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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
น้ี 

     ข่าววันน้ี 
          รู้วันน้ี 

ข่าวประจ าวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'แทนคุณ' เชื่อ 'จุรินทร์' น ำพรรคมำถูกทำง หลังโพลชี้ ปชป. คนนิยม

อันดับ 1 พรรคร่วม 
5 

2 มติชนออนไลน์ “ปิยบุตร” เตรียมลุยเมืองรถม้ำ พบมวลชน นัดถกสถำนกำรณ์กำรเมือง  
และกำรเมืองท้องถิ่น 

6 

3 มติชนออนไลน์ ‘อนุสรณ์’ มึนคะแนนนิยมรัฐบำลด่ิงเหว แต่ชนะเลือกต้ังซ่อมทุกสนำม 7 
4 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ พปชร. ตอกกลับโฆษก พท. ไล่ไปส ำรวจตัวเองท ำไมจึงสอบตก 8 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ รองโฆษก พปชร. ตอกกลับ 'อนุสรณ์' ดูถูกประชำชน ปมเลือกต้ังซ่อมล ำปำง 10 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'อนุสรณ์' สงสัย พปชร.คะแนนทรุด แต่ชนะเลือกต้ังซ่อม 12 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘พปชร.’ ซัด ‘โฆษก พท.’ บิดเบือน ชี้ชนะเลือกต้ังซ่อมล ำปำงเพรำะ 

ปชช.ม่ันใจ ‘บิ๊กป้อม-พรรค’ 
13 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ "ทิพำนัน"ตอกกลับ "อนุสรณ์" ให้ข้อมูลบิดเบือนดูถูก ปชช. ปม
เลือกต้ังซ่อม จ.ล ำปำง 

15 

9 แนวหน้ำออนไลน์ 'ทิพำนัน' สวน 'อนุสรณ์' ดูถูก ปชช. ปมเลือกต้ังซ่อมล ำปำง 16 
10 สยำมรัฐออนไลน์ "ทิพำนัน" ตอก "อนุสรณ์" ดูถูก ปชช.เลือก พปชร.ชนะที่ จ.ล ำปำง 17 
11 มติชนออนไลน์ พปชร. ม่ันใจชนะเพ่ือไทย เลือกต้ังซ่อม ‘สมุทรปรำกำร’ 18 
12 คมชัดลึกออนไลน์ "ทิพำนัน" ตอกกลับ "อนุสรณ์" ให้ข้อมูลบิดเบือนดูถูก ปชช.ชี้ชนะ

เพรำะ ปชช.ม่ันใจ 
20 

13 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ “พปชร.-พท.”เปิดศึก ปมเลือกต้ังซ่อมล ำปำง 22 
14 มติชนออนไลน์ “ปำรีณำ” ตอกกลับ “อนุสรณ์” ข้องใจหรืออิจฉำ “พปชร.” ชนะ

เลือกต้ังซ่อมทุกสนำม 
23 

15 มติชนออนไลน์ ‘ศิริกัญญำ’ ขอบคุณผลโพลหนุน ‘ก้ำวไกล’ ประกำศต้ังใจท ำงำนเพ่ือ
ประชำชน 

24 

16 มติชนออนไลน์ “ปำรีณำ” ร้องประธำนสภำฯ ถอด ‘ธนำธร’ กมธ.แปรญัตติร่ำง
พ.ร.บ.งบปี 64 ระบุขัดจริยธรรม 

26 

17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วัฒนำ' ชี้รัฐบำลท ำเศรษฐกิจไทยตำยสนิทแล้ว 27 
18 สยำมรัฐออนไลน์ พปชร. แย้มสเปคทีมเศรษฐกิจ 28 
19 เดลินิวส์ออนไลน์ จ่อร้อง กกต. ยุบ พปชร.ปมใช้มูลนิธิป่ำรอยฯต่อเอ่ียวกำรเมือง 31 
20 แนวหน้ำออนไลน์ ยื่นยุบ ‘พปชร.’ ‘เรืองไกร’ ลุยร้อง‘กกต.’9 กค. ใช้มูลนิธิฯเชิญบิ๊ก

ป้อมนั่ง หน. 
32 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
น้ี 

     ข่าววันน้ี 
          รู้วันน้ี 

 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ “จุรินทร์”ปลื้มโพลเลือก ปชป. มำกสุดในพรรคร่วม 34 
22 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ สุเทพ ชู เอนก นั่ง รมว.แรงงำน 35 
23 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ "หมอวรงค์" จี้ขอสเตทเมนท์คณะก้ำวหน้ำ อย่ำเฉไฉ 36 
24 มติชนออนไลน์ ‘หมอวรงค์’ เผย เจตนำรมณ์กลุ่มกำรเมือง เน้นใช้ข้อเท็จจริงสู้  

ไม่เผชิญหน้ำ-ไม่ก่อม็อบ 
37 

บทความ 
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ เขย่ำบ้ำนใหญ่"ธนำธร"ล้ม "พินิจ" พิชิต อบจ.บึงกำฬ 38 
2 ข่ำวสดออนไลน์ เส้นทำง กำรเมือง อนำคตใหม่ ถึง ก้ำวไกล หนทำง พิสูจน์ม้ำ 40 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ พปชร. โต้โพลยี้ทีม ศก.ดีดปำกโฆษก พท. 41 
4 สยำมรัฐออนไลน์ เรทต้ิง "บิ๊กตู่" หนุนรัฐบำล ! 45 
5 แนวหน้ำออนไลน์ บุคคลแนวหน้ำ...ไม้หน้ำสำม 46 
6 ไทยรัฐออนไลน์ ปำกน้ ำศึกชิง “คนรุ่นใหม่” 48 
7 MGR ออนไลน์ โพลหลังคลำยล็อก “3 ป.” กำร์ดตก-เสร็จแน่ !! 49 
8 มติชนออนไลน์ แนวต้ำน “ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ยังคึกคัก เข้มข้น มิแปรเปลี่ยน 51 
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06 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 12:43 น.     

'แทนคุณ' เช่ือ 'จุรินทร์' น าพรรคมาถูกทาง  
หลังโพลช้ี ปชป. คนนิยมอันดับ 1 พรรคร่วม 

 

6 ก.ค.63 -  นำยแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนควำมเท่ำเทียมทำงเพศ พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ ส ำหรับผลส ำรวจของซุปเปอร์โพล 
เก่ียวกับควำมนิยมต่อพรรคกำรเมืองนั้น ยอมรับว่ำเป็นเรื่องน่ำดีใจที่พรรคประชำธิปัตย์ ณ ปัจจุบันนี้มีคะแนนนิยมสูง
ที่สุดในบรรดำพรรคร่วมรัฐบำล แม้ว่ำคะแนนนิยมจะอยู่ในล ำดับที่ต่ ำกว่ำอีก 2 พรรคซ่ึงเป็นพรรคกำรเมืองฝ่ำยค้ำน  

 นำยแทนคุณ กล่ำวว่ำ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ร่วมท ำกิจกรรมของพรรคได้ร่วมกำรวิเครำะห์-วิจัย-วิจำรณ์กันใน เรื่อง
คะแนนนิยมนี้ ขณะเดียวกันก็ตรวจสอบผลกำรด ำเนินกิจกำรกิจกรรมของพรรคประชำธิปัตย์ในตลอดหนึ่งปีที่ผ่ำนมำ 
ยอมรับว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่ดีขึ้นมำก เนื่องจำกนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ตลอดหนึ่งปีที่ผ่ำนมำในลักษณะ 3 กลไกบริหำรจัดกำร นั่นคือ 1.กลไกพรรคกำรเมือง มุ่งหน้ำท ำกิจกรรมรับ
เรื่องรับฟังประชำชน 2.กลไกสภำผู้แทนรำษฎร มุ่งหน้ำท ำหน้ำที่ผู้แทนประชำชนในสภำฯอย่ำงเต็มที่ และ3.กลไก
รัฐบำล มีรัฐมนตรีของพรรคมุ่งหน้ำท ำงำนช่วยประชำชนตำมนโยบำยของพรรคอย่ำงเต็มก ำลัง 

 " ผลส ำรวจรอบล่ำสุดนี้ถือว่ำพรรคประชำธิปัตย์ร่วมรัฐบำลมำเกือบครบหนึ่งปีและหัวหน้ำพรรคน ำเรำมำ ได้ถูก
ทำงเพรำะได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทั้ง 3 กลไกกำรบริหำร ใช้เวลำทุกนำทีอย่ำงมีค่ำที่สุดผลักดันนโยบำยที่ประกำ ศต่อ
รัฐสภำอย่ำงเต็มที่ท้ังนโยบำยประกันรำยได้เกษตรกรที่ช่วยเกษตรกรกว่ำ 7.2 ล้ำนครอบครัว นโยบำยลดค่ำของชีพ-ลด
รำคำสินค้ำก็ท ำได้มีประสิทธิภำพโดยเฉพำะ back to school ช่วยผู้ปกครองนักเรียนได้มำกกว่ำ 10.7 ล้ำนคน นโยบำย
ด้ำนกำรเกษตรกรก็เพ่ิมสมรรถภำพให้เกษตรกรมีน้ ำใช้และจะสร้ำงเกษตรทันสมัยปรับใช้เทคโนโลยีมำกขึ้น ด้ำนพัฒนำ
สังคม ก็มีรูปธรรมในกำรช่วยเหลือเพ่ิมบ้ำนให้ผู้ด้อยโอกำส กรรมสิทธ์ิที่ดินก็ได้จัดกำรโดยผ่ำนกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำ
เกษตรกรโดยมีกำรซ้ือหนี้แทนและคืนโฉนดให้เกษตรกรท ำกิน " นำยแทนคุณ กล่ำว  

ประธำนคณะกรรมกำรขับเคลื่อนควำมเท่ำเทียมทำงเพศ พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ นำยจุรินทร์ กับ นำย
เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขำธิกำรพรรคประชำธิปัตย์ร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรยุคนี้ เดินหน้ำมำถูกทำงและม่ันใจว่ ำจะ
เดินหน้ำน ำพำพรรคประชำธิปัตย์มีโอกำสครองใจประชำชนมำกขึ้นอีก เพรำะใช้ยุทธศำสตร์นิ่งและเดินหน้ำท ำงำนตำม
หน้ำที่ใน 3 กลไกท ำให้ประชำชนได้รับประโยชน์อย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย แม้จะเจอวิกฤตโรคระบำดพรรคประชำธิปัตย์ก็
ยังเป็นที่พ่ึง ออกหน่วยช่วยประชำชนทั่วทุกพ้ืนที่  

 " ดังนั้นถ้ำวิเครำะห์จำกผลส ำรวจฉบับนี้ก็สอดคล้องกับวิถีที่ เรำท ำงำน เรำจะสังเกตเห็นได้ว่ำประชำชนมักจะ
ร ำคำญพรรคกำรเมืองที่ มีกำรแก่งแย่งอ ำนำจ แต่ประชำชนจะชื่นชมคนที่ก้มหน้ำก้มตำท ำงำนให้ประชำชน" นำยแทน
คุณ กล่ำว 

อ้ำงอิง ; https://www.thaipost.net/main/detail/70642 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/70642
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วันที่ 6 กรกฎำคม 2563 - 13:07 น. 

“ปิยบุตร” เตรียมลุยเมืองรถม้า พบมวลชน นัดถกสถานการณก์ารเมือง  
และการเมืองท้องถิน่ 

 
 

เม่ือวันที่ 6 กรกฎำคม 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำน ว่ำ ทำงคณะก้ำวหน้ำล ำปำง ได้ประกำศข่ำวในพ้ืนที่ ว่ำ นำยปิย
บุตร แสงกนกกุล อดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ แกนน ำกลุ่มคณะก้ำวหน้ำ จะเดินทำงมำยัง จ.ล ำปำง ในวันที่ 7 
กรกฎำคม 2563 เพ่ือพบปะมวลชนในพ้ืนที่ จ.ล ำปำง ในเรื่องสถำนกำรณ์กำรเมือง และกำรเมืองท้องถิ่น ซ่ึงก ำหนดจัด
ขึ้นที่ศำลำเอนกประสงค์ วัดป่ำรวก อ.เมือง จ.ล ำปำง เวลำ 15.00 น. นอกจำกนี้ นำยปิยบุตร ยังมีก ำหนดกำรไปเดินชม
ตลำดนัดบ้ำนสำมัคคี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล ำปำง เพ่ือพบปะประชำชนที่มำจับจ่ำยซ้ือของที่ตลำดดังกล่ำวด้วย  

ผู้สื่อข่ำวรำยงำน ว่ำ กำรเดินทำงมำยัง จ.ล ำปำง ในครั้งนี้ ของ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขำธิกำรพรรค
อนำคตใหม่ แกนน ำกลุ่มก้ำวหน้ำ ถือว่ำเป็นครั้งแรก หลังจำกที่พรรคอนำคตใหม่ ถูกศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนำ
ใหม่ และตัดสิทธิคณะกรรมกำรบริหำรพรรคเป็นเวลำ 10 ปี ซ่ึงก่อนหน้ำนั้น เม่ือวันที่ 3 สิงหำคม 2562 นำยปิยบุตร 
แสงกนกกุล เคยเดินทำงมำพร้อมกับ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ และนำงสำวพรรณิกำร์ วำ
นิช โฆษกพรรค เพ่ือร่วมกิจกรรมขันโตระดมทุนของพรรค และรณรงค์ร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

กำรเดินทำงมำในครั้งนี้ ของ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ แกนน ำกลุ่มก้ำวหน้ำ 
กระแสในพ้ืนที่ มีกลุ่มประชำชนชำวล ำปำง นักธุรกิจ และเจ้ำของร้ำนค้ำ ที่ชื่นชอบกำรท ำงำนของพรรคอนำคตใหม่ ที่
ถูกยุบ และมำสู่พรรคก้ำวไกล ในปัจจุบัน ให้ควำมสนใจ และคำดว่ำจะมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกันอย่ำงคึกคัก ท่ำมกลำงกำร
จับตำมองของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมม่ันคง เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสันติบำล และเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในพ้ืนที่ จ.ล ำปำง ติดตำมควำม
เคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนต่ำงๆ ในพ้ืนที่อย่ำงใกล้ชิด 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2256143 
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วันท่ี 6 กรกฎำคม 2563 - 13:14 น. 

‘อนุสรณ์’ มึนคะแนนนิยมรัฐบาลดิง่เหว แต่ชนะเลือกตัง้ซอ่มทุกสนาม 

 

 

‘อนุสรณ์’ มึนคะแนนนิยมรัฐบาลด่ิงเหว แต่ชนะเลือกต้ังซ่อมทุกสนาม 

เม่ือวันที่ 6 กรกฎำคม นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่ำวถึงกรณีซูเปอร์โพลเปิ ดเผย
ผลส ำรวจพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ได้รับควำมนิยมลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ประชำชนไม่เชื่อม่ันทีมเศรษฐกิจพรรค
พลังประชำรัฐ ว่ำ ผลส ำรวจซูเปอร์โพล สอดรับในทิศทำงเดียวกับโพลหลำยส ำนักที่ออกมำก่อนหน้ำนี้ รัฐบำลสืบทอด
อ ำนำจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ยิ่งอยู่นำน คะแนนนิยม ควำมเชื่อม่ันยิ่งด่ิงทรุด ลดต่ ำลงในแทบทุกมิติ 
บ้ำนเมืองก ำลังจมด่ิงอยู่ในวิกฤตซ้อนวิกฤต มำตรกำรเยียวยำจำกรัฐบำลสิ้นสุดลง คนยังตกงำน ประชำชนประสบปัญหำ
ท ำมำหำกินไม่ได้ สิ้นหวัง รัฐบำลไม่มีมำตรกำรเยียวยำต่อเนื่องที่ชัดเจน 

นำยอนุสรณ์ กล่ำวว่ำ น่ำแปลกใจที่แม้โพลแทบทุกส ำนักจะสะท้อนควำมรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศ รัฐบำล 
พล.อ.ประยุทธ์ เผชิญวิกฤตศรัทธำขยำยลุกลำมไปทั่วทั้งประเทศ แต่ในสนำมกำรเลือกต้ังซ่อมพรรค พปชร. สำมำรถ
พลิกชนะได้ แสดงว่ำแม้คะแนนควำมนิยมจะตกต่ ำ แต่อำจมีวิธีกำรบริหำรจัดกำรให้ได้มำซ่ึงคะแนนด้วยวิธีพิเศษ มีกำร
ใช้อ ำนำจรัฐ กำรใช้ทรัพยำกรของรัฐ เพ่ือช่วงชิงควำมได้เปรียบในกำรเลือกต้ังซ่อมหรือไม่ กกต.เห็นผลโพลสะท้อน
คะแนนนิยมที่ตกต่ ำของรัฐบำล แต่ยังสำมำรถชนะเลือกต้ังซ่อมได้ ยังม่ันใจอยู่หรือไม่ว่ำ สำมำรถบริหำรจัดกำรเลือกต้ัง
ให้สุจริตและเที่ยงธรรม จำกล ำปำงโมเดล มำถึงสมุทรปรำกำร กกต.มีแนวทำงในกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันกำรบริหำร
จัดกำรเลือกต้ังให้เสรีและเป็นธรรมได้อย่ำงไร 

“ผ่ำนเลือกต้ังซ่อมล ำปำงมำต้ังนำน ข้อมูลทุจริตเลือกต้ังซ่อม ยังไหลมำไม่หยุด หวังว่ำเลือกต้ังซ่อม
สมุทรปรำกำร คะแนนงอก บัตรเขย่ง บัตรออกลูกในหีบ รถฮัมวี่ วิ่งเพ่นพ่ำนเต็มเมือง จนคะแนนสวนทำงกับโพล จะไม่
เกิดขึ้นอีก” นำยอนุสรณ์ กล่ำว  

อ้ำงอิง https://www.matichon.co.th/politics/news_2256166 
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วันท่ี 06 ก.ค. 2563 เวลำ 13:47 น. 

พปชร. ตอกกลับโฆษก พท. ไล่ไปส ารวจตัวเองท าไมจึงสอบตก 

 

รองโฆษกพรรคเพ่ือไทยตอกกลับ"อนุสรณ์"ให้ข้อมูลบิดเบือนดูถูกประชาชนปมเลือกต้ังซ่อม จ.ล าปาง ระบุชนะ
คู่แข่งเพราะประชาชนมั่นใจ "ลุงป้อม"และศักยภาพของพรรค แนะเอาเวลาวิจารณ์พรรคอ่ืนไปส ารวจตัวเองเห ตุใด
จึงสอบตก 

เม่ือวันที่ 6 ก.ค.น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) กล่ำวถึงกรณีที่นำยอนุสรณ์ เอ่ียม
สะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย(พท.)พำดพิงพรรคพปชร.ทั้งกรณีผลส ำรวจของซูเปอร์โพล กำรชนะเลือกต้ังที่ จ.
สมุทรปรำกำรและข้อมูลทุจริตเลือกต้ังที่ จ.ล ำปำงว่ำ อำจเข้ำข่ำยเป็นกำรแสดงควำม คิดเห็นที่ก ำลังดูถูกเสีย งของ
ประชำชนในกำรเลือกต้ังซ่ึงเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชำชนในจ.ล ำปำง ที่ได้ลงคะแนนเลือกต้ังซ่อม ตัวแทนผู้สมัคร 
ส.ส. พรรคพปชร.มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์จนท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่ไว้วำงใจ มีกำรลงพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้รับ
เลือกต้ังในเดือน มี.ค.62 ที่ผ่ำนมำ เช่นเดียวกับกำรเลือกต้ังที่จ.สมุทรปรำกำร นำยอนุสรณ์ก็พูดจำกควำมเห็นและข้อมูล
ที่อำจบิดเบือน ถือเป็นกำรดูถูกเสียงของประชำชนที่มำลงคะแนน 
 “ในทำงกลับกัน ผลกำรเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ล ำปำง สะท้อนคะแนนนิยมของพรรคพปชร.ในยุคที่มีพล.อ.ปร ะวิตร 
วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรคว่ำ ประชำชน มีควำมพอใจ และม่ันใจในพรรค เรำจึงไม่หวั่นไหวต่อกระแสใดๆ เพรำะมี
ผลงำนเป็นค ำตอบที่ดีที่สุด และเชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถมีชัยชนะในกำรเลือกต้ัง ส.ส.สมุทรปรำกำรอีก ” รองโฆษก
พรรคพปชร.กล่ำว 
 ส ำหรับ ผลโพลของ ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เม่ือวนัที่ 5 ก.ค. เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำกตัวอย่ำง
ประชำชนทุกสำขำอำชีพทั่วประเทศ ไม่ได้เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของตัวอย่ำงประชำชนในเขตพ้ืนที่ดังกล่ำว ดังนั้น
จึงน่ำแปลกใจว่ำเหตุใดนำยอนุสรณ์ถึงเอำมำโยงกันกับผลกำรเลือกต้ังซ่อมในพ้ืนที่ได้ น่ำสงสัยว่ำนำยอนุสรณ์ตีควำมผล
โพลไม่เป็นหรือรับไม่ได้ที่ ตัวแทนพรรคเพ่ือไทยแพ้กำรเลือกต้ังซ่อมมำโดยตลอดจึงบิดเบือนผลโพลออกมำท ำนอง ”ขี้แพ้
ชวนตี”  

ทั้งนี้  จำกผลกำรเลือกต้ังซ่อมในเขตต่ำงๆ ที่พรรคเพ่ือไทยสอบตก และผลโพลแสดงถึงจ ำนวนลดลงของ
ประชำชนที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทย น่ำจะสะท้อนให้นำยอนุสรณ์เห็นควำมจริงว่ำ "ทั้งควำมจริงและทั้ง โพล" 
พรรคเพ่ือไทยสอบตกทั้งสองทำง แทนที่นำยอนุสรณ์จะใช้เวลำวิพำกษ์วิจำรณ์พรรคพปชร. ควรใช้เวลำลงพ้ืนที่ท่ีตนเอง
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สอบตกบ้ำง เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในพ้ืนที่และควรเสนอแนวทำง สะท้อนให้พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำ ควรจะ
ด ำเนินกำรแก้ไขคะแนนนิยมที่ตกต่ ำลงทั้งทำงโพลและทำงควำมเป็นจริงอย่ำงไร  
 "ที่ผ่ำนมำ ส.ส. และอดีตผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคพลังประชำรัฐลงพ้ืนที่ท ำงำนกับประชำชนมำโดยตลอด 
ด ำเนินกำรดูแลทุกข์ร้อนของประชำชนจนได้รับควำมไว้วำงใจและได้รับก ำลังใจที่ ดี เม่ือผลโพลแสดงจ ำนวนลดลงของ
ประชำชนที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคพปชร.ที่จะเลือกในปัจจุบัน ทำงพรรคก็จะเร่งประชำสัมพันธ์ สื่อสำรให้ประชำชนใน
ภำพรวมเข้ำถึงและเข้ำใจผลงำน กำรด ำเนินงำน และนโยบำยของพรรค เพ่ือให้สอดคล้องกับเสียงสะท้อนของประชำชน
ในพ้ืนที่จริงๆ "รองโฆษกพรรคพปชร.กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/627759 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/627759
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06 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 13:58 น. 

