราะ มี
ประสบการณ์ในการท างานที่ยาวนาน และน่าช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดี และอันดับ 17 ร้อยละ 0.04 ระบุว่าเป็น 
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) 
  และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการส ารวจ คะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2562 
พบว่า ผู้ที่ระบุว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายอนุทิน ชาญ
วีรกูล นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายชวน หลีกภัย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล และนางสาวกัญจนา ศิลปอาชามี
สัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส นายกรณ์ จาติกวณิช 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายอุตตม สาวนายนยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 
และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
 ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.38 ระบุว่า
เป็น ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย อันดับ 2 ร้อยละ 20.70 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 15.73 
ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 13.47 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 5 ร้อยละ 7.75 ระบุว่าเป็น 
พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 3.42 ระบุว่าเป็น ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อันดับ 7 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พรรคเสรี
รวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 1.43 ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.11 ระบุว่าเป็น พรรคกล้า อันดับ 10 ร้อย
ละ 0.60 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อชาติ อันดับ 11 ร้อยละ 0.36 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 12 ร้อยละ 0.20 
ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจใหม่ อันดับ 13 ร้อยละ 0.16 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 14 ร้อยละ 0.11 ระบุ
ว่าเป็น พรรคชาติพัฒนา และอันดับ 15 ร้อยละ 0.08 ระบุว่าเป็น พรรครวมพลังประชาชาติไทย และเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการส ารวจ คะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พรรคพลัง
ประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรคประชาชาติ มี
สัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พรรคเพื่อไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเพื่อชาติ พรรคชาติพัฒนา ไม่สนับสนุน
พรรคการเมืองใดเลย และไม่ตอบ/ไม่สนใจมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และผู้ที่ระบุว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย มีสัดส่วน
เท่าเดิม 
 เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.94 มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.02 
มีภูมิล าเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.32 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.45 มีภูมิล าเนาอยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.27 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.91 เป็นเพศชาย และร้อยละ 
51.09 เป็นเพศหญิง 
 ตัวอย่างร้อยละ 7.43 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.70 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.40 มีอายุ 36 – 45 ปี 
ร้อยละ 32.02 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 22.45 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 95.35 นับถือศาสนาพุทธ 
ร้อยละ 3.22 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.87 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุศาสนา 
ตัวอย่างร้อยละ 24.91 สถานภาพโสด ร้อยละ 70.24 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.17 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 
0.68 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส 
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 ตัวอย่างร้อยละ 29.16 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ร้อยละ 30.91 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 7.71 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.30 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 5.09 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.83 ไม่ระบุการศึกษา 
 ตัวอย่างร้อยละ 11.01 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.47 ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน ร้อยละ 20.86 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.26 ประกอบอาชีพ
เกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.16 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 18.47 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/
เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.94 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.83 ไม่ระบุอาชีพ 
 ตัวอย่างร้อยละ 18.63 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 26.10 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.87 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.81 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 
5.05 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 7.15 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และ
ร้อยละ 7.39 ไม่ระบุรายได ้
 
อ้างอิง  : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/435359?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/435359?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/435359?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันที่ 28 มิถุนายน 2563 - 09:52 น. 

“ซูเปอร์โพล” ชี้ 4 รัฐมนตรี ได้ใจประชาชน “พลังเงียบ” หดหู่การเมืองไทย 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ผศ.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผล

ส ารวจภาคสนาม เรื่อง สี่รัฐมนตรีกับใจประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ  โดย
ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูล
ในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
จ านวน 1,470 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2563 

ทั้งนี้ ผศ.นพดล กล่าวว่า เมื่อถามถึงรัฐมนตรีแกนน าส าคัญของรัฐบาลที่ประชาชนพอใจ เฉพาะรัฐมนตรีที่มี
ข่าวจะถูกปรับออก เทียบกระทบกับความพอใจของประชาชนต่อ 3 ป พบว่า อันดับแรก หรือร้อยละ 49.2 ระบ ุพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รองลงมาคือ ร้อยละ 48.3 ระบุ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ร้อยละ 43.5 ระบุ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร้อยละ 43.2 
ระบุ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 42.2 ระบุ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ร้อยละ 36.0 ระบุ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสุดท้าย 
ร้อยละ 31.8 ระบ ุพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตร ี

“เมื่อถามถึงความเห็นของประชาชนต่อ รัฐบาล บิ๊กตู่ เดินหน้าสู่การเมืองใหม่ เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กและ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือ การเมืองเก่าแบบเดิมที่เคยถูกอ้างก่อนการยึดอ านาจที่ผ่านมา  พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 
65.5 ระบุ รัฐบาล บิ๊กตู่ ก าลังเดินสู่การเมืองเก่าแบบเดิมที่เคยถูกอ้างก่อนการยึดอ านาจที่ผ่านมา ขณะที ่ร้อยละ 34.5 
ระบุ การเมืองใหม่” ผศ.นพดล กล่าว 

ผู้อ านวยการซูเปอร์โพล กล่าวว่า ที่น่าพิจารณา คือ ความรู้สึกเห็นใจของประชาชน สงสาร หดหู่ใจต่อ
การเมือง เมื่อเห็น 4 รัฐมนตรี ถูกกระท าโดยผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลและคนในพรรคพลังประชารัฐ จ าแนกตามกลุ่ม
การเมืองของประชาชน พบว่า พลังเงียบส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 66.3 รู้สึกสงสาร เห็นใจ หดหู่ใจต่อการเมืองไทย เมื่อ
เห็น 4 รัฐมนตรีถูกกระท าโดยผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลและคนในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และแม้แต่ในกลุ่มที่
สนับสนุนรัฐบาลก็ได้ความรู้สึกสงสารเห็นใจมาจ านวนมากถึงร้อยละ 43.6 ในขณะที่ร้อยละ 29.5 ของผู้ไม่สนับสนุน
รัฐบาลรู้สึกสงสาร เห็นใจ หดหู่ใจต่อการเมืองไทย ตามล าดับ ในขณะที่ คนที่สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 56.4 ไม่รู้สึก
อะไร และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.5 ของคนที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลไม่รู้สึกอะไรเช่นกัน 

“ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.5 ไม่เห็นด้วยต่อการลาออกจากทุกต าแหน่งของ สี่รัฐมนตรี ในขณะ
ที่ร้อยละ 37.5 เห็นด้วย” ผศ.นพดล กล่าว 

ผู้อ านวยการซูเปอร์โพล กล่าวว่า 4 รัฐมนตรีกับใจประชาชน คือจุดเน้นของโพลชิ้นนี้ที่ชี้ให้เห็นว่า 4 รัฐมนตรี 
ได้ใจประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มพลังเงียบผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่สงสาร เห็นใจและหดหู่ต่อการเมืองไทย เพราะ 4 รัฐมนตรี
เหล่านี้ถูกผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลและคนในพรรคพลังประชารัฐกระท า โดยส่วนตัววิเคราะห์ว่า 4 รัฐมนตรีเหล่านี้คือ ผู้
ที่มีบุญคุณ ที่ไม่ควรถูกทรยศหักหลัง อกตัญญู และสามารถอุ้มค้ าจุนความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ มากกว่า ด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้ 
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ประการแรก 4 รัฐมนตรี เป็นเสมือนคณะนายทหารชั้นผู้น้อยผู้กล้าในกองทัพส่วนหน้าที่ลุยฝ่ากระสุนกระแส
สังคมเพื่อกรุยทางให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าสู่อ านาจได้อย่างแนบเนียนและท าให้ต่างชาติยอมรับได้แบบพื้นป่าไร้รอยต่อ 

ประการที่สอง 4 รัฐมนตรี ยังไม่มีประวัติด่างพร้อย ยังไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียต่อรัฐบาล 
ประการที่สาม 4 รัฐมนตรี มีส่วนส าคัญสร้างผลงานปรากฏต่อสายตาต่างชาติท าให้ประเทศไทยได้รับการจัด

อันดับเป็นประเทศที่น่าลงทุน มีผลงานในประเทศโดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด-19 เงินเยียวยา อัดฉีดเงินตรงถึงกระเป๋า
ของประชาชน ลดค่าไฟ ลดราคาน้ ามัน ค่าก๊าซ และก าลังลงสู่เศรษฐกิจฐานรากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้หลักผู้ใหญ่
ควรใจเย็นอย่าเป็นไปตามแรงยุของคนข้าง ๆ ควรใช้หลัก “ให้คนคิดเป็นคนท า” 

ประการที่สี่ 4 รัฐมนตรี ได้ต่อสู้ในสนามรบผ่านงบประมาณกฎหมายกู้เงินต่างๆ ให้ผู้หลักผู้ใหญ่และผู้มี 
“ภาวะตัณหา” ทั้งหลายส าเร็จแล้ว ก็จะถูกขจัดออกไปทันทีมันจะเป็นการฝืนกระแสแห่งความดีงาม เป็นแบบอย่างที่
ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ลูกหลานในอนาคตของพวกเราทุกคน เหมือนกับ เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่า
ขุนพลผู้เสียสละช่วยเหลือให้ทุกท่านเข้าสู่อ านาจในขณะนี้ แบบนี้คือ คุณธรรมความดีเหรอ 

“โดยสรุป เสนอให้ “คงรูป” เดิมไปก่อนใช้หลัก The Status Quo จะท าให้บ้านเมืองและประชาชนเดินหน้า
ต่อได้ดีกว่าเพราะถ้าจะเปลี่ยนแปลง รัฐบาลต้องมีเหตุผลเพียงพอว่า พวกเขาผิดอะไร ผลงานก็มีเป็นทุนให้เห็นอยู่ เอา
คนใหม่เข้ามา จะได้ไม่เท่าเสีย ทั้งกระแสสังคมและความดีงามต่อเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ก าลังเฝ้าดูการประพฤติ
ปฏิบัติตนทางการเมืองของผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาล” ผศ.นพดล กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2245973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2245973
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วันที่ 28 มิถุนายน 2563 - 09:57 น. 

‘นิด้า โพล’ ระบปุระชาชนสว่นใหญ่หาคนเหมาะเปน็นายกไมไ่ด ้– หนนุ ‘เพือ่ไทย’ มากกว่า 
พปชร. 

 
ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจของ

ประชาชน เรื่อง “การส ารวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 22 – 24 
มิถุนายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 2,517 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการส ารวจคะแนนนิยมทางการเมือง การส ารวจอาศัย การสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
แบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 95.0 

จากการส ารวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า 
อันดับ 1 ร้อยละ 44.06 ระบุว่าเป็น ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได ้
อันดับ 2 ร้อยละ 25.47 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ บริหารงานดีอยู่แล้ว ท างานตรงไปตรงมา มี
ความซื่อสัตย์ บ้านเมืองสงบไม่วุ่นวายช่วยเหลือประชาชนได้จริง และอยากให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
อันดับ 3 ร้อยละ 8.07 ระบุ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) เพราะ มีประสบการณ์การท างาน การ
บริหารงานที่ผ่านมาได้ดี พูดจริง ท าจริง และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว 
อันดับ 4 ร้อยละ 7.03 ระบุว่าเป็น ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
อันดับ 5 ร้อยละ 4.57 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะเป็นคนตรงไปตรงมา พูด
จริง ท าจริง มีความซื่อสัตย์ และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว 
อันดับ 6 ร้อยละ 3.93 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ อยากได้คนรุ่นใหม่มาบริหาร
ประเทศ และชื่นชอบนโยบายพรรค 
อันดับ 7 ร้อยละ 1.67 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความเป็นผู้น า มี
ความสามารถทางด้านเศษฐกิจ และมีความเข้าใจการเมืองทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ 
อันดับ 8 ร้อยละ 0.99 ระบุว่าเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ชอบผลงานของพรรคเพื่อไทย และ
เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น 
อันดับ 9 ร้อยละ 0.95 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพราะ มีความเป็นผู้น า การท างานมีความยืดหยุ่น 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/page-73.jpg
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อันดับ 10 ร้อยละ 0.87 ระบุว่าเป็น นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) เพราะ มีนโยบายพรรคที่ชัดเจน 
น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ด ี
อันดับ 11 ร้อยละ 0.83 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ ไม่มีประวัติด่างพร้อย และ
มีวิสัยทัศน์ที่ดี 
อันดับ 12 ร้อยละ 0.44 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ มีผลงานในการท างานที่ดี และ
บริหารจัดการงานได้ด ี
อันดับที่ 13 ร้อยละ 0.32 ระบุว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) เพราะ ชอบในการท างาน และชื่น
ชอบเป็นการส่วนตัว และนายชวน หลีกภัย ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
อันดับ 14 ร้อยละ 0.20 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ์
อันดับ 15 ร้อยละ 0.16 ระบุว่าเป็น นายอุตตม สาวนายน (พรรคพลังประชารัฐ) 
อันดับที่ 16 ร้อยละ 0.08 ระบุว่าเป็น หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เพราะ มีประสบการณ์ในการท างานที่ยาวนาน 
และน่าช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ด ี
อันดับ 17 ร้อยละ 0.04 ระบุว่าเป็น นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) 
และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการส ารวจ คะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ที่
ระบุว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, นายอนุทิน ชาญวีรกูล, 
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา, นายชวน หลีกภัย, หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล และนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา มี
สัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส, นายกรณ์ จาติกวณิช, 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, นายอุตตม สาวนายน ยังหาคนที่เหมาะสม
ไม่ได้ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
 ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า 
อันดับ 1 ร้อยละ 32.38 ระบุว่าเป็น ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย 
อันดับ 2 ร้อยละ 20.70 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย 
อันดับ 3 ร้อยละ 15.73 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ 
อันดับ 4 ร้อยละ 13.47 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล 
อันดับ 5 ร้อยละ 7.75 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย ์
อันดับ 6 ร้อยละ 3.42 ระบุว่าเป็น ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
อันดับ 7 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย 
อันดับ 8 ร้อยละ 1.43 ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย 
อันดับ 9 ร้อยละ 1.11 ระบุว่าเป็น พรรคกล้า 
อันดับ 10 ร้อยละ 0.60 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อชาต ิ
อันดับ 11 ร้อยละ 0.36 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา 
อันดับ 12 ร้อยละ 0.20 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
อันดับ 13 ร้อยละ 0.16 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาต ิ
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อันดับ 14 ร้อยละ 0.11 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนา 
อันดับ 15 ร้อยละ 0.08 ระบุว่าเป็น พรรครวมพลังประชาชาติไทย 
  และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการส ารวจ คะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2562 
พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
และพรรคประชาชาติ มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พรรคเพื่อไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเพื่อชาติ 
พรรคชาติพัฒนา ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย และไม่ตอบ/ไม่สนใจมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และผู้ที่ระบุว่า พรรครวม
พลังประชาชาติไทย มีสัดส่วนเท่าเดิม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2245986 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2245986
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แตกพรรค เตรียมเลอืกตั้ง สญัญาณทีน่่าจบัตา 

