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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ “พล.อ.ประวิตร”ชี้เป็นสิทธิ ์“เรืองไกร”ร้องกกต.        5 

2 Bright tv ออนไลน์ อนุสรณ์ ท้ำ ประยุทธ์ เลิก แช่แข็งประเทศ  6 

3 แนวหน้ำออนไลน์ 'อนุสรณ์'ท้ำ'ประยุทธ์'ถ้ำม่ันใจไม่มีอะไรต้องกลัว รีบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 7 
4 มติชนออนไลน์ อนุสรณ์อัด ‘บิ๊กตู่’ ท้ำ หำกมั่นใจในคะแนนนยิมให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น 8 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อนุสรณ์' ท้ำรัฐบำลรีบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น  9 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ "ปริญญ์" ชี้ ปชป. เดินถูกทำง หลังผลโพลให้คะแนนน ำพรรคร่วม 10 
7 ข่ำวสดออนไลน์ “ก้ำวไกล” ซัด “สุเทพ” เรี่ยไรเงินเข้ำพรรคมุกเดิม ชี ้ปชช. ตำสว่ำงแลว้ 11 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อนุดิษฐ์' ไม่กังวล 'พรรคก้ำวไกล' คะแนนนิยมขยับขึ้นสวนทำง  12 
9 แนวหน้ำออนไลน์ กำรเมืองรำคำต่ ำ! 'ช่อ' โต้เดือด 'หมอวรงค์'  13 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ช่อ'โต้' หมอวรงค ์'เงินบริจำคโค 14 

11 ข่ำวสดออนไลน์ ช่อ เห็นใจ หมอวรงค์ ส.ส.สอบตก ต้องกำรมีที่ยืน ลั่นฟ้อง  15 
12 คมชัดลึกออนไลน์ 'ช่อ'พรรณิกำร์ ยืนยันเงินบริจำคเมย์เดย์ ช่วย15รำยมีตัวตนจริง 17 

13 คมชัดลึกออนไลน์ หมอวรงค์ซัด ถำมยำกไปหรือ ท ำไม "ช่อ"ตอบไม่ตรงค ำถำม 19 

14 สยำมรัฐออนไลน์ "หมอวรงค์" ยันมีชื่ออวตำรคนบริจำค เย้ย "ช่อ" ดิ้นไม่หลุด  20 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘ก้ำวหน้ำ’แจงเงินเมย์เดย์ ‘วรงค์’ไล่บี้รำยชื่ออวตำร! 21 

16 แนวหน้ำออนไลน์ เดือดพลั่ก! ‘หมอวรงค-์ช่อ’ ซัดกันยับกลำงโซเชียลปม ‘เมย์เดย์’ 25 
17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ คณะก้ำวหน้ำ แอ่วเหนือ รณรงค์กำรเมืองท้องถิ่น 27 

18 MGR ออนไลน์ “ปิยบุตร” ลั่นน ำคณะก้ำวหน้ำลุยเลือกตั้งท้องถิ่น 4,000 แห่ง 29 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปิยบุตร' ลงล ำปำงเขย่ำเลือกตั้งท้องถิ่น หน้ำหงำยเจอกองเชยีร ์“บิ๊กตู่” 31 
20 สยำมรัฐออนไลน์ “ปิยบุตร-เยำวลักษณ์” ลุยภำคเหนือ น ำทีม ทวงอ ำนำจกลับคืนท้องถิ่น 33 

21 คมชัดลึกออนไลน์ "ปิยบุตร" ลุยปูพรมเตรียมศึกเลอืกตั้งท้องถิ่นล ำปำง เจอคนจริงฝ่ำวง  35 

22 มติชนออนไลน์ “ก้ำวไกล”ลุยกำรเมืองท้องถิ่นพะเยำ หนุนคนรุ่นใหม่พัฒนำท้องถิ่น  37 
23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เบื้องลึก! พปชร. รื้อรอบสอง เพ่ิม 10 รองหัวหน้ำพรรค 39 

24 แนวหน้ำออนไลน์ ‘ไพศำล’ แฉไอ้โม่งป่วน กก.บห. ใหม่ ‘พปชร.’ มั่นใจ‘ลุงป้อม’เอำอยู่ 42 

25 แนวหน้ำออนไลน์ ก็แล้วแต่!‘บิ๊กป้อม’เมิน ‘เรืองไกร’ ยื่นยุบ พปชร. บอกแล้วแตก่ฎหมำย 43 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
26 สยำมรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม" บอก แล้วแต่กฎหมำยหลัง "เรืองไกร" ยื่นยุบ พปชร. 44 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่ำวสดออนไลน์ คะแนนควำมนิยมของ ก้ำวไกล กับ ควำมเป็นจริง "ซูเปอร์โพล" 45 

2 คมชัดลึกออนไลน์ กลัว ส.ส.หน ี"เจ๊หน่อย" ลยุสำรคำม 46 

3 มติชนออนไลน์ บทบำทและสถำนะของกำรเลือกตั้งซ่อมต่อกำรเมืองและประชำธิปไตย 48 
4 มติชนออนไลน์ (ไม่) ปรับ ครม. 53 

5 มติชนออนไลน์ พ้ืนที่ร้อนแรง เลือกตั้งซ่อมปำกน้ ำ กับนิวนอร์มอล 54 

6 แนวหน้ำออนไลน์ ‘อดีตประธำนสภำฯ’เปิดข้อเสนอ‘กำรเมืองวิถีใหม่’  56 
7 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ ร้องหำสำมัญส ำนึก “ธนำธร” นั่งกมธ. “งบ64” 57 

8 ข่ำวสดออนไลน์ เส้นทำง กำรเมือง อนำคตใหม่ ถึง ก้ำวไกล หนทำง พิสูจน์ม้ำ 58 
9 เนชั่นออนไลน์ ‘ก้ำวไกล-ก้ำวหน้ำ-ธนำธร' ผนึกไล่ล่ำกองทัพ 59 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เมย์เดย.์.เมย์เดย'์ คนเห็นผ!ี 60 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้ำ 4 63 
12 ไทยรัฐออนไลน์ กำรบ้ำนที่ยังคิดไม่ตก 65 

13 ไทยรัฐออนไลน์ โกงกินเรื่องธรรมดำ? 67 

14 ไทยรัฐออนไลน์ ชะตำกรรมบำ้นเมือง 68 
15 สยำมรัฐออนไลน์ เปลี