รองโฆษก พปชร. ตอกกลับ 'อนุสรณ์' ดูถูกประชาชน ปมเลือกตั้งซอ่มล าปาง 
 

 
 
"ทิพานัน" ตอกกลับ "อนุสรณ์"ให้ข้อมูลบิดเบือนดูถูก ปชช. ปมเลือกต้ังซ่อมล าปาง ชี้ชนะเพราะ ปชช.มั่นใจ "ลุง
ป้อม"และศักยภาพของพรรค แนะเอาเวลาวิจารณ์พรรคอ่ืนไปส ารวจตัวเองเหตุใดจึงสอบตก 
 6 ก.ค.63 - น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม. เขตจอมทอง-ธนบุรี 
กล่ำวถึงกรณีที่นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย ออกมำพำดให้สัมภำษณ์พำดพิงพรรคพลังประชำรั ฐทั้ง
กรณีผลส ำรวจของซูเปอร์โพลชนะเลือกต้ังที่ จ.สมุทรปรำกำรและข้อมูลทุจริตเลือกต้ังที่ จ.ล ำปำงว่ำ อำจเข้ำข่ำยเป็น
กำรแสดงควำมคิดเห็นที่ก ำลังดูถูกเสียงของประชำชนในกำรเลือกต้ังประจ ำเขตเสียงส่วนใหญ่ของประชำชนชำวล ำปำงที่
ได้ลงคะแนนเลือกต้ังซ่อมที่ผ่ำนมำ ตัวแทนผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชำรัฐมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์จนท ำให้ประชำชน
ในพ้ืนที่ไว้วำงใจ มีกำรลงพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้รับเลือกต้ังในเดือน มี.ค.ที่ผ่ำนมำเช่นเดียวกับกำรเลือก ต้ังที่
สมุทรปรำกำร นำยอนุสรณ์ก็พูดจำกควำมเห็นและข้อมูลที่อำจบิดเบือน ถิอเป็นกำรดูถูกเสียงของประชำชนที่มำ
ลงคะแนน 
 "ในทำงกลับกัน ผลกำรเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ล ำปำง สะท้อนคะแนนนิยมของพรรคพลังประชำรัฐ ในยุคที่มีพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรคว่ำ ประชำชน มีควำมพอใจ และม่ันใจในพรรคพลังประชำรัฐ เรำจึงไม่หวั่นไหว
ต่อกระแสใดๆ เพรำะมีผลงำนเป็นค ำตอบที่ดีที่สุด และเชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถมีชัยชนะในกำรเลือกต้ังส.ส.สมุทรปรำ กำร
อีก"รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำว 
 น.ส.ทิพำนัน  กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับผลโพลล์ของซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เม่ือวันที่ 5 ก.ค. นั้น เป็นกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นจำกตัวอย่ำงประชำชนทุกสำขำอำชีพทั่วประเทศ ไม่ได้เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของตัวอย่ำงประชำชน
ในเขตพ้ืนที่ดังกล่ำว ดังนั้นจึงน่ำแปลกใจว่ำเหตุใดนำยอนุสรณ์ถึงเอำมำโยงกันกับผลกำรเลือกต้ังซ่อมในพ้ืนที่ได้ น่ำ
สงสัยว่ำนำยอนุสรณ์ที่เป็น ส.ส. มำนำนอ่ำนและตีควำมผลโพลไม่เป็นหรือรับไม่ได้ที่ท่ีผ่ำนมำตัวแทนพรรคเพ่ือไทยแพ้
กำรเลือกต้ังซ่อมมำโดยตลอดจึงบิดเบือนผลโพลออกมำท ำนอง”ขี้แพ้ชวนตี” แบบนี้ 
 จำกผลกำรเลือกต้ังซ่อมในเขตต่ำงๆที่พรรคเพ่ือไทยสอบตก และผลโพลที่แสดงถึงจ ำนวนลดลงของประชำชนที่
จะเลือก ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทยนั้น น่ำจะสะท้อนให้นำยอนุสรณ์เห็นควำมจริงว่ำ "ทั้งควำมจริงและทั้งโพลล์" พรรคเพ่ือ
ไทยสอบตกทั้งสองทำง ซ่ึงหำกกรณีเป็นเช่นนี้ แทนที่นำยอนุสรณ์จะใช้เวลำวิพำกษ์วิจำรณ์พรรคพลังประชำรัฐ ควรใช้
เวลำลงพ้ืนที่ท่ีตนเองสอบตกบ้ำง เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในพ้ืนที่และควรเสนอแนวทำง สะท้อนให้พรรค
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เพ่ือไทยเห็นว่ำควรจะด ำเนินกำรแก้ไขคะแนนนิยมที่ตกต่ ำลงทั้งทำงโพลล์และทำงควำมเป็นจริงอย่ำงไร น.ส.ทิพำนัน  
กล่ำว 
 "ที่ผ่ำนมำ ส.ส. และอดีตผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคพลังประชำรัฐลงพ้ื นที่ท ำงำนกับประชำชนมำโดยตลอด 
ด ำเนินกำรดูแลทุกข์ร้อนของพ่ีน้องประชำชนจนได้รับควำมไว้วำงใจและได้รับก ำลังใจที่ดีจำกพ่ีน้องประชำชน ซ่ึงเม่ือผล
โพลล์ดังกล่ำวแสดงจ ำนวนลดลงของประชำชนที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคพลังประชำรัฐที่จะเลือกในปัจจุบันนั้น ทำง
พรรคพลังประชำรัฐก็จะเร่งประชำสัมพันธ์ สื่อสำรให้ประชำชนในภำพรวมเข้ำถึงและเข้ำใจผลงำน กำรด ำเนินงำน และ
นโยบำยของพรรค เพ่ือให้สอดคล้องกับเสียงสะท้อนของประชำชนในพ้ืนที่จริงๆ เพรำะยังมีผู้ตอบแบบสอบถำมอีกเป็น
จ ำนวนมำกหรือร้อยละ 41.2 ที่ระบุอ่ืนๆ คือไม่ได้ตัดสินใจพรรคใดพรรคหนึ่ง "รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70648 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/70648
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6 กรกฎำคม 2563  

'อนุสรณ์' สงสัย พปชร.คะแนนทรุด แต่ชนะเลือกตั้งซ่อม 

 
 
"อนุสรณ์" สงสัย พลังประชารัฐ เผชิญวิกฤติศรัทธาขยายลุกลามไปท่ัวท้ังประเทศ แต่ในสนามการเลือกต้ัง ซ่อม 
สามารถพลิกชนะได้ 
 เม่ือวันที่ 6 ก.ค. 63 นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณีซูเปอร์โพล เผยผลส ำรวจ 
พรรคพลังประชำรัฐได้รับควำมนิยมลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ประชำชนไม่เชื่อม่ันทีมเศรษฐกิจพรรคพลังประชำรัฐ ว่ำ ผล
ส ำรวจซูเปอร์โพล สอดรับในทิศทำงเดียวกับโพลหลำยส ำนักที่ออกมำก่อนหน้ำนี้ รัฐบำลสืบทอดอ ำนำจของพล .อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ยิ่งอยู่นำน คะแนนนิยม ควำมเชื่อม่ันยิ่งด่ิงทรุด ลดต่ ำลงในแทบทุกมิติ บ้ำนเมืองก ำลังจมด่ิงอยู่ใน
วิกฤติซ้อนวิกฤติ มำตรกำรเยียวยำจำกรัฐบำลสิ้นสุดลง คนยังตกงำน ประชำชนประสบปัญหำท ำมำหำกินไม่ได้ สิ้นหวัง 
รัฐบำลไม่มีมำตรกำรเยียวยำต่อเนื่องที่ชัดเจน น่ำแปลกใจที่แม้โพลแทบทุกส ำนักจะสะท้อนควำมรู้สึกของคนไทยทั้ง
ประเทศ รัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์ เผชิญวิกฤติศรัทธำขยำยลุกลำมไปทั่วทั้งประเทศ แต่ในสนำมกำรเลือกต้ังซ่อม พรรค
พลังประชำรัฐ สำมำรถพลิกชนะได้ แสดงว่ำ แม้คะแนนควำมนิยมจะตกต่ ำ แต่อำจมีวิธีกำรบริหำรจัดกำรให้ได้มำซ่ึง
คะแนนด้วยวิธีพิเศษ มีกำรใช้อ ำนำจรัฐ กำรใช้ทรัพยำกรของรัฐ เพ่ือช่วงชิงควำมได้เปรียบในกำรเลือกต้ังซ่อมหรือ ไม่  
กกต.เห็นผลโพลสะท้อนคะแนนนิยมที่ตกต่ ำของรัฐบำลแต่ยังสำมำรถชนะเลือกต้ังซ่อมได้ ยังม่ันใจอยู่หรือไม่ว่ำ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรเลือกต้ังให้สุจริตและเที่ยงธรรม จำกล ำปำงโมเดล มำถึงสมุทรปรำกำร กกต.มีแนวทำงในกำรสร้ำงควำม
เชื่อม่ันกำรบริหำรจัดกำรเลือกต้ังให้เสรีและเป็นธรรมได้อย่ำงไร 

“ผ่ำนเลือกต้ังซ่อมล ำปำงมำต้ังนำน ข้อมูลทุจริตเลือกต้ังซ่อม ยังไหลมำไม่หยุด หวังว่ำเลือกต้ังซ่อม
สมุทรปรำกำร คะแนนงอก บัตรเขย่ง บัตรออกลูกในหีบ รถฮัมวี่ วิ่งเพ่นพ่ำนเต็มเมือง จนคะแนนสวนทำงกับโพล จะไม่
เกิดขึ้นอีก ” นำยอนุสรณ์ กล่ำว 

 
อ้ำงอิง ; https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888097 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888097
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6 กรกฎำคม 2563 

‘พปชร.’ ซัด ‘โฆษก พท.’ บิดเบือน ช้ีชนะเลือกตั้งซ่อมล าปางเพราะ 
ปชช.ม่ันใจ ‘บิ๊กป้อม-พรรค’ 

 
 
"พปชร." เมิน "โฆษก พท." แขวะความนิยมฮวบ แต่ชนะเลือกต้ังซ่อม ชี้ดูถูกปชช. ยกกรณีล าปาง สะท้อนความ
นิยมของพรรค ยุค "บ๊ิกป้อม" เป็นหัวหน้า ล่ันไม่หวั่นกระแสใดๆ ผลงานเป็นค าตอบท่ีดีท่ีสุด มั่นใจ ชนะท่ี 
"สมุทรปราการ" อีก 
 เม่ือวันที่ 6 ก.ค.63  น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวถึงกรณีที่นำยอนุสรณ์ 
เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย พำดพิงพปชร. โดยหยิบยกผลส ำรวจ พรรคพปชร. ได้รับควำมนิยมลดลงอย่ำ งมี
นัยส ำคัญ ประชำชนไม่เชื่อม่ันทีมเศรษฐกิจพรรค แต่สำมำรถชนะเลือกต้ังซ่อมซ่อมล ำปำงได้ว่ำ อำจเข้ำข่ำยเป็นกำรดูถูก
เสียงของประชำชน โดยในกำรเลือกต้ังเสียงส่วนใหญ่ของประชำชนที่ได้ลงคะแนนนั้น เพรำะตัวแทนของพปชร. มี
ผลงำนเป็นที่ประจักษ์มีกำรลงพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง จนท ำให้ประชำชนไว้วำงใจ เช่นเดียวกับกำรเลือกต้ังซ่อมจ.
สมุทรปรำกำร ที่จะมีขึ้นนำยอนุสรณ์ก็ให้ควำมเห็นและข้อมูลที่อำจบิดเบือน 
 “ผลกำรเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ล ำปำง สะท้อนคะแนนนิยมของพรรคพลังประชำรัฐ ในยุคที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรคว่ำ ประชำชน มีควำมพอใจ และม่ันใจในพรรคพลังประชำรัฐ เรำจึงไม่หวั่นไหวต่อกระแสใดๆ 
เพรำะมีผลงำนเป็นค ำตอบที่ดีที่สุด และเชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถมีชัยชนะในกำรเลือกต้ังส.ส.สมุทรปรำกำรอีก” รองโฆษก
พรรคพลังประชำรัฐ กล่ำว 
 น.ส.ทิพำนัน กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับผลโพลของ ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เม่ือวันที่ 5 ก.ค. นั้น เป็นกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นจำกตัวอย่ำงประชำชนทุกสำขำอำชีพทั่วประเทศ ไม่ได้เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของตัวอย่ำ งประชำชน
ในเขตพ้ืนที่ดังกล่ำว ดังนั้นจึงน่ำแปลกใจว่ำเหตุใดนำยอนุสรณ์ถึงเอำมำโยงกันกับผลกำรเลือกต้ังซ่อมในพ้ืนที่ได้ น่ำ
สงสัยว่ำ นำยอนุสรณ์ ที่เป็น ส.ส. มำนำน อ่ำนและตีควำมผลโพลไม่เป็นหรือรับไม่ได้ที่ท่ีผ่ำนมำตัวแทนพรรคเพ่ือไทยแพ้
กำรเลือกต้ังซ่อมมำโดยตลอด จึงบิดเบือนผลโพลออกมำท ำนอง “ขี้แพ้ชวนตี” แบบนี้ 

จำกผลกำรเลือกต้ังซ่อมในเขตต่ำงๆ ที่พรรคเพ่ือไทยสอบตก และผลโพลที่แสดงถึงจ ำนวนลดลงของประชำชน
ที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทยนั้น น่ำจะสะท้อนให้นำยอนุสรณ์เห็นควำมจริงว่ำ “ทั้งควำมจริงและทั้งโพล” พรรค
เพ่ือไทยสอบตกทั้งสองทำง ซ่ึงหำกกรณีเป็นเช่นนี้ แทนที่นำยอนุสรณ์จะใช้เวลำวิพำกษ์วิจำรณ์พรรคพลังประชำรัฐ ควร
ใช้เวลำลงพ้ืนที่ท่ีตนเองสอบตกบ้ำง เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในพ้ืนที่และควรเสนอแนวทำง สะท้อนให้
พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำควรจะด ำเนินกำรแก้ไขคะแนนนิ ยมที่ตกต่ ำลง ทั้งทำงโพลและทำงควำมเป็นจริงอย่ำงไร น.ส.
ทิพำนัน กล่ำว 
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  “ที่ผ่ำนมำ ส.ส. และอดีตผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคพลังประชำรัฐ ลงพ้ืนที่ท ำงำนกับประชำชนมำโดยตลอด 
ด ำเนินกำรดูแลทุกข์ร้อนของพ่ีน้องประชำชนจนได้รับควำมไว้วำงใจ และได้รับก ำลังใจที่ดีจำกพ่ีน้องประชำชน ซ่ึงเม่ือ
ผลโพลดังกล่ำวแสดงจ ำนวนลดลงของประชำชนที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคพลังประชำรัฐ ที่จะเลือกในปัจจุบันนั้น ทำง
พรรคพลังประชำรัฐก็จะเร่งประชำสัมพันธ์ สื่อสำร ให้ประชำชนในภำพรวมเข้ำถึงและเข้ำใจผลงำน กำรด ำเนินงำน และ
นโยบำยของพรรค เพ่ือให้สอดคล้องกับเสียงสะท้อนของประชำชนในพ้ืนที่จริงๆ เพรำะยังมีผู้ตอบแบบสอบถำมอีกเป็น
จ ำนวนมำกหรือร้อยละ 41.2 ที่ระบุอ่ืนๆ คือไม่ได้ตัดสินใจพรรคใดพรรคหนึ่ง” รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888127 
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จันทร์ท่ี 6 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.43 น. 

 
 
 
 
"ทิพานัน"ตอกกลับ "อนุสรณ"์ ให้ข้อมูลบิดเบือนดถููก ปชช. ปมเลือกตั้งซ่อม จ.ล าปาง 
ช้ีชนะเพราะปชช.ม่ันใจ "ลุงป้อม"และศักยภาพของพรรค  

 
เม่ือวันที่ 6 ก.ค. น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) กล่ำวถึงกรณีที่นำยอนุสรณ์ เอ่ียม

สะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย ออกมำให้สัมภำษณ์พำดพิงพรรคพลังประชำรัฐทั้งกรณีผลส ำรวจของซูเปอร์โพล กำรชนะ
เลือกต้ังที่ จ.สมุทรปรำกำร และข้อมูลทุจริตเลือกต้ังที่ จ.ล ำปำงว่ำ อำจเข้ำข่ำยเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นที่ก ำลัง ดูถูก
เสียงของประชำชนในกำรเลือกต้ังประจ ำเขตเสียงส่วนใหญ่ของประชำชน ในจ.ล ำปำงที่ได้ลงคะแนนเลือกต้ังซ่อมที่ ผ่ำน
มำ ตัวแทนผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชำรัฐ มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์จนท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่ไว้วำงใจ มีกำรลงพ้ืนที่
อย่ำงต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้รับเลือกต้ังในเดือน มี.ค. 62 ที่ผ่ำนมำ  
 “ในทำงกลับกัน ผลกำรเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ล ำปำง สะท้อนคะแนนนิยมของพรรคพลังประชำรัฐ ในยุคที่มีพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรคว่ำ ประชำชน มีควำมพอใจ และม่ันใจในพรรคพลังประชำรัฐ เรำจึงไม่หวั่นไ หว
ต่อกระแสใดๆ เพรำะมีผลงำนเป็นค ำตอบที่ดีที่สุด และเชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถมีชัยชนะในกำรเลือกต้ังส.ส.สมุทรปรำ กำร
อีก” รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำว  
 น.ส.ทิพำนัน  กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับผลโพลของซูเปอร์โพล เม่ือวันที่ 5 ก.ค. นั้น เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำก
ตัวอย่ำงประชำชนทุกสำขำอำชีพทั่วประเทศ ไม่ได้เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของตัวอย่ำงประชำชนในเขตพ้ืนที่
ดังกล่ำว ดังนั้นจึงน่ำแปลกใจว่ำเหตุใดนำยอนุสรณ์ถึงเอำมำโยงกันกับผลกำรเลือกต้ังซ่อมในพ้ืนที่ได้ 

รองโฆษก พปชร. กล่ำวด้วยว่ำ จำกผลกำรเลือกต้ังซ่อมในเขตต่ำงๆ ที่พรรคเพ่ือไทยสอบตก และผลโพลที่แสดง
ถึงจ ำนวนลดลงของประชำชนที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทยนั้น น่ำจะสะท้อนให้นำยอนุสรณ์เห็นควำมจริงว่ำ ทั้ง
ควำมจริงและทั้งโพลนั้น พรรคเพ่ือไทยสอบตกทั้งสองทำง ซ่ึงหำกกรณีเป็นเช่นนี้ แทนที่นำยอนุสรณ์จะใช้เวลำ
วิพำกษ์วิจำรณ์พรรคพลังประชำรัฐ ควรใช้เวลำลงพ้ืนที่ท่ีตนเองสอบตกบ้ำง เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำ ชนใน
พ้ืนที่และควรเสนอแนวทำง สะท้อนให้พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำควรจะด ำเนินกำรแก้ไขคะแนนนิยมที่ตกต่ ำลงทั้งทำงโพลล์
และทำงควำมเป็นจริงอย่ำงไร  
 "ที่ผ่ำนมำ ส.ส. และอดีตผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคพลังประชำรัฐลงพ้ืนที่ท ำงำนกับประชำชนมำโดยตลอด 
ด ำเนินกำรดูแลทุกข์ร้อนของพ่ีน้องประชำชนจนได้รับควำมไว้วำงใจและได้รับก ำลังใจที่ดีจำกพ่ีน้องประชำชน ซ่ึงเม่ือผล
โพลล์ดังกล่ำวแสดงจ ำนวนลดลงของประชำชนที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคพลังประชำรัฐที่จะเลือกในปัจจุบันนั้น ทำง
พรรคพลังประชำรัฐก็จะเร่งประชำสัมพันธ์ สื่อสำรให้ประชำชนในภำพรวมเข้ำถึงและเข้ำใจผลงำน กำรด ำเนินงำน และ
นโยบำยของพรรค เพ่ือให้สอดคล้องกับเสียงสะท้อนของประชำชนในพ้ืนที่จริงๆ เพรำะยังมีผู้ตอบแบบสอบถำมอีกเป็น
จ ำนวนมำกหรือ  ร้อยละ 41.2 ที่ระบุอ่ืนๆ คือไม่ได้ตัดสินใจพรรคใดพรรคหนึ่ง "รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ  กล่ำว....  
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/783506 
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วันจันทร์ ท่ี 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2563, 14.13 น. 

 
 

'ทิพานัน' สวน 'อนุสรณ์' ดูถูก ปชช. ปมเลือกตั้งซ่อมล าปาง ไล่ส ารวจตัวเองเหตุใดสอบตก 
เม่ือวันที่ 6 กรกฎำคม 2563 น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณีที่ นำยอนุสรณ์ 

เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภำษณ์พำดพิงพรรคพลังประชำรัฐ ทั้งกรณีผลส ำรวจของซูเปอร์โพล กำรชนะ
เลือกต้ังที่ จ.สมุทรปรำกำร และข้อมูลทุจริตเลือกต้ังที่ จ.ล ำปำง ว่ำ อำจเข้ำข่ำยเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นที่ก ำลัง ดูถูก
เสียงของประชำชนในกำรเลือกต้ังประจ ำเขตเสียงส่วนใหญ่ของประชำชนใน จ.ล ำปำง ที่ได้ลงคะแนนเลือกต้ังซ่อมที่ ผ่ำน
มำ ตัวแทนผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์จนท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่ไว้วำงใจ มีกำรลงพ้ืนที่
อย่ำงต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้รับเลือกต้ังในเดือน มี.ค.62 ที่ผ่ำนมำ เช่นเดียวกับกำรเลือกต้ังที่สมุทรปรำกำร นำยอนุสรณ์ก็
พูดจำกควำมเห็นและข้อมูลที่อำจบิดเบือน ถือเป็นกำรดูถูกเสียงของประชำชนที่มำลงคะแนน 
 "ในทำงกลับกัน ผลกำรเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ล ำปำง สะท้อนคะแนนนิยมของพรรคพลังประชำรัฐ ในยุคที่มี พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรค ว่ำประชำชนมีควำมพอใจ และม่ันใจในพรรคพลังประชำรัฐ เรำจึงไม่หวั่นไหว
ต่อกระแสใดๆ เพรำะมีผลงำนเป็นค ำตอบที่ดีที่สุด และเชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถมีชัยชนะในกำรเลือกต้ัง ส.ส.สมุทรปรำกำร 
อีก" รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำว 
 น.ส.ทิพำนัน กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับผลโพลล์ของ ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เม่ือวันที่ 5 ก.ค.นั้น เป็นกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นจำกตัวอย่ำงประชำชนทุกสำขำอำชีพทั่วประเทศ ไม่ได้เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของตัวอย่ำงประชำชน
ในเขตพ้ืนที่ดังกล่ำว ดังนั้น จึงน่ำแปลกใจว่ำเหตุใดนำยอนุสรณ์ถึงเอำมำโยงกันกับผลกำรเลือกต้ังซ่อมในพ้ืนที่ได้ น่ำ
สงสัยว่ำนำยอนุสรณ์ที่เป็น ส.ส.มำนำน อ่ำนและตีควำมผลโพลไม่เป็นหรือรับไม่ได้ที่ผ่ำนมำตัวแทนพรรคเพ่ือไทยแพ้กำร
เลือกต้ังซ่อมมำโดยตลอด จึงบิดเบือนผลโพลล์ออกมำท ำนองขี้แพ้ชวนตีแบบนี้ 
 จำกผลกำรเลือกต้ังซ่อมในเขตต่ำงๆ ที่พรรคเพ่ือไทยสอบตก และผลโพลล์ท่ีแสดงถึงจ ำนวนลดลงของประชำชน
ที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทย นั้น น่ำจะสะท้อนให้นำยอนุสรณ์เห็นควำมจริงว่ำ "ทั้งควำมจริงและทั้งโพล" พรรคเพ่ือ
ไทยสอบตกทั้งสองทำง ซ่ึงหำกกรณีเป็นเช่นนี้ แทนที่นำยอนุสรณ์จะใช้เวลำวิพำกษ์วิจำรณ์พรรคพลังประชำรัฐ ควรใช้
เวลำลงพ้ืนที่ท่ีตนเองสอบตกบ้ำง เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในพ้ืนที่และควรเสนอแนวทำง สะท้อนให้พรรค
เพ่ือไทยเห็นว่ำควรจะด ำเนินกำรแก้ไขคะแนนนิยมที่ตกต่ ำลงทั้งทำงโพลและทำงควำมเป็นจริงอย่ำงไร  
 "ที่ผ่ำนมำ ส.ส.และอดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคพลังประชำรัฐลงพ้ืนที่ท ำงำนกับประชำชนมำโดยตลอด 
ด ำเนินกำรดูแลทุกข์ร้อนของพ่ีน้องประชำชนจนได้รับควำมไว้วำงใจและได้รับก ำลังใจที่ดีจำกพ่ีน้องประชำชน ซ่ึงเม่ือผล
โพลดังกล่ำวแสดงจ ำนวนลดลงของประชำชนที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคพลังประชำรัฐที่จะเลือกในปัจจุบันนั้น ทำงพรรค
พลังประชำรัฐก็จะเร่งประชำสัมพันธ์ สื่อสำรให้ประชำชนในภำพรวมเข้ำถึงและเข้ำใจผลงำน กำรด ำเนินงำน และ
นโยบำยของพรรค เพ่ือให้สอดคล้องกับเสียงสะท้อนของประชำชนในพ้ืนที่จริงๆ เพรำะยังมีผู้ตอบแบบสอบถำมอีกเป็น
จ ำนวนมำกหรือร้อยละ 41.2 ที่ระบุอ่ืนๆ คือไม่ได้ตัดสินใจพรรคใดพรรคหนึ่ง" รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำว  
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/503617  
 

https://www.naewna.com/politic/503617


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

17 

 

 

 
สยำมรัฐออนไลน์  6 กรกฎำคม 2563 14:20 น.   