 
แตกพรรค เตรียมเลือกตั้ง สัญญาณที่น่าจับตาความส าเร็จจากการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อโควิด-19 น่าจะ

เป็นบทพิสูจน์ภาวะผู้น าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สะท้อน
จากผลส ารวจโพลล์จากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และเสียงชื่นชมจากอารยประเทศ  
  แต่น่าเสียหายที่เกิดปัญหาช่วงชิงอ านาจภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เพียงอ้างความแข็งแกร่งภายใน
พรรค กดดันให้ “บิ๊กตู่” ต้องจัดองคาพยพของฝ่ายบริหารใหม่ ทั้งที่ “บิ๊กตู่” อาจไม่พร้อมที่จะปรับ ครม.ในระหว่างที่
ประเทศก าลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างลงตัว  
 จับตาอนาคต “4 กุมาร” 
  แม้จะมีแรงเขย่าจากกลุ่มอ านาจใหม่ในพลังประชารัฐ แต่ถ้าสังเกตจากท่ าที นายกฯ จะเห็นว่าหลายครั้ง 
นายกฯ ปฏิเสธที่จะตอบเรื่องการปรับ ครม.ในช่วงนี้ เพราะต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 ผ่านไปก่อน รวมทั้งไม่ต้อง การ “เปลี่ยนม้ากลางศึก” กระทั่งล่าสุดนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย ออกมายืนยันว่า “ไม่มีเอกสาร 4 กุมารยื่นลาออก” แต่เมื่อจับสัญญาณจาก นายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ “เวลาเปลี่ยนไป รัฐมนตรีก็ต้องเปลี่ยนไป” วลีเด็ดจากปากรองนายกฯ
ด้านเศรษฐกิจดังกล่าว หลายคนพุ่งไปที่กลุ่ม “4 กุมาร” ประกอบด้วย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดม ศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และ นายก
อบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นทีมเศรษฐกิจภายใต้การน าของ “สมคิด” ที่วันนี้ถูกกลุ่มอ านาจ
ใหม่ในพรรคปั่นกระแส หมดเวลาบนเก้าอี้รัฐมนตรีแล้ว ขณะที่ท่าทีจาก “4 กุมาร” เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อ นาย
สุวิทย์ ยอมรับว่า เป็นไปได้ว่าจะตัด สินใจลาออกจากต าแหน่ง พร้อมกันทั้ง 3 คน คือ ไปแบบมีศักดิ์ศรี มาด้วยกันก็ไป
ด้วยกัน  
เมื่อ “4 กุมาร” ลาออก เป็นไปได้สูงที่ “สมคิด” จะออกตาม ถึงวันนั้น อาจได้เห็นกลุ่มการเมืองใหม่ เกิดขึ้นอีกครั้ง   
 “หมอวรงค์” ตั้งกลุ่มใหม่ 
ในขณะที่ศึกในพลังประชารัฐก าลังคุกรุ่น ศึกในพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) โหมขึ้นมาเช่นกัน เมื่ออยู่ๆ 
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรค รปช. โดย “หม่อมเต่า” 
อ้างว่าเดินคนละทางกับคนคอนโทรลพรรค ประกอบกับมีกระแสข่าวเตรียมปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงใช้ โอกาสนี้
ลาออกจากพรรค ซึ่งทางแกนน าพรรคเตรียม นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีในโควต้า พรรค รปช.
แล้ว   ประเด็นร้อนจาก “หม่อมเตา่” ยังไม่จางหาย คราวน้ีถึงคิว นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ได้ประกาศลาออกจากพรรค 
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รปช.อีกคน แต่กรณีของ “หมอวรงค์” เป็นการจากกันไปด้วยดี ด้วยเหตุผลต้องการการท างานในเชิงวิชาการ คือการ
หาข้อมูล ข้อเท็จจริงมายืนยันหักล้างข้อมูลที่บิดเบือนของกลุ่มการเมือง ที่ใช้ข้อมูลเท็จบิดเบือน ตลอดจนแสวงหาทาง 
ออกที่ดีให้แก่ชาติบ้านเมือง ถ้าสังกัดพรรคการเมืองอาจจะมีข้อจ ากัดในการหาแนวร่วมและไม่คล่องตัว  ล่าสุด หมอ
วรงค์ ประกาศเตรียมแถลงเปิดตัวกลุ่มการเมือง เดินหน้า ท างานตามอุดมการณ์ที่ตั้งใจไว้ให้ส าเร็จต่อไป  
“กรณ์”ปั้นพรรคกล้า 
  พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นอีกพรรคการเมืองที่ยังป่วนไม่เลิก เป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่ นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฎ์ ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค ปรากฏมีคลื่นใต้น ้าจากส.ส.อย่างต่อเนื่อง โดยอ้างความไม่พอใจการบริหารของ
คณะผู้บริหารพรรค ท าให้แกนน าพรรคทยอยออกไปทีละคนสองคน เริ่มตั้งแต่การลาออกของ กรณ์ จาติกวณิช อรรถ
วิชช์ สุวรรณภักดี และต่อมา พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ลาออกเพ่ือไปช่วยงานรัฐบาล 
 เหตุผลส าคัญที่ “กรณ์” ลาออกจากพรรคที่เคยสังกัดในพรรคประชาธิปัตย์นาน 15 ปี เขาระบุว่าต้องการเดินหน้า
สร้างทางเลือกทาง การเมือง เป็นการเมืองที่ต้องกล้าคิด กล้าท า เป็นต้นกล้าของความคิดใหม่ๆ มีเป้าหมายส าคัญคือ 
“การท าให้คนไทยมีความหวังในอนาคตที่ดีขึ้น” ต่อมา พรรคกล้า เปิดโฉมหน้าผู้บริหารพรรค 9 คน คือ 1. นายกรณ์ 
จาติกวณิช หัวหน้าพรรค 2. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค 3. นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัว หน้าพรรค 4. 
นายภิมุข สิมะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค 5. นายพงษ์พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรค 6. นายณัฐนันทน์ กัลยาศิริ นาย
ทะเบียนพรรค 7. ดร.เอราวัณ ทับพลี เหรัญญิกพรรค 8. นายเบญจรงค์ ธารณา กรรมการบริหาร และ 9. นายมนต์ชีพ 
ศิวะสินางกูร 
“ภูมิธรรม”ดันกลุ่มแคร์  
  ปัญหาการบริหารจัดการในพรรคเพื่อไทย ส่งผลให้แกนน าพรรคหลายคนทยอยโบกมือลาไปไม่น้อย ล่าสุดเมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา  “4 ขุนพลข้างกายทักษิณ” อย่าง นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นาย
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ได้ผนึกก าลังเปิดตัวกลุ่มการเมือง
ใหม่ ใช้ชื่อว่า “คณะผู้ห่วงใยประเทศ” หรือ “กลุ่มแคร์” นอกจากนั้น สมาชิกกลุ่มแคร์ ยังมี น.ส.ลักขณา ปันวิชัย 
(แขก ค าผกา) นักเขียนและพิธีกรรายการโทรทัศน์, น.ส.วีรพร นิติประภา (แหม่ม) นักเขียนเจ้าของรางวัลซีไรต์, นาย
ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิก, นายพริษฐ์ รักตพงศ์ไพศาล ลูกชายนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล (เฮียเพ้ง) ภูมิธรรม ให้
ความหมายของ “กลุ่มแคร์” ว่าปักหมุดขับเคลื่อนวาระสังคมโดยการเมืองภาคประชาชน civic movement และยังมี
ด าริความคิดและเช่ือมั่นประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิด ท า เป็น พื้นฐานประชาธิปไตย 
 “3 เกลอ”ตั้งคณะก้าวหน้า  
  หลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบตามค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรค และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช อดีตโฆษกพรรค เกาะกลุ่ม
ตั้ง “คณะก้าวหน้า” แต่แนว คิดยังเดินหน้าเพื่อสานต่อภารกิจของพรรคอนาคตใหม่ ที่เปลี่ยนไปชื่อ “พรรคก้าวไกล” 
“เราก าลังอยู่ในบทพิสูจน์อีกครั้ง ว่าเราจะเดินต่อไปอย่างไร เราแพ้แล้วใช่หรือไม่ เมื่อถูกยุบพรรคแล้วการฟื้นตัว
กลับมาคงเป็นไปไม่ได้แล้วใช่หรือไม่ นี่เป็นอีกครั้งที่พวกเราชาวอนาคตใหม่ตกอยู่ในสถานการณ์ ที่จะท าสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้ให้เป็นไปได้ เราจะพิสูจน์ให้ได้ว่าแม้เราจะถูกท าลาย แต่พวกเราจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้ดังนกฟินิกซ์ ในชื่อของ
คณะก้าวหน้า” เป็นเสียงจากนายปิยบุตรที่ประกาศกร้าว พร้อมเดินหน้าเข้าไปสถาปนาอ านาจน าแบบใหม่พร้อม
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ข้อเสนอเดิมๆ คือ ให้นายกฯลาออก แล้ว ให้สภาผู้แทนราษฏรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
และ ยุบสภาเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
  จับตาหลังจากนี้ ยังมีนักการเมือง ที่จ่อลาออกจากพรรคการเมือง รอจังหวะก้าว แต่งตัวรอเสียงระฆังดังขึ้น
เมื่อไร เมื่อนั้นได้เห็นคนการเมืองขยับแข้งขยับขา ตีปีกพรึบพรับ รับเทศกาลเลือกตั้งอีกครั้ง!!  
  
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/439894?as= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/439894?as=


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

64 

 

 
วันที่ 27 มิถุนายน 2563 - 12:01 น. 

สถานคีิดเลขที่12 : เวลคัม‘บิก๊ปอ้ม’ : โดย จ าลอง ดอกปกิ 

 
บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขยับจากประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ มายืนหัวแถว ด ารง

ต าแหน่งหัวหน้าพรรค 
เป็นตัวแทนของพรรค ตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง มีอ านาจ หน้าที่ประการต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  

มิได้เป็น ตัวจริงเสียงจริงหลังฉาก ที่ไม่ต้องรับผิดชอบบริหาร-ท าหน้าที่ตามกฎหมายและข้อบังคับพรรค เหมือนในอดีต
อีกต่อไป นักวิชาการ ฝ่ายการเมือง ผู้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ใครต่อใคร วิเคราะห์การก้าวเข้ามารับต าแหน่งหัวหน้า
พรรคของบิ๊กป้อม ต่างๆ นานา เนื่องจากโดยทั่วไป จะมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคการเมือง ก็ต่อเมื่อมี
การเลือกตั้ง-ก่อนการเลือกตั้ง อาจมีบ้างเหมือนกัน ที่เปลี่ยนนอกกาลฤดูเลือกตั้ง อย่างกรณีพรรคเพื่อไทย ผลักดัน 
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ แทน พล.ต.อ.วิโรจน์ เปาอินทร์ เนื่องจากหัวหน้าพรรคเดิมมิได้เป็น ส.ส. แต่พรรคเพื่อไทยได้
ต าแหน่ง ผู้น าพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีบทบาท หน้าที่ในสภา  แต่พรรคพลังประชารัฐ มิได้ประสบ
ปัญหาในทางเทคนิคแม้แต่น้อย ปัญหาความขัดแย้งภายในที่เกิดขึ้น ที่จริง ‘บิ๊กป้อม’ ผู้มากบารมีของพรรค สามารถ
บริหารจัดการ แก้ปัญหาได้อยู่แล้ว 

ไม่ว่าอยู่ต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งไหน ไม่จ าเป็นต้องมาเป็นหัวหน้าพรรคเท่านั้น ถึงเอ้ือมมือจัดการได ้
หากจะเข้ามาเตรียมการ เพื่อเลือกตั้งก็เร็วเกินไปเหตุผลเปลี่ยนหัวหน้า ที่มีน้ าหนักมากสุด อ่านผ่านร่องรอย ความ
เคลื่อนไหวบรรดาสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ คือต้องการจัดแถวใหม่ เพื่อกดดัน ปูทางสู่การปรับ ครม. 

ต าแหน่งส าคัญในพรรค ต้องสอดคล้องกับการจัดวางตัวในต าแหน่งรัฐมนตรีเมื่อลดบทบาท อุตตม สาวนายน 
ปลดสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ก็ย่อมต้องการให้การเปลี่ยนแปลง มีแรงส่งกระทบถึงต าแหน่งรัฐมนตรีที่สองคนนี้นั่งอยู่ 
และเป็นเก้าอี้้เป้าหมายของกลุ่มกองหนุนก่อการยึดพรรคคืน ที่ตั้งเป้าหมายแต่ต้นเมื่อครั้งฟอร์มรัฐบาลเบื้องลึก 
เบื้องหลังการถ่ายท า อีกประการที่มีการพูดถึงคือ เป็นการเตรียมการ เผื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถอดใจกลางคัน 
เนื่องจากมีบันไดหนีไฟ ตามรัฐธรรมนูญพาดพร้อม รอคนนอกปีนไต่สู่ต าแหน่งนายกฯแต่ไม่ว่า ตื้นลึก หนาบางประการใด 

เมื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กระโจนเข้าสู่สนามการเมืองเต็มตัว นับแต่ 27 มิถุนายนเป็นต้นไป พลัง
ประชารัฐ พรรคแกนน ารัฐบาล จะตกเป็นเป้าใหญ่ เปลี่ยนสถานะกลายเป็นต าบลกระสุนตกอย่างมิต้องสงสัยเมื่อมา
เป็นหัวหน้าพรรค ถือธงน า เข้าสู่สนามเลือกตั้งครั้งหน้าคู่แข่งที่ต้องการตัดก าลังมิให้เติบใหญ่ ไม่ได้มีแค่ฝ่ายค้านเท่านั้น 
หากแต่ยังมีพรรครัฐบาลด้วย และสมาชิกประชาธิปัตย์ อภิปรายรับน้องรับพี่ ว่าด้วยยืมใช้ คงรูปไปบ้างแล้ว ในการ
ประชุมสภาวาระพิจารณารายงานความคืบหน้าตามแผนปฏิรูปประเทศ 2 วันก่อน พลังประชารัฐโหวตส่งบิ๊กป้อมขึ้น

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
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หัวหน้าผลพวงจากปัญหาความขัดแย้งภายใน แบ่งฝักฝ่ายข้อมูลจากภายในการตรวจสอบกันเอง ก็จะหลั่งไหลบ่อน
เซาะท าลาย ดิสเครดิตบิ๊กป้อมอีกทาง ซึ่งปรากฏให้เห็นมาบ้างแล้วไม่เพียงแต่ชื่อบิ๊กป้อมจะเรียกแขก โจมตีได้เป็น
อย่างดีพรรคจะไม่สงบเงียบเหมือนที่ผ่านมาทุกย่างก้าวนับต่อแต่นี้ บิ๊กป้อมยังต้องระวัง เนื่องจากมีผล กระทบต่อ
อนาคตการเมืองทั้งสิ้น 

หากเคลิบเคลิ้ม ฮึกเหิม ต่อไปอาจมีปัญหาในหมู่พี่น้องเกิดขึ้นได้ มาถึงขั้นนี้แล้ว เลือกตั้งครั้งต่อไป เป้าหมาย
ย่อมอยู่ที่เก้าอี้นายกรัฐมนตรี หากตกลงกันไม่ได้ก็อาจแตกคอ บาดหมาง  อีกปม ใครๆ ก็รู้ว่าพี่ใหญ่ ใจดี ใครขอ 
น าเสนออะไร ไม่เคยปฏิเสธน้องๆ ลูกๆ หลานๆ ลิ่วล้อ บริวาร ที่ผ่านมาข่าวไม่สู้ดีนัก เมื่อบิ๊กป้อมใหญ่ขึ้น เครือข่าย 
คนแวดล้อมจะใหญ่ตาม ขยายอาณาจักรหรือไม่ เรื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตบิ๊กป้อมภาพลักษณ์เป็นเรื่อง
ส าคัญในทางการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2244663 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2244663
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27 มิ.ย. 2563-12:32 น. 