"ทิพานัน" ตอก "อนุสรณ์" ดูถูก ปชช.เลือก พปชร.ชนะที่ จ.ล าปาง เช่ือชาวบ้านม่ันใจ "ลุง
ป้อม"เย้ยพท.เร่งฟื้นคะแนนนิยมดีกว่าจ้องจบัผิดพรรคอื่น 
 

 
เม่ือวันที่ 6 ก.ค.น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณีที่นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด 

โฆษกพรรคเพ่ือไทย ออกมำพำดพิงพรรคพลังประชำรัฐถึงผลส ำรวจของซูเปอร์โพลพบข้อมูลทุจริตเลือกต้ังที่ จ.ล ำปำง
ว่ำ ลงคะแนนเลือกต้ังซ่อมที่ผ่ำนมำตัวแทนผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชำรัฐมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์จนท ำให้ประชำชน
ในพ้ืนที่ไว้วำงใจ มีกำรลงพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง กำรที่นำยอนุสรณ์น ำข้อมูลอำจบิดเบือน และเป็นกำรดูถูกเสียงของ
ประชำชนที่มำลงคะแนน ในทำงกลับกัน ผลกำรเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ล ำปำง สะท้อนคะแนนนิยมของพรรคพลังประชำรัฐ 
ในยุคที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรคว่ำ ประชำชน มีควำมพอใจ และม่ันใจในพรรคพลังประชำรัฐ เรำ
จึงไม่หวั่นไหวต่อกระแสใดๆ เพรำะมีผลงำนเป็นค ำตอบที่ดีที่สุด และเชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถมีชัยชนะในกำรเลือกต้ังส .ส.
สมุทรปรำกำรอีก 
 น.ส.ทิพำนัน  กล่ำวว่ำ ซ่ึงผลโพลลไม่ได้ส ำรวจควำมคิดเห็นในเขตพ้ืนที่ ดังกล่ำว ดังนั้นจึงน่ำแปลกใจว่ำเหตุใด
นำยอนุสรณ์ถึงเอำมำโยงกันกับผลกำรเลือกต้ังซ่อม และกำรเลือกต้ังซ่อมที่ผ่ำนมำสะท้อนให้เห็นว่ำ ทั้งควำมจริงและทั้ง
โพลล์พรรคเพ่ือไทยสอบตกทั้งสองทำง แทนที่นำยอนุสรณ์จะใช้เวลำลงพ้ืนที่ว่ำเหตุใดคะแนนนิยมตกต่ ำลงดีกว่ำออกมำ
วิพำกษ์วิจำรณ์พรรคอ่ืน อย่ำงไรก็ตำมทำงพรรคพลังประชำรัฐก็จะเร่งประชำสัมพันธ์ สื่อสำรให้ประชำชนในภำพร วม
เข้ำถึงและเข้ำใจผลงำน กำรด ำเนินงำน และนโยบำยของพรรค เพ่ือให้สอดคล้องกับเสียงสะท้อนของประชำชนใน พ้ืนที่
จริงๆ เพรำะยังมีประชำชนอีกร้อยละ 41.2 ทีย่ังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/167725 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/167725


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

18 

 

 
 

 
วันท่ี 6 กรกฎำคม 2563 - 14:36 น. 

พปชร. ม่ันใจชนะเพื่อไทย เลือกตั้งซ่อม ‘สมุทรปราการ’ 
 

 
 
“ทิพานัน” ตอกกลับ “อนุสรณ์” ให้ข้อมูลบิดเบือนดูถูก ปชช. ปมเลือกต้ังซ่อม จ.ล าปาง ชี้ชนะเพราะ ปชช.มั่นใจ 
“ลุงป้อม” และศักยภาพของพรรค แนะเอาเวลาวิจารณ์พรรคอ่ืนไปส ารวจตัวเองเหตุใดจึงสอบตก 

เม่ือวันที่ 6 กรกฎำคม น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขตจอมทอง-
ธนบุรี กล่ำวถึงกรณีที่นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย ออกมำให้สัมภำษณ์พำดพิงพรรคพลังประชำรัฐทั้ง
กรณีผลส ำรวจของซูเปอร์โพล กำรชนะเลือกต้ังที่ จ.สมุทรปรำกำรและข้อมูลทุจริตเลือกต้ังที่ จ.ล ำปำงว่ำ อำจเข้ำข่ำย
เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นที่ก ำลังดูถูกเสียงของประชำชนในกำรเลือกต้ังประจ ำเขตเสียงส่วนใหญ่ของประชำชน ใน จ.
ล ำปำง ที่ได้ลงคะแนนเลือกต้ังซ่อมที่ผ่ำนมำ ตัวแทนผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชำรัฐมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์จนท ำให้
ประชำชนในพ้ืนที่ไว้วำงใจ มีกำรลงพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้รับเลือกต้ังในเดือน มี.ค. 62 ที่ผ่ำนมำ เช่นเดียวกับ
กำรเลือกต้ังที่สมุทรปรำกำร นำยอนุสรณ์ก็พูดจำกควำมเห็นและข้อมูลที่อำจบิดเบือน ถือเป็นกำรดูถูกเสียงของ
ประชำชนที่มำลงคะแนน 

“ในทำงกลับกัน ผลกำรเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ล ำปำง สะท้อนคะแนนนิยมของพรรคพลังประชำรัฐ ในยุคที่มีพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรคว่ำประชำชน มีควำมพอใจ และม่ันใจในพรรคพลังประชำรัฐ เรำจึงไม่หวั่นไหว
ต่อกระแสใดๆ เพรำะมีผลงำนเป็นค ำตอบที่ดีที่สุด และเชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถมีชัยชนะในกำรเลือกต้ัง ส.ส.สมุทรปรำกำร
อีก” รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐกล่ำว 

น.ส.ทิพำนันกล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับผลโพลของซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เม่ือวันที่ 5 ก.ค. นั้น เป็นกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นจำกตัวอย่ำงประชำชนทุกสำขำอำชีพทั่วประเทศ ไม่ได้เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของตัวอย่ำงประชำชน
ในเขตพ้ืนที่ดังกล่ำว ดังนั้นจึงน่ำแปลกใจว่ำเหตุใดนำยอนุสรณ์ถึงเอำมำโยงกันกับผลกำรเลือกต้ังซ่อมในพ้ืนที่ได้ น่ำ
สงสัยว่ำนำยอนุสรณ์ที่เป็น ส.ส. มำนำนอ่ำนและตีควำมผลโพลไม่เป็นหรือรับไม่ได้ที่ผ่ำนมำตัวแทนพรรคเพ่ือไทยแพ้กำร
เลือกต้ังซ่อมมำโดยตลอดจึงบิดเบือนผลโพลออกมำท ำนอง ”ขี้แพ้ชวนตี” แบบนี้ 

จำกผลกำรเลือกต้ังซ่อมในเขตต่ำงๆ ที่พรรคเพ่ือไทยสอบตก และผลโพลที่แสดงถึงจ ำนวนลดลงของประชำชน
ที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทยนั้น น่ำจะสะท้อนให้นำยอนุสรณ์เห็นควำมจริงว่ำ “ทั้งควำมจริงและทั้งโพล” พรรค
เพ่ือไทยสอบตกทั้งสองทำง ซ่ึงหำกกรณีเป็นเช่นนี้ แทนที่นำยอนุสรณ์จะใช้เวลำวิพำกษ์วิจำรณ์พรรคพลังประชำรัฐ ควร
ใช้เวลำลงพ้ืนที่ท่ีตนเองสอบตกบ้ำง เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในพ้ืนที่และควรเสนอแนวทำง สะท้อนให้

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg
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พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำควรจะด ำเนินกำรแก้ไขคะแนนนิยมที่ตกต่ ำลงทั้งทำงโพลและทำงควำมเป็นจริงอย่ำงไ ร น.ส.
ทิพำนัน กล่ำว 

 
“ที่ผ่ำนมำ ส.ส. และอดีตผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคพลังประชำรัฐลงพ้ืนที่ท ำงำนกับประชำชนมำโดยตลอด 

ด ำเนินกำรดูแลทุกข์ร้อนของพ่ีน้องประชำชนจนได้รับควำมไว้วำงใจและได้รับก ำลังใจที่ดีจำกพ่ีน้องประชำชน ซ่ึงเม่ือผล
โพลดังกล่ำวแสดงจ ำนวนลดลงของประชำชนที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคพลังประชำรัฐที่จะเลือกในปัจจุบันนั้น ทำงพรรค
พลังประชำรัฐก็จะเร่งประชำสัมพันธ์ สื่อสำรให้ประชำชนในภำพรวมเข้ำถึงและเข้ำใจผลงำน กำรด ำเนินงำน และ
นโยบำยของพรรค เพ่ือให้สอดคล้องกับเสียงสะท้อนของประชำชนในพ้ืนที่จริงๆ เพรำะยังมีผู้ตอบแบบสอบถำมอี กเป็น
จ ำนวนมำกหรือร้อยละ 41.2 ที่ระบุอ่ืนๆ คือไม่ได้ตัดสินใจพรรคใดพรรคหนึ่ง” รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2256292 
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6 กรกฎำคม 2563 - 14:56 น. 

"ทิพานัน" ตอกกลับ "อนุสรณ์" ให้ข้อมูลบิดเบือนดูถูก ปชช.ช้ีชนะเพราะ ปชช.ม่ันใจ 
 

 
 
"ทิพานัน" ตอกกลับ "อนุสรณ์" ให้ข้อมูลบิดเบือนดูถูก ปชช. ปมเลือกต้ังซ่อมจ.ล าปาง ชี้ชนะเพราะ ปชช.มั่นใจ 
"ลุงป้อม"และศักยภาพของพรรค แนะเอาเวลาวิจารณ์พรรคอ่ืนไปส ารวจตัวเองเหตุใดจึงสอบตก 
 เม่ือวันที่ 6 ก.ค.2563 น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขตจอมทอง-
ธนบุรี กล่ำวถึงกรณีที่นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย ออกมำพำดให้สัมภำษณ์พำดพิงพรรคพลังประชำ
รัฐทั้งกรณีผลส ำรวจของซูเปอร์โพล กำรชนะเลือกต้ังที่ จ.สมุทรปรำกำรและข้อมูลทุจริตเลือกต้ังที่ จ.ล ำปำงว่ำ อำจเข้ำ
ข่ำยเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นที่ก ำลังดูถูกเสียงของประชำชนในกำรเลือกต้ังประจ ำเขตเสียงส่วนใหญ่ของประชำชน ใน 
จ.ล ำปำง ที่ได้ลงคะแนนเลือกต้ังซ่อมที่ผ่ำนมำ ตัวแทนผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชำรัฐมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์จนท ำให้
ประชำชนในพ้ืนที่ไว้วำงใจ มีกำรลงพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้รับเลือกต้ังในเดือน มี.ค. 62 ที่ผ่ำนมำ  
 เช่นเดียวกับกำรเลือกต้ังที่สมุทรปรำกำร นำยอนุสรณ์ก็พูดจำกควำมเห็นและข้อมูลที่อำจบิดเบือน ถิอเป็นกำรดู
ถูกเสียงของประชำชนที่มำลงคะแนน 
 “ในทำงกลับกัน ผลกำรเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ล ำปำง สะท้อนคะแนนนิยมของพรรคพลังประชำรัฐ ในยุคที่มีพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรคว่ำ ประชำชน มีควำมพอใจ และม่ันใจในพรรคพลังประชำรัฐ เรำจึงไม่หวั่นไหว
ต่อกระแสใดๆ เพรำะมีผลงำนเป็นค ำตอบที่ดีที่สุด และเชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถมีชัยชนะในกำรเลือกต้ัง ส.ส.สมุทรปรำกำร
อีก” รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำว  
 ทั้งนี้ น.ส.ทิพำนัน  กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับผลโพลล์ของ ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เม่ือวันที่ 5 ก.ค. นั้น เป็นกำร
ส ำรวจควำมคิดเห็นจำกตัวอย่ำงประชำชนทุกสำขำอำชีพทั่วประเทศ ไม่ได้เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของตัวอย่ำง
ประชำชนในเขตพ้ืนที่ดังกล่ำว ดังนั้นจึงน่ำแปลกใจว่ำเหตุใดนำยอนุสรณ์ถึงเอำมำโยงกันกับผลกำรเลือกต้ังซ่อมใน พ้ืนที่
ได้ น่ำสงสัยว่ำนำยอนุสรณ์ที่เป็น ส.ส. มำนำนอ่ำนและตีควำมผลโพลล์ไม่เป็นหรือรับไม่ได้ที่ท่ีผ่ำนมำตัวแทนพรรคเ พ่ือ
ไทยแพ้กำรเลือกต้ังซ่อมมำโดยตลอดจึงบิดเบือนผลโพลล์ออกมำท ำนอง”ขี้แพ้ชวนตี” แบบนี้ 
 อย่ำงไรก็ตำม น.ส.ทิพำนัน ยังบอกว่ำ จำกผลกำรเลือกต้ังซ่อมในเขตต่ำงๆ ที่พรรคเพ่ือไทยสอบตก และผล
โพลล์ที่แสดงถึงจ ำนวนลดลงของประชำชนที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทยนั้น น่ำจะสะท้อนให้นำยอนุสรณ์เห็นควำม
จริงว่ำ "ทั้งควำมจริงและทั้งโพลล์" พรรคเพ่ือไทยสอบตกทั้งสองทำง ซ่ึงหำกกรณีเป็นเช่นนี้ แทนที่นำยอนุสรณ์จ ะใช้
เวลำวิพำกษ์วิจำรณ์พรรคพลังประชำรัฐ ควรใช้เวลำลงพ้ืนที่ท่ีตนเองสอบตกบ้ำง เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
ในพ้ืนที่และควรเสนอแนวทำง สะท้อนให้พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำควรจะด ำเนินกำรแก้ไขคะแนนนิยมที่ตกต่ ำลงทั้งทำง
โพลล์และทำงควำมเป็นจริงอย่ำงไร 
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 "ที่ผ่ำนมำ ส.ส. และอดีตผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคพลังประชำรัฐลงพ้ืนที่ท ำงำนกั บประชำชนมำโดยตลอด 
ด ำเนินกำรดูแลทุกข์ร้อนของพ่ีน้องประชำชนจนได้รับควำมไว้วำงใจและได้รับก ำลังใจที่ดีจำกพ่ีน้องประชำชน ซ่ึงเม่ือผล
โพลล์ดังกล่ำวแสดงจ ำนวนลดลงของประชำชนที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคพลังประชำรัฐที่จะเลือกในปัจจุบันนั้น ทำง
พรรคพลังประชำรัฐก็จะเร่งประชำสัมพันธ์ สื่อสำรให้ประชำชนในภำพรวมเข้ำถึงและเข้ำใจผลงำน กำรด ำเนินงำน และ
นโยบำยของพรรค เพ่ือให้สอดคล้องกับเสียงสะท้อนของประชำชนในพ้ืนที่จริงๆ เพรำะยังมีผู้ตอบแบบสอบถำมอีกเป็น
จ ำนวนมำกหรือร้อยละ 41.2 ที่ระบุอ่ืนๆ คือไม่ได้ตัดสินใจพรรคใดพรรคหนึ่ง" รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/436201?adz= 
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06 Jul 2020 15:21 น. 

“พปชร.-พท.”เปิดศึก ปมเลือกตั้งซอ่มล าปาง 

 
"พปชร."อัดกลับ "พท." บิดเบือนดูถูกปม "เลือกต้ังซ่อมล าปาง" ชี้ชนะเพราะ ปชช.มั่นใจ "ลุงป้อม"และศักยภาพ
พรรค ด้าน “อนุสรณ์”คาใจโพลล์ชี้คะแนนนิยมพปชร.ทรุด แต่กลับชนะเลือกต้ัง 
 น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.)อดีตผู้สมัครส.ส.กทม. กล่ำวถึงกรณีที่นำยอนุสรณ์ 
เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย(พท.) ออกมำให้สัมภำษณ์พำดพิงพรรคพลังประชำรัฐทั้งกรณีผลส ำรวจของซูเปอร์โพล 
กำรชนะเลือกต้ังที่ จ.สมุทรปรำกำร และข้อมูลทุจริตเลือกต้ังที่ จ.ล ำปำงว่ำ อำจเข้ำข่ำยเป็นกำรแสดงควำมคิด เห็นที่
ก ำลังดูถูกเสียงของประชำชนในกำรเลือกต้ังประจ ำเขต เสียงส่วนใหญ่ของประชำชน ในจ.ล ำปำง ที่ได้ลงคะแนนเลือกต้ัง
ซ่อมที่ผ่ำนมำ ตัวแทนผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชำรัฐมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์จนท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่ไว้วำงใจ มีกำร
ลงพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้รับเลือกต้ังในเดือน มี.ค. 62 ที่ผ่ำนมำ  
 เช่นเดียวกับกำรเลือกต้ังที่สมุทรปรำกำร นำยอนุสรณ์ ก็พูดจำกควำมเห็นและข้อมูลที่อำจบิดเบือน ถือเป็นกำร
ดูถูกเสียงของประชำชนที่มำลงคะแนน “ในทำงกลับกัน ผลกำรเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ล ำปำง สะท้อนคะแนนนิยมของพรรค
พลังประชำรัฐ ในยุคที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรคว่ำ ประชำชน มีควำมพอใจ และม่ันใจในพรรค
พลังประชำรัฐ เรำจึงไม่หวั่นไหวต่อกระแสใดๆ เพรำะมีผลงำนเป็นค ำตอบที่ดีที่สุด และเชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถมีชัยชนะใน
กำรเลือกต้ังส.ส.สมุทรปรำกำรอีก”  
 รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับผลโพลล์ของ ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เม่ือวันที่ 5 ก.ค. 
นั้น เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำกตัวอย่ำงประชำชนทุกสำขำอำชีพทั่วประเทศ ไม่ได้เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็ นของ
ตัวอย่ำงประชำชนในเขตพ้ืนที่ดังกล่ำว  
 ดังนั้น จึงน่ำแปลกใจว่ำเหตุใด นำยอนุสรณ์ ถึงเอำมำโยงกันกับผลกำรเลือกต้ังซ่อมในพ้ืนที่ได้ น่ำสงสัยว่ำนำย
อนุสรณ์ ที่เป็น ส.ส. มำนำนอ่ำนและตีควำมผลโพลล์ไม่เป็น หรือรับไม่ได้ที่ท่ีผ่ำนมำตัวแทนพรรคเพ่ือไทยแพ้กำรเลือกต้ัง
ซ่อมมำโดยตลอด จึงบิดเบือนผลโพลล์ออกมำท ำนอง ”ขี้แพ้ชวนตี” แบบนี้ 
 
 
อ้ำงอิง :  https://www.thansettakij.com/content/440992 
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วันท่ี 6 กรกฎำคม 2563 - 15:29 น. 

“ปารีณา” ตอกกลับ “อนุสรณ์” ข้องใจหรืออิจฉา “พปชร.” ชนะเลือกตั้งซอ่มทุกสนาม 

 
 
“ปารีณา” ตอกกลับ “อนุสรณ์” ข้องใจหรืออิจฉา “พปชร.” ชนะเลือกต้ังซ่อมทุกสนาม 

เม่ือวันที่ 6 กรกฎำคม น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ปา
รีณา ไกรคุปต์ แสดงควำมคิดเห็นกรณี นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) ระบุว่ำซูเปอร์โพลเปิดผล
ส ำรวจพรรค พปชร. ได้รับควำมนิยมลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ประชำชนไม่เชื่อม่ันทีมเศรษฐกิจพรรค แต่ปรำกฎว่ำพรรค 
พปชร.กลับชนะกำรเลือกต้ังซ่อมในทุกสนำม โดยต้ังค ำถำมว่ำข้องใจหรือ อิจฉำ พร้อมระบุว่ำ ข้อเท็จจริงทีมเศรษฐกิจ
ของพรรค พปชร.ชุดก่อนท ำงำนได้ดี ถือว่ำทรงตัวได้ดีมำกในบรรยำกำศที่เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบจำกพิษโควิ ด -
19 

“ส่วนกำรอ้ำงที่ว่ำ สืบทอดอ านาจ ถือเป็นกำรใส่ร้ำย ที่ผ่ำนมำมีนำยกฯทักษิณ นำยกฯยิ่งลักษณ์ นำยกฯ
สมชำย นำยกฯสมัคร และอ่ืนๆ เรำก็ไม่เคยมำใส่ร้ำยกันว่ำเป็นกำรสืบทอดอ ำนำจ เพรำะเรำลูกผู้ชำย แพ้ก็แพ้ ชนะก็
ชนะ หัดยอมรับด้วย ขอยืนยันว่ำ ควำมนิยมของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ มีมำกกว่ำที่ในโพลต่ำงๆ ได้สุ่มส ำรวจอย่ำง
แน่นอน ดูง่ำยๆ จำกผลกำรเลือกต้ัง จ ำนวนผู้ไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังมีมำกกว่ำจ ำนวนกำรสุ่มส ำรวจ ดังนั้นข้อมูลโพลต่ำงๆ 
อำจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง” น.ส.ปำรีณำ ระบุyvolume00:01/01:12The Thousand Faces of  

กำรอ้ำง superpoll ของอนุสรณ์โฆษกเพ่ือไทยว่ำ ประชำชนไม่เชื่อม่ันทีมเศรษฐกิจ หรือรัฐบำลที่สืบทอด
อ ำนำจอย่ำงพลเอกประยุทธ มีควำมนิยมทรุดลงทุกมิติ แต่พลังประชำรัฐกลับพลิกชนะเลือกต้ังทุกสนำมนั้น  
ซ่ึงในควำมจริงแล้ว ทีมเศรษฐกิจที่ผ่ำนมำท ำงำนได้ดี และถือว่ำทรงตัวได้ดีมำกในบรรยำกำศที่เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับ
ผลกระทบจำกผิดโควิด มำตรำกำรเยียวยำต่ำงๆ ถือเป็นกำรบรรเทำช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุด ดูจำก
ยอดเงินสะพัดในประเทศช่วงมำตรำกำรเยียวยำต่ำงๆออก 
ส่วนกำรอ้ำงค ำพูดเดิมว่ำ สืบทอดอ ำนำจ ก็เป็นกำรใส่ร้ำย เพรำะที่ผ่ำนมำเรำมีนำยกทักษิณ นำยกยิ่งลักษณ์ นำยก
สมชำย นำยกสมัคร และอ่ืนๆ เรำก็ไม่เคยมำใส่ร้ำยกันว่ำเป็นกำรสืบทอดอ ำนำจ เพรำะเรำลูกผู้ชำย แพ้ก็แพ้ ชนะก็ชนะ 
หัดยอมรับด้วย 
ขอยืนยันว่ำควำมนิยมของพลเอกประยุทธมีมำกกว่ำที่ในโพลต่ำงๆ ได้สุ่ม!!! ส ำรวจอย่ำงแน่นอน ดูง่ำยๆจำกผลกำร
เลือกต้ัง จ ำนวนผู้ไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังมีเยอะกว่ำจ ำนวนกำรสุ่มส ำรวจ ดังนั้นข้อมูลโพลต่ำงๆอำจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2256344 
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วันท่ี 6 กรกฎำคม 2563 - 16:08 น. 