FootNote:ชะตากรรมของ‘กลุ่ม 4 กุมาร’ กบัวถิแีห่ง สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

 
FootNote:ชะตากรรมของ‘กลุ่ม 4 กุมาร’ กับวิถีแห่ง สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับต่อสถานะของ "กลุ่ม 4 กุมาร"ภายในพรรคพลังประชารัฐ 

เป็นความเด่นชัดที่จะถูก"กวาดล้าง"อย่างสิ้นเชิง ไม่ว่า นายอุตตม สาวนายน ไม่ว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ไม่ว่า 
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ไม่ว่า นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ไม่น่าจะมีช่ือด ารงอยู่ในคณะกรรมการบริหารพรรค ตัดบัวไมเ่หลือ
ใย จัดการจนแทบไม่เหลือร่องรอยอะไรเลยภายในพรรคพลังประชารัฐแม้แต่ นายชวน ชูจันทร์ ก็อาจไม่ด ารงคงอยู่ 

การตัดสินใจเช่นน้ีมิได้หมายความว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเหี้ยมโหด หากแต่ต้องยอมรับว่าการด ารง
อยู่ของเรือชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต้องมีน้ าพยุง เมื่อบรรดาน้ าๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสามมิตร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
โคราชพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกปปส. ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือ
ตอนล่าง ไม่เอาไฉน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะขวางเจตนารมณ์ของแม่น้ าที่พยุงให้เรือแล่นไปได้ 

ค าถามที่ตามมาก็คือ เมื่อองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเป็นเช่นนี้ สถานะของ"
กลุ่ม 4 กุมาร"ในครม.จะได้รับผลสะเทือนไปด้วยหรือไม่ มีความมั่นใจเป็นอย่างสูงว่าน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องเป็นคนอื่นมิใช่ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องเป็น
คนอื่นมิใช่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ กระทั่งต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาก็ต้องเป็นคนอื่นมิได้เป็นของ นายสุ
วิทย์ เมษินทรีย์ แล้ว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จะเป็นอย่างไร นี่คือต าแหน่งที่พรรคพลังประชารัฐมิอาจก าหนด 

ประเด็นอันแหลมคมเป็นอย่างสูงมิได้อยู่ที่ว่าสถานะของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จะเป็นเช่น"กลุ่ม 4 กุมาร"
หรือไม่หรือว่าจะยังหนังเหนียว ด ารงคงอยู่ในต าแหน่ง"รองนายกรัฐมนตรี"และคอยส่งเสียงในกระบวนการทาง
เศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ที่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเทคแอ็กชั่นหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4394058 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4394058
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/FootNote1-18.jpg
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 4 ทางเลอืก "4 กุมาร" พลงัประชารัฐ 

 
4 ทางเลือก "4 กุมาร" พลังประชารัฐ 
โอกาสที่ "4 กุมาร" จะวางอนาคตของตัวเอง ด้วยการลาออกจากสมาชิกพลังประชารัฐ และตั้งพรรคใหม่ 

เป็นไปได้สูงการประชุมใหญ่ของพรรค พลังประชารัฐ (พปชร.)  เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหาร(กก.บห.) พรรคชุดใหม่ 
ต าแหน่งส าคัญ ๆ เป็นไปตามคาด เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก  บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯ  เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง เพราะมีการเสนอเพียงรายช่ือเดียว  

ขณะที่ นายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล เป็น
เหรัญญิกพรรค และ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรคส่วนกรรมการบริหารพรรคใหม่อีก 23 คน 
ประกอบด้วย  นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นาย
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายวิรัช รัตนเศรษฐ นายไพบูลย์ นิติตะวัน นายสุชาติ ชมกลิ่น นาย
อิทธิพล คุณปลื้ม  

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ นายสุพล ฟองงาม นายพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ นายชาญวิทย์ วิภูศิริ นายสรวุฒิ 
เนื่องจ านงค์ นายนิโรธ สุนทรเลขา นายไผ่ ลิกค์ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ นายสุรชาติ ศรีบุศกร 
นายนิพันธ์ ศิริธร นางประภาพร อัศวเหม และ นายสกลธร ภัททิยกุล รวมทั้งสิ้น 27 คน 

ส าหรับคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่นี้ ไม่มีชื่อ “4 กุมาร” อันประกอบด้วย นายอุตตม 
สาวนายน รมว.คลัง อดีตหัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน อดีตเลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษิ
นทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม อดีตรองหัวหน้าพรรค และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการ
นายกฯ อดีตกรรมการบริหารพรรค ร่วมอยู่ในทีมบริหารแต่อย่างใด 

เกิดค าถามว่า เมื่อ “4 กุมาร” ไม่มีรายชื่ออยู่ในคณะผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐแล้ว อนาคตของพวกเขาทั้ง 
4 คน จะเป็นเช่นไร 

ในแนวทางที่เป็นไปได้ส าหรับอนาคตของ “4 กุมาร” เป็นไปได้ 4 แนวทาง ดังนี ้
1.ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ  
2.ลาออกจากรัฐมนตรี 
3.ร่วมกันต้ังพรรคการเมืองใหม่ เดินหน้าท างานการเมืองต่อ 
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4.กลับบ้านพักผ่อน ยุติเส้นทางการเมือง 
จาก 4 แนวทางดังกล่าว ไปดูแนวทางที่ 1 ลาออกจากสมาชิกพรรค แนวทางนี้ “มีโอกาสเป็นไปได้สูง” เพราะในเมื่อ
หลายๆ คนในพรรคไม่ต้องการ แถมออกมาขับไล่ไม่ไว้หน้า จะอยู่ไปท าไม?  

ส่วนแนวทางที่ 2  เรื่องการลาออกจากรัฐมนตรี แนวทางนี้โอกาสน่าจะ "เป็นไปได้น้อย" เพราะภายหลังการ
เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ จบลง ทั้ง นายอุตตม และ นายสนธิรัตน์ ได้ออกมาประสานเสียง
เหมือนกันว่า ขอเดินหน้าท างานต่อในฐานะ “รัฐมนตรี” ส่วนจะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
นายกรัฐมนตร ี

ส าหรับแนวทางที่ 3 ตั้งพรรคการเมืองใหม่ และเดินหน้าท างานต่อ แนวทางนี้ ก็ “มีโอกาสเป็นไปได้สูง” แต่
คงไม่ใช่จะต้ังพรรคขึ้นใหม่ในเร็ว ๆ นี้ เพราะการเลือกตั้งคงยังไม่มาถึงในเร็ววัน 
ขณะที่แนวทางสุดท้าย กลับบ้าน ยุติเส้นทางการเมือง แนวทางนี้ ว่ากันว่า "เป็นไปได้น้อย" เพราะส่วนใหญ่คนที่เข้ามา
เล่นการเมืองแล้ว น้อยคนนักที่จะเลิกเล่นง่าย ๆ แถมยังเคยท างานผ่านต าแหน่งส าคัญๆ ทั้งในพรรคการเมือง และ
ต าแหน่งในเชิงบริหารมาแล้ว  

ดูๆ แล้ว เหลือ 2 แนวทางที่ “4 กุมาร” จะวางอนาคตของตัวเอง คือ ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 
และเดินหน้าท างานการเมืองต่อ ด้วยการต้ังพรรคใหม่ในอนาคต 
ส่วนแนวทางที่ทั้ง 4 คน จะเลือกเดินอย่างไร ไม่นานเกินรอ คงได้รู้กัน... 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/440000?as= 
 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/440000?as=
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วันที่ 27 มิถุนายน 2563 - 18:00 น. 

บทความโดย โคทม อารียา : วกิฤตใหญ่ 

 
วันที่เขียนบทความนี้คือวันที่ 24 มิถุนายน 2563 วันครบรอบ 88 ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
(constitutional monarchy) ขอให้ประชาธิปไตยจงเจริญ แต่มีข่าวร้ายครับ นอกจากจะมีวิกฤตโควิดที่บุคลากร
สาธารณสุข – ตั้งแต่แพทย์ถึง อสม. – ได้ช่วยควบคุมการระบาดได้ด้วยดี โดยการร่วมมือของประชาชนแล้ว สังคม
การเมืองไทยแสดงอาการน่าวิตก ว่าภัยคุกคาม (ไม่ใหม)่ จะคืนมา นั่นคอืการกลับมาของอ านาจเก่า หมายถึง ทหาร/
ข้าราชการที่หลงอ านาจ และนักการเมือง ที่ต้องการอ านาจเพื่อผลประโยชน์ ทั้งหมดนี้โดยอ้างประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

คงไม่สามารถยกตัวอย่างของอาการได้ครบถ้วน แต่ขอยกเฉพาะเรื่องที่ผมวิตกก็แล้วกัน 
1) การยกร่างรัฐธรรมนูญที่ขาดการมีส่วนร่วมในการร่าง แต่แก้ไขได้ยากมาก 
2) ก่อนการน าร่างรัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติ สนช. ได้เสนอฝากประเด็นเพิ่มอ านาจ สว. ที่มาจาก

แต่งตั้งให้ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี ท าให้การสืบทอดอ านาจชัดขึ้น รวมถึงอ านาจที่จะสืบทอดแก่สมาชิก สนช. บางคน
ที่หวังจะผันตัวเองเป็น สว. 

3) การวินิจฉัยของ กกต. ในการจัดสรร ส.ส. บัญชีรายชื่อ ให้แก่พรรคที่ได้คะแนนน้อย ซึ่งโดยสัดส่วนจะได้ 
ส.ส. ไม่ถึงหนึ่งคน 

4) การยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นพรรคที่ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะต่อสู้ในระบอบรัฐสภา โดยข้ามขีดแบ่ง
ฝ่ายรัฐบาล – ฝ่ายค้าน เพื่อให้มาร่วมกันออกกฎหมายเพื่อประชาชน พร้อมทั้งปฏิเสธวิธีการเดิม ๆ เช่น การจัด
งบประมาณแฝงให้ ส.ส. เขตน าไปบริหารในเขตพ้ืนที่ของตน 

5) การออกกฏหมาย “ยุทธศาสตร์ชาติ” บังคับใช้ 20 ปี โดยตั้งเป้าหมายที่แทบเป็นไปไม่ได้ เช่น ผลผลิตมวล
รวมของประเทศหรือ GDP ว่าจะต้องเติบโตไม่น้อยกว่าปีละ 5% (ห้าปีของรัฐบาล คสช. และปีกว่าของรัฐบาลผู้สืบ
ทอดไม่เคยท าได้ตามเป้าหมายนี้) รายได้ขั้นต่ า 21,000 บาท ต่อคนต่อเดือนในปี 2564 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่
น้อย กว่า 3 ล้านล้านบาทต่อปี รัฐบาลที่ปฏิบัติไม่ได้ (ยกเว้นรัฐบาลผู้สืบทอดฯ) อาจถูกฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ 

6) ท่ามกลางวิกฤตโควิด ส.ส. จ านวนหนึ่ง โดยเฉพาะที่ต้องการเงินไปดูแลคะแนนเสียงในพื้นที่ หาวิธีแซะให้
ผู้บริหารพรรคที่ไม่มีถุงเงินพ้นจากต าแหน่ง ซึ่งเป็นการยืนยันว่า ไม่สนใจ new normal in politic (การเมืองวิถีใหม่) 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%81.%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%81.%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%81.%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A1.jpg
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และเรียกร้องให้กลับสู่การเมืองวิถีเก่าโดยเร็ว โดยลืมเรื่องที่เคยเป่านกหวีดเรียกร้องการปฏิรูปการเมือง และลืมการ
เชื้อเชิญทหารเข้าสู่อ านาจเมื่อประมาณ 6 ปีที่แล้ว 

7) น่าสงสัยว่าการรีบกลับสู่วิถีเก่าจะมีปัจจัยในเรื่องเงินกู้ฟื้นฟูหลังโควิด จ านวนสี่แสนล้านบาทด้วยหรือไม่ 
เงินกู้นี้รัฐบาลประกาศยืนยันว่าจะไปช่วยประชาชน แต่จะท าอย่างไรจึงจะเอาชนะแนวโน้มที่ว่า “ผู้ใดมีอ านาจ
ตัดสินใจ ประโยชน์ในอันดับต้นจะไหลไปสู่ผู้นั้น” ข่าวจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เมื่อที่ 23 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับโครงการขอแบ่งสี่แสนล้านแจ้งว่า มีหน่วยงานราชการเสนอโครงการดังนี้ 
(1) ในแผนงานการเติบโตที่ยั่งยืน มี 164 โครงการ วงเงิน 284,302 ล้านบาท (33.8%) (2) ในแผนงานเศรษฐกิจฐาน
ราก มี 33,798 โครงการ วงเงิน 465,023 ล้านบาท (55.3%) (3) ในแผนงานสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต มี 301 โครงการ วงเงิน 91,942 ล้านบาท (10.9%) 
ความรวดเร็วในการเสนอโครงการ ด้านหนึ่งอาจแสดงถึงประสิทธิภาพของระบบราชการ อีกด้านหนึ่งชวนให้สงสัยว่า
ส่วนหนึ่งของโครงการเหล่านี้ อาจเป็นโครงการเก่าที่เคยถูกปฏิเสธในการบรรจุไว้ในงบประมาณปีก่อน หรือได้เตรียม
เผื่อไว้ส าหรับเสนอของบประมาณปีนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีข่าวว่าประชาชนผู้เป็นเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ ได้มีส่วน
ร่วมเสนอโครงการมากนอ้ยเพียงใด แม้บางทีจะเป็นการมีส่วนร่วมแบบขอไปทีก็ตาม 

8) หลังโควิด (ซึ่งแพทย์บางคนบอกว่า ยังจะมีระลอกสองที่อาจรุนแรงกว่า จึงไม่อาจบอกว่าจะพ้นจากโควิด
ได้เมื่อไร) จะมีผู้ตกงานเรือนล้าน เมื่อรัฐบาลหมดเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาทที่ได้จ่ายไปเป็นเวลาสามเดือนแล้ว 
เขาเหล่านี้จะเดือดร้อนมาก หากการจ้างงานไม่ฟื้นตัว ธุรกิจใหญ่น้อยจะต้องปรับตัวอย่างมาก รัฐบาล/ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะช่วยเหลืออย่างไรจึงจะไม่ถูกกล่าวหาว่าเอาเงินไปช่วยคนรวย และช่วยอย่างไรจึงจะเป็นธรรม
พอสมควร 

สรุปเบื้องต้นจากอาการโดยสังเขปดังกล่าวคือ อาการร้ายจากโควิดยังไม่ทันผ่านไป อาการซ้อนขึ้นมาคือ ส.ส. 
จ านวนหนึ่งมุ่งเขย่าฐานการเมือง ช่วงชิง/ทวงถามเก้าอี้ และขอพึ่งถุงเงินเพื่อเพิ่มโอกาสครองคะแนนเสียง แบบ old 
normal ต่อไป โดยไม่ค านึงถึงข้อครหาและความเอือมระอาที่ประชาชนส่วนหนึ่งมีต่อการตีชิงผลประโยชน์เช่นนี้ 
ผมพยายามเงี่ยหูฟังว่าจากฝ่าย คสช. โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีชื่อเสียงเสียหายว่าเขาคิดกันอย่างไร ก็ดีใจที่ได้อ่านหนังสือของ
สุวิทย์ เมษินทรีย์ ชื่อ “โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน” ซึ่งเสนอแนวคิด “ความพอเพียงใน
โลกหลังโควิด” ได้อย่างน่าสนใจ แม้จะไม่เห็นด้วยกันทั้งหมด แต่ก็ถือว่าเป็นการน าเสนอนโยบาย “หลังโควิด” ที่เป็น
ระบบ เป็นทางเลือก เป็นการเชื้อเชิญให้เกิดการถกแถลง (deliberation) เพื่อให้เกิดพลังทางความคิดในสังคม จึงขอ
เ ชิ ญ ช ว น ใ ห้ ผู้ อ่ า น เ ปิ ด ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี้ ดู ท า ง อ อ น ไ ล น์ ที่  
https://drive.google.com/file/d/1AmaGwWGnLV6aS2AM7RCRX5bixKANLQN4/view 
มีบางคนบอกว่ากลุ่ม 3 ป. เขาเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันมาก พี่ใหญ่ท าอะไร พี่รองท าอะไร น้องสามย่อมรู้เห็นด้วย 
เพียงแต่รักษาระยะห่างไม่ให้พลอยถูกกระทบไปด้วย แต่ผมยังมองโลกในมุมอื่นอยู่บ้าง เช่น เมื่อใครพูดในเชิงบวก ก็
ควรย้ าค าพูดเหล่านั้นบ่อย ๆ ขึ้น เผื่อคนพูดจะท าตามที่พูด (แม้ในการเมืองไทยที่หลายคนมีความทรงจ าสั้น และมี
ความเป็นศรีธนชัยสูง สังคมการเมืองจะไปได้ยากเพราะตกอยู่ในสภาพ “ความไว้วางใจต่ า”) 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายกรัฐมนตรีประกาศทางโทรทัศน์ว่า ใกล้ชัยชนะเหนือโควิด (กว่า 28 วันที่ไม่มีการติด
โรคโควิดจากในประเทศ) และประกาศการเข้าสู่ยุคหลังโควิดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยสรุปคือ 
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1) ผนึกทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทย 
2) ให้ผู้มีส่วนได้เสียตัวจริงเป็นผู้ประเมินผลงานภาครัฐ 
3) ก าหนดนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม “ไม่ปล่อยให้เกมการเมืองที่ไม่สุจริต
มาดึงรั้งการก้าวไปข้างหน้าของประเทศ” 

ดูเหมือนจะยอมรับโดยปริยายว่า การมีส่วนร่วมที่ผ่านมา (รวมทั้งเรื่องเงินฟื้นฟูสี่แสนล้าน?) ยังขาดการมีส่วน
ร่วม ยังไม่ได้มีการประเมินประสิทธิผลโดยกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา มีแต่การรายงานของหน่วยงานราชการเองถึง
ประสิทธิภาพและผลการด าเนินกิจกรรม (output) และเคยมีการปล่อยให้เกมการเมืองที่ไม่สุจริตมาก้าวก่าย แต่สิ่ง
เหล่านี้ต้องเปลี่ยนไปเพราะเราก าลังเผชิญวิกฤตใหญ่ 

ในเรื่องการผนึกก าลังของทุกฝ่าย ผมอยากให้เชิญชวนฝ่ายที่ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยกับรัฐบาลให้เข้ามามีส่วน
ร่วม เช่น (1) ฝ่ายคนรุ่นใหม่ ซึ่งในทางการเมือง คนรุ่นใหม่ไม่มากก็น้อยเคยถือว่าอดีตพรรคอนาคตใหม่เคยเป็น
ความหวังของพวกเขา ตอนนี้พรรคถูกยุบไปโดยวิถีเก่า กลายมาเป็นหนึ่งพรรค-หนึ่งกลุ่ม รัฐบาลจะเปิดพื้นที่ให้พวก
เขาและคนรุ่นใหม่มากขึ้นได้ไหม (2) ฝ่ายผู้ใช้แรงงาน ทั้งในและนอกระบบ ซึ่งเราจะต้องรับฟังความเดือดร้อนและ
หาทางฟื้นฟู โดยเฉพาะปูทางเข้าสู่การเป็นแรงงานในระบบที่มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสมให้มากขึ้น (3) ฝ่ายทุนใน
ประเทศทั้งที่มีตัวแทนเป้นระบบ เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สภา SME ฯลฯ และยังไม่มีตัวแทนเป็นระบบ 
ประเด็นหนึ่งที่ควรรับฟังคือการลดการผูกขาดและการลดบทบาททางการเมืองของกลุ่มทุนบางกลุ่มที่มุ่งรักษา
ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมของทุนกลุ่มนั้น ๆ (4) ภาคประชาสังคม เช่น ที่ท างานเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ท างานด้านสิทธิมนุษยชน ฯลฯ เราควรฝ่าวิกฤตใหญ่ไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ปล่อย
ให้ผู้คนจ านวนมากหมดหวังกับการเมืองทุจริตที่ “ดึงรั้งการก้าวไปข้างหน้าของประเทศ” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2245606  

https://www.matichon.co.th/article/news_2245606
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27 มิถุนายน 2563 - 18:39 น. 

"อนชุา"มั่นใจ"บิก๊ป้อม" น าพาพรรคเจริญรุ่งเรือง-หมดปญัหาความขัดแย้ง 

 
 

"อนุชา" น าทีม กก.บห.ชุดใหม่ แถลงขอบคุณ มั่นใจ "บิ๊กป้อม" น าพาพรรคเจริญรุ่งเรือง-หมดปัญหาความ
ขัดแย้ง พร้อมเตรียมทีมงาน สนับสนุนนายกฯ น าพาประเทศพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ ย้ าเป็นเลขาไม่เกี่ยวกับต าแหน่ง ครม." 

นายอนุชา นาคาศัย  เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ น าทีมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ แถลง
ข่าวว่า ขอบคุณสมาชิกพรรค ที่ได้เลือกตนเองเป็นเลขาธิการพรรค โดยการประชุมใหญ่ของพรรคได้รับความร่วมมือ
จากกรรมการบริหารพรรคชุดเก่าเป็นอย่างดีและที่ประชุมได้ไว้วางใจเลือกพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  เป็นหัวหน้า
พรรคคนใหม่ เพราะสิ่งที่ตนเองได้รับจากหัวหน้าพรรคคนใหม่คือความตั้งใจ และความจริงใจที่ จะเห็นพรรคพลัง
ประชารัฐเป็นสถาบันการเมืองอันดับต้นของเมืองไทย และต้องการเห็นความเป็นเอกภาพของสมาชิกพรรค ต้องการ
เห็นพรรคเป็นเสาหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งพลเอก
ประวิตรได้ทุ่มเท เสียสละท างานในฐานะประธานยุทธศาสตร์ ช่วยหล่อหลอมรวมใจสมาชิกพรรคให้เป็นหนึ่งในการ
ท างานร่วมกัน  

อีกทั้งยังเดินทางไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนและตนเอง ยืนยันว่า พลเอกประวิตร เป็น 
คนที่ทุ่มเทเสียสละ และสิ่งที่พลเอกประวิตรต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมไทยคือ อยากเห็นประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น อยากเห็นประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง และอยากเป็นก าลังส าคัญให้นายกรัฐมนตรีในการบริหารบ้านเมืองให้ก้าวสู่
ความเจริญรุ่งเรือง มีกินมีใช้ มีความสุข ตนเองให้สัญญาว่า จะท างานเพื่อให้พรรคพลังประชารัฐเจริญรุ่งเรือง และเป็น
เสาหลักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะท างานตอบสนองต่อสมาชิกพรรค และ
ตอบสนองต่อพรรค และความไว้วางใจต่อประชาชนในการเลือกพรรคพลังประชารัฐจนได้เป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล  
    ทั้งนี้ตนเองได้รวบรวม ส.ส.และรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถ และรวบรวมนักวิชาการ ภาคธุรกิจ และ
ภาคเอกชน รวมถึงคนรุ่นใหม่ มาท านโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศด้วย เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ของไทยในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งเชื่อว่า สามารถท าให้เศรษฐกิจของประทศดีขึ้นได้
แน่นอน และจะน าพาประเทศชาติ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไปสู่ความเจริญได้ 
   ส่วนเรื่อง ครม. ยังไม่ได้มองและที่ได้รับเลือกเป็นเลขา ยืนยันว่า ไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่ม ก๊วน หรือ ครม. แต่
ท างานโดยมีสมองกับหน้าที่ที่ท าให้ส าเร็จลุล่วง ตนเองไม่ใช่นักพูด เพราะเป็นนักคิด นักท า นักปฏิบัติ และครม.เป็น
เรื่องไกลตัวส าหรับตนเอง และขณะนี้ยังไม่เปิดคณะท างาน อยู่ระหว่างการหารือ และจะเปิดทีมงานอย่างแน่นอน 
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     ทั้งนี้ นายอนุชา ยืนยันว่า หลังจากนี้ความขัดแย้งหมดไปแน่นอน เพราะมีหัวหน้าพรรคที่มีความรัก ความ
เอื้ออาทร ที่จะท าให้สมาชิกมีความสามัคคี 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/435341?adz= 
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พลงัประชารัฐ หลงัปรับทัพใหญ่ 