‘ศิริกัญญา’ ขอบคุณผลโพลหนนุ ‘ก้าวไกล’ ประกาศตั้งใจท างานเพื่อประชาชน 

 
 

 
เม่ือวันที่ 6 กรกฎำคม น.ส.ศิริกัญญำ ตันสกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล ให้สัมภำษณ์ถึงกำรจัดท ำร่ำง 

พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ว่ำ เม่ือร่ำง พ.ร.บ.งบ 2564 เข้ำสู่ชั้น
กรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญ ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ก็คงจะไม่มีกำรแบ่งฝ่ำย
ค้ำนหรือฝ่ำยรัฐบำล ทั้งนี้ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล ก็ร่วมกันวิเครำะห์และวิจำรณ์ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ ด้วยเช่นกัน เรำยังจึงมี
โอกำสที่จะแก้ไข เม่ือร่ำง พ.ร.บ.โอนงบประมำณ พ.ศ.2563 ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ก็จะมีกำรปรับตัว เลข
งบประมำณครั้งใหญ่ เพรำะร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ 2564 ยังไม่ได้สะท้อนกำรปรับโอนงบประมำณ เช่นโครงกำรซ้ือเรือ
ด ำน้ ำ ที่ถูกตัดโครงกำรทิ้งไปเม่ือปี 2563 แต่เม่ือมำพิจำรณำในร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ 2564 กลับมีกำรด ำเนิ นกำร
จ่ำยเงินในงวดที่ 2 ดังนั้น จึงต้องมีกำรแก้ไขและปรับปรุง หน้ำที่ต่อมำของ กมธ. คือ กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญให ม่ว่ำ
โครงกำรไหนที่ยังไม่มีควำมจ ำเป็นที่ ต้องท ำในช่วงเวลำนี้ คือไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำน ซ่ึง
อำจจะตัดออกทั้งโครงกำร 

ทั้งนี้  โครงกำรที่เขียนจุดประสงค์ไว้กว้ำงๆ อำจจะต้องปรับปรุงจุดประสงค์และตัวชี้วัดให้ปรับปรุงเข้ำกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ส่วนนี้อำจจะท ำได้ยำกแต่ก็จะเสนอไปที่หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ให้ปรับปรุงเป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
เช่น โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ที่ต้ังเป้ำหมำยว่ำ จะท ำให้รำยได้กำรท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอำจจะต้องเปลี่ยนเป็นให้มี
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรเยียวยำเพ่ิมขึ้นyvolume00:01/01:12The Thousand Faces  

จำกนั้นในช่วงแปรญัตติเรำยังพอมีโอกำสให้หน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีควำมส ำคัญ และควรได้รับงบประมำณเ พ่ิมส่ง
ค ำของบประมำณเข้ำมำ และเรำจะใช้กลไกใน กมธ. เพ่ือโหวตน ำโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเข้ำมำ เช่น งบบัตร
ทอง ที่ต้องรองรับคนตกงำนและว่ำงงำนที่จะไม่ได้สิทธิในกำรใช้ประกันสังคม หรือเด็กที่ต้องได้รับควำมช่วยเหลือ ต้อง
ออกจำกโรงเรียนกลำงคัน เนื่องจำกพ่อแม่ผู้ปกครองมีรำยได้ลดลง เพ่ือให้เด็กเรำนี้ได้กลับเข้ำสู่ระบบอีกครั้งหนึ่ง และ
จัดงบช่วยเหลือให้พ่อแม่อีกต่อหนึ่ง 

ผู้สื่อข่ำวถำมถึงกำรตัดงบประมำณในกระทรวงหรือหน่วยงำนที่ไม่มีควำมจ ำเป็น เช่น กระทรวงกลำโหม น.ส.
ศิริกัญญำกล่ำวว่ำ ตอนที่ดูโครงกำรในรอบแรกเรำต้ังเป้ำไว้ว่ำจะตัดงบของกระทรวงกลำโหม 11,000 ล้ำนบำท แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นก็ต้องให้โอกำสทำงหน่วยงำนได้เข้ำมำชี้แจงเหตุผล ว่ำโครงกำรเหล่ำนี้ยังมีควำมจ ำเป็นเพียงใด ด้วยสถำนกำรณ์
แบบนี้ เรำจะต้องเปลี่ยนวิธีกำรกำรคิดแบบใหม่ที่อำจจะต้องรถดีกรีกำรเตรียมควำมพร้อมควำมม่ันคงทำงกำรทหำรลง 
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และเพ่ิมดีกรีควำมพร้อมทำงสำธำรณสุขแทน เรำจะใช้ชุดเหตุผลนี้เพ่ือโน้มน้ำวสมำชิก กมธ.ท่ำนอ่ืน ให้เห็นด้วยกับเรำ
และโหวตตัดงบกลำโหม และ กอ.รมน. ให้ได้มำกขึ้นกว่ำเดิม 

ผู้สื่อข่ำวถำมถึงกำรอภิปรำยของพรรคก้ำวไกลครั้งที่ผ่ำนมำ ซ่ึงมีลีลำยั่วโมโหฝ่ำยรัฐบำล น.ส.ศิริกัญญำกล่ำวว่ำ 
ในรอบนี้ได้เปลี่ยนวิธีกำรอภิปรำย เพรำะตนท ำหน้ำที่อภิปรำยสรุป ซ่ึงเรำจะต้องโน้มน้ำวให้ ส.ส.พรรคอ่ืนๆ โหวตคว่ ำ
ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณฉบับนี้ วิธีกำรน ำเสนออำจจะแตกต่ำงไปจำกครั้งอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เน้นในตัวเลขวิชำกำรมำกนัก โดย
เสริมโวหำรที่หนักแน่น รุนแรง และเกรี้ยวกรำดมำกขึ้นอีกนิดหนึ่ง เพ่ือท ำให้คนเปลี่ยนใจและเชื่อในสิ่งที่ เรำ ก ำ ลัง
น ำเสนอและต้องกำร 

ส่วนผลซูเปอร์โพลที่ออกมำเปิดเผยเม่ือวันที่ 5 กรกฎำคม ว่ำหำกจัดเลือกต้ังช่วงนี้พรรคก้ำวไกลจะได้รับ
เลือกต้ังจำกประชำชนมำกที่สุด น.ส.ศิริกัญญำกล่ำวว่ำ ถือว่ำเป็นข่ำวท่ีดีจริงๆ โพลอำจจะท ำก่อนที่จะมีกำรอภิปรำยร่ำง
งบประมำณก็ไม่ทรำบ แต่ก็อย่ำงที่บอกไป ตอนอภิปรำยว่ำเรำเสนองให้นำยกรัฐมนตรียุบสภำก็รู้ว่ำหลำยพรรคกำรเ มือง
อำจจะไม่มีควำมพร้อมและไม่อยำกที่จะลงเลือกต้ังในตอนนี้ แต่ว่ำพรรคก้ำวไกลเรำพร้อมเสมอ เพ่ือถำมควำมเห็นของ
ประชำชนอีกครั้งหนึ่ง ผลโพลก็อำจจะเป็นตัวสะท้อนเล็กๆ น้อยๆ ว่ำคะแนนนิยมเรำยังคงอยู่และเป็นก ำลังใจให้เ รำ
ท ำงำนอย่ำงเต็มที่และเป็นตัวแทนของประชำชนต่อไป 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2256456 
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วันท่ี 6 กรกฎำคม 2563 - 20:44 น. 

“ปารีณา” ร้องประธานสภาฯ ถอด ‘ธนาธร’ กมธ.แปรญัตติร่างพ.ร.บ.งบปี 64  
ระบุขัดจริยธรรม 

 
 

“ปารีณา” ร้องประธานสภาฯ ถอด ‘ธนาธร’ กมธ.แปรญัตติร่างพ.ร.บ.งบปี 64 ระบุขัดจริยธรรม 
เม่ือวันที่ 6 มิ.ย. น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำชำรัฐ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวท ำนองว่ำไม่

เห็นด้วยกับกำรที่นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำทีมคณะก้ำวหน้ำ อดีตหัว หน้ำพรรคอนำคตใหม่ เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำแปรญัตติร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพรำะแม้ไ ม่ผิด
กฎหมำยก็จริง แต่ขำดจริยธรรมและไม่เหมำะสม ยิ่งกรรมำธิกำรฯ งบประมำณซ่ึงไปยุ่งเก่ียวกับกำรจัดท ำงบของทั้ง
รัฐบำลและสภำฯ ฉะนั้นในวันพุธท่ี 8 ก.ค.นี้ จะไปร้องประธำนสภำฯ ในเรื่องจริยธรรม 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2256762 
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06 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 21:12 น.     
'วัฒนา' ช้ีรัฐบาลท าเศรษฐกจิไทยตายสนทิแลว้ 

 
6 ก.ค.63 - นำยวัฒนำ เมืองสุข สมำชิกพรรเพ่ือไทย โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหำดังนี้ ตำมเอกสำร

งบประมำณ สภำพัฒน์คำดกำรณ์เศรษฐกิจปี 2563 ว่ำจะติดลบ 5.5 % และเศรษฐกิจในปี 2564 จะเติบโต 4.5 % ท ำ
ให้หนี้สำธำรณะของไทย ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 58 ของจีดีพี ทั้งหมดคือที่มำของกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2564 ที่พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำรัฐบำลมีควำมสุ่มเสี่ยงต่อกำรล้มละลำยทำงกำรคลัง 
 ล่ำสุด ธปท คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2563 น่ำจะติดลบถึง 8.1% ส่วนทีมวิจัยเศรษฐกิจธนำคำรกรุ งศรี
อยุธยำคำดกำรณ์ว่ำน่ำจะติดลบถึง 10.3% นั่นคือกำรคำดกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของสภำพัฒน์ผิดพลำดอย่ำงร้ำยแร งอัน
จะเป็นผลให้หนี้สำธำรณะที่คำดว่ำจะอยู่ที่ร้อยละ 58 จะกลำยเป็นเกินร้อยละ 60 ซ่ึงเกินกรอบควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง
ท ำให้รัฐบำลไม่สำมำรถกู้เงินเพ่ือน ำมำชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณหรือก่อหนี้ เพ่ิมได้อีก 
 นำยกรัฐมนตรีไม่เคยตระหนักถึงหำยนะดังกล่ำว กำรกล่ำวว่ำหนี้สำธำรณะของประเทศอ่ืนสูงกว่ำเรำอีกคือกำร
พูดแบบไม่รู้เรื่องอันเป็นที่มำของวลี “โง่” เพรำะหลำยประเทศที่หนี้สำธำรณะสูงกว่ำไทย เช่น ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกำ 
ล้วนมีฐำนรำยได้สูงกว่ำไทยจึงมีขีดควำมสำมำรถที่จะช ำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยได้ ส่วนของไทยรำยรับกับรำยจ่ำย
ประจ ำเท่ำกัน หำกก่อหนี้มำกกว่ำนี้จะต้องกู้เงินมำจ่ำยหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย นั่นคือควำมล้มละลำยทำงกำรคลังที่ พรรค
เพ่ือไทยกล่ำวถึงในกำรอภิปรำยงบประมำณ 
 ตัวเลขทำงเศรษฐกิจทุกตัวล้วนส่งสัญญำณอันตรำยและเป็นปัจจัยลบทั้งสิ้น รัฐบำลจึงควรเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
ขจัดควำมกลัวและสร้ำงควำมเชื่อม่ันว่ำรัฐบำลสำมำรถดูแลประชำชนให้ปลอดภัยจำกโควิด19 เพ่ือให้ประชำชนม่ันใจ
กลับไปท ำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ แต่รัฐบำลกลับฉวยโอกำสขยำยเวลำประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินท ำให้เศรษฐกิจ ไทยที่
โคม่ำกลำยเป็นตำยสนิท แก้ปัญหำไม่ได้ไม่มีใครว่ำโง่เพรำะสติปัญญำคนเรำไม่เท่ำกัน แต่อย่ำท ำตัวเป็นอุปสรรคแบบที่
เรียกว่ำ “ถ่วงควำมเจริญ” ถ้ำแค่นี้ยังคิดไม่ออกก็ไม่รู้จะเรียกว่ำอะไร 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70684 
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สยำมรัฐออนไลน์  7 กรกฎำคม 2563 05:17 น.  

พปชร. แย้มสเปคทีมเศรษฐกิจ 
  

 
"มาดามเดียร์" มั่นใจ "พปชร." เฟ้นหาทีมเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม พร้อมขอคนมีประสบการณ์ระดับประเทศ-ท้องถ่ิน 
หวังสร้างเชื่อมั่นให้ปชช. "วรวัจน์"หนุนโพลปรับครม.เศรษฐกิจ ชี้ 5-6 ปี อุ้มทุนใหญ่ ระดับกลาง-ล่างวิกฤตหนัก 
แบกหน้ี ไม่มีทุน "เรืองไกร" รับค าท้า "ไพบูลย์" ร้องยุบ พปชร.ปมใช้มูลนิธิเชิญ "บ๊ิกป้อม" น่ังหน.พรรค ส่วน"
ทิพานัน" ตอกกลับ"อนุสรณ์" ให้ข้อมูลบิดเบือนดูถูกปชช. ปมเลือกต้ังซ่อมล าปาง ชี้ชนะเพราะ ปชช.มั่นใจ"ลุง
ป้อม" ด้าน"เทพไท" แนะแก้ รธน.60ก่อนยุบสภาจัดเลือกต้ังใหม่ หวังพลิกโฉมการเมืองไทยท่ีเป็นธรรม 
 เม่ือวันที่ 6ก.ค.63 นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณีกำรเสนอให้มี
กำรยุบสภำว่ำ ส่วนตัวเป็นนักกำรเมืองที่ไม่เคยกลัวกำรยุบสภำ ไม่เคยกลัวกำรเลือกต้ัง เพรำะเป็นเรื่องปกติ แต่กำรยุบ
สภำก็ยังดีกว่ำกำรรัฐประหำร เพรำะสำมำรถเลือกต้ังเข้ำมำใหม่ได้อีก แต่กำรรัฐประหำรไม่มีกำรเลือกต้ัง มีแต่กำรสืบ
ทอดอ ำนำจอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด 
 "ถ้ำจะยุบสภำ เพ่ือเลือกต้ังใหม่ ภำยใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 60 ก็ยังไม่เห็นผลดี หรือควำมเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ทำงกำรเมืองไปจำกเดิม แต่หำกต้องกำรให้กำรเมืองเปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่ ดีขึ้ น และพลิกโฉมกำรเมืองใหม่
ภำยใต้กติกำที่เป็นธรรม ก็ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60 ก่อน โดยเฉพำะกำรแก้ไขใน2ประเด็นส ำคัญ คือระบบกำรเลือกต้ัง
และกำรเข้ำสู่อ ำนำจของรัฐบำล ผมก็พร้อมสนับสนุนให้มีกำรยุบสภำ เพ่ือเลือกต้ังใหม่ในทันที" 

ส่วน นำยวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล กรรมกำรยุทธศำสตร์ พรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ ผลส ำรวจควำมคิดเห็น ของ
ประชำชนที่ต้องกำรเห็นกำรปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี ซ่ึงส่วนตัวเห็นว่ำถึงเวลำที่จ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนของ
คณะรัฐมนตรี เพรำะคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจยังไม่เข้ำใจปัญหำทำงเศรษฐกิจที่แท้จริง จำกกำรท ำงำนตลอด 5-6 ปีที่ผ่ำน
มำ จะมองเฉพำะมิติของเศรษฐกิจมหภำค ละเลยกำรดูแลในกลุ่ม 'Real Sector' เม่ือกำรเติบโตไปเพ่ิมที่เอกชนรำยใหญ่
จึงเสมือนว่ำเศรษฐกิจสำมำรถเดินหน้ำได้ แต่ในควำมเป็นจริงผู้ประกอบกำรระดับกลำงจนถึงระดับล่ำง เกิดวิกฤตอย่ำง
หนักไม่มีเงินทุนเหลือ และถูกซ้ ำเติมด้วยวิกฤตส่งออกและกำรท่องเที่ยวติดลบทั้งสิ้น ท ำให้ประชำชนระดับกลำงถึงล่ำงมี
ภำระหนี้สิน 
 นำยวรวัจน์ กล่ำวว่ำ ขณะที่กำรดูแลพ่ีน้องประชำชน รวมถึงกำรออกมำตรกำรผ่อนคลำยต่ำงๆ ไม่สำมำรถ
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชำชนที่เกิดควำมยำกล ำบำกได้จริง ท ำแบบเพียงฉำบฉวยเท่ำนั้น จะเห็นได้ว่ำโครงกำรส่วนใหญ่ ที่
จะน ำเงินจำกกำรกู้ยืม ตำมพ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับมำใช้ ล้วนแต่เป็นโครงกำรเก่ำ ที่เกิดก่อนจะมีสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
ไวรัสโควิค-19 ไม่ปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์ ยังคงมองเรื่องกำรท่องเที่ยวชุมชน และเศรษฐกิจฐำนรำก แต่ไม่มองเรื่อง
กำรส่งเสริมกำรตลำด ไม่มองเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ซ่ึงApplication ของต่ำงชำติได้เข้ำมำครอบง ำ
ระบบเศรษฐกิจไทย หรือกลุ่มทุนขนำดใหญ่ที่ เข้ำมำครอบง ำผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยที่ปัญหำ
เหล่ำนี้ไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงจริงจัง 
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"ท ำให้เกิดกำรชะงักงันทำงเศรษฐกิจ รวมถึงกำรส่งออกที่ไม่สำมำรถเดินหน้ำได้แต่รัฐบำลไม่ได้มียุทธศำสตร์ใน เรื่ อง
เหล่ำนี้  และไม่เห็นท่ำทีว่ำจะหยิบยกเรื่องเหล่ำนี้มำพูดคุยอย่ำงจริงจัง เห็นได้จำกกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีซ่ึงล้วนแต่เป็นรูปแบบเก่ำที่ต่อเนื่องมำจำกปี 2562" 
 ด้ำน น.ส.วทันยำ วงษ์โอภำสี ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) กล่ำวถึงผลส ำรวจของประชำ ชนที่
ไม่สนับสนุนให้ นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจ ว่ำ เม่ือสุดสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ พรรคพปชร. ได้มีกำร
คัดเลือกคณะกรรมกำรพรรคบริหำรพรรคชุดใหม่ และตนเชื่อว่ำหลังจำกนี้จะได้มีกำรก ำหนดตัวบุคคลที่เหมำะสมที่จะ
มำเป็นตัวแทนของพรรคในกำรท ำงำน และคงเป็นไปตำมเสียงส่วนใหญ่ของสมำชิก และหลังจำกนี้ก็ต้องรอดูว่ำผลจะ
เป็นอย่ำงไร อย่ำงไรก็ตำมคนที่จะมำรับต ำแหน่งหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจจะต้องประกอบไปด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ และที่ส ำคัญ
ที่สุดคือ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ไม่ว่ำจะระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่น และ ต้องสื่อสำรสร้ำงควำมเชื่อม่ัน ไปยัง
ต่ำงประเทศได้ และจะต้องเป็นบุคคลที่สร้ำงศรัทธำ ให้กับประชำชน เพรำะต้องบอกว่ำวันนี้เรื่องปำกท้องของประชำชน
เป็นเรื่องที่ส ำคัญที่สุด 
 น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม. เขตจอมทอง-ธนบุรี กล่ำวถึงกรณีที่
นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย ออกมำพำดให้สัมภำษณ์พำดพิงพรรคพลังประชำรัฐทั้งกรณีผลส ำรวจ
ของซูเปอร์โพล กำรชนะเลือกต้ังที่ จ.สมุทรปรำกำรและข้อมูลทุจริตเลือกต้ังที่ จ.ล ำปำงว่ำ อำจเข้ำข่ำยเป็นกำรแสดง
ควำมคิดเห็นที่ก ำลังดูถูกเสียงของประชำชนในกำรเลือกต้ังประจ ำเขตเสียงส่วนใหญ่ของประชำชน ในจ.ล ำปำง ที่ได้
ลงคะแนนเลือกต้ังซ่อมที่ผ่ำนมำ ตัวแทนผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชำรัฐมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์จนท ำให้ประชำชนใน
พ้ืนที่ไว้วำงใจ มีกำรลงพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้รับเลือกต้ังในเดือน มี.ค.62 ที่ผ่ำนมำ 
 เช่นเดียวกับกำรเลือกต้ังที่สมุทรปรำกำร นำยอนุสรณ์ก็พูดจำกควำมเห็นและข้อมูลที่อำจบิดเบือน ถิอเป็นกำรดู
ถูกเสียงของประชำชนที่มำลงคะแนน "ในทำงกลับกัน ผลกำรเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ล ำปำง สะท้อนคะแนนนิยมของพรรค
พลังประชำรัฐ ในยุคที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรค ว่ำ ประชำชนมีควำมพอใจ และม่ันใจในพรรค
พลังประชำรัฐ เรำจึงไม่หวั่นไหวต่อกระแสใดๆ เพรำะมีผลงำนเป็นค ำตอบที่ดีที่สุด และเชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถมีชัยชนะใน
กำรเลือกต้ังส.ส.สมุทรปรำกำรอีก" 
 น.ส.ทิพำนัน กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับผลโพลล์ของซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เม่ือวันที่ 5 ก.ค. นั้น เป็นกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นจำกตัวอย่ำงประชำชนทุกสำขำอำชีพทั่วประเทศ ไม่ได้เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของตัวอย่ำงประชำชน
ในเขตพ้ืนที่ดังกล่ำว ดังนั้นจึงน่ำแปลกใจว่ำเหตุใดนำยอนุสรณ์ถึงเอำมำโยงกันกับผลกำรเลือกต้ังซ่อมในพ้ืนที่ได้ น่ำ
สงสัยว่ำนำยอนุสรณ์ที่เป็น ส.ส. 
มำนำนอ่ำนและตีควำมผลโพลล์ไม่เป็นหรือรับไม่ได้ที่ท่ีผ่ำนมำตัวแทนพรรคเพ่ือไทยแพ้กำรเลือกต้ังซ่อมมำโดยตลอดจึง
บิดเบือนผลโพลล์ออกมำท ำนอง"ขี้แพ้ชวนตี" แบบนี้ 
 จำกผลกำรเลือกต้ังซ่อมในเขตต่ำงๆ ที่พรรคเพ่ือไทยสอบตก และผลโพลล์ท่ีแสดงถึงจ ำนวนลดลงของประชำชน
ที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทยนั้น น่ำจะสะท้อนให้นำยอนุสรณ์เห็นควำมจริงว่ำ "ทั้งควำมจริงและทั้งโพลล์" พรรค
เพ่ือไทยสอบตกทั้งสองทำง ซ่ึงหำกกรณีเป็นเช่นนี้ แทนที่นำยอนุสรณ์จะใช้เวลำวิพำกษ์วิจำรณ์พรรคพลังประชำรัฐ ควร
ใช้เวลำลงพ้ืนที่ท่ีตนเองสอบตกบ้ำง เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในพ้ืนที่และควรเสนอแนวทำง สะท้อนให้
พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำควรจะด ำเนินกำรแก้ไขคะแนนนิยมที่ตกต่ ำลงทั้งทำงโพลล์และทำงควำมเป็นจริงอย่ำงไร น.ส.
ทิพำนัน กล่ำว 

"ที่ผ่ำนมำส.ส.และอดีตผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคพลังประชำรัฐลงพ้ืนที่ท ำงำนกับประชำชนมำโดยตลอด 
ด ำเนินกำรดูแลทุกข์ร้อนของพ่ีน้องประชำชนจนได้รับควำมไว้วำงใจและได้รับก ำลังใจที่ดีจำกพ่ีน้องประชำชน ซ่ึงเม่ือผล
โพลล์ดังกล่ำวแสดงจ ำนวนลดลงของประชำชนที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคพลังประชำรัฐที่จะเลือกในปัจจุบันนั้น ทำง
พรรคพลังประชำรัฐก็จะเร่งประชำสัมพันธ์ สื่อสำรให้ประชำชนในภำพรวมเข้ำถึงและเข้ำใจผลงำน กำรด ำเนินงำน และ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

30 

 

นโยบำยของพรรค เพ่ือให้สอดคล้องกับเสียงสะท้อนของประชำชนในพ้ืนที่จริงๆ เพรำะยังมีผู้ตอบแบบสอบถำมอีกเป็น
จ ำนวนมำกหรือร้อยละ 41.2 ที่ระบุอ่ืนๆ คือไม่ได้ตัดสินใจพรรคใดพรรคหนึ่ง" 
 

วันเดียวกัน นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมำชิกพรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่ำ เม่ือวันที่ 22 มิ.ย. ที่ปรำกฏภำพ
กรรมกำรบริหำรพรรค พปชร.หลำยคนไปเทียบเชิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้มำเป็นหัวหน้ำพรรค พปชร. โดยใช้
สถำนที่คือ มูลนิธิป่ำรอยต่อ 5 จังหวัดนั้น กรณีดังกล่ำว นำยไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมกำรบริหำรพรรค ยอมรับและให้
สัมภำษณ์เม่ือวันที่ 23 มิ.ย. ว่ำ มีกำรไปใช้สถำนที่ของมูลนิธิดังกล่ำวจริง ซ่ึงสอดคล้องกับภำพที่ปรำกฏตำมสื่อซ่ึง เป็น
ภำพของพล.อ.ประวิตรที่จับมือกับกรรมกำรบริหำรพรรคหลำยคนที่มูลนิธิดังกล่ำว อย่ำงชัดเจน  