 
   พปชร. หลังปรับทัพใหญ่ "บิ๊กป้อม"สลายขัดแย้ง-หลอมรวมพรรค 
                    ผลการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจัดกันที่ ห้องแกรนด์
ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี เป็นไปตามคาด คือ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับเลือกให้เป็น
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พรรคแกนน ารัฐบาล ขณะที่อนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท เป็นเลขาธิการพรรค 
                ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและแกนน าพรรคพลังประชารัฐ ที่ตามข่าวจะ
กลับมาเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอีกรอบ หลังจากได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่พรรคให้เป็นกรรมการบริหาร
พรรค กล่าวถึงจังหวะก้าวทางการเมืองและทิศทางของพรรคพลังประชารัฐ หลังมีการปรับทัพใหญ่ เสร็จสิ้นไปเมื่อวัน
เสาร์ที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นกล่าวถึงการที่พลเอกประวิตรขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่า พลเอกประวิตรเป็น
คนที่ทุกภาคส่วน ทุกกลุ่ม มีความเคารพ อีกทั้งพลเอกประวิตรมีประสบการณ์ทางการเมืองหลายบริบท อยู่มาหลาย
รัฐบาล ที่ส าคัญก็คือ อยู่ในหน่วยงานราชการมาตลอดชีวิต เพราะฉะนั้น ข้อมูลต่างๆ ที่พลเอกประวิตรมีอยู่ สามารถ
แชร์กันได้กับกลุ่มนักการเมืองหรือ ส.ส. ที่สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยพลเอกประวิตรเป็นคนที่ถ้า
เรียกว่าเป็น "จุดแข็ง" ก็คือ เป็นคนที่รับฟัง เพราะเราอยากจะมีผู้น าที่เป็นผู้ฟัง 
            "สิ่งนี้คือจุดแข็งของพลเอกประวิตร ในเรื่องของการสลายความขัดแย้ง และเป็นผู้ที่รับฟังปัญหา และที่ส าคัญ 
นอกจากการเป็นคนที่รับฟังแล้ว ผมว่าด้วยประสบการณ์ท่านพลเอกประวิตร สามารถหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาและ
หาทางออกให้แต่ละกลุ่มก้อนได้       ผมคิดว่า มันเป็นบริบทของพรรคการเมืองที่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟ็กต์ที่สุด แต่ทุก
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พรรคการเมืองก็ต้องค้นหาตัวเอง หาจุดหลักของตัวเอง พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองที่ยังใหม่ เพิ่งจะตั้งขึ้น
มาได้ประมาณสองปี เราจึงยังคงต้องค้นหาตัวเองอีกเยอะถึงจะเจอความสมดุล" 
            เมื่อถามถึงหลังการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในคณะผู้บริหารพรรค คนมองกันว่าภายในพรรคจะเกิดปัญหาความ
ขัดแย้ง เกิดคลื่นใต้น้ าภายในพลังประชารัฐ ณัฏฐพล-คีย์แมนพรรคพลังประชารัฐ มองประเด็นนี้ว่า จริงๆ ทางส่วนตัว
แล้ว คุณอุตตม สาวนายน อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กับพลเอกประวิตร ก็คุยกันได้อยู่แล้ว แนวทางอันนี้ก็อาจ
เป็นแนวทางที่ไม่ได้ตรงกับทุกกลุ่ม เพราะถ้าตรงกับทุกกลุ่ม ก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนเรื่องนี้ที่จะไปเกี่ยวข้องกับ
เรื่องอื่นๆ ผมว่าต้องแยกให้เห็นชัดเจนว่านี่คือการบริหารจัดการพรรค ที่คิดว่าแนวทางนี้คือแนวทางที่พรรคพลัง
ประชารัฐจะเดินไปในช่วงข้างหน้า แต่ครั้งหน้าก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีก เช่น หากยังมีความไม่สมดุลอะไรต่างๆ มัน
ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
            ...ทุกพรรคการเมืองก็เป็นแบบนี้ ถึงเวลาที่เปลี่ยนหัวหน้าพรรคการเมืองทีหนึ่ง บริบทการบริหารพรรค
การเมืองก็เปลี่ยนไปตามบุคลิกของหัวหน้าหรือทีมงานนั้นๆ ผมจึงมองว่าหลังจากนี้ พรรคพลังประชารัฐไม่น่าจะมี
ปัญหาอะไร 
            ณัฏฐพล-หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ กล่าวย้ าว่า จุดแข็งทางการเมืองของสองแกนน าพรรคทีม
ใหม่ คือพลเอกประวิตรกับนายอนุชา ก็คือทั้งสองคนเป็นนักฟัง และเป็นคนที่หาทางออกได้ จะด้วยประสบการณ์ 
อย่างคุณอนุชา นาคาศัย เรียกได้ว่าเป็น ส.ส.ที่มีเพื่อนอยู่ในทุกพรรคการเมือง ส่วนพลเอกประวิตรเองก็เป็นคนที่มี
บารมี รู้จักกับทุกพรรคการเมือง 
            ...ผมว่าการเดินไปข้างหน้ามันเป็นการผสมผสานความเข้าใจกับกลุ่มที่เห็นต่างเพื่อที่เราจะได้เดินไปด้วยกัน 
สร้างความขัดแย้งให้น้อยที่สุด ผมว่าประเทศไทย เราจะกลับไปมีความขัดแย้งเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว เพราะแค่ไวรัสโค
วิดมันก็หนักแล้ว เราจะเดินไปข้างหน้า เราต้องร่วมกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล รับฟังความคิดเห็นกัน 
ประนีประนอมกัน แต่ไม่ได้ฮั้วกัน ผมว่าเราต้องท าความเข้าใจว่าเหตุผล ที่มาที่ไปคืออะไร ถ้าหากเราไม่สร้างความ
เข้าใจตรงนี้ มันจะเป็นความแตกแยกที่สุดท้ายประเทศขับเคลื่อนไม่ได้ วันนี้เราต้องท าให้กลไกของประเทศขับเคลื่อน
ไปได้ให้ดีที่สุด 
            ..จะเห็นตัวอย่างในช่วงโควิด-19 ท าไมเราไปกันได้ เพราะไม่มีใครมาขวาง เราเดินไปตามในสิ่งที่ควรจะเป็น 
ท าไมทางนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากให้เราช่วยกันแก้ปัญหาเหมือนกับตอนที่มีโควิดทุกวัน ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ฟังฝ่ายค้าน 
แต่เราฟังเสียงสะท้อนออกมาว่า คนส่วนใหญ่ยอมรับมาตรการที่ออกมาทั้งการประกาศเคอร์ฟิว การใช้ พ.ร.ก.
สถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะเราคิดค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก วันนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอยากรับฟัง
ทุกกลุ่ม นายกรัฐมนตรีก็พูดชัดเจน 
            ผมว่าการที่พลเอกประวิตรกับนายอนุชามาเป็นผู้บริหารพรรค ก็จะเป็นผู้ฟังเหมือนกับนายกรัฐมนตรี แล้ว
จะเป็นคนส่งสารต่อไปถึงนายกรัฐมนตรีว่า ในบริบทพรรคการเมืองเขาคิดเรื่องต่างๆ กันแบบนี้ แล้วทางนายกฯ คิด
อย่างไร เหมือนกับเป็นตัวกรองในระดับหนึ่ง ผมถึงเชื่อว่า หลังจากนี้พรรคพลังประชารัฐจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใน
พรรคอย่างที่คิดกัน คือบางทีเราอาจไปคิดถึงความแตกแยกแบบเดิมๆ มันก็เลยท า ให้มีข้อกังวลตรงนั้น คือเรื่อง
ความเห็นที่แตกต่างมีอยู่แล้วในพรรคการเมือง ไม่มีก็แปลก 
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                - แต่ในพรรคพลังประชารัฐก็พบว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีกลุ่มทางการเมืองต่างๆ มากมาย ร่วมๆสิบกว่า
กลุ่ม? 
            กลุ่มการเมือง ถ้าหากว่ามีการแสดงความเห็นที่แตกต่างกัน แล้วแสดงกันต่อหน้า แบบนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหา
อะไร แต่ปัจจุบันมีการสื่อสารที่รับและกระจายข้อมูลได้ง่าย ผมว่าเรื่องนี้บางทีมันท าให้มีโอกาสบิดเบือนกันได้ ถ้าหาก
ว่าเห็นต่างแล้วเคลียร์กันไปเลยว่า เห็นต่างกันอย่างไร เหมือนในอดีต เวลามีปัญหา ก็เคลียร์กัน แต่ในช่วงหลังที่เริ่มมี
การใช้สื่อมาแสดงออก ก็เลยเป็นปัญหาที่มี วันนี้ผมไม่อยากให้เวลามีปัญหาแล้วเราไม่กล้าพูดกัน 
            ผมมองว่าพลังประชารัฐมาถึงวันนี้ เราก็เป็นแกนน าของพรรคร่วมรัฐบาล ในขณะที่เราต้องยอมรับว่า แม้เรา
จะไม่ได้มีจ านวน ส.ส.รวมทั้งหมดมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่พรรคได้คะแนนเสียงโหวตรวมทั่วประเทศมาเป็นอันดับหนึ่ง 
ดังนั้น เราก็จะต้องตั้งเป้าว่าต่อไป พลังประชารัฐจะต้องเป็นอันดับหนึ่งทั้งเรื่องคะแนนรวมเสียงโหวตและจ านวน ส.ส.
หลังการเลือกตั้ง อันนี้คือเป้าหมาย เราไม่ได้มารวมพลัง มาปรับเปลี่ยนกันในพรรคเพื่อให้เรามีพลังน้อยกว่าเดิม แต่เรา
ต้องท าเพื่อให้พรรคมีพลังมากกว่าเดิม 
ต้องเสริมแกร่งทีมนโยบาย-งานวิชาการพรรค 
                ณัฏฐพล-แกนน าพรรคพลังประชารัฐ  ที่อยู่ร่วมก่อตั้งพรรคมาตั้งแต่แรกๆ หลังออกมาจากพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า นับถึงปัจจุบัน เกือบสองปีของการตั้งพรรคพลังประชารัฐ สิ่งที่เห็นว่าพรรคจะต้องให้
ความส าคัญในการขับเคลื่อนทางการเมืองต่อไป หลังจากนี้ ก็มีอาทิ เรื่องทีมนโยบายของพรรค อาจจะต้องแข็งแกร่ง
มากกว่านี้ และทีมวิชาการของพรรคต้องให้มีการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นจากภาคเอกชน เพราะยังเข้ามามีส่วนร่วม
น้อยอยู่ ซึ่งจากพื้นฐานที่ทั้งพลเอกประวิตรและนายอนุชา ที่เป็นผู้ฟัง ก็จะท าให้เราเปิดรับฟังความคิดเห็นมากขึ้นจาก
ทุกภาคส่วนที่รวมถึงภาคเอกชนด้วย 
             นอกจากนี้ ในเรื่องการสร้างคะแนนนิยมผ่านสมาชิก ที่พลังประชารัฐเราเป็นพรรคใหญ่ แต่จ านวนสมาชิก
พรรคยังอยู่ในระดับหมื่น คือ 40,000-50,000 คน ผมว่ายังไม่ค่อยเหมาะสม เราคงต้องรวมพลังเพื่อผลักดันให้มี
มากกว่านี้ 
            ณัฏฐพล-แกนน าพรรคพลังประชารัฐ ที่รับผิดชอบพื้นที่เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าทีม กทม.ของ
พลังประชารัฐ ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของพลังประชารัฐในสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ สนาม
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า เรื่องท้องถิ่น เป็นเรื่องที่พรรคพลังประชารัฐให้ความสนใจอยู่แล้ว เพราะ
ท้องถิ่นคือพื้นฐานของการเมืองระดับชาติ ส่วนพื้นที่ตรงไหน เราจะเลือกสนับสนุนใครอย่างไร ผมคิดว่าเรามีข้อมูล
เพียงพอ อย่าง "กรุงเทพมหานคร" เป็นพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ส าคัญ ที่เราต้องน าคนที่เรามั่นใจหรือสนับสนุนคนที่เรา
คิดว่าเขาจะเข้าไปขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครได้ เพื่อท าให้สุดท้ายนโยบายของพรรคสามารถได้รับการตอบสนองผ่าน
ตัวผู้ว่าฯ กทม.ได้ ซึ่งตัวบุคคลเองก็มีผู้ที่สนใจอยู่หลายคน บางคนก็เคยได้ยินชื่อกันอยู่แล้ว เรามีอดีตรองผู้ว่าฯ ที่อยู่ใน
เครือข่ายการท างานก็หลายคน และนักการเมืองที่อยู่ในสาย กทม.ก็มีอยู่หลายคน ผมก็คิดว่าการผสมผสานระหว่าง
ความคุ้นเคยกับการท างานในกรุงเทพมหานคร ที่จะแสดงให้เห็นว่าเรามีความเข้าใจและอยากเข้าไปแก้ปัญหาของ
กรุงเทพมหานคร 
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            พรรคเรามั่นใจว่ามีทีมนโยบายที่สามารถเข้าไปแก้ปัญหา กทม.ได้ เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม-การใช้ชีวิตประจ าวัน
ของคน กทม. เพราะอย่างที่ผมท างานเป็น รมว.ศึกษาธิการมาก็ได้เห็นวิถีชีวิตของเด็กนักเรียนใน กทม.แล้ว ผมคิดว่า
เราจะท าอะไรได้อีกเยอะ เพียงแต่ว่าเราจะมีโอกาสได้ท าตรงนั้นหรือไม่ 
            ทั้งนี้ ที่ผ่านมาชื่อของ ณัฏฐพล-รมว.ศึกษาธิการ มีชื่อปรากฏในพื้นที่สื่อหลายรอบว่าเป็นอีกหนึ่งแคนดิเดต 
ที่อาจขยับไปอยู่กระทรวงด้านเศรษฐกิจ เช่น กระทรวงพลังงาน หากมีการปรับ ครม.เกิดขึ้นในอนาคต เลยถามถึงเรื่อง
กระแสข่าวปรับ ครม.ว่าหากมีการปรับย้ายไปกระทรวงอื่น เสียดายหรือไม่ ที่อาจท าให้สิ่งที่เคยคิดจะขับเคลื่อนเรื่อง
การศึกษา ก็อาจไม่ได้ท าต่อเพราะไปอยู่ที่อื่น  ค าถามนี้ ณัฏฐพล-รมว.ศึกษาธิการ ตอบย้ าชัดๆ ว่า เสียดายจนรู้สึกไม่
อยากไป ผมก็ผูกพัน แต่ไม่ได้ผูกพันแบบไปยึดติดกับต าแหน่ง แต่ผมผูกพันกับงานที่ท ามาในช่วงหนึ่งปี และผมคิดว่า
การท างานด้านการศึกษาต้องมีความต่อเนื่อง ถ้าหากว่าไม่สามารถท าได้ต่อเนื่อง นโยบายก็จะเปลี่ยน คนท างานก็จะ
สับสน แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นอ านาจของผมอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจะเห็นถึงความเหมาะสม ส าหรับผมไม่ได้มี
ปัญหา 
            ....แต่ผมคิดว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นพื้นฐานของการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
หลังโควิด-19 ที่อาจใช้เวลา 2 ปีหรือ 3 ปี ก็แล้วแต่ ซึ่งหากเราวางรากฐานตรงนี้ไม่แน่น สุดท้าย เศรษฐกิจอาจจะไม่
แข็งแรง แล้วการที่เราจะวางรากฐานของการศึกษา ที่ไม่ใช่แค่ระดับอุดมศึกษา-ระดับมหาวิทยาลัย แต่รวมถึงในส่วน
ของอาชีวศึกษา-การเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนเรียนตั้งแต่ มัธยมปลาย ม.4-ม.6 ที่จะขึ้นไปเรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยที่เรียนตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่ อย่างเราพูดถึงการท่องเที่ยว-การสาธารณสุข-
การเกษตรสมัยใหม่-การลงทุน ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือการใช้ภาษา เราก็ต้องท าอะไรที่ต้องไปสนับสนุน
ตรงนั้น 
            คณะรัฐมนตรีก็ได้วางรากฐานไว้ มีการอนุมัติอะไรไว้หลายอย่าง เพื่อตอบสนองสิ่งเหล่านี้ ผมเองก็วาง
โครงสร้างอะไรไว้หลายอย่างเพื่อการพัฒนาตรงนี้ ได้วางรากฐานที่จ าเป็น ที่หากได้มีโอกาสท าต่อ ก็เรียกได้ว่าเป็น
ความต่อเนื่องของเรื่องนโยบายเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศในอนาคต.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69890 
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28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       

88 ปปีระชาธปิไตย ยงัติดหล่มขัดแย้ง ‘ลงุตู่’ จะรวมใจไทยสร้างชาติได้อยา่งไร  

 
 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เป็นวันครบรอบ วันอภิวัฒน์สยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลายองค์กรกิจกรรมร าลึกถึง
คุณูปการของ คณะราษฎร ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเมื่อ 88 ปีที่ผ่านมา 
            โดยเมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย หรือ Democracy 
Restoration Group (DRG) ได้จัดกิจกรรม  "ลบยังไง ก็ไม่ลืม"  ซึ่งเป็นกิจกรรมย้อนเวลา กลับไปสู่ช่วงเวลา
ประวัติศาสตร์ฉายภาพเคลื่อนไหวจ าลองเหตุการณ์การอ่านประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 โดยนายพันเอกพระยา
พหลพลพยุหเสนา ต่อหน้าทหารบก ทหารเรือ และราษฎร 
ส่วนที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา เกียกกาย คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) กลุ่ม 24 มิถุนา
ประชาธิปไตย คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.) และกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง (กสรก.) น าโดย
นายอนุสรณ์ อุณโณ ประธาน ครช. พร้อมด้วยมวลชนประมาณ 200 คน ท ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในหัวข้อ  "24 
มิถุนา ทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน" 
            พร้อมทั้งยื่นหนังสือเพื่อทวงถามความคืบหน้าการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตามนโยบายที่แถลงต่อ
รัฐสภา และขอให้ประกาศให้วันที่ 24 มิ.ย.ของทุกปีเป็นวันชาติและวันก าเนิดประชาธิปไตยของไทย โดยมีตัวแทน
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 2560 และแกนน าพรรคฝ่ายค้าน 
เป็นตัวแทนรับหนังสือ 
            ที่น่าสนใจปีนี้ฝ่ายกองทัพจัดกิจกรรมเช่นกัน โดย พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) 
ได้มอบหมายให้พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. ผู้แทนกองทัพบก เป็นประธานในพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
แด่ พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดช และบ าเพ็ญกุศลอุทิศแด่ พันเอกพระยาศรีสิทธิสงคราม เพื่อร าลึกถึง
คุณงามความดีของนายทหารที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดพิธีร าลึก 
            กองประชาสัมพันธ์กองทัพบกยังได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระงานดังกล่าวว่านายทหารทั้งสองนายยังเป็น
นายทหารประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ.2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่นับเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญ ของ
ประวัติศาสตร์ไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า
คณะราษฎร ถือเป็นการรัฐประหารเพื่อล้มราชบัลลังก์ 
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ส่วนที่พรรคเพื่อไทย จัดเสวนา “ทิศทางรัฐธรรมนูญไทย” วิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันว่าเป็นการสืบทอด
อ านาจคณะรัฐประหาร คสช. และปลุกประชาชนร่วมกันแก้ไขให้เป็น รธน.ของประชาชน 
            กิจกรรมของทั้ง 2 ขั้วดังกล่าวสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านมาแล้ว 88 ปี ที่ก็ยังมีร่องรอย
ความขัดแย้งแตกแยกทางความคิดที่ยังฝังลึกในสังคมไทย จากคนรุ่นก่อนจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน 

นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ระบุว่า การที่กองทัพบกจัด
งานพิธีร าลึกกบฏบวรเดชนั้นไม่เหมาะสม ในฐานะบทบาทของกองทัพขัดกับบทบาทหน้าที่ กองทัพบกอย่าสร้าง
เงื่อนไขความขัดแย้งภายในขึ้นมาใหม่ มองไปข้างหน้า ร่วมพัฒนาประเทศไทยด้วยกันใหม่ในฐานะและบทบาทที่
ถูกต้อง แก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทยในอดีต ซึ่งในอนาคตอันใกล้คงต้องมีการนิรโทษกรรมนักโทษทางการเมืองและ
นักโทษทางความคิดทั้งหมดเพื่อการปรองดองแห่งชาติ และแก้ไขความขัดแย้งเรื้อรังที่ผ่านมากว่า 10 ปี เหมือนเช่นที่
เกิดนโยบายการเมืองน าการทหารในช่วง 40 ปีก่อนหน้านี้ 
ขณะเดียวกันมีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมได้สั่งให้ทีมงานกลับไปรวบรวม
รายชื่อบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีการเมืองทั้งหมดเพื่อน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการนิรโทษกรรมคดีที่มี
แรงจูงใจทางการเมือง 
            แต่ พล.อ.ประยุทธ์ กลับปฏิเสธว่ากลุ่มใดที่มีการกระท าผิดกฎหมายแล้วจะดึงเข้ามา ต้องไปว่ากันตามคดี
ความให้จบสิ้นก่อน วันข้างหน้าหากมีการรับโทษกันแล้วก็จบ เพราะทุกคนก็เป็นคนไทยด้วยกัน แต่ถ้าไม่รับโทษแล้ว
จะท าอย่างไร ไม่เช่นนั้นคนก็ไม่เกรงกลัวการท าผิด ถ้าท าการเมืองโดยที่ต้องเอาทุกคนเข้ามา ผิดถูกไม่เป็นไร กฎหมาย
ก็จะเสียหมดทั้งประเทศ ความเป็นประชาธิปไตยต้องมีกฎหมาย กฎหมายคือประชาธิปไตยที่ให้ความเท่าเทียมกับทุก
คน นายกฯ กล่าวด้วยว่า ขอให้ทุกคน "รวมใจไทยสร้างชาติ" โดยเอาสิ่งที่มีอยู่แล้ว ท าของเดิมให้ดีที่สุด พร้อมมีการ
ตรวจสอบรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุน 
            และก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายกรัฐมนตรีออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย แถลง
เรื่อง "วิธีการท างานแบบ New Normal ของนายกรัฐมนตรี “โดยประกาศเปลี่ยนโฉมประเทศไทยหลังโควิด พร้อมดึง
ประชาชนร่วมวางอนาคตประเทศใหม่ 
            จึงเป็นที่น่าจับตาว่า พล.อ.ประยุทธ์ ก าลังเดินยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อสร้างแนวร่วมในการท างานของรัฐบาล ซึ่ง
จะต้องเผชิญวิกฤติรอบด้านในอนาคตอันใกล้จากผลพวงการแพร่ระบาดไวรัสโควิดโดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจที่ก าลัง
ลุกลามทั่วโลก 
   ทางด้าน นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ’35 และอดีตคณะกรรมการ
ศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ออกแถลงการณ์เรียกร้อง  “หยุดฉีกสัญญา
ประชาคม แบ่งแยกแล้วปกครอง เดินหน้าสู่การปรองดอง หลอมรวมคนไทยทุกภาคส่วน” ระบุว่า เป็นที่น่าเศร้าอย่าง
ยิ่งส าหรับสังคมไทยที่มีความแตกแยกและขัดแย้งทางการเมืองมาอย่างยาวนาน แต่รัฐบาลไม่มีนโยบายหรือแนว
ทางการสร้างความสมานฉันท์และการปรองดองที่เป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปข้างหน้า ทั้งที่ คสช.ยึด
อ านาจเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ได้ประกาศเป็นสัญญาประชาคมว่าจะเข้ามายุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง จะท า
ให้ประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคี ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูป 
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จากนั้นได้ตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) และคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
สร้างความสามัคคีปรองดองโดยตรงเพื่อรับฟังปัญหาจากพรรคการเมืองและภาคประชาชนทุกฝ่าย นอกจากนี้
คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สปช. ได้ศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะแนวทางการสร้าง
ความปรองดองไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้รัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลกลับไม่ด าเนินการ 
ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนฯ เรียกร้องให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการสร้างความปรองดอง  เริ่มต้น
ด้วยการนิรโทษกรรมคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง ไม่รวมถึงการกระท าความผิดอาญาโดยเนื้อแท้ ความผิดฐาน
ทุจริตคอร์รัปชัน และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถผนึก
ประชาชนทุกภาคส่วนได้เลยหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังเรื้อรังและสร้างความ
ปรองดองของคนในชาติ 

ส่วนที่นายกฯ พูดว่าเรื่องปรองดองอะไรต่างๆ จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย นั้น นายอดุลย์ บอกว่า 
ทุกวันนี้เหลืองกับแดงส่วนใหญ่ตอนนี้เขาก็เข้าคุกกันเกือบหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเขาก็ได้รับความทุกข์ยากล าบากกัน
มาระยะหนึ่ง แล้วท าไมถึงไม่เข้าไปปลดเปลื้องความทุกข์ยากล าบากที่เขามีเจตนาดีต่อบ้านเมืองทุกฝ่าย เพราะหากเอา
ตามกฎหมายอย่างที่คนเสื้อเหลือง-แดงเจอ ทหารเองก็ต้องติดคุกกันหมด เพราะหากน ากฎหมายมาพูด พลเอกสุ
จินดา คราประยูร ตอนหลังเหตุการณ์ปี 2535 พลเอกสุจินดาก็ต้องเข้าคุกเหมือนกัน ทุกคนก็ต้องเข้าคุกกันหมด แล้ว
ท าไมจะต้องท าแบบนั้น 

“ญาติวีรชนฯ ประกาศอโหสิกรรมให้กับพลเอกสุจินดา และพวกสมัยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ที่หลังจากนั้น
กลุ่มญาติวีรชนฯ ก็ได้ไปขอพบพูดคุยกับพลเอกสุจินดา โดยพลเอกสุจินดาก็ให้ความร่วมมือโดยการไม่ท าตัวให้มี
บทบาทใดๆ อีกเลยเพื่อให้สังคมสงบ ซึ่งจากการอโหสิกรรมดังกล่าว ก็ท าให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นมา 
บ้านเมืองก็สงบมาร่วม 20 ปี” นายอดุลย์กล่าว 

ล่าสุด ศาลฎีกาพิพากษายืนจ าคุก 5 นปช. คือ นายนพรุจ หรือนพรุฒ วรชิตวุฒิกุล นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ 
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท และ นพ.เหวง โตจิราการ แกนน า นปช. คนละ 2 ปี 8 เดือน กรณี
ชุมนุมหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์ เมื่อปี 2550 

การนิรโทษกรรม คงยังเป็นยาแสลงทางการเมืองไทย หลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผลักดัน พ.ร.ก.นิรโทษ
กรรมแบบสุดซอยเข้าสภาตอนตี่สี่ น าไปสู่ความขัดแย้งลุกลามบานปลาย นายอดลุย์จึงฝากถึงนายทักษิณ ชินวัตร ว่า 
ถ้าอยากกลับบ้านแบบเท่ๆ ต้องรู้จักการอดทนรอคอยและพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อน ต้องเสียสละให้ประชาชนที่ก่อน 
จากนั้นคนในชาติจะพิจารณาเองว่าจะให้โอกาสนายทักษิณหรือไม่อย่างไร 

ขณะที่ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย มองว่า “การสร้างความปรองดองของคนในชาติคือ
หัวใจของการสร้างชาติ สร้างแผ่นดิน หลักคิดของตนในเรื่องนี้คือ ผู้น าประเทศควรน้อมน าคุณธรรมทางศาสนามาใช้
ในการสร้างความปรองดองของคนในชาติ โดยคุณธรรมทางศาสนาที่ส าคัญนั้นได้แก่ อภัย และเมตตา เพื่อให้อภัยและ
เมตตาแก่บุคคลที่ต้องคดีการเมือง และคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับการเมือง ยกเว้นคดีทุจริต แต่กระบวนการกล่าวหาว่า
ผู้ใดทุจริต กระบวนการนั้นก็ต้องยืนอยู่บนหลักนิติธรรม ถึงจะได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ ที่ส าคัญได้รับ
การยอมรับจากผู้ถูกกล่าวหา” 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

81 

 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการญาติวีรชนฯ เตรียมจัดเวทีเสวนา 2 นัด เพื่อท าความเข้าใจต่อสังคม ท าไมต้องปรองดอง-
นิรโทษกรรมคดีการเมือง ในวันที่ 29 มิ.ย. และวันที่ 12 ก.ค.ที่จะถึงนี ้
แนวทาง การท างานแบบ New Normal ของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่จะ รวมใจไทยสร้างชาติ ยังต้องรอพิสูจน์ให้เห็นเป็น
รูปธรรม แต่หากยังกอดกฎหมายแบบเดิมทั้งที่กลุ่มคู่ขัดแย้งมองว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อก าจัดฝ่ายตรงข้าม และใช้
ปกป้องพวกพ้องตัวเองก็ยากจะรวมใจคนไทยทุกภาคส่วนได้ 
            การสร้างความปรองดองที่ต้องเริ่มด้วยการนิรโทษกรรมคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองจะส าเร็จหรือไม่ หลังมี
การจุดกระแสขึ้นมาอีกครั้ง ภาคประชาชนเริ่มขานรับ หากผู้น ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงหัวใจการสร้างความปรองดอง
เหมือนเหตุการณ์ความขัดแย้งในอดีต แล้วกล้าตัดสินใจน าพาสังคมไทยออกจากหล่มความขัดแย้ง ก็จะได้รับการยก
ย่องเป็นวีรบุรุษ แต่หากยังขาดความกล้าหาญ สังคมไทยก็ยังติดหล่มความขัดแย้งเช่นนี้อีกต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69902 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/69902
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วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

ยึดอ านาจสมบรูณแ์ลว้ 

 
การเมืองไทยในวันนี้ เหมือนท้องฟ้าที่ไร้เมฆหมอก มองเห็นชัดแจ๋ว ว่าอะไรเป็นอะไร และจะเป็นอย่างไรต่อ  

ขอสรุปเลยว่า เป็นการเมืองที่ทหาร “จัดการ” ได้อยู่หมัด อยู่มือแล้ว และหากเศรษฐกิจไม่พินาศคามือ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เพราะความ “ไร้ฝีมือ” เสียก่อน ท่านอยู่ยาวครบ 2 เทอม ตามที่แต่งบทเฉพาะกาลใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญ 
ให้ สว. เลือกนายกฯ ได้ 5 ปี อย่างแน่นอน 

นอกจากเศรษฐกิจ หรือการถอนคืนของ “สัญลักษณ์” บางอย่างแล้ว ไม่มีอะไรจะ “ล้มประยุทธ์” ได้อีก
อธิบายได้ว่า รัฐบาลปัจจุบัน คือ รัฐบาลทหารซ่อนรูปที่เอานักการเมืองมาเจือ เพื่อหา “จุดร่วม” ที่ลงตัว แล้วเดินหน้า 
“กุมอ านาจ” อย่างเบ็ดเสร็จ โดยอาศัย “เวลา” ฆ่านักการเมืองและพรรคการเมืองที่ “ภูมิต้านทานต่ า” ผสมผสานไป
กับการ “ควบรวม” จนในที่สุด ทหารก าลังขึ้นถึงจุด“กุมอ านาจเบ็ดเสร็จ” ได้แล้ว 
จะบอกว่าทหารวางแผนไว้ทั้งหมดก็ไม่ได ้เพราะจุดเริ่มต้นมันเกิดจากความล้มเหลวของนักการเมืองเอง 
สรุปความล้มเหลวสะสมโดยล าดับคือ 

1) รัฐบาล “ทักษิณ ชินวัตร” คือรัฐบาลที่ “แข็งแรง” ที่สุด โดยอาศัย “ทุน” ยึดกุม “นักการเมือง” ที่ไม่มี
อุดมการณ์แน่ชัด ไม่มีสังกัดที่ติดยึด ร่อนเร่ อพยพ โยกย้ายไปได้เรื่อยๆ เหมือนนกหนีหนาว หาความอบอุ่น  และที่มี 
“อาหารสมบูรณ์” นักการเมืองจ าพวกนี้ปรับตัวง่ายและ “ตายยาก” มีวิธีบริหารตัวเองให้ได้อยู่กับขั้วอ านาจได้เสมอ 
และจะมีเก้าอี้รัฐมนตรีเป็น 

2) ทักษิณเองก็เก่ง ที่ “ควบคุม” นักการเมืองจ าพวกดังกล่าวให้อยู่ในโอวาทได้ ไม่มีใครกล้าหือ ไม่มีใครกล้า
แตกแถว นายหญิง-นายใหญ่ บอกให้ไปทางไหนก็ไปทางนั้น เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากที่สุด จนเกิดความล าพอง 
เปลี่ยนผันเสถียรภาพดังกล่าวไปสู่การกอบโกย 

3) นอกเหนือจากจัดการ “นักการเมือง” จน “เป็นใหญ่ในสภา” ได้ ยังรุกคืบเข้าไปสู่ “วุฒิสภา” ตามมาด้วย
องค์กรอิสระ และประชาชน ทักษิณ “เอาอยู่หมด” จนกระทั่งมาแตกคอกับ “สื่อใหญ่” รายหนึ่งกระบวนการ “โค่น
ทักษิณ” จึงเกิดขึ้น ด้วยประเด็น “ทุจริตคอร์รัปชั่น” โดยมี “ฝ่ายค้านมืออาชีพ” อย่างพรรคประชาธิปัตย์ตรวจสอบ
อยู่ในสภา มีสื่อที่ค่อยๆ ล าเลียงข้อมูลเข้าสู่ความรับรู้ของคน จนเกิดเป็น “มวลชนจ านวนมาก” ขึ้นมา และเล่าเรื่อง
คอร์รัปช่ันของรัฐบาล ราวกับเป็นละครยอดฮิตที่ “ฉายรายวัน” 

4) เมื่อถูกแฉก็ลนลาน ประสานกันอย่างเดิมไม่ได้แล้วก็เลือกใช้กฎหมาย องค์กรอิสระ ต ารวจ เข้าเล่นงาน จ า
ได้ไหมครับ ในยุครัฐบาลทักษิณ สื่อมวลชนจ านวนหนึ่งถูกคุกคาม ด้วยการปิดรายการ ด้วยการถูกตรวจสอบทรัพย์สิน
ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องรัฐบาลสร้าง “ศัตรูนอกสภา” ขึ้นมาโดยควบคุมตัวเองไม่อยู่ เหมือนกันที่ถูกกล่าวหาเช่นกันว่า 
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“ควบคุมความโลภ” ของตัวเองไม่ได้ สุดท้ายเกิด “การทุจริตเชิงนโยบาย” และนวัตกรรมแห่งการทุจริตเกิดขึ้นอย่าง
มากมาย สุดท้ายเมื่อทหารกรีธาทัพออกมายึดอ านาจ แม้ในกองทัพ ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะมี “คนนิยม
ทักษิณ” อยู่เยอะแยะมากมาย ก็ต้านการรัฐประหารตอนนั้นไม่ไหว ซึ่งจนถึงวันนี้ คดีทุจริตของทักษิณและพวกที่รอ
เพียงได้ตัวจ าเลยมาเมื่อไหร่ ก็เปิดศาลพิจารณาได้เมื่อนั้นมีตั้งมากมายหลายคดีที่ค้างอยู่ในระบบ เพราะจับทักษิณมา
ขึ้นศาลไม่ได ้

5) คณะรัฐประหารขณะนั้น เลือกที่จะแยกตัวเองออกไปจากการบริหารประเทศ จึงได้ตั้งรัฐบาล “ขิงแก่” 
ขึ้นมา ซึ่งก็ไม่ได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า เกิดรัฐบาลที่ “มีประสิทธิภาพ” ในการ “เปลี่ยนแปลงความอยู่ดีกินดี” 
ให้แก่ประชาชนได้เท่ากับรัฐบาลทักษิณ ซึ่งมีปัจจัยเศรษฐกิจทั่วโลกสนับสนุน พวกกับความสามารถในการบริหารและ
จัดการกับความรู้สึกของประชาชนได้เป็นอย่างดี เสียแต่มีการแสวงประโยชน์มากเกินไปเท่านั้น 

6) เมื่อเลือกตั้งใหม่ ฝ่ายทักษิณก็ยังชนะการเลือกตั้ง เพราะประชาชนยังโหยหารัฐบาลที่ “โกงก็ไม่เป็นไร แต่
เขายังแบ่งให้เรา” ค่านิยมแบบนี้ก่อตัวขึ้นในพื้นที่การเมืองของไทย ประชาชนสมคบกับนักการเมืองได้โดยไม่สนใจ
พฤติการณ์แบบ “วัดครึ่งหนึ่ง กรรมการครึ่งหนึ่ง” บนตรรกะผิดๆ ว่า “นักการเมืองคนไหนไม่โกง” หรือ “นักการเมือง
มันก็เลวกันทั้งนั้น” พูดได้ว่า รัฐบาลทักษิณ ท าให้ประชาชนเสพติด “ประชานิยม” และ “การหว่านเงินลงสู่หมู่บ้าน” 
มีกองทุนปรนเปรอประชาชนที่ไม่สร้างผลิตภาพเพิ่มขึ้นมากมาย เงินสะพัด เพราะชาวบ้านมี “นักการเมืองเป็น
สะพาน” ทอดสู่คลังหลวง ผิดกับก่อนหน้านั้นประชาชนรู้แล้วว่า ถ้าเราต่อรอง เราสมคบให้ถูกคน เราจะได้ แต่วิธีการ
และกมลสันดานเป็นอย่างไรก็ช่าง เพราะยังไง มันก็“เลวทุกคน” อยู่แล้ว 

7) หลังถูกรัฐประหาร เครือข่ายของรัฐบาลทักษิณและพวก ได้สร้าง “ปีศาจ” ขึ้นมาเป็น “ศัตรูร่วม” เพื่อ
สร้างพลังมวลชนปกป้องทักษิณ เรียกหาทักษิณ และฝังความเชื่อว่า“อ ามาตย์” มัน “อิจฉา” จึงหาทางโค่นทักษิณ
ลง โดยอาศัย “พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์” เป็นภาพสมมุติ นั่นจึงเป็นที่มาของคดีบุกบ้านสี่เสาฯ ติดตาราง 2 ปี 8 เดือน 
กันเมื่อวันก่อน ซึ่งเป็นการพิพากษาของศาลสุดท้าย โดยที่คดีเดียวกัน ยังแยก“จตุพร พรหมพันธุ์” ไว้ โดยไม่ได้ฟ้อง
รวมกับพวกที่เข้าคุกไปแล้ว (ส่งฟ้องทีหลัง) ซึ่งจตุพรก็ร าพึงออกมาอย่างชัดเจนว่า ชะตากรรมคงไม่ต่างกัน เพียงแต่รอ
เวลาเท่านั้น 

8) นายจตุพรกล่าวต่อไปว่า จากที่ได้เข้าฟังค าพิพากษานั้น ตนเห็นว่าที่แตกต่างกันคือ  ตนยังพอมีเวลา
เหลืออยู่บ้าง ก็ต้องไปจัดการชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องส่วนรวมเรื่องสุขภาพ เพราะต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง 
พวกตนน้อมรับค าตัดสินของศาลอย่างไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ได้พูดคุยกับทั้ง 5 คนในคดีนี้อยู่บ้าง เพราะกว่า 10 ปีนี้ มันมี
เรื่องราวกันมากเหลือเกิน แม้กระทั่งคนที่ยืนอยู่ตรงกันข้ามมาอยู่ฝ่ายเดียวกันก็มี เช่น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.
บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย, พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถสส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ส่วนนายชัยเกษม 
นิติสิริ อดีตอัยการสูงสุด ก็เป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย “เพราะฉะนั้นความล าบากของชีวิตไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อ
แดง คนเสื้อเหลืองก็ล าบาก ทุกฝ่ายที่ต่อสู้กันมาช่วง 10 ปีนี้ ที่ไม่ติดคุกก็ต้องมาขึ้นศาลทุกสัปดาห์ พวกเราต่างรู้จักกัน
มาตั้งแต่เหตุการณ์พฤษภาฯ 2535 ทั้งสิ้น” นายจตุพร กล่าว 

9) “พฤษภาทมิฬ” หรือเหตุการณ์พฤษภาฯ 2535 คือ “บาดแผลของกองทัพ” คือการที่ทหาร “ล้ าเส้น” เขา
สู่การเมือง แต่ใช้วิธีแบบ “ทหารๆ” ที่ท าให้หลังจากนั้น ทหารกลับเข้ากรมกองอย่าง “คนมีแผล” นักการเมืองเป็น 
“ตัวแทนบริสุทธิ์”ของประชาชน ที่จะท าให้ “พื้นที่การเมืองการปกครอง” เป็นของ “ผู้แทนราษฎร” ไม่ใช่ของ “คน
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ถือปืน” เวลานั้นเกิดการปฏิรูปการเมือง เกิดการสร้างสรรค์รัฐธรรมนูญ อย่าง รัฐธรรมนูญปี 2540 ขึ้นมา มีความ
พยายามที่จะท าให้ “การเมืองมีคุณภาพ” เพื่อ “ปิดทางการยึดอ านาจของทหาร” ลง ประชาชนตื่นเต้น มีความสุข ที่
ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกติกาบ้านเมือง 

10) เล่ามาทั้งหมดนี้ จะเห็นว่า พลังทางการเมืองถูกส่งผ่าน “เครื่องมือ” ที่ปัจจุบันเราต้องทบทวนร่วมกัน คือ 
การดึงเอาสถาบันเบื้องสูงมาเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ ทั้งๆ ที่โดยหลักการ เราแยกออกไปอยู่เหนือการเมืองละความ
ขัดแย้งทั้งปวง แต่พวกหนึ่งก็ใช้วิธีปลุกระดมมวลชน กล่าวหาว่าล้ าเส้นมาเกี่ยวข้องกับการเมือง (ดึงลงมา เพื่อให้ตัวเอง
ถูกต้องว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง แต่ถูกรังแก เพราะความอิจฉา ซึ่งหากไปดูถ้อยค าปลุกระดมจากต่างประเทศของ
ทักษิณ การใช้สัญลักษณ์แบบนี้ชัดเจนมากๆ และปลุกเร้ามากๆ ผลพวงจากการเดินเกมว่า “อ ามาตย์อิจฉา” พร้อมกับ
ย้ าว่า ราษฎรเหนื่อยยาก แต่ผลตอบแทนคือชีวิตที่ยากล าบาก พอมีฝ่ายการเมืองที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ จนได้รับ
ความรักอย่างกว้างขวางก็ต้องถูกปลิดโค่นลง ก่อให้เกิดความโกรธแค้น ชิงชัง และส่งต่อมาถึงมวลชนจ าพวกหนึ่งใน
ปัจจุบันด้วย) มันจึงเกิดแนวรบอีกฝ่ายที่ก็ “ดึง” เอามาใช้ผ่าน “หมวกและผ้าพันคอ” หรือ “เสื้อสีเหลือง” ในเวลานั้น 
การเมืองจึงไม่ได้เผชิญหน้ากันด้วยข้อเท็จจริงว่า ประชาชนควรรวมตัวกัน เรียกร้องให้ฝ่ายการเมือง ท า“การเมืองสี
ขาว” การเมืองที่เอาความรู้ความสามารถและจิตใจที่เสียสละ มาแก้ปัญหาของประชาชน ไม่ใช่มาแสวงอ านาจแล้ว
แปรเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มตน 

11) รัฐบาลนอมินีทักษิณ ยังคงชนะการเลือกตั้งแต่ก็ต้องล้มลุกคลุกคลานมาเป็นระยะๆ เพราะความสามารถ
ในการจัดการกับ “นักการเมือง” และ “บ้านเมือง” ไม่ได้มีเท่ากับ “ทักษิณ” นอมินีนอกวงศ์ตระกูลอย่าง “สมัคร 
สุนทรเวช”ท าให้ทักษิณรู้ว่า “ควบคุมยาก” จึงเริ่มขยับปรับเปลี่ยนมาสู่ “วงศ์วานว่านเครือ” ซึ่งระหว่างนั้น มวลชน
อย่าง “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ก็ยังคงเป็นขั้วตรงข้ามที่ทรงพลัง จากการต่อต้านคอร์รัปชั่น ก็หันมา
ต่อต้านการสืบทอดอ านาจรัฐใน“วงศาคณาญาติ” แทน โดยยังกังวลเรื่อง “คอร์รัปชั่น” และการเมืองยังถูกบงการโดย 
“ทักษิณ” เพื่อหาทาง “ล้างผิด” ให้ตัวเอง บรรยากาศทางการเมืองจึงยังคงเป็นการเผชิญหน้ากัน ระหว่างการเมืองใน
ระบบรัฐสภา กับการเมืองภาคประชาชน โดยมี“สื่อ” เข้ามาเป็น “แกนน าหลัก” เวลานั้น “สื่อ” จึงเป็นหนึ่งในหน่วย
การเมืองของประเทศไทย “การใช้สื่อเพื่อการเมือง” เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ จนฝ่ายการเมืองเริ่มสนใจที่จะ “มีสื่อ” 
ของตัวเอง 

12) รัฐบาลสมัครล้ม เพราะไปรับประโยชน์จากเอกชน ผ่านการท ารายการ “ชิมไปบ่นไป” ของนายสมัคร แต่
ไม่มีปัญหาอะไร หากเวลานั้น ทักษิณจะยืนยันให้บริวารเลือก “สมัคร” เป็นนายกฯต่อไป แต่กลับเปลี่ยนไปเลือก 
“สมชาย วงศ์สวัสดิ์” น้องเขยขึ้นมาแทน สมัครก็เจ็บปวด มวลชนก็ใช้ค าว่า “นอมินี” ได้เต็มปากขึ้น การต่อต้าน
รัฐบาลนอมินีก็ท าให้เกิดการชุมนุมใหญ่ถึงขั้น “ยึดท าเนียบมาท านา” สื่อท าหน้าที่ระดมคนมาเป็น “ก าลังพล” ทาง
การเมือง พร้อมๆ กับปลูกสร้าง “แนวคิดทางการเมือง” และ “พรรคการเมือง” ในอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมา เพื่อให้เห็น
ว่า พรรคการเมืองที่มีมันล้มเหลวแต่การเมืองของประชาชนต่างหากคือของจริง แต่ก็มาพลาด  เมื่อต่อมาดันทะลึ่งตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นมาจนได้ หมายจะเอาความนิยมนอกสภา ผลักดันตัวเองให้ไปยึดกุมอ านาจในสภาได้และจะ “สร้าง
ชาติ” ขึ้นมาในแบบที่อยากจะเห็นอยากจะเป็น และอยากจะมี 