นำยเรืองไกร กล่ำวต่อว่ำ เม่ือนำยไพบูลย์ท้ำให้ฟ้องก็ต้องมีกำรตรวจสอบตำมมำ และเม่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมำยแล้ว กรณีดังกล่ำว อำจเข้ำข่ำยผิดพรป.พรรคกำรเมือง ซ่ึงเป็นหน้ำที่และอ ำนำจของกกต. จะต้อง
ด ำเนินกำรต่อไปโดยเร็ว เพรำะหำกมีกำรฝ่ำฝืน พรป.พรรคกำรเมือง ก็อำจมีโทษถึงยุบพรรคและตัดสิทธิกำรเมืองด้วย 
ตนได้ใช้เวลำตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยไปพอสมควร จนพบเห็นช่องทำงที่จะร้องต่อ กกต. เพ่ือให้ส่งศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ จะมีเหตุต้องยุบพรรค พปชร. และตัดสิทธิทำงกำรเมืองกรรมกำรพรรค หรือไม่ ดังนั้น ในวันที่ 9 
ก.ค. นี้ เวลำ 11.00 น. จะไปยื่นหนังสือด้วยตนเอง ที่ศูนย์รำชกำร ถ. แจ้งวัฒนะ 
 นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณี ผบ.ทบ. สหรัฐอเมริกำและคณะจะเดินทำง
เยือนประเทศไทย ระหว่ำงวันที่ 9-10 ก.ค. ในฐำนะแขกของกองทัพบก หลังได้รับอนุญำตให้เดินทำงเข้ำรำชอำณำจักร
ไทยตำมข้อตกลงพิเศษ หรือ Special Arrangement ในฐำนะแขกทำงกำร ที่เข้ำเง่ือนไขไม่ต้องกักตัว 14 วันว่ำ รัฐบำล
ไทยจะเอำอะไรกันระหว่ำงป้องกันโควิด-19 กับควำมเกรงใจ และปล่อยให้โควิด-19 เข้ำมำในประเทศ ทั้งนี้ต้องอย่ำลืม
ว่ำโควิด-19 ไม่ได้เลือกฐำนะไม่ได้เลือกสถำนภำพ เป็นใครก็สำมำรถติดเชื้อโควิด-19 ได้ 
 ดังนั้น ต้องถำมว่ำรัฐบำลจะแยกแยะอย่ำงไรว่ำถ้ำผู้น ำหรือตัวแทนของประเทศส ำคัญ โควิด-19 จะยกเว้นให้ 
ซ่ึงรัฐบำลไทยต้องคิดให้หนัก และที่ผ่ำนมำรัฐบำลพูดตลอดว่ำเคร่งครัดในกำรป้องกันโควิด-19 แต่เม่ือมีสถำนกำรณ์
เช่นนี้จะยอมเอำชีวิตคนไทยเสี่ยงกับคนคนเดียวหรือควำมเกรงใจของมหำมิตร ซ่ึงจะคุ้มหรือไม่นั้นรัฐบำลจะต้องไป คิด
เองอย่ำงไรก็ตำมหำกมีกำรเดินทำงเข้ำมำ รัฐบำลจะต้องปฏิบัติให้เป็นสำกล เป็นที่ยอมรับว่ำมีกำรป้องกันโควิด-19 ได้
เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้ตนมองว่ำเม่ือเจอเหตุกำรณ์นี้อำจจะมีกำรปรับมำตรฐำนประเทศไทยลง 
 ด้ำน นำยสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลรำชธำนี พรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ ควำมร่วมมือทำงทหำรระหว่ำงประเทศไทย
กับสหรัฐอเมริกำท ำมำตลอด แต่ในปีนี้ตนอยำกให้งดก่อน เพรำะหำกมำแล้วไม่เข้ำสเตทคอ แรนทีนก็จะเป็นปัญหำ
เพรำะขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริกำติดเชื้อโควิด-19 จ ำนวนมำก ซ่ึงตนไม่เห็นด้วยที่จะให้มำ แต่หำกจ ำเป็นต้องมำแล้วมี
กำรกักตัว 14 วัน มองว่ำเขำคงท ำไม่ไหว ดังนั้นควรจะงดกำรเยือนในครั้งนี้ก่อน 

เม่ือถำมว่ำ ศบค.มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือรับมือเรื่องกล่ำวนี้แล้ว เช่น นำยสมคิด กล่ำวว่ำ ศบค. อย่ำมี
ข้อยกเว้นถ้ำจะยกเว้นก็ต้องยกเว้นทุกเรื่อง หรือต้องยกเว้นทั้งหมด อย่ำท ำตัวลักษณะคนไทยท ำอย่ำงกับต่ำงชำติท ำอีก
อย่ำง ซ่ึงจะเสียมำตรฐำนกำรท ำงำนของศบค. ซ่ึงที่ผ่ำนมำตนเชื่อว่ำท ำงำนด้วยควำมบริสุทธ์ิใจ แต่หำกท ำงำนตำมผู้ มี
อ ำนำจ ตำมกำรเมืองก็ควรยุบทิ้ง เพรำะในเม่ือที่ผ่ำนมำไม่มีผู้ ติดเชื้อในประเทศไทยก็ควรจะต้ องมีกำรยกเลิก และทุก
วันนี้พิสูจน์ชัดตลอดว่ำคนที่ติดโควิด-19 นั้น ล้วนมำจำกต่ำงประเทศ ดังนั้นศบค.จะม่ันใจได้อย่ำงไร จึงขอย้ ำว่ำควรจะ
งดเยือนก่อน ซ่ึงคงไม่กระทบควำมสัมพันธ์ เนื่องจำกมีเหตุมีผลเรื่องกำรระบำดของโควิด-19 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/167790 
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จันทร์ท่ี 6 กรกฎำคม 2563 เวลำ 14.57 น. 

จ่อร้อง กกต. ยุบ พปชร.ปมใช้มูลนิธิป่ารอยฯต่อเอีย่วการเมือง 
 

 
 
“เรืองไกร” จ่อร้องกกต. ยุบพปชร. เหตุใช้มูลนิธิป่ารอยต่อฯ เชิญ “บ๊ิกป้อม” น่ังหัวหน้าพรรค 9ก.ค. น้ี 

เม่ือวันที่ 6 ก.ค.  นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมำชิกพรรคไทยรักษำชำติ กล่ำวว่ำจำกกรณีวันที่ 22 มิ.ย. ที่
ปรำกฏภำพกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) หลำยคนไปเทียบเชิญพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรัฐมนตรี ให้มำเป็นหัวหน้ำพรรค โดยใช้สถำนที่ คือ มูลนิธิป่ำรอยต่อ 5 จังหวัด ซ่ึงนำยไพบูลย์ นิติตะวัน รอง
หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ยอมรับและให้สัมภำษณ์เม่ือวันที่ 23 มิ.ย. ว่ำมีกำรใช้สถำนที่ของมูลนิธิดังกล่ำวจริง ซ่ึง
สอดคล้องกับภำพที่ปรำกฏตำมสื่อซ่ึงเป็นภำพของพล.อ.ประวิตร ที่จับมือกับกรรมกำรบริหำรพรรคหลำยคนที่ มูลนิธิ
ดังกล่ำว อย่ำงชัดเจนเม่ือนำยไพบูลย์ ท้ำให้ฟ้องก็ต้องตรวจสอบตำมมำ 
 และเม่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยแล้วพบว่ำ มูลนิธิดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์ไม่ให้ท ำกิจกรรมทำงกำร
เมือง เม่ือกรรมกำรบริหำรพรรคไปเชิญพล.อ.ประวิตร มำเป็นหัวหน้ำพรรค ก็ถือเป็นกำรท ำกิจกรรมทำงกำร เมือง กรณี
ดังกล่ำวเม่ือฝ่ำผืนวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ จึงอำจเข้ำข่ำยผิดพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมืองมำตรำ 92
ที่ห้ำมไม่ให้กระท ำกำรโดยมิชอบด้วยกฎหมำย จึงเป็นหน้ำที่และอ ำนำจของ คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง(กกต.) จะต้อง
ด ำเนินกำรต่อไปโดยเร็ว เพรำะหำกมีกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมฯ ก็อำจมีโทษถึงยุบพรรคและตัดสิทธิกำรเ มือง
ด้วย  
 ตนใช้เวลำตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยไปพอสมควร จนพบเห็นช่องทำงที่จะร้องต่อกกต. เพ่ือให้ส่ง
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำจะมีเหตุต้องยุบพรรคพปชร. และตัดสิทธิทำงกำรเมืองกรรมกำรพรรคหรือไม่ ดังนั้น ในวันที่ 9 
ก.ค.เวลำ 11.00 น. จะไปยื่นหนังสือด้วยตนเองต่อกกต.  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/783518 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/783518
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วันอังคำร ท่ี 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

ย่ืนยุบ ‘พปชร.’ ‘เรืองไกร’ ลุยร้อง‘กกต.’9 กค. ใช้มูลนิธิฯเชิญบิ๊กป้อมนั่ง หน.  
 

 
“เรืองไกร” เตรียมร้องกกต. 9 กรกฎาคม ชงยุบ“พปชร.” ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณี ใช้มูลนิธิป่ารอย ต่อฯ
เชิญ“บ๊ิกป้อม” น่ังหัวหน้าพรรค ชี้อาจเข้าข่ายผิดพ.ร.ป.พรรคการเมือง ถึงขั้นยุบพรรคและตัดสิทธ์ิทางการเมื อง 
ด้านรองโฆษกปชป.พอใจผลโพล คะแนนพรรคน าโด่ง เชื่อเพราะฝีมือรมต.ทุกคน ท าผลงานเข้าตาประชาชน แต่
หลังผ่านงบสู้วิกฤตโควิด มั่นใจทุกพรรคร่วมรบ.คะแนนจะดีขึ้นตามล ากับ 
 เม่ือวันที่ 6กรกฎำคม นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมำชิกพรรคไทยรักษำชำติ กล่ำวว่ำ จำกกรณีวันที่ 22
มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ ปรำกฏภำพกรรมกำรบริหำร (กก.บห.) พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) หลำยคนไปเทียบเชิญ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ให้มำเป็นหัวหน้ำพรรค พปชร.โดยใช้สถำนที่มูลนิธิป่ำรอยต่อ5จังหวัด ซ่ึง นำย
ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรค พปชร.ออกมำยอมรับและให้สัมภำษณ์เม่ือวันที่ 23มิถุนำยน ว่ำ มีกำรใช้สถำนที่
มูลนิธิดังกล่ำวจริง สอดคล้องกับภำพที่ปรำกฏตำมสื่อซ่ึงเป็นภำพ พล.อ.ประวิตร จับมือกับกก.บห.พรรคหลำยคนที่
มูลนิธิดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน 
 ต่อมำ นำยไพบูลย์ ท้ำให้ฟ้อง ตนก็ไปต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยแล้วพบว่ำ มูลนิธิดังกล่ำ วมี
วัตถุประสงค์ไม่ให้ท ำกิจกรรมทำงกำรเมือง เม่ือ กก.บห.พรรคไปเชิญ พล.อ.ประวิตร มำเป็นหัวหน้ำพรรค ถือเป็นกำร
ท ำกิจกรรมทำงกำรเมือง กรณีดังกล่ำวฝ่ำผืนวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ จึงอำจเข้ำข่ำยผิดพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง มำตรำ92ที่ห้ำมไม่ให้กระท ำกำรโดยมิชอบด้วยกฎหมำย จึงเป็นหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรกำร
เลือกต้ัง (กกต.) จะต้องด ำเนินกำรต่อไปโดยเร็ว เพรำะหำกมีกำรฝ่ำฝืน พรบ.ประกอบรัฐธรรมฯ ก็อำจมีโทษถึงยุบพรรค
และตัดสิทธิทำงกำรเมืองด้วย ตนใช้เวลำตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยไปพอสมควร จนพบเห็นช่องทำงที่จะร้อง
ต่อ กกต.เพ่ือให้ส่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ จะมีเหตุต้องยุบพรรค พปชร.และตัดสิทธิทำงกำรเมืองกก.บห.พรรคหรื อไม่ 
ดังนั้น ในวันที่ 9กรกฎำคม เวลำ 11.00น. จะไปยื่นหนังสือด้วยตนเองต่อ กกต.ต่อไป 
 ด้ำน นำยอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.รำชบุรีและรองโฆษกพรรคประชำธิปัตย์(ปชป.) กล่ำวถึงผลส ำรวจควำม
คิดเห็นประชำชนของซูเปอร์โพล ว่ำ เม่ือพิจำรณำผลโพลก็ม่ันใจในกำรท ำงำนของพรรคปชป.ในฐำนะพรรคร่วมรัฐบำล 
เนื่องจำกมีผลส ำรวจสูงสุดในบรรดำพรรคร่วมรัฐบำล เนื่องจำกรัฐมนตรีของพรรคทุกคน มีผลงำนที่ประชำชำชนจับ ต้อง
ได้และท ำได้เร็ว เช่น โครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรที่สำมำรถเยียวยำและยกระดับควำมเป็นอยู่ของพ่ีน้องเกษตรกร
กว่ำ 7ล้ำนครัวเรือน โครงกำรเพ่ิมค่ำป่วยกำรให้อำสำสมัครสำธำรรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) โครงกำรช่วยเหลือกลุ่ม
เปรำะบำงของกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ เป็นต้น 
 นำยอัครเดช กล่ำวอีกว่ำ กรณีผลส ำรวจพรรคร่วมรัฐบำลน้อยกว่ำพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนนั้น พ่ีน้องประชำชนอำจ
มองว่ำช่วงวิกฤติไวรัสโควิด มีควำมล ำบำกในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน แต่หลังจำกรัฐบำลได้ผ่อนคลำยมำตรกำรป้ องกัน
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กำรเเพร่ระบำด ประกอบกับมำตรกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของรัฐบำลผ่ำนเงินงบประมำณตำม พรก.กู้เงินเพ่ือเยียวยำ ฟ้ืนฟู
วิกฤติไวรัส รวมถึงเงินงบประมำณทั้งปี63 ที่รัฐบำลก ำลังเร่งใช้จ่ำยและควำมต่อเนื่อง จะสำมำรถสร้ำงควำมม่ันใจและ
ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อรัฐบำลได้ 
 ดังนั้นจึงเชื่อม่ันว่ำ หลังจำกนี้รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.
กลำโหม จะเรียกคะแนนนิยมให้กับพรรคร่วมรัฐบำลทุกพรรคให้กลับมำน ำพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนได้อย่ำงเเน่นอน เนื่องจำก
เศรษฐกิจจะดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จึงเชื่อว่ำจำกนี้ไปคะเเนนนิยมของพรรคร่วมรัฐบำลจะดีขึ้น ตำมล ำดับด้วยฝีมือเเละกำร
ท ำงำนที่ทุ่มเทของรัฐบำล 
 ขณะที่ น.ส.วทันยำ วงษ์โอภำสี สส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวถึงผลโพลล์ท่ีประชำชน
ส่วนใหญ่ที่ไม่สนับสนุนให้ นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจพรรค ว่ำ เม่ือสุดสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ พปชร.
ได้คัดเลือก กก.บห.ชุดใหม่ เชื่อว่ำหลังจำกนี้ในส่วนของผู้ที่ท ำงำนในส่วนต่ำงๆจะได้ก ำหนดตัวบุคคลที่เหมำะสมที่จ ะมำ
เป็นตัวแทนของพรรคในกำรท ำงำน ซ่ึงส่วนตัวจะรอดูในเรื่องของกำรมอบหมำยต ำแหน่งงำนต่ำงๆที่จะเกิดขึ้นหลังจำกนี้  
แต่ขณะนี้ยังไม่มีควำมชัดเจน กำรคัดเลือกบุคคลที่จะให้ท ำงำนในต ำแหน่งต่ำงๆคงเป็นไปตำมเสียงส่วนใหญ่ของสมำชิก
พรรค 
 เม่ือถำมถึงผู้น ำทีมเศรษฐกิจรัฐบำล น.ส.วทันยำ กล่ำวว่ำ คิดว่ำคงไม่สำมำรถระบุได้ว่ำจะเป็นนักวิชำกำร หรือ
นักกำรเมือง แต่สิ่งที่ส ำคัญในขณะนี้ที่เห็นจำกเสียงสะท้อนของประชำชนหลังจำกกำรเกิดวิกฤติโควิด-19 ที่มีแนวโน้มว่ำ
เศรษฐกิจเข้ำสู่ควำมยำกล ำบำก จึงมีควำมท้ำทำย ดังนั้นคิดว่ำคนที่จะมำรับต ำแหน่งหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจจะต้อง
ประกอบไปด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิและที่ส ำคัญคือ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ไม่ว่ำจะระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นและ
จะต้องสื่อสำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันไปยังต่ำงประเทศได้และจะต้องเป็นบุคคลที่สร้ำงศรัทธำให้กับประชำชน เพรำะเรื่อง
ปำกท้องประชำชนส ำคัญที่สุด 
 น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรค พปชร.กล่ำวถึงกรณีที่ นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือ ไทย 
(พท.) ออกมำให้สัมภำษณ์พำดพิงพรรค พปชร.ทั้งกรณีผลส ำรวจของซูเปอร์โพล กำรชนะเลือกต้ังที่ จ.สมุทรปรำกำร
และข้อมูลทุจริตเลือกต้ังที่ จ.ล ำปำงว่ำ อำจเข้ำข่ำยแสดงควำมเห็นดูถูกเสียงประชำชนในกำรเลือกต้ังประจ ำเขต เสียง
ส่วนใหญ่ของประชำชนใน จ.ล ำปำง ที่ลงคะแนนเลือกต้ังซ่อมที่ผ่ำนมำ ตัวแทนผู้สมัคร สส.พรรคพปชร.มีผลงำน เป็นที่
ประจักษ์ จนท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่ไว้วำงใจ มีกำรลงพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้รับเลือกต้ังในเดือน มี.ค.62ที่ผ่ำน
มำ ในทำงกลับกัน ผลกำรเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ล ำปำง สะท้อนคะแนนนิยมของพรรคพลังประชำรัฐ ในยุคที่มีพล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรคว่ำ ประชำชน มีควำมพอใจ และม่ันใจในพรรคพลังประชำรัฐ เรำจึงไม่หวั่นไหวต่อกระแส
ใดๆ เพรำะมีผลงำนเป็นค ำตอบที่ดีที่สุด และเชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถมีชัยชนะในกำรเลือกต้ังส.ส.สมุทรปรำกำรอีก 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/503720 
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6 ก.ค. 2020 16:09:20    

“จุรินทร์”ปลื้มโพลเลือก ปชป. มากสุดในพรรคร่วม 
 

 
ดอนเมือง 6 ก.ค.- “จุรินทร์” ปลื้ม ซูเปอร์โพล เผย คนส่วนใหญ่เลือกพรรคประชำธิปัตย์มำกที่สุดในพรรคร่วม  ชี้เป็น
ก ำลังใจในกำรท ำงำน  สะท้อนมำถูกทำงแล้ว  เชื่อไม่กระทบพรรคร่วม   

  นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ในฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณี
ส ำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลส ำรวจภำคสนำม เรื่อง “ถ้ำวันนี้เลือกต้ัง พรรคใดชนะ” กรณีศึกษำ
ตัวอย่ำงประชำชนทุกสำขำอำชีพทั่วประเทศ พบว่ำ ร้อยละ 8.7 ระบุเลือกพรรคประชำธิปัตย์ ซ่ึงมีคะแนนน ำในบรรดำ
พรรคร่วมรัฐบำลด้วยกันว่ำ ผลส ำรวจดังกล่ำวจะเป็นก ำลังใจ ให้พรรคในกำรเดินหน้ำท ำงำนทำงกำรเมือง ที่ผ่ำนมำเป็น
เครื่องพิสูจน์ได้ว่ำเดินมำถูกทำง แม้จะไม่ทั้งหมด แต่จะได้น ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนต่อไป ทั้งในกำรท ำงำนร่วมกับกลไก
ของรัฐบำลในฐำนะพรรคร่วมและกระทรวงต่ำงๆที่พรรคประชำธิปัตย์เข้ำไปรับผิดชอบ รวมถึงกำรท ำหน้ำที่ของ ส.ส.ใน
สภำผู้แทนรำษฎร และเชื่อว่ำผลส ำรวจดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงพรรคร่วมรัฐบำล เพรำะที่
ผ่ำนมำก็ท ำงำนร่วมกัน ไม่ได้มีปัญหำอะไรและยืนยันว่ำ หลังจำกนี้จะเดินหน้ำท ำงำนต่อ โดยตนเองจะร่วมกับส่วนอ่ืนๆ
ในกำรลงพ้ืนที่ เพ่ือรับฟังปัญหำและแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนมำกยิ่งขึ้น ซ่ึงอำจจะเรียกกิจกรรมนี้ว่ำ "จุรินทร์ ออน
ทัวร์" ก็ได้. 

 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f02ea40e3f8e40af145b1e8 
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7 ก.ค. 2020  10:44:16     

สุเทพ ชู เอนก นั่ง รมว.แรงงาน 
 
 

 
 

 
 

วัดชลประทานฯ 7 ก.ค.- “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ท าบุญวันเกิด 71 ปี ชู “เอนก เหล่าธรรมทัศน์” น่ัง รมว.แรงงาน 
- ส.ส.-อดีต ส.ส.ปชป. ร่วมอวยพร 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยสุเทพ เทือกสุบบรรณ ผู้ร่วมก่อต้ังพรรครวมพลังประชำชำติไทย ท ำบุญเนื่องในวัน
คล้ำยวันเกิด ครบรอบ 71 ปี ที่วัดชลประทำนรังสฤษด์ิ พระอำรำมหลวง จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมำชิกพรรครวมพลัง
ประชำชำติไทย รวมถึงบุคคลส ำคัญทำงกำรเมืองเข้ำร่วม อำทิ นำยถำวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม นำยดวงฤทธิ์ เบ็ญจำธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขำธิกำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย นำยเอนก เหล่ำธรรมทัศน์ 
กรรมกำรบริหำร พรรครวมพลังประชำชำติไทย รวมถึง ส.ส. - อดีต ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ อำทิ นำงศิริวรรณ 
ปรำศจำกศัตรู ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร นำยเจือ รำชสีห์ อดีต ส.ส.สงขลำ และนำยวิทยำ แก้วภ
รำดัย อดีต ส.ส.นครศรีธรรมรำช เป็นต้น  

นำยสุเทพ ยังได้แนะน ำนำยเอนก ต่อผู้ร่วมงำนว่ำ เป็นว่ำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนของพรรค และจะ
เข้ำไปช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงำน ที่ก ำลังงเผชิญปัญหำเชื้อโควิด-19 ซ่ึงนำยเอนก ได้มอบ “พระไภษัชยคุรุ
ไวฑูรยประภำตถำคต” ให้แก่นำยสุเททพ เป็นของขวัญวันเกิด พร้อมอวยพรให้สุขภำพแข็งแรง  

นอกจำกนี้ ยังมีอดีตแกนน ำ กปปส.ฝั่งพรรคพลังประชำรัฐ อย่ำงนำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวง ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนสมำชิกจำกพรรคร่วมรัฐบำลอย่ำง นำยชินวรณ์ บุณญเกียรติ ส.ส.
นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ,นำงสำวรังสิมำ รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงครำม พรรคประชำธิปัตย์ และนำยทศพล 
เพ็งส้ม สมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะอดีต ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ มำร่วมงำนด้วย .-ส ำนักข่ำวไทย    
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f03ef90e3f8e40af8460140 
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"หมอวรงค์" จี้ขอสเตทเมนท์คณะกา้วหน้า อย่าเฉไฉ 
 

 
 
วัดชลประทานฯ 7 ก.ค.- “หมอวรงค์” ชี้ แกนน าคณะก้าวหน้า อย่าเฉไฉพูดเป๋ๆ ท้าเปิดสเตทเมนท์ โอนเงินบริจาค
เมย์เดย์ 15 รายชื่อ หลังตรวจพบเป็นอวตาร ไม่มีตัวตนบนโลก เป็นนักการเมืองต้องตรวจสอบได้  
  นำยแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตผู้บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย กล่ำวถึงกำรตรวจสอบบัญชีเงิน
บริจำค กรณีเงินระดมทุนจำกโครงกำร เมย์เดย์-เมย์เดย์ เรำช่วยกัน ของคณะก้ำวหน้ำ โดยเฉพำะน.ส.พรรณิกำร์ วำนิช 
แกนน ำคณะก้ำวหน้ำว่ำ เรื่องนี้เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้อง เพรำะนักกำรเมืองจะต้องถูกตรวจสอบเช่นเดียวกับประชำชน
ทั่วไป เพ่ือควำมโปร่งใส ตนจึงดึงมำ 15 รำยชื่อ เพ่ือควำมชัดเจนและกระชับ จำกกำรท ำงำนเชิงรุกของทีมงำนตน 
ตรวจสอบพบว่ำ ไม่มีกำรโอนเงินไปตำมบัญชีรำยชื่อ 2,427 คนเหล่ำนั้นจริง และใน 15 รำยชื่อที่เปิดเผย ก็พบว่ำเป็น
อวตำร ไม่มีตัวตนจริงอยู่ในประเทศไทย และบนโลกนี้ ดังนั้นจึงต้องหำค ำตอบให้ได้ว่ำเงินส่วนดังกล่ำวหำยไปไหน หำก
อ้ำงว่ำโอนไปตำมรำยชื่อ แล้วโอนไปที่ใด ใครเป็นผู้ทุจริต และผู้ที่บริจำคเงิน ถือว่ำเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นสำมำรถ 
ไปแจ้งควำมด ำเนินคดีได้ 
  "โครงกำรที่เชิญชวนประชำชนมำบริจำค เพ่ือช่วยเหลือประชำชนที่ล ำบำก ดังนั้นกำรที่คุณไม่ท ำกับตำมที่
ประกำศ ก็เท่ำกับคุณก ำลังฉ้อโกงประชำชน " นำยแพทย์วรงค์ กล่ำว  
เม่ือถำมว่ำ คณะก้ำวหน้ำ ได้ออกแถลงกำรณ์เปิดเผยสเตทเมนท์ ส่วนหนึ่งแล้ว ได้ติดตำมด้วยหรือไม่ นำยแพทย์วรงค์ 
กล่ำวว่ำ ตนต้องกำรแค่ 15 รำยชื่อที่ระบุไว้ เพรำะรำยละเอียดอย่ำงอ่ืนในทำงกำรเมือง ถือว่ำเป็นกำรเฉไฉ เพรำะมีมุม
หลำยมุมน่ำสนใจ แต่อย่ำมำพูดเป๋ๆ เรำขอตรวจสอบ รำยชื่อที่ได้รับกำรโอนเงินจริง มีหลักฐำนจริงจำกธนำคำร เพ่ือ
เป็นกำรยืนยันว่ำมีกำรโอนเงินไปจริง.-ส ำนักข่ำวไทย        
 
อำ้งอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f03f566e3f8e40af145bb0c 
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วันที่ 7 กรกฎำคม 2563 - 11:17 น. 