13) กระทั่งเกิดเหตุ นายยงยุทธ ติยะไพรัช ทุจริตการเลือกตั้ง ท าให้พรรคถูกยุบ ส่งผลให้นายสมชาย วงศ์
สวัสดิ์ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปด้วย ต้องพ้นจากเก้าอี้นายกฯ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่พร้อมวาท
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กรรมของ เนวิน ชิดชอบ ว่า “นายครับ มันจบแล้วครับ” วิเคราะห์กันว่า ทหารช่วยเจรจากับกลุ่มเนวิน จนยอมแยก
จากฝ่ายทักษิณ มาตั้งพรรคการเมืองใหม่ และร่วมโหวตสนับสนุน “นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ขึ้นเป็นนายกฯ โดยที่
พรรคฝ่ายทักษิณ ไม่ได้เสนอชื่อคนของตัวเองขึ้นแข่ง แต่ไปเลือกคนของพรรคเล็กอีกพรรคขึ้นมาสู้แทน แต่แพ้โหวตใน
สภา รัฐบาลอภิสิทธิ์ จึงเกิดขึ้น เปิดทางให้อีกฝ่ายปลุกระดมว่า “ตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร” มวลชนอีกสีเริ่มมาเผชิญหน้า
กับรัฐบาล โดยที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ก็พยายามส่งเสริมบรรยากาศ “ประชาธิปไตย” พยายามไม่ถือสาหาความ เพื่อจะ
พิสูจน์ว่า นั่นคือเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

14) จนเมื่อมวลชนถูกระดมมาได้มากมายมหาศาล เกินการควบคุม และเกินเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ความ
พยายามที่จะใช้กฎหมายเข้าจัดการ “เอาไม่อยู่” การตั้งโต๊ะเจรจา ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์แบบสุภาพบุรุษ
ประชาธิปไตยของ “อภิสิทธิ์” ก็ไม่เป็นผล เพราะแกนน ามวลชนถูกสั่งให้เดินอีกทาง มวลชนฮึกเหิม แกนน าคึกคะนอง
จากการมีพร้อมแล้วของ “แก้วสามประการ” ที่นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง ประกาศบนเวที นปช. ว่า เรามีแล้วทั้ง
พรรคการเมือง มวลชน และกองก าลังติดอาวุธ ในเวลานั้นคดีความของนายทักษิณ ชินวัตร ถู กพิพากษาบ้างแล้ว 
ทักษิณที่เคยกลับเข้ามา “กราบแผ่นดิน” ในยุครัฐบาลสมัคร ก็หนีออกนอกประเทศไปอีก ผ่านการอ้างว่า “ไปดูกีฬา
โอลิมปิก” ฟางเส้นสุดท้ายที่ท าให้ทักษิณสติแตก ถึงขั้นร่วมปลุกระดมมวลชนด้วยตัวเอง ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
จากต่างประเทศเลยทีเดียว นั่นคือการถูกยึดทรัพย์ จากคดี “ร่ ารวยผิดปกติ” เพราะใช้อ านาจรัฐ ใช้ความเป็นผู้น าฝ่าย
บริหารที่มีคณะรัฐมนตรีที่สั่งซ้ายหันขวาหันได้ มาเอื้อ หรือที่เรียกว่า คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การ
เจรจาเพื่อสลายการชุมนุมกลับบ้าน รอรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจจบ เตรียมความพร้อมให้ทุกฝ่ายเข้าสู่การเลือกตั้ง
โดยสันติและปลอดภัยได้ ก็จะยุบสภา เข้าสู่การเลือกต้ัง ไม่อยู่จนเต็มวาระแน่นอน 

15) ปฏิบัติการของมวลชน นปช. ถูกชี้น าให้ท าลายการประชุมสุดยอดผู้น ามาอาเซียน ยึดแยกราช
ประสงค์ รุมฆ่าอภิสิทธิ์ที่กระทรวงมหาดไทย และอื่นๆ ล้วนผลักดันให้เกิดการสลายการชุมนุม โดยที่รัฐบาลนาย
อภิสิทธิ์พยายามจะท าให้ถูกต้องด้วยการถามไปยังศาลหลายครั้ง จนศาลต้องตัดบทว่าเป็นอ านาจของรัฐบาล แต่ศาล
บอกได้แค่เพียงว่า เป็นการชุมนุมที่เกินจากการคุ้มครองของรัฐธรรมนูญและเพราะไม่ได้ชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ การ “ขอคืนพืน้ที่” จึงเกิดขึ้น และเกิดการปรากฏตัวของ “ชายชุดด า” กับสไนเปอร์ก็เริ่มขึ้น 10 เมษายน 2553 
ที่สี่แยกคอกวัว หลังจากน้ันเองที่อริสมันต์ประกาศ “แก้วสามประการ” และมวลชนก็ไม่ย าเกรงสิ่งใดอีก 

16) ทว่าการสลายการชุมนุม แม้พยายามจะกระท าอย่างระมัดระวังเพียงใด ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในหลาย
จุด มีการเสียชีวิตของประชาชน สื่อมวลชน ต ารวจ ทหาร ขึ้น ซึ่งก็เป็นประโยชน์ของแกนน าที่ใช้ปลุกระดมต่อมาอีก
หลายปี ว่า “ทหารฆ่าประชาชน” เพราะวาทกรรม “อภิสิทธิ์มือเปื้อนเลือด” ใช้ไม่ได้ เนื่องจากเป็นคดีขึ้นโรงขึ้นศาล 
แล้วฝ่ายกล่าวหาต้องติดคุกติดตะรางกันไป เนื่องจากรัฐบาลกระท าตามขั้นตอนของกฎหมายและหลักสากล ทว่าคดีที่
มีคนตายก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครฆ่า และยังไม่สามารถหาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้แม้ผ่านมา 10 ปีแล้ว 
ถึงจุดนี้ เราจะเห็นได้ว่า องคาพยพทางการเมืองที่หวนกลับมาประชุมกันในปัจจุบันอีกครั้ง มีอะไรบ้าง 
มีการเมืองที่ล้มเหลวโดยนักการเมืองเอง เพราะไม่อาจสร้างรัฐสภาที่มีธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นได้จริง  การคดโกงการ
บิดเบือน การท าลายการตรวจสอบ ล้วนท าให้ฝ่ายการเมืองเป็น “คนสกปรก” ขณะที่ประชาชนถูกจัดตั้งเป็นกลุ่ม
การเมืองขึ้นมาตรวจสอบ กลายเป็น “พลังสะอาด” ที่หากผสานกับพลังของ “สื่อ” ก็สามารถ “ล้มรัฐบาลหนึ่งๆได้” 
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(ดังที่เวลาต่อมาก็เกิด กปปส. + สื่อบลูสกาย เหมือนที่เคยมีกลุ่มพันธมิตร + เอเอสทีวีและ นปช. + โทรทัศน์ วิทยุ 
วิทยุชุมชน หลายยี่ห้อ มาก่อน) และการเข้ามาของทหาร 

เราคงต้องคุยเรื่องนี้กันต่อในฉบับวันพุธ เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่า นักการเมือง/พรรคการเมือง กองทัพ มวลชน 
สื่อ กฎหมาย องค์กรอิสระ และความจงรักภักดีหรือไม่จงรักภักดี ยังคงเป็นปัจจัยและเป็นเครื่องมือ  “เคลื่อน
การเมือง” ของประเทศไทยอยู่ อยู่ที่ว่าองคาพยพเหล่านี้ถูกจัดการอย่างไร โดยใคร และหวังผลอะไรเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44466 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/columnist/44466
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28 มิ.ย. 2563 05:02 น. 

ยุทธการอยูย่าว 

 
ไม่มีที่ว่างส าหรับส่วนเกินหลังจากเติมเต็มส่ง “พี่ใหญ่” ขึ้นรั้งหัวหน้าพรรค พปชร.เป็นไปตามยุทธศาสตร์ “3 

ป.” เพื่ออยู่ยาวๆกันต่อไป 
กลเกมการเมืองจึงต้องยอกย้อนซ่อนเงื่อนเพื่อความลงตัว ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้เป็นอันเรียบร้อย

โรงเรียน “3 ป.” เมื่อสามารถยึดกุมเสาหลักซึ่งเป็นฐานส าคัญทางการเมืองนั่นคือพรรคพลังประชารัฐ 
หลังจากที่ผ่านมามีปัญหาความไม่ลงตัว เนื่องจากประกอบไปด้วยนักการเมืองหลายก๊กหลายก๊วนไม่รู้ใครใหญ่จริงจน
ต้องเขย่ากันใหม่เพื่อให้เป็นปลาน้ าเดียวกัน 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ “พี่ใหญ่” ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเต็มตัวภายใต้ทีมงานที่คุ้นหน้าคุ้นตา 
ตัด “4 กุมาร” ออกไปทั้งยวงไม่มีที่ว่างส าหรับส่วนเกินประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพลังประชารัฐนั้น นอกจากต้องการ
ให้พรรคมีความเป็นเอกภาพแล้ว ยังเป็นผลมาจากความต้องการขยับขึ้นไปเป็น “รัฐมนตรี” ในก้าวถัดไปที่ส าคัญก็คือ 
เมื่อมีเสียงกระซิบจากเจ้าของพรรค “ตัวจริง” เพื่อให้ลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่กลับไม่ยินยอมแถมยังเอาข่าววงใน
ไปขยายวงนอกจนกระเพื่อมกันไปหมดน้ าเย็นอยู่ดีๆจึงกลายเป็นน้ าร้อนเดือดปุดๆหวังจะประนีประนอมในเบื้องต้น
เพื่อจะอยู่ร่วมกันต่อไปได้เพื่อเป้าหมายบนอ านาจยาวๆสุดท้ายก็เลยต้องหักด่านมะขามเตี้ยไปตามระเบียบคงไม่ต้อง
ถามว่า “น้องเล็ก” อย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่คุมอ านาจด้านการบริหารประเทศรู้เห็นเป็นใจหรือไม่?“รู้แต่
เหมือนไม่รู้” ...ว่างั้นเถอะ!เหตุผลก็เพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นก่อน
ยุทธศาสตร์ชาติเสียอีกเพื่อผลส าเร็จต่อการครองอ านาจให้นานที่สุดที่พูดกันว่า พล.อ.ประวิตร จะอยู่บนเก้าอี้หัวหน้า
พรรคระยะหนึ่งสัก 6 เดือน หรือ 1 ปี จากนั้นจะดันให้คนรุ่นใหม่ขึ้นเป็นแทนแบบนั้นเป็นเรื่องเพียง “ผายลม” จาก
ปากพูดไปท าไมมีเพราะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว แม้เห็นสุขภาพที่เดินเหินไปไม่ค่อยกระฉับกระเฉงด้วยความห่วงว่าจะไปได้
สักกี่น้ าแต่ “สมอง” ไม่ได้ฝ่อไปด้วย...ต้องเข้าใจด้วย!ผ่านสมรภูมิ 3 ขามาด้วยกันอย่างยาวนานตั้งแต่ยังอยู่ใน
เครื่องแบบจนเข้ามาสู่ถนนการเมืองจึงไม่มีทางแยกจากกันได้อย่างที่รู้กันดีว่าคณะรัฐประหารชุดนี้ที่เรียกว่า “คสช.” 
นั้นไม่ธรรมดานอกจากมีฐานกองทัพค้ ายันแล้วยังมีทีมมันสมองที่วางแผนอย่างแยบยลมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่จะ “เอาลง” 
กันได้ง่ายๆ หากมองรูปการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริง ฝ่ายต่อต้านก็คงประเมินกันออก ถึงความยากง่ายจนต้องปรับกล
ยุทธ์แบบถึงลูกถึงคนดึง “ของสูง” มาเป็นตัวละครเข้าสู่กลเกมการเมืองนั้นด้วย 
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การปรับ ครม.ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของบรรดานักการเมืองนั้นเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพียงแต่ต้องซื้อเวลาไปอีกระยะ เพื่อให้เกิดความแน่ใจในเรื่องงบประมาณปี 64 ที่จะต้องให้ผ่านไปได้สะดวกเพราะ 
“งบประมาณ” ยังอยู่ในมือ “4 กุมาร” อยู่ที่ส าคัญทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ยังไม่ลงตัว!!! 
“ลิขิต จงสกุล” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1877593 
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วันที่ 28 มิถุนายน 2563 - 08:55 น. 

INDEX : “ล้างบาง” เส้นสาย “4 กุมาร” เหี้ยนหายหมดพลงัประชารัฐ 

 
ที่ไม่มีชื่อ นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็น

กรรมการบริหารพรรค พลังประชารัฐด้วย สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าเมื่ออยู่ใน “กลุ่ม 4 กุมาร”ก็มีความจ าเป็นต้อง
เฉียบขาดแต่ที่ไม่มีชื่อ นายชวน ชูจันทร์ นี่ซิถือว่า“ล้างบาง”ล้างบางไปยัง นายวิเชียร ชวลิต ซึ่งเคยเป็นนายทะเบียน
สมาชิกพรรค ล้างบ้างไปยัง นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ซึ่งเคยเป็น เหรัญญิกพรรคเรียกได้ว่า “ล้างบาง” อย่างชนิดไม่
เหลือ “หน่อ” แม้จะเล็กแม้จะน้อยแค่ไหน เพียงใด ภายในพรรคพลังประชารัฐนี่ย่อมชี้ถึง“แนวโน้ม”ที่จะเกิดขึ้นได้ใน
“อนาคต”อันใกล้ 

ถามว่าเจตนาอันเด่นชัดของการล้างบางอย่างที่สัมผัสได้ในที่ประชุม พรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่ 27 
มิถุนายนสะท้อนเจตนาและความต้องการของ  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือไม่ ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะ
ท่วงท านองของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นท่วงท านองที่ต้องการประสานผนึกพลัง ไม่ว่าจะเมื่ออยู่ในต าแหน่ง 
ผบ.ทบ. ไม่ว่าจะเมื่ออยู่ในต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แม้กระทั่งเมื่อเข้ามาอยู่ในต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์ พรรค 
พลังประชารัฐ ก็มิได้มีท่วงท่าอาการแบบแตกหักเปรี้ยงปร้าง รังษีอ ามหิตอันแผ่และสร้านไปทั่วทังพรรคพลังประชารัฐ
จึงไม่น่าจะมาจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หากแต่มาจากแต่ละกลุ่มแต่ละมุ้งที่เข้าแย่งยึดอ านาจเอามาได้มากกว่า 
อย่าลืมเป็นอันขาดว่าภายใน“กลุ่มสามมิตร”ได้ฝังรอยแค้นไว้กับ “กลุ่ม 4 กุมาร”ตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 
มาแล้ว โดยมีต าแหน่งรัฐมนตรี”พลังงาน”เป็นตัวจุดชนวนพลันที่การจัดโครงสร้างภายในพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อย
โดยมี นายอนุชา นาคาศัย ด ารงอยู่ในต าแหน่งเลขาธิการพรรค โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ ด ารงอยู่ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการพรรค จากนี้ไปคือจังหวะก้าวแห่งการจัดโครงสร้าง“ใหม่”ของเก้าอี้รัฐมนตรี ชะตากรรมของ“กลุ่ม 4 
กุมาร”จะเป็นอย่างไรอ่านไม่ยาก เพราะว่าต าแหน่งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการ พรรคก็ชี้ให้เห็นอย่าง
เด่นชัดแล้วว่าด ารงอยู่อย่างไร 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2245931 
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