‘หมอวรงค์’ เผย เจตนารมณ์กลุ่มการเมือง เน้นใช้ข้อเทจ็จริงสู้ ไม่เผชิญหน้า-ไม่ก่อม็อบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2257116 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2257116
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6 กรกฎำคม 2563 - 11:04 น. 

เขย่าบ้านใหญ่"ธนาธร"ล้ม "พินิจ" พิชิต อบจ.บึงกาฬ 
 

 
 

จบไปแล้ว กำรสัมมนำอบรมว่ำที่ผู้สมัครนำยก อบจ. 17 จังหวัด ในนำมคณะก้าวหน้า เม่ือวันที่ 4-5 ก.ค.2563 
ที่ไทยซัมมิททำวเวอร์ ทีมงำนประชำสัมพันธ์ เลือกแจกข่ำวบทสัมภำษณ์ “ขุนพล” ที่จะลงท ำศึกท้องถิ่น 2 คน คนแรก
คือ หมอชัชหรือชัชวาล นันทะสาร แห่งกลุ่มปลุกนครปฐม และ “ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น” กลุ่มอนำคตบึงกำฬ ท ำไมต้อง
สองคนนี้ อย่ำงที่ทรำบกัน “ธนาธร-ปิยบุตร” ต้องกำรขุดรำกถอนโคน “บ้านใหญ่” ผู้ทรงอิทธิพลในท้องถิ่น เฉพำะบึง
กำฬ “ธนาธร”ให้ควำมส ำคัญเป็นอันดับแรกๆ ต้ังแต่พรรคอนำคตใหม่ เตรียมแผนกำรลุยเลือกต้ังท้องถิ่น โดยประกำศ
ให้บึงกำฬ เป็นต้นแบบ วันที่ 3 ต.ค.2562 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงเดินทำงไปเปิดตัว “นำยโต้งคนบึงกำฬ” หรือ “ภูมิ
พันธ์ุ บุญมาตุ่น” นำยกสมำคมผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยว จ.บึงกำฬ เป็นว่ำที่ผู้สมัครนำยก อบจ.คนแรก ที่พรรค
อนำคตใหม่(เดิม)ภูมิใจน ำเสนอ 
 
คนหนุ่มบึงกาฬ 

สมัยที่รัฐบำลประยุทธ์ น ำสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ มำเป็นแม่ทัพเศรษฐกิจ และด ำเนินยุทธศำสตร์ประชำรัฐ ก็มี
กำรจัดต้ังบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคี ในทั่วประเทศ “ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น” ในฐำนะนำยกสมำคมผู้ประกอบกำร ธุรกิจ
ท่องเที่ยวบึงกำฬ ได้เข้ำมำเป็นแกนหลักของบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีบึงกำฬด้วย จึงท ำให้เขำได้ไปสัมผัสกับวิสำหกิจ
ชุมชน และ SME  อันเป็นแรงบันดำลใจให้อยำกเล่นกำรเมืองท้องถิ่น บึงกำฬเป็นหัวเมืองชำยแดนมีอนำคตไกล และอีก 
3 ปีข้ำงหน้ำ สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 5 (บึงกำฬ-บอลิค ำไซ)  สร้ำงเสร็จ จะพลิกโฉมหน้ำบึงกำฬกันเลยทีเดียว 
 

วังพญานาค  

นับแต่กำรเลือกต้ัง 22 มี.ค.2535 “พินิจ จารุสมบัติ” หอบกระเป๋ำจำก อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ ไปปักหลักที่ 
อ.บึงกำฬ จ.หนองคำย จนได้เป็น ส.ส.หนองคำย ติดต่อกันมำหลำยสมัย กระทั่ง อ.บึงกำฬ ยกฐำนะเป็นจังหวัด สมัยอยู่
พรรคไทยรักไทย เสี่ยพินิจในฐำนะหัวหน้ำกลุ่มวังพญำนำค ได้กระตุ้นให้ชำวบึงกำฬ ปลูกยำงพำรำ จนกลำยเป็นเมื อง
ยำงพำรำในวันนี้ เลือกต้ัง 2550 และ 2554 เสี่ยพินิจไม่ได้ลงสมัคร ส.ส. แต่ก็ให้กำรสนับสนุนนักกำรเมืองบำ งกลุ่ม
อยู่ ทุกวันนี้ เสี่ยพินิจสวมหัวโขนประธำนสภำวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมควำมสัมพันธ์ ที่ริเริ่มจัดงำน “วันยางพารา 
บึงกาฬ” และจัดติดต่อกันมำทุกปี หำกบุรีรัมย์ คือ “เนวินบุรี” บึงกำฬก็คือ “พินิจนคร” เช่นกัน เพรำะ “นิพนธ์ คน
ขยัน” นำยก อบจ.บึงกำฬ คนแรก และคนปัจจุบัน  เป็นมือขวำของเขำ  “ก านันนิพนธ์” เป็น ส.ส.หนองคำย พรรค
ไทยรักไทย ปี 2544 และปี 2554 มีกำรเลือกต้ังนำยก อบจ.บึงกำฬ “นิพนธ์” เหนื่อยหนัก เพรำะต้องสู้กับ ยุทธพงษ์ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

39 

 

แสงศรี กลุ่มเพ่ือไทย โดยมีคนเสื้อแดงและอดีต ส.ส.เพ่ือไทย หนองคำยให้กำรสนับสนุน แต่ก ำนันนิพนธ์ ก็ฝ่ำด่ำนเสื้อ
แดงมำได้ ด้ำนหนึ่ง ก ำนันนิพนธ์ในกลุ่มนำยก อบจ.สำยบ้ำนริมน้ ำ ของสุชำติ ตันเจริญ ประกอบด้วย ชัยมงคล ไชยรบ 
นำยก อบจ.สกลนคร ,สมชอบ นิติพจน์ นำยก อบจ.นครพนม, ยุทธนำ ศรีตะบุตร นำยก อบจ.หนองคำย และศรำวุธ 
สันตินันตรักษ์ นำยก อบจ.หนองบัวล ำภู  เสี่ยพินิจและเสี่ยสุชำติ คงไม่ปล่อยให้ “ธนาธร” เข้ำมำยึดพ้ืนที่กำรเ มือง
ชำยแดนบึงกำฬได้ง่ำยๆเป็นแน่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/436170?adz=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/436170?adz=
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7 ก.ค. 2563-00:01 น. 

เส้นทาง การเมือง อนาคตใหม่ ถึง ก้าวไกล หนทาง พิสูจน์ม้า  
 

 
 
เส้นทาง การเมือง อนาคตใหม่ ถึง ก้าวไกล หนทาง พิสูจน์ม้า :  วิเคราะห์การเมือง  
สถำนะของพรรคก้ำวไกล เป็นอย่ำงเดียวกับสถำนะของพรรคอนำคตใหม่ ประเมินจำกท่ำทีของ  พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ในกำรลุกขึ้นมำตอบโต้และแถมด้วยประโยคใหญ่ประโยคยำวในท่วงท ำนองแบบทหำร
ที่ว่ำ“ขอให้ระวังตัวไว้บ้ำงก็แล้วกัน”เป้ำจึงมิได้อยู่ที่ นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์  หรือ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์
วุฒิ เท่ำนั้น หำกที่ส ำ คัญเป็นอย่ำงมำกย่อมอยู่ที่  น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ด้วย แสงแห่งสปอตไลต์จึงฉายจับ
“ก้าวไกล” โดยอัตโนมัติควำมสนใจพรรคอนำคตใหม่อย่ำงไร ควำมสนใจพรรคก้ำวไกลก็อย่ำงนั้น นี่ มิ ได้เป็น
เรื่องนอกเหนือควำมคำดหมำย เพรำะก ำเนิดของพรรคก้ำวไกลมีรำกฐำนกำรยุบพรรค อนำคตใหม่เม่ือเดือน
กุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำถือได้ว่ำพรรคก้ำวไกลเป็น“อวตำร”แห่งพรรคอนำคตใหม่ที่เคยสนใจ นายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ ก็สนใจ นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์  ที่เคยสนใจ  นายปิยบุตร แสงกนกกุล ก็สนใจ นำยรังสิมันต์ โรมโอกาสท่ี
พรรคก้าวไกลจะเป็นต าบลกระสุนตกมีสูง ย่ิง เป้ำหมำยกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ คือเป้ำหมำยบดขยี้และท ำลำย 
1 ท ำลำยพรรคอนำคตใหม่มิให้เติบใหญ่ 1 บดขยี้ นายธนาธร จึงรุ่ง เรืองกิจ  บดขยี้ นายปิยบุตร แสง กนก
กุล บดขยี้ น.ส.พรรณิการ์ วานิ 

ผลก็คือได้พรรคก้ำวไกลมำแทนพรรคอนำคตใหม่ ผลก็คือได้  นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์  ได้ นายชัยธวัช 
ตุลาธน ได้ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล มำแทน นาย ธนาธร จึงรุ่ง เรืองกิจ  นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิ
การ์ วานิชพรรคก้าวไกลมีบทบาทไม่ด้อยไปกว่าพรรคอนาคตใหม่ กำรอภิปรำยร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณสร้ำง
ควำมโดดเด่นให้กับ ส.ส.พรรคก้ำวไกล กำรเลือกต้ังซ่อมที่จังหวัดสมุทรปรำกำรจะยิ่งท ำให้พรรคก้ำวไกลอยู่ใน
แสงแห่งสปอตไลต์มำ กยิ ่งขึ ้น เป็นทบ เท่ำ ทวีคูณเ มื่อต้อ งสู ้ก ับทั ้งพร รคพลังปร ะชำ ร ัฐ  พร รคเ พื่อ ไทย  
ถามว่าโอกาสท่ีพรรคก้าวไกลจะชนะมีหรือไม่ 

 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4452572  

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4452572
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/PokHH.jpg
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07 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.     

  พปชร. โต้โพลย้ีทีม ศก.ดีดปากโฆษก พท. 
   

 
 
 ผลโพลท ำวงกำรเมืองสะเทือน “มำดำมเดียร์” บอกทีมเศรษฐกิจเป็นใครก็ได้ แต่ต้องสร้ำงศรัทธำให้ประชำชน

และต่ำงชำติเชื่อม่ัน “แทนคุณ” ชี้สะท้อน ปชป.ภำยใต้กำรน ำของ “จุรินทร์” มำถูกทำง เพ่ือไทยได้ทีโยงผลส ำรวจ “บ๊ิก
ตู่-พปชร.” คะแนนนิยมลดฮวบ แต่ท ำไมชนะเลือกต้ังซ่อมทุกครำ  “ทิพำนัน-ปำรีณำ” รุมดีดปำกท ำตัวขี้แพ้ชวนตี ถ้ำ
เป็นลูกผู้ชำยจริงต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะ 

เม่ือวันจันทร์ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกผลส ำรวจควำมคิดเห็น (โพล) ของส ำนักต่ำงๆ ที่เผยแพร่เม่ือสุดสัปดำห์ที่
ผ่ำนมำ โดย น.ส.วทันยำ วงษ์โอภำสี ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวถึงผลส ำรวจของนิด้ำโพลที่ไม่
สนับสนุนให้นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจ ว่ำเม่ือสุดสัปดำห์ที่
ผ่ำนมำ พปชร.ได้คัดเลือกคณะกรรมกำรบริหำร (กก.บห.)  พรรคชุดใหม่ และเชื่อว่ำหลังจำกนี้ในด้ำนของผู้ที่ท ำงำนใน
ส่วนต่ำงๆ จะได้ก ำหนดตัวบุคคลที่เหมำะสมที่จะมำเป็นตัวแทนของพรรคในกำรท ำงำน ซ่ึงส่วนตัวก็จะรอดูกำร
มอบหมำ ย ต ำ แ ห น่ ง งำ น ต่ำ ง ๆ ที่ จ ะเ กิดขึ้ น ห ลั ง จ ำ กนี้  แ ต่ขณะนี้ ยั ง ค ง ไ ม่ มี ค วำ ม ชั ด เจน เ กิ ด ขึ้ น  
    น.ส.วทันยำกล่ำวต่อว่ำ ในกำรคัดเลือกบุคคลที่จะให้ท ำงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ คงเป็นไปตำมเสียงส่วนใหญ่ของสมำชิก
พรรค และหลังจำกนี้ก็ต้องรอดูว่ำผลจะเป็นอย่ำงไร ทั้งนี้ในฐำนะที่ตนเองและ ส.ส.ทุกคนมำจำกระบบประชำธิปไตย ก็
จะให้กำรเคำรพเสียงส่วนใหญ่ของพรรค แต่ก็ม่ันใจว่ำกำรท ำงำนนั้นจะสำมำรถท ำให้พรรคเดินไปข้ำงหน้ำและเกิดกำร
บริหำรงำนอย่ำงแท้จริง และ ส.ส.ถือว่ำเป็นส่วนส ำคัญที่เชื่อมโยงกับพ่ีน้องประชำชน ที่จะรับรู้ปัญหำและขับเคลื่อน
ปัญหำเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไข “เรื่องกำรท ำงำนเพียงแค่คนเดียวคงไม่สำมำรถสะท้อนปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
ได้อย่ำงแท้จริง และในกำรท ำงำนคิดว่ำคนที่จะมำเป็นแม่ทัพหลักต้องรับฟังเสียงของสมำชิกพรรค รวมถึงเสียงของ
ประชำชนในเรื่องของควำมเดือดร้อนและควำมต้องกำรที่ต้องรับฟังและเดินหน้ำท ำงำนอย่ำงเท่ำเทียม” 

 น.ส.วทันยำระบุอีกว่ำ วันนี้พวกเรำทุกคนเดินหน้ำท ำงำนมำโดยตลอดและท ำงำนมำต้ังแต่วันแรกที่ได้รับ เ ลือก 
ได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชน และท้ำยที่สุดไม่ว่ำโครงสร้ำงของพรรคหรือบุคคลที่จะมำรับต ำแหน่งต่ำงๆ 
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร แต่จุดยืนของ ส.ส.ที่จะต้องท ำงำนเพ่ือประชำชนเป็นสิ่งที่ส ำคัญที่สุด ส่วนผู้น ำทีมเศรษฐกิจของ
รัฐบำลนั้นคงไม่สำมำรถระบุได้ว่ำจะเป็นนักวิชำกำรหรือนักกำรเมือง แต่สิ่งที่ส ำคัญในขณะนี้ที่เห็นจำกเสียงสะท้อนของ
ประชำชนหลังจำกกำรเกิดวิกฤติโควิด-19 ที่มีแนวโน้มว่ำเศรษฐกิจเข้ำสู่ควำมยำกล ำบำก จึงมีควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งยวด 
ดังนั้นคิดว่ำในจุดนี้เองคนที่จะมำรับต ำแหน่งหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจ ต้องประกอบไปด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ และที่ส ำคัญที่สุด
คือประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ไม่ว่ำจะระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่น และต้องสื่อสำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันไปยัง
ต่ำงประเทศได้ รวมทั้งต้องเป็นบุคคลที่สร้ำงศรัทธำให้ประชำชน เพรำะต้องบอกว่ำวันนี้เรื่องของปำกท้องประชำชนเป็น
เรื่องที่ส ำคัญที่สุด อวยจุรินทร์มำถูกทำง ขณะที่นำยแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ 
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ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรขับเคลื่อนควำมเท่ำเทียมทำงเพศ พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) กล่ำวถึงผลส ำรวจของ
ซูเปอร์โพลเก่ียวกับควำมนิยมพรรคกำรเมือง ว่ำเป็นเรื่องน่ำดีใจที่พรรคมีคะแนนนิยมสูงที่สุดในบรรดำพรรคร่วมรัฐบำล 
แม้ว่ำคะแนนนิยมจะอยู่ในล ำดับที่ ต่ ำกว่ำอีก 2 พรรค ซ่ึงเป็นพรรคกำรเมืองฝ่ำยค้ำน  ซ่ึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ร่วมท ำ
กิจกรรมของพรรคได้ร่วมกำรวิเครำะห์ วิจัย วิจำรณ์กันในเรื่องคะแนนนิยมนี้  ขณะเดียวกันก็ตรวจสอบผลกำรด ำเนิน
กิจกำร/กิจกรรมของพรรคตลอดหนึ่งปีที่ผ่ำนมำ ยอมรับว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้นมำก เนื่องจำกนำยจุริ
นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรค ปชป.ด ำเนินยุทธศำสตร์ตลอดหนึ่งปีที่ผ่ำนมำในลักษณะ 3 กลไกบริหำรจัดกำร นั่นคือ 
1.กลไกพรรคกำรเมือง มุ่งหน้ำท ำกิจกรรมรับเรื่องรับฟังประชำชน 2.กลไกสภำผู้แทนรำษฎร มุ่งหน้ำท ำหน้ำที่ผู้แทน
ประชำชนในสภำอย่ำงเต็มที่ และ 3.กลไกรัฐบำล มีรัฐมนตรีของพรรคมุ่งหน้ำท ำงำนช่วยประชำชนตำมนโยบำยของ
พรรคอย่ำงเต็มก ำลัง 

"ผลส ำรวจรอบล่ำสุดนี้ถือว่ำพรรคที่ร่วมรัฐบำลมำเกือบครบ 1 ปี และหัวหน้ำพรรคน ำเรำมำได้ถูกทำง เพรำะ
ได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทั้ง 3 กลไกกำรบริหำร ใช้เวลำทุกนำทีอย่ำงมีค่ำที่สุดผลักดันนโยบำยที่ประกำศต่อรัฐสภำ
อย่ำงเต็มที่” นำยแทนคุณกล่ำว นำยแทนคุณย้ ำว่ำ นำยจุรินทร์กับนำยเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ในฐำนะ
เลขำธิกำรพรรคร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรยุคนี้ เดินหน้ำมำถูกทำง และม่ันใจว่ำจะเดินหน้ำน ำพำพรรคครองใจ
ประชำชนมำกขึ้นอีก เพรำะใช้ยุทธศำสตร์นิ่งและเดินหน้ำท ำงำนตำมหน้ำที่ใน 3 กลไก ท ำให้ประชำชนได้รับประโยชน์
อย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย แม้จะเจอวิกฤติโรคระบำดพรรคก็ยังเป็นที่ พ่ึง  "ดังนั้น ถ้ำวิเครำะห์จำกผลส ำรวจฉบับนี้ก็
สอดคล้องกับวิถีที่ เรำท ำงำน เรำจะสังเกตเห็นได้ว่ำประชำชนมักจะร ำคำญพรรคกำรเมืองที่ มีกำรแก่งแย่งอ ำนำจ แต่
ประชำชนจะชื่นชมคนที่ก้มหน้ำก้มตำท ำงำนให้ประชำชน" นำยแทนคุณกล่ำว  

ขณะที่นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่ำวถึงกรณีซูเปอร์โพลเผยผลส ำรวจ พรรค พป
ชร.ได้รับควำมนิยมลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ และประชำชนไม่เชื่อม่ันทีมเศรษฐกิจพรรค พปชร.ว่ำ ผลส ำรวจซูเปอร์โพ
ลสอดรับในทิศทำงเดียวกับโพลหลำยส ำนักที่ออกมำก่อนหน้ำนี้ เพรำะรัฐบำลสืบทอดอ ำนำจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ ยิ่งอยู่นำนคะแนนนิยมควำมเชื่อม่ันยิ่งด่ิงทรุด ลดต่ ำลงในแทบทุกมิติ บ้ำนเมืองก ำลังจมด่ิงอยู่ในวิกฤติซ้อนวิ กฤติ 
มำตรกำรเยียวยำจำกรัฐบำลสิ้นสุดลงคนยังตกงำน ประชำชนประสบปัญหำท ำมำหำกินไม่ได้ สิ้นหวัง รัฐบำลไม่มี
มำตรกำรเยียวยำต่อเนื่องที่ชัดเจน  น่ำแปลกใจที่แม้โพลแทบทุกส ำนักจะสะท้อนควำมรู้สึกของคนไทยทั้งปร ะเทศ 
รัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ เผชิญวิกฤติศรัทธำขยำยลุกลำมไปทั่วท้ังประเทศ แต่ในสนำมกำรเลือกต้ังซ่อมพรรค พปชร.
สำมำรถพลิกชนะได้ แสดงว่ำแม้คะแนนควำมนิยมจะตกต่ ำ แต่อำจมีวิธีกำรบริหำรจัดกำรให้ได้มำซ่ึงคะแนนด้วยวิธี
พิเศษ มีกำรใช้อ ำนำจรัฐ กำรใช้ทรัพยำกรของรัฐเพ่ือช่วงชิงควำมได้เปรียบในกำรเลือกต้ังซ่อมหรือไม่ “กกต.เห็นผลโพล
สะท้อนคะแนนนิยมที่ตกต่ ำของรัฐบำล แต่ยังสำมำรถชนะเลือกต้ังซ่อมได้ ยังม่ันใจอยู่หรือไม่ว่ำสำมำรถบริหำรจัดกำร
เลือกต้ังให้สุจริตและเที่ยงธรรม จำกล ำปำงโมเดลมำถึงสมุทรปรำกำร กกต.มีแนวทำงในกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันกำร
บริหำรจัดกำรเลือกต้ังให้เสรีและเป็นธรรมได้อย่ำงไร ผ่ำนเลือกต้ังซ่อมล ำปำงมำต้ังนำน ข้อมูลทุจริตเลือกต้ังซ่อมยังไหล
มำไม่หยุด หวังว่ำเลือกต้ังซ่อมสมุทรปรำกำร คะแนนงอก บัตรเขย่ง บัตรออกลูกในหีบ รถฮัมวีว่ิงเพ่นพ่ำนเต็มเมืองจน
คะแนนสวนทำงโพลจะไม่เกิดขึ้นอีก” นำยอนุสรณ์กล่ำว 
หนุนปรับ ครม.เศรษฐกิจ 

 นำยวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล กรรมกำรยุทธศำสตร์พรรค พท.กล่ำวว่ำ ปัญหำควำมเดือดร้อนทำงเศรษฐกิจ
สอดคล้องกับผลโพลที่ต้องกำรเห็นกำรปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซ่ึงส่วนตัวเห็นว่ำถึงเวลำที่ต้องปรับเปลี่ยน ครม.
เศรษฐกิจ เพรำะไม่เข้ำใจปัญหำเศรษฐกิจที่แท้จริง สะท้อนได้จำกกำรท ำงำนตลอด 5-6 ปีที่ผ่ำนมำ ที่มองเฉพำะมิติของ
เศรษฐกิจมหภำค ละเลยกำรดูแลในกลุ่มเรียลเซกเตอร์  เม่ือกำรเติบโตไปเพ่ิมที่เอกชนรำยใหญ่ จึงเสมือนว่ำเศรษฐกิจ
สำมำรถเดินหน้ำได้ แต่ในควำมเป็นจริงผู้ประกอบกำรระดับกลำงจนถึงระดับล่ำงเกิดวิกฤติอย่ำงหนัก ไม่มีเงินทุนเหลือ 
และถูกซ้ ำเติมด้วยวิกฤติส่งออกและกำรท่องเที่ยวซ่ึงล้วนติดลบทั้งสิ้น ท ำให้ประชำชนระดับกลำงถึงล่ำงมีภำระหนี้สิน 
“กำรดูแลพ่ีน้องประชำชน รวมถึงกำรออกมำตรกำรผ่อนคลำยต่ำงๆ ไม่สำมำรถช่วยเหลือพ่ีน้องประชำชนที่เกิดควำม
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ยำกล ำบำกได้จริง ท ำแบบเพียงฉำบฉวยเท่ำนั้น จะเห็นได้ว่ำโครงกำรส่วนใหญ่ที่จะน ำเงินจำกกำรกู้ยืมตำมพระรำช
ก ำหนดเงินกู้ 3 ฉบับมำใช้ ล้วนแต่เป็นโครงกำรเก่ำที่ เกิดก่อนจะมีสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโควิค -19 ไม่
ปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์” นำยวรวัจน์กล่ำว 

ด้ำน น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรค พปชร.กล่ำวตอบโต้นำยอนุสรณ์ที่พำดพิงพรรค พปชร.ว่ำผลโพล
คะแนนนิยม พปชร.ลดต่ ำแต่กลับชนะเลือกต้ังซ่อมว่ำ อำจเข้ำข่ำยเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นที่ก ำลังดูถูกเสีย งของ
ประชำชนในกำรเลือกต้ังซ่อมที่ จ.ล ำปำง ทั้งที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ จนท ำให้ประชำชนใน พ้ืนที่
ไว้วำงใจ มีกำรลงพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง แม้ไม่ได้รับเลือกต้ังในเดือน  มี.ค.62 เช่นเดียวกับกำรเลือกต้ังที่สมุทรปรำกำร นำย
อนุสรณ์ก็พูดจำกควำมเห็นและข้อมูลที่อำจบิดเบือน ถือเป็นกำรดูถูกเสียงของประชำชนที่มำลงคะแนน “ในทำงกลับกัน
ผลกำรเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ล ำปำง สะท้อนคะแนนนิยมของพรรคพลังประชำรัฐในยุคที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น
หัวหน้ำพรรค ว่ำประชำชนมีควำมพอใจและม่ันใจในพรรค เรำจึงไม่หวั่นไหวต่อกระแสใดๆ เพรำะมีผลงำนเป็นค ำตอบที่
ดีที่สุด และเชื่อม่ันว่ำจะมีชัยชนะในกำรเลือกต้ัง  ส.ส.สมุทรปรำกำรอีก” รองโฆษกพรรค พปชร.กล่ำว 

น.ส.ทิพำนันยังระบุว่ำ ผลส ำรวจซูเปอร์โพลนั้นเป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำกตัวอย่ำงประชำชนทุกสำ ขำ
อำชีพทั่วประเทศ แต่ไม่ได้ส ำรวจควำมคิดเห็นของตัวอย่ำงประชำชนในเขตพ้ืนที่ดังกล่ำว ดังนั้นจึงน่ำแปลกใจว่ำเหตุใด
นำยอนุสรณ์ถึงเอำมำโยงกับผลกำรเลือกต้ังซ่อมในพ้ืนที่ได้ น่ำสงสัยว่ำนำยอนุสรณ์ที่เป็น ส.ส.มำนำนอ่ำนและตีควำมผล
โพลไม่เป็น หรือรับไม่ได้ที่ท่ีผ่ำนมำตัวแทนพรรคเพ่ือไทยแพ้กำรเลือกต้ังซ่อมมำโดยตลอด จึงบิดเบือนผลโพลออกมำ
ท ำนองขี้แพ้ชวนตีแบบนี้ “จำกผลกำรเลือกต้ังซ่อมในเขตต่ำงๆ ที่พรรคเพ่ือไทยสอบตก และผลโพลที่แสดงถึงจ ำนวนที่
ลดลงของประชำชนที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทยนั้น น่ำจะสะท้อนให้นำยอนุสรณ์เห็นควำมจริงว่ำทั้งควำมจริงและ
ทั้งโพล พรรคเพ่ือไทยสอบตกทั้งสองทำง ซ่ึงหำกกรณีเป็นเช่นนี้ แทนที่นำยอนุสรณ์จะใช้เวลำวิพำกษ์วิจำรณ์พรรคพลัง
ประชำรัฐ ควรใช้เวลำลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในพ้ืนที่ และควรเสนอแนวทำงสะท้อนให้พรรคเ พ่ือ
ไทยเห็น ว่ำควรแก้ไขคะแนนนิยมที่ตกต่ ำลงทั้งทำงโพลและทำงควำมเป็นจริงอย่ำงไร” น.ส.ทิพำนันกล่ำว 

น.ส.ทิพำนันกล่ำวอีกว่ำ ที่ผ่ำนมำ ส.ส.และอดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคพลังประชำรัฐลงพ้ืนที่ท ำงำนกับ
ประชำชนมำโดยตลอด ดูแลทุกข์ร้อนของพ่ีน้องประชำชนจนได้รับควำมไว้วำงใจ และได้รับก ำลังใจที่ ดีจำกพ่ีน้อง
ประชำชน ซ่ึงเม่ือผลโพลแสดงจ ำนวนลดลงของประชำชนที่จะเลือก ส.ส.ของพรรคที่จะเลือกในปัจจุบันนั้น พรรคก็จะ
เร่งประชำสัมพันธ์ สื่อสำรให้ประชำชนในภำพรวมเข้ำถึงและเข้ำใจผลงำน กำรด ำเนินงำนและนโยบำยของพรรค เพ่ือให้
สอดคล้องกับเสียงสะท้อนของประชำชนในพ้ืนที่จริงๆ เพรำะยังมีผู้ตอบแบบสอบถำมอีกเป็นจ ำนวนมำกหรือ 41.2% ที่
ระบุอ่ืนๆ คือไม่ได้ตัดสินใจพรรคใดพรรคหนึ่งอัดไม่ใช่ลูกผู้ชำย 

น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรค พปชร.โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้นำยอนุสรณ์ในหัวข้อ “ข้องใจหรืออิจฉำ” 
เช่นกันว่ำ "ในควำมจริงแล้ว ทีมเศรษฐกิจที่ผ่ำนมำท ำงำนได้ดี และถือว่ำทรงตัวได้ดีมำกในบรรยำกำศที่เศรษฐกิจทั่วโลก
ได้รับผลกระทบจำกโควิด มำตรกำรเยียวยำต่ำงๆ ถือเป็นกำรบรรเทำช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุด ดูจำก
ยอดเงินสะพัดในประเทศช่วงมำตรกำรเยียวยำต่ำงๆ ออก  ส่วนกำรอ้ำงค ำพูดเดิมว่ำสืบทอดอ ำนำจ ก็เป็นกำรใส่ร้ำย 
เพรำะที่ผ่ำนมำเรำมีนำยกฯ ทักษิณ นำยกฯ ยิ่งลักษณ์ นำยกฯ สมชำย นำยกฯ สมัคร และอ่ืนๆ เรำก็ไม่เคยมำใส่ร้ำยกัน
ว่ำเป็นกำรสืบทอดอ ำนำจ  เพรำะเรำลูกผู้ชำย แพ้ก็แพ้ ชนะก็ชนะ หัดยอมรับด้วย" “ขอยืนยันว่ำควำมนิยมของ พล.อ.
ประยุทธ์มีมำกกว่ำที่ในโพลต่ำงๆ ได้สุ่มส ำรวจแน่นอน ดูง่ำยๆ จำกผลกำรเลือกต้ัง จ ำนวนผู้ไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังมีเยอะกว่ำ
จ ำนวนกำรสุ่มส ำรวจ ดังนั้นข้อมูลโพลต่ำงๆ  อำจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง” น.ส.ปำรีณำกล่ำว 

ส่วนนำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรค ปชป.กล่ำวถึงกระแสข่ำวกำรยุบสภำจำกข้อเสนอของ
นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกฯ และกำรอภิปรำยของ น.ส.ศิริกัญญำ ตันสกุล ส.ส.พรรคก้ำวไกล ว่ำกำรยุบสภำ
เป็นมำตรกำรทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย และเป็นกลไกที่รัฐบำลสำมำรถใช้แก้ปัญหำทำงกำรเมือง ด้วยกำร 
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ยุบสภำคืนอ ำนำจให้ประชำชน เพ่ือตัดสินใจในกำรเลือกต้ัง  ส.ส.หรือพรรคกำรเมืองให้จัดต้ังรัฐบำลบริหำร
ประเทศใหม่ ซ่ึงส่วนตัวเป็นนักกำรเมืองที่ไม่เคยกลัวกำรยุบสภำ ไม่เคยกลัวกำรเลือกต้ัง เพรำะคิดว่ำเป็นเรื่องปก ติทำง
กำรเมืองของนักกำรเมืองทุกคน เม่ือมีกำรยุบสภำนักกำรเมืองก็ต้องกลับไปหำประชำชน เพ่ือรณรงค์หำเสียงในกำร
เลือกต้ังให้ตัวเองได้รับเลือกต้ังเข้ำมำใหม่ “แม้ว่ำ ส.ส.ส่วนใหญ่ในสภำไม่มีใครอยำกให้มีกำรยุบสภำก็ตำม แต่กำรยุบ
สภำก็ยังดีกว่ำกำรรัฐประหำร เพรำะกำรยุบสภำสำมำรถเลือกต้ังเข้ำมำใหม่ได้อีก แต่กำรรัฐประหำรไม่มีกำรเลือกต้ัง มี
แต่กำรสืบทอดอ ำนำจอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด และในสถำนกำรณ์กำรเมืองปัจจุบันก็ยังไม่มีเหตุผลใดที่จะให้รัฐบำลใช้ เป็น
ข้ออ้ำงในกำรยุบสภำเพ่ือเลือกต้ังใหม่ได้เลย นอกจำกกำรชิงควำมได้เปรียบทำงกำรเมืองเท่ำนั้น” นำยเทพไทระบุ 

นำยเทพไทวิเครำะห์อีกว่ำ หำกจะมีกำรยุบสภำเพ่ือเลือกต้ังใหม่ภำยใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี  2560 ก็ยัง
ไม่เห็นผลดีหรือควำมเปลี่ยนแปลงใดๆ ทำงกำรเมืองไปจำกเดิม แต่หำกต้องกำรให้กำรเมืองเปลี่ยนแปลงในทิศทำ งที่ ดี
ขึ้น และพลิกโฉมกำรเมืองใหม่มีกำรเลือกต้ังภำยใต้กติกำที่เป็นธรรม ก็ควรแก้ ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ให้แล้วเสร็จ
เสียก่อน จึงค่อยประกำศยุบสภำเพ่ือเลือกต้ังใหม่ภำยใต้รัฐธรรมนูญที่ได้รับกำรแก้ไขแล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแก้ไขใน 
2 ประเด็นส ำคัญ คือ ระบบกำรเลือกต้ัง และกำรเข้ำสู่อ ำนำจของรัฐบำล ถ้ำหำกรัฐธรรมนูญมีกำรแก้ไขใน 2 ประเด็น
ส ำคัญนี้แล้ว ก็พร้อมสนับสนุนให้ยุบสภำเพ่ือเลือกต้ังใหม่ในทันที. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70692 
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7 กรกฎำคม 2563 00:10 น.    

เรทติ้ง "บิ๊กตู่" หนุนรัฐบาล ! 
 

 
 
 
 
ควำมเข้มข้นทำงกำรเมืองยังคงเดินหน้ำไปอย่ำงต่อเนื่อง เม่ือ "ฝ่ำยค้ำน" เสร็จสิ้นภำรกิจกำรใช้เวทีสภำ

ผู้แทนรำษฎร พิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564 ไปเรียบร้อยแล้วเม่ือสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 
แน่นอนว่ำงำนนี้ กำรท ำหน้ำที่ "ตรวจสอบ" ฝ่ำยบริหำร ในกำรจัดสรรเม็ดเงินงบประมำณ ของพรรคร่วมฝ่ำย ค้ำน 
โดยเฉพำะพรรคก้ำวไกล ต้องถือว่ำ "ได้แต้ม" กลับไปไม่ใช่น้อย และคำดว่ำ จะมี "ภำคต่อ" ตำมไปตรวจสอบเงิน
งบประมำณ 2564 กันต่อในชั้นกรรมำธิกำรงบประมำณฯ ที่จะมีทั้งส.ส.ฝ่ำยค้ำนและรัฐบำล เข้ำร่วมประชุม เม่ือพรรค
ก้ำวไกล แบ่งเกมกันเล่นแล้ว "ได้ผล" เป็นที่น่ำพอใจ ทั้งเกมในสภำฯ ไปจนถึงกำรเปิดเกมบุกรัฐบำลด้วยกำร ส่ง "แกน
น ำ" ของพรรค ลงไปเดินสำยเตรียมหำเสียงเพ่ือเลือกต้ังซ่อมในเขต 5 สมุทรปรำกำร หลังจำกที่ "กรุงศรีวิไล สุทินเผือก" 
ส.ส.สมุทรปรำกำร พรรคพลังประชำรัฐ โดนแจก "ใบเหลือง" 

แน่นอนว่ำกำรเดินสำยเพ่ือหำเสียง ตระเตรียมผู้สมัครของพรรคก้ำวไกล รวมทั้งพรรคเพ่ือไทย พรรคแกนน ำ
ฝ่ำยค้ำนเองที่เคำะออกมำแล้วว่ำ จะส่ง "สลิลทิพย์ สุขวัฒน์" อดีตส.ส.สมุทรปรำกำร เป็นตัวแทนลงชิงเก้ำอ้ีด้วยเช่นกัน 
โดยคณะกรรมกำรบริหำรพรรค จะประชุมพิจำรณำอนุมัติ ในวันที่ 10 ก.ค.อีกครั้ง ขณะที่พรรคพลังประชำรัฐเอง ก็
ชัดเจนว่ำจะส่ง กรุงศรีวิไล กลับลงสนำม เพ่ือ "แก้มือ" อีกรอบ นัยว่ำเพ่ือรักษำพ้ืนที่ และยังเป็นกำรยืนยันว่ำ ยังเป็นที่
ต้องกำรของพ่ีน้องประชำชนชำวสมุทรปรำกำรอีกหรือไม่ 

 อย่ำงไรก็ดี กำรขับเค่ียวทำงกำรเมือง ส ำหรับเกมนอกสภำฯ ผ่ำนสนำมเลือกต้ังซ่อม หลำยครั้งที่ผ่ำนมำ 
นั้น ฝ่ำยที่ถือเดิมพัน มำกกว่ำ พรรคฝ่ำยค้ำนคือพรรคพลังประชำรัฐ ที่อยู่ในฐำนะพรรคแกนน ำรัฐบำล ทั้งกำรเลือกต้ัง
ซ่อมที่จ.ล ำปำง ที่ผ่ำนมำ ซ่ึงคนของพรรคพลังประชำรัฐ เป็นฝ่ำยชนะ เพ่ิมที่นั่งส.ส.ในสภำฯให้กับ พรรคพลังประชำรัฐ
ได้อีก 1ที่นั่งนั้น ก็ยังต้องใช้ "กลยุทธ์" ด้วยกำร "เตะตัดขำ" พรรคเพ่ือไทย เจ้ำของแชมป์เก่ำ จนท ำให้ "พินิจ จันทรสุ
รินทร์" อดีตส.ส.ล ำปำง หลำยสมัย ประกำศกลับล ำไม่ลงสมัคร ขอพักเบรคกำรเมือง มำแล้ว เพรำะทั้งนั้นทั้งนี้ มำกไป
กว่ำได้ชัยชนะจำกสนำมเลือกต้ังซ่อมที่ล ำปำง ส ำหรับพรรคพลังประชำรัฐ ยังหมำยควำมถึง "คะแนนนิยม" ที่พ่ีน้อง
ประชำชนมีต่อรัฐบำล นั่นเอง และคะแนนนิยมที่ว่ำนี้แน่นอนว่ำย่อมมำจำก ควำมนิยมของตัว "บิ๊กตู่"พล.อ.ปร ะยุ ทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ที่ไม่ว่ำจะมำกขึ้นหรือลดลง แต่ก็ยังอยู่ในสภำวะที่เป็น
ตัวดึงกระแสให้กับพรรคพลังประชำรัฐและรัฐบำล ได้มำกกว่ำคะแนนของพรรคเอง 

เม่ือควำมนิยม ของตัวพล.อ.ประยุทธ์ มีควำมส ำคัญทั้งต่อพรรคพลังประชำรัฐ อีกทั้งยังประคับประคอง "ครม.
ทั้งคณะ" ไม่ว่ำจะมำกบ้ำง น้อยบ้ำงก็ตำมที ดังนั้นกำรตัดสินใ จที่นำยกฯจะขยับ ปรับครม. ไปสู่  "ตู่2/2" ตำมเสียง
เรียกร้อง และแรงกดดันจำกฝ่ำยกำรเมืองทั้งในพรรคพลังประชำรัฐ และพรรคร่วมรัฐบำลนั้น จึงต้องเป็น โจทย์ที่ มี
ควำมสัมพันธ์ สร้ำง "ประโยชน์" มำกกว่ำที่จะเปิดทำงไปสู่ควำมวุ่นวำยไม่รู้จบ ! 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/167755 
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วันอังคำร ท่ี 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

บุคคลแนวหน้า...ไม้หน้าสาม 
 

 
“บุคคลแนวหน้ำ” ใน “หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ สื่อ อุดมกำรณ์ม่ันคง ตรงไป ตรงมำ” ฉบับนี้ “ไม้หน้ำสำม” ขอ

เริ่มต้นด้วยสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองล่ำสุด ในเรื่องของผลส ำรวจภำคสนำมเรื่อง  “ถ้ำ !!?? วันนี้ เลือกต้ังพรรคใด
ชนะ” ของ “ซูเปอร์โพล” ซ่ึงวินำทีนี้ “ไม้หน้ำสำม” มองว่ำเป็น “กระจกเงำบำนใหญ่” สะท้อนภำพกำรเมืองไทยใน
ห้วงเวลำนี้ได้เป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะ “รัฐบำลทหำรแก่3ป.” จะน ำรัฐนำวำเรือแป๊ะฝ่ำคลื่นมรสุมไปได้ก่ีมำกน้อย โดยผล
ส ำรวจบ่งชี้ถึงคะแนนนิยมพรรคแกนน ำจัดต้ังรัฐบำล อย่ำงพรรคพลังประชำรัฐ รวมถึงพรรคร่วมรัฐบำล “ตกต่ ำไปทุก
มิติ”ซ้ ำกลุ่มตัวอย่ำงยังยกหำง “พรรคก้ำวไกล” มีคะแนนนิยมมำเป็นอันดับหนึ่งเสียด้วย หลักใหญ่ที่ท ำให้ประชำชน
หน่ำยหนีพปชร. ก็ล้วนมำจำกพฤติกรรมต่ ำตมของสส.พลังประชำรัฐเปิดยุทธกำร “แย่งชำมข้ำว” ทรยศ หักหลัง ช่วงชิง
อ ำนำจ โดยไม่แยแสสถำนกำรณ์ต่ำงๆ หลังเกิด  “วิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-
19)” จะน ำพำบ้ำนเมืองตกต่ ำไปในทิศทำงใด ทั้งปัญหำสังคม ปัญหำปำกท้องและวิกฤติเศรษฐกิจที่นับวันจะเดิน เข้ำสู่
มุมอับตกต่ ำยำกเกินพยำกรณ์ ทว่ำคะแนนนิยมของผู้น ำรัฐบำล “ทหำรแก่-พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ” ยังได้รับควำม
ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอันดับหนึ่ง ซ่ึงน่ำจะได้รับอำนิสงส์จำกชัยชนะเหนือ “สงครำมโควิด -19” และกำรที่ทหำรแก่ไม่ได้เป็น
สมำชิกพรรคกำรเมือง จึงท ำให้ประชำชนเห็นว่ำมีควำมอิสระในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่ไม่ได้ยึดโยงกับกำรเมืองน้ ำ
เน่ำ บทพิสูจน์ที่ว่ำนี้ “ลุงตู่-ทหำรเฒ่ำ” จะยืนหยัดเหนือควำมขัดแย้งกำรเมืองต่ำงตอบแทนได้หรือไม่??? ก็ต้องรอพิสูจน์
ที ่กำรปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะเดินตำมพิมพ์เขียวกำรเมืองเปิด “ยุทธกำรแย่งชำมอำหำรเม็ด” หรือจะน ำคนนอกที่
มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง “เทคโนแครต” อย่ำงที่ “ป๋ำเปรม–พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ อดีตนำยกฯและ
รัฐบุรุษอำวุโส” ใช้บริหำรเศรษฐกิจประเทศจนทะยำนสูงขึ้นเกือบเป็น  “เสือเศรษฐกิจตัวใหม่” ของโลก สมควร
ที ่“ทหำรแก่”จัดหำมืออำชีพมำเดินตำมบทบำท “New Normal” กอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจของบ้ำนเมืองในช่วงที่ “ทุน
นิยม-สังคมนิยม”เกิดอำกำรอ่อนแอด้วย “ศำสตร์พระรำชำบนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”... 

ควันหลงกำรประชุมสภำผู้ทรงเกียรติเพ่ือพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำ ณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ผ่ำนฉลุย “พรรคก้ำวไกล” ที่มีคะแนนซูเปอร์โพลได้รับคะแนนนิยมเป็นอันดับหนึ่งในเวลำนี้ อำจจะเพรำะลีลำและวำท
กรรมประดิษฐ์ที่สำมำรถโน้มน้ำวดึงดูดแฟนคลับจำกค่ำยอ่ืนๆ ให้มำสนับสนุน  “กลุ่ม-ก๊วนก้ำวไกล”ได้ แต่ “ไม้หน้ำ
สำม” มองว่ำไม่ประสำในภำคปฏิบัติ เงินบริจำคเยียวยำ “โควิด-19” 3 พันบำทถ้วนหน้ำ จนถึงวินำทีนี้เครือข่ำยพรรค
อย่ำง“คณะก้ำวหน้ำ” ที่มี “ทอน-ด๊อก-ช่อ” เดินสำยโชว์ภูมิปัญญำก็ไม่สำมำรถปิดบัญชีแจกแจงท ำให้สังคมคลำย กังวล
สงสัยว่ำมีตัวเลขเท่ำไหร่กันแน่ รับเท่ำไหร่ แจกจ่ำยเยียวยำไปก่ีคนมำกน้อยอย่ำงไร???. 

เหลียวมำทำง“เฉลิมชัย ศรีอ่อน” มหำอ ำมำตย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่วันก่อน “ไม้หน้ำสำม” ชื่นชมว่ำ
ทุ่มเทท ำงำนอย่ำง ขมีขมันก็ไม่ท ำให้ผิดหวังล่ำสุด เม่ือสุดสัปดำห์ที่ผ่ำนมำแม้จะเป็นวันหยุดรำชกำรก็ยังยกทีมผู้บริ หำร
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ไปตรวจรำชกำรที่จ.กระบี่ติดตำมงำนด้ำนเกษตรแบบครบวงจร “ปลุกเศรษฐกิจกระบี่” สร้ำงโมเดล “เมืองแห่งแพะของ
โลก” ส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์ “เลี้ยงแพะ” เพ่ือให้เกษตรกรมีรำยได้ม่ันคงอย่ำงยั่งยืน โดยต้ังเป้ำให้ภำยในปี 2572 
สำมำรถผลิตแพะป้อนตลำดในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศรำว 240,000 ตัว และสำมำรถผลิตนมแพะ 4 ล้ำนถุงต่อ
ปีมูลค่ำรำว 1,200 ล้ำนบำท แถมส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำกัด  มุ่งผลักดันให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกด้วย...ท ำดีก็ชื่น
ชม “ไม้หน้ำสำม”ต้องชมดังๆ ก็คือ กำรเปลี่ยนแปลงที่ก ำลังจะเกิดขึ้นกับกำรยำงแห่งประเทศไทย หน่วยงำนภำยใต้กำร
ก ำกับและดูแลของ “รมต.เฉลิมชัย” ที่บอกว่ำก ำลังจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็เพรำะ หลำยปีที่ผ่ำนมำ กำรยำงฯเปลี่ยน
ผู้บริหำรไปหลำยคน มีทั้งผู้บริหำรตัวจริง ผู้บริหำรรักษำกำร วุ่นวำยเลอะเทอะกันไปหมด งำนกำรที่ควรจะเดินหน้ำก็
ถอยหลัง โดยเฉพำะรำคำยำงไปไม่ถึงไหน แต่ล่ำสุด ก ำลังจะมีกำรเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหำร เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มี
ทั้งกุนซือ และที่ปรึกษำระดับบิ๊กๆ ให้ค ำแนะน ำ ก็เป็นที่เชื่อม่ันและคำดหวังได้ว่ำต่อไปนี้ ท้องฟ้ำที่กำรยำงฯได้สว่ำงแล้ว 
หลังจำกมืดมิดมำนำน ไม่แน่นัก ต่อไปอนำคตรำคำยำงที่นิ่งๆ ทรุดๆ ก็อำจจะขึ้นไปแตะถึง 50 บำท... 

“ไม้หน้ำสำม” เห็นกำรปรับนโยบำยของหน่วยงำนรำชกำรตำมยุค New Normalก็ต้องขอแสดงควำมชื่น ชม
ด้วยใจ ส ำคัญแต่ว่ำบำงหน่วยงำน บำงกระทรวงมีมำตรกำรหรือยุทธศำสตร์บริหำรวิถีปกติใหม่กันหรือไม่??? ทั้งนี้ต้อง
ตอบโจทย์ในเรื่องของ “รำยได้” ในรูปแบบใหม่ๆ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจะก ำหนดยุทธศำสตร์อย่ำงไร กำรส่งออกที่
ย่ ำแย่จะแสวงหำตลำดใหม่ๆ อย่ำงไร อุตสำหกรรมกำรเกษตรฯ ยังหลับใหลอยู่กับกำร  “รับจ ำน ำ-ประกัน” รำคำ
ผลผลิตกันอีกหรือไม่ หรือจะส่งเสริมให้เกษตรกรเพำะปลูกในรูปแบบใหม่ โดยไม่ต้องยึดโยงกับฐำนอ ำนำจหวังเพีย งเ งิน
งบประมำณช่วยเหลือจำกรัฐบำล ตลำดสมุนไพรไทยที่มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสูงซ่ึงหำกรัฐบำลมุ่งม่ันวำงรำกฐำนที่
แข็งแกร่งก็จะช่วยให้เกษตรกรลืมตำอ้ำปำกกันได้ ดังที่ปรำชญ์ชำวบ้ำน“หมอเณร-ชัยรัตน์ นนทชัย” รำชำสมุนไพรแห่ง
ห้วยกระเจำ ต.สระลงเรือ จ.กำญจนบุรี เพียรพยำยำมบอกกล่ำวกับรัฐบำลมำหลำยยุคสมัยเพ่ือผลักดัน “แพทย์แผน
ไทยให้มีศักด์ิศรีเป็นแพทย์แผนทำงเลือกให้กับคนไทยและชำวโลก” ที ่“ไม้หน้ำสำม”ต้องตอกย้ ำและเรียกร้องเช่นนี้  
เพรำะเห็นด้วยตำสัมผัสด้วยตนเองตลอดระยะเวลำกว่ำ 30 ปี “ต ำรับยำสมุนไพรหมอเณร” สำมำรถรักษำผู้ป่วยผู้ไข้
หำยจำกโรคร้ำยมำนักต่อนักด้วย  ต ำรับสมุนไพรที่สืบทอดมำจำกภูมิปัญญำบรรพบุรุษ  หำกรัฐบำลสนับสนุนหมอ
พ้ืนบ้ำนที่มีต ำรับยำ มีผลกำรรักษำที่สำมำรถยืนยันได้ตำมหลักวิทยำศำสตร์ ก็จะส่งอำนิสงส์อย่ำงใหญ่หลวงต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย และเกษตรกรไทยโดยรวมนั่นเอง “ไม้หน้ำสำม” ขอยกเรื่องจริงอย่ำง“กระชำยขำว–
ฟ้ำทะลำยโจร” ที่นักวิจัยไทยสกัดจนพบสำรส ำคัญบำงตัวท่ีสำมำรถปกป้องยับยั้งและรักษำ“โควิด-19” ทั้งอำจต่อยอด
ต่อไปเป็น ยำรักษำโรคนี้ ในขณะที่นักวิจัยจำกยุโรป-อเมริกำ- เอเชีย ยังไม่พบยำรักษำป้องกันยับยั้งกำรแพร่ร ะบำด
ของ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)” ได้ ทั้งที่ปัจจุบันกำรแพร่ระบำดยังคงอยู่อย่ำงต่อเนื่องในหลำย พ้ืนที่
ของโลก หรืออย่ำง “ขม้ินชัน” ที ่“กนก วงศ์ตระหง่ำน” อภิปรำยถึงสำรสกัดในสมุนไพรที่น่ำจะสร้ำงตลำดที่มีมูล ค่ำสูง
เนื่องจำกเป็นควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศก็ได้... 

ไม้หน้าสาม  
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/columnist/44555
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ปากน้ าศึกชิง “คนรุ่นใหม่” 
 

 
มิติใหม่ ผ่านเลือกต้ังซ่อม 

กำรเลือกต้ังซ่อมที่ผ่ำนมำหลำยครั้งหลำยหน หลำยเขตหลำยจังหวัด ปรำกฏว่ำพรรคพลังประชำรัฐกวำดเรียบ
มำทั้งหมด แต่ก็เป็นกำรต่อสู้เพียงแค่ 2 พรรค ไม่พลังประชำรัฐกับเพ่ือไทย หรือพลังประชำรัฐกับอนำคตใหม่ (ยังไม่ถูก
ยุบ)เพรำะ 2 พรรคฝ่ำยค้ำนหลีกทำงให้กัน แม้กระทั่งล่ำสุดที่ล ำปำงก็เป็นกำรต่อสู้เพียง 2 พรรค คือ พลังประชำรัฐกับ
เสรีรวมไทยเนื่องจำกอีก 2 พรรค ไม่ส่งผู้สมัคร 

ล่ำสุดที่เขต 5 สมุทรปรำกำรเมืองใหญ่ใกล้กรุงเทพฯ เป็นกำรเลือกต้ังซ่อมเม่ือ กกต. แจกใบเหลืองให้ “กรุงศรี
วิไล สุทินเผือก” ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ เท่ำกับว่ำยังเปิดโอกำสให้นำยกรุงศรีวิไลสำมำรถลงสมัครเลือกต้ังซ่อมได้ ถือ
ว่ำโทษยังไม่ร้ำยแรงนัก แต่รูปกำรณ์จะเปลี่ยนไปจำกเดิมเม่ือทั้งพลังประชำรัฐ เพ่ือไทยและก้ำวไกล  (อนำคตใหม่เดิม) 
ประกำศที่จะส่งผู้สมัครไม่มีกำรหลีกทำงให้กันแล้ว มันจะสนุกก็ตรงนี้แหละ... 

กำรเลือกต้ังใหม่ค รั้งที่ ผ่ำนมำนั้น  “กรุงศรีวิไล” จำกพลังประชำรัฐ ได้ 41,745 คะแนน “สลิลทิพย์  
สุขวัฒน์” จำกเพ่ือไทยได้ 33,007 คะแนน และ “ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ” จำกอนำคตใหม่ได้ 31,430 คะแนน แม้พลัง
ประชำรัฐจะชนะเลือกต้ัง แต่เทียบคะแนนกันแล้วถือว่ำไม่ต่ำงกันมำกนัก และเป็นกำรสู้กันระหว่ำง 3 พรรคกำรเมืองอีก
ด้วย เลือกต้ังซ่อมครั้งนี้ มีควำมชัดเจนแล้วว่ำทั้ง 3 พรรค ประกำศชัดเจนจะส่งผู้สมัครไม่มีกำรหลีกทำงให้กัน ท ำท่ำว่ำ
จะสู้กันมันหยดแน่! ด้วยเง่ือนไขกำรเมืองที่เปลี่ยนไป เพรำะพลังประชำรัฐในฐำนะแกนน ำรัฐบำลผ่ำนพ้นเสียงสนับสนุน
ปริ่มน้ ำไปแล้ว เพียงแต่ต้องกำรเอำชนะทำงกำรเมืองและรักษำพ้ืนที่เอำไว้จึงต้องส่งผู้สมัครอย่ำงแน่นอน เช่นกัน ในซีก
ฝ่ำยค้ำนทั้งเพ่ือไทยและก้ำวไกลต่ำงก็ต้องกำรมี ส.ส.ที่สมุทรปรำกำร ซ่ึงเป็นจังหวัดใหญ่มี ส.ส.จ ำนวนมำก จึงหวัง “ปัก
ธง” ในพ้ืนที่นี้ให้ได้ “เพ่ือไทย” นั้นแม้เกิดปัญหำขัดแย้งระหว่ำงแกนน ำพรรคจนมีควำมเคลื่อนไหวท่ีจะแยกตัว ไป ต้ัง
พรรคใหม่ 

แต่ก็ยังต้องกำรเอำชนะเช่นกัน เนื่องจำกเมืองปำกน้ ำนั้น เพ่ือไทยเคยยึดครองแบบยกจังหวัดมำตลอด 
“ก้ำวไกล” ก็คงคิดอย่ำงนั้นไม่ต่ำงกัน เพรำะกำรเลือกต้ังที่ผ่ำนมำก็เกือบจะชนะเลือกต้ังมำแล้วเช่นกัน  
จึงคำดหวังว่ำจะช่วงชิงเพ่ือสอดแทรกเข้ำไปให้ได้ เพียงแต่ถอดรูปมำจำกอนำคตใหม่ ซ่ึงรู้กันดีว่ำยังอยู่ภำยใต้กรอบ
ควำมคิดและอิทธิพลของอดีตผู้น ำพรรคอย่ำงแยกไม่ออก พลังประชำรัฐคงต้องว่ำกันไปตำมเกมเพ่ือรักษำพ้ืนที่เดิมเอำไว้ 
แต่อีก 2 พรรค แม้ยังด ำรงควำมเป็นฝ่ำยค้ำนเช่นเดิม 

แต่บริบทกำรเมืองได้เปลี่ยนไปแล้วจึงต้องต่อสู้ กันเองเพ่ืออนำคตข้ำงหน้ำที่จะต้องแย่งชิงคนรุ่นใหม่ที่ “ก้ำว
ไกล” ก ำลังได้รับควำมนิยมสูงขึ้นตลอดเวลำ “เพ่ือไทย” หลังจำกที่เกิดปัญหำภำยใน เสียงสนับสนุนพ้ืนฐำนก็ลดน้อยลง
เวลำเปลี่ยน สถำนกำรณ์เปลี่ยน ใจคนก็ต้องเปลี่ยนไป. 

 
“สายล่อฟ้า” 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1883329 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1883329
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เผยแพร่: 7 ก.ค. 2563 02:56   ปรับปรุง: 7 ก.ค. 2563 06:47    

โพลหลังคลายล็อก “3 ป.” การ์ดตก-เสร็จแน ่!! 

 
ผลส ารวจต่อเน่ืองกันสองสามสัปดาห์ท่ีผ่านมา คงท าให้ “พ่ีน้อง 3 ป.” คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และ

หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ และ “ป.ป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย คงหวั่นไหว
พอสมควร เพรำะผลส ำรวจที่ออกมำเม่ือสัปดำห์ก่อนโน้น บอกว่ำ ยังไม่มีผู้น ำที่ เหมำะสมด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควร 
แม้ว่ำ “บิ๊กตู่” จะยังได้รับกำรยอมรับเม่ือเทียบกับคู่แข่งรำยอ่ืน แต่เม่ือมองกันในแง่ของควำมเหมำะสมในสำ ยของ
ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ (ตำมผลโพล) ที่ได้คะแนนน้อยมันก็น่ำปวดใจ  

ถัดมำก็เป็นผลส ำรวจเก่ียวกับเรื่องพรรคกำรเมืองที่ตัวเองเก่ียวข้องไม่ทำงตรงก็ทำงอ้อมอย่ำงพรรคพลังประชำ
รัฐ ที่ล่ำสุด ผลออกมำควำมนิยมลดลงอย่ำงฮวบฮำบเหลือรำว 8 เปอร์เซ็นต์กว่ำ เม่ือเทียบกับพรรคคู่แข่งอย่ำงพรรคเพ่ือ
ไทย ที่ยังได้รับควำมนิยมไปถึงเกือบเท่ำตัว และที่น่ำจับตำก็คือ ค ำถำมที่ว่ำหำกมีกำรเลือกต้ังในวันนี้จะเลือกใคร ก็
กลำยเป็นว่ำเป็นพรรคก้ำวไกลที่ชนะ 

 มันก็ท าให้น่าคิดว่าทัศนคติของชาวบ้านเปล่ียนไปมาก เพราะถ้าเป็นไปตามน้ี ก็ต้องถือว่าการเมืองไทย
ก าลังจะพลิกโฉมหน้าไปครั้งใหญ่ โดยเฉพาะหากมีการเลือกต้ังเกิดขึ้นในคราวต่อไป ท้ังในระดับท้องถ่ินหรื อใน
ระดับชาติก็ตาม  

นำทีนี้แม้ยังไม่อำจสรุปได้เต็มร้อย เนื่องจำกยังเป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงเพียงไม่ก่ีคน และที่ส ำคัญ ยังมีคนที่ยังไม่
ตัดสินใจ โดยเฉพำะคนที่ต้องกำรเลือกแนวทำง “กำรเมืองแบบใหม่” จ ำนวนมำกที่สุด ซ่ึงคล้ำยกับพวกคิดว่ำ “น่ำเบื่อ” 
ทุกพรรคในเวลำนี้อะไรประมำณนั้น  

อีกทั้งกำรเมืองไทยสำมำรถเปลี่ยนแปลงบวกลบพลิกผันได้เพียงชั่วข้ำมคืน ลบวันนี้ พรุ่งนี้อำจกลำยเป็นบวกพุ่ง
กระฉูด หำกสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป ที่เห็นชัดเหมือนกับที่ “บิ๊กตู่” หรือ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เคยเจอ
มำก่อนหน้ำนี้ในช่วงเปรียบเทียบระหว่ำงก่อน และหลังสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 ที่ก่อนหน้ำนี้ หำกจ ำกันได้ที่
ควำมนิยมได้ทรุดลงอย่ำงหนัก เจอแรงกระหน่ ำมำทุกทิศทำงถึงขั้นสร้ำงกระแสดรำมำจำกฝ่ำยตรงข้ำมที่มำในแบบดูถูก
เหยียดหยำมสติปัญญำ ทั้งที่ฝ่ำยที่ด่ำว่ำคนอ่ืนก็ดูแล้วไม่ได้ฉลำดเท่ำใดนัก ไม่ว่ำจะเป็น นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ
พลพรรค รวมไปถึงคนในพรรคเพ่ือไทย ที่มองดูหน้ำตำและควำมคิดควำมอ่ำนที่สะท้อนผ่ำนค ำพูดก็ไม่ได้แหลมคมอะไร
นัก 

แต่ก็อย่างว่าส าหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่ออยู่มานาน มันก็ย่อมมีเรื่องให้วิจารณ์มากเป็นธรรมดา 
อีกท้ังการด ารงอยู่ของเขาย่ิงนานเท่าไร มันก็ย่ิงเกิดผลกระทบหลายอย่างตามมา มันก็ย่ิงต้องออกแรงเขย่าให้หนัก
มือย่ิงขึ้นอยู่แล้ว 

ซ่ึงก็ได้ผลไม่น้อย เพรำะในเวลำนั้นหำกพิจำรณำจำกอำกำรแล้วก็ต้องบอกว่ำ “บิ๊กตู่” ทรุดหนักจริงๆ ถึงกับ
หน้ำด ำคร่ ำเครียด ร่ำงกำยซูบผอมอย่ำงเห็นได้ชัด จนกระทั่งมีกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงหนึ่งหันมำพ่ึงพำฝ่ำยบุคลำกร
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ทำงกำรแพทย์แบบเต็มทีม มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบหักมุม กันกำรเมืองออกนอกวง จนท ำให้ควบคุมสถำนกำร ณ์ได้ 
ควบคุมโรคได้อยู่ในวงจ ำกัดจนได้รับเสียงชื่นชม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับนำนำชำติ 

ที่ส ำคัญ จำกสถำนกำรณ์ที่พลิกผันมำเป็นบวกดังกล่ำวท ำให้ “ลุงตู่” สำมำรถกระชำกเรตต้ิงกลับมำสูงลิ่ วทิ้ง
ห่ำงฝ่ำยตรงข้ำมแบบไม่เห็นฝุ่น อย่ำงไรก็ดี สถำนกำรณ์บวกดังกล่ำวก ำลังถูกกระทบกระเทือนอีกครั้ง หลังจำกเกิดกรณี 
“แย่งชำมข้ำว” กันในพรรคพลังประชำรัฐ ซ่ึงเป็นพรรคแกนน ำที่สนับสนุนตัวเขำ และสนับสนุนรัฐบำล รวมไปถึงกำร
เคลื่อนไหวของกลุ่มกำรเมืองภำยในเพ่ือผลักดันให้ “พ่ีใหญ่” คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มำเป็นหัวหน้ำพรรค ท ำให้
เกิดผลกระเพ่ือมในด้ำนภำพลักษณ์อย่ำงหนัก 

กระแสทำงลบยังตำมมำไม่หยุดหย่อนจำกกำรไม่ดูตำมม้ำตำเรือซ้ ำสอง เม่ือมีควำมพยำมผลักดันให้ นำงนฤมล 
ภิญโญสินวัฒน์ พำสชั้นขึ้นมำเป็น “หัวหน้ำทีมเศรษฐกิจ” แม้ว่ำจะไม่พูดให้ชัด แต่คนก็เข้ำใจว่ำจะเข้ำมำแทน นำย
สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกฯฝ่ำยเศรษฐกิจในปัจจุบัน แม้ว่ำต่อมำมีกำรปิดเกมว่ำเป็นเพียงเป็นหนึ่งในทีมเขียน
นโยบำยของพรรคเท่ำนั้น รวมไปถึงยังเกิดกรณีของ “นำยฌอน” อะไรนั่นเข้ำไปอีก ที่โยงไปถึงกำรสร้ำงภำพให้กับ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เรียกว่ำประดังเข้ำมำแบบรัวๆ ทั้งที่จะว่ำไปแล้ว สำเหตุที่ “โดนหนัก” แบบนี้ก็ไม่มีอะไร
ซับซ้อน แต่ล้วนมีสำเหตุมำจำก “ภำพลักษณ์ที่เป็นลบ” ของ “พ่ีใหญ่” ในสำยตำชำวบ้ำนนั่นแหละ ซ่ึงน่ำแปลกใจก็คือ 
มันแก้ไม่หำย แม้ว่ำ “วงใน” ทั้งในรัฐบำล และในพรรคพลังประชำรัฐ เขำจะมีบำรมีแค่ไหน ชี้นกเป็นไม้แค่ไหนก็ตำม 
แต่ส ำหรับในสำยตำชำวบ้ำนหำกไม่มีมุมบวก มันก็สร้ำงกระแสได้ยำก ก็ต้องถือว่ำน่ำหนักใจ  

น่าหนักใจส าหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หนักใจส าหรับรัฐบาลโดยรวม ท่ีภาพการเมืองมันต้องมีเรื่ อง
ของ “กระแส” มีส่วนประกอบส าคัญด้วย และแม้ว่านาทีน้ีผลส ารวจท่ีออกมายังวัดอะไรไม่ได้มากก็ตาม แต่ตราบ
ใดยังไม่ดีขึ้น และถูกกระหน่ าแบบรายวันแบบน้ี ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากกลุ่มก๊วนการเมืองในพรรคท่ี ยัง 
“ห้าวจัด” ไม่แคร์สังคมภายนอก มันก็เหมือนการ์ดตก โอกาสท่ีจะล่องจุ๊นก่อนเวลาก็เป็นไปได้เหมือนกัน อย่าท า
เป็นเล่นไป !! 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000069378  
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วันท่ี 7 กรกฎำคม 2563 - 08:45 น. 

แนวต้าน “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ยังคึกคัก เข้มข้น มิแปรเปลี่ยน 
 

 

 
ถามว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เคยเป็นกรรมำธิกำร”วิสำมัญ”ของ สภำผู้แทนรำษฎรหรือไม่ 

ตอบได้เลยว่ำ เคยเป็นมำแล้ว นั่นก็คือ เม่ือพรรคอนำคตใหม่เสนอให้เป็นกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพรบ.
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

แม้ว่ำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญจะมีค ำวินิจฉัยเป็นค ำสั่งให้ยุดกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ ส.ส.ก็ตำม 
อย่ำได้แปลกใจที่เม่ือ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ เข้ำปฏิบัติหน้ำที่ ในฐำนะกรรมำธิกำรวิสำมัญกระทั่งยื่นใบลำออก
เพ่ือที่จะด ำ เนินกำรเคลื่อนไหวภำยในสภำได้อย่ำงเต็มที่ในกำลต่อมำ ไม่ว่ำกำรเคลื่อนไหวเพ่ือสร้ำงฉันทำมติในกร ณีที่
พรรคเสนอร่ำง กฎหมำยแก้ไขกำรเกณฑ์ทหำร ไม่ว่ำกำรเคลื่อนไหวเพ่ือชี้ให้เห็นเงินที่อยู่”นอก”งบประมำณของ
กระทรวงกลำโหม 

เม่ือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สามารถเป็นได้ในงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้วเหตุใดจะเป็นไม่ได้ในงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไม่ว่าการออกมาคัดค้ำนของ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. ไม่ว่ำกำรออกมำคัดค้ำนของ น.ส.ปารีณา ไกร
คุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ จึงเสมอเป็นเพียง”พิธีกรรม”ในทำงกำรเมือง ทุกอย่ำงจึงด ำเนินไปอย่ำงที่ 2 พ่ี
น้องนักกำรเมืองในตระกูล”ปริศนำนันทกุล” แห่งจังหวัดอ่ำงทอง ยืนยัน “สิ่งที่น่าละอายไม่ใช่การเสนอชื่อ นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ สิ่งที่น่าละอายคือทัศนคติคิดลบและคับแคบมากกว่า มีกฎหมายหรือข้อบังคับใดห้ามผู้ถูกตัดสิทธิทางการ
เมืองเป็นกรรมาธิการบ้าง” เป็นควำมเห็นจำก นายภราดา ปริศนานันทกุล 
ขณะที ่ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล เห็นว่ำ ”ผมไม่แน่ใจว่ำใครน่ำละอำยกว่ำกัน หำกท่ำนอยำกเห็นกำรเมืองแบบให ม่ก็
ต้องหยุดพฤติ กรรมกำรเมืองแบบเก่ำ เริ่มจำกตัวเรำ ตัวท่ำนเลยครับ” เด่นชัดว่า  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็น
กรรมาธิการได้ 

ปรากฏการณ์เหล่ำนี้สะท้อนอะไรไปไม่ได้นอกจำกควำมหวำดกลัว นอกจำกควำมคับแคบ เม่ือหวำดกลัวและ
คับแคบเสียแล้วก็ย่อมไม่มีโอกำสร้ำง ”นิว นอร์มอล” ได้ในทำงกำรเมือง เหล่ำนี้คือรูปธรรมแห่งกำรเดินตำมค ำเ ตือน
จำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อ ส.ส.พรรคก้ำวไก 

“ให้ระวังตัวไว้บ้างก็แล้วกัน” 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2256916 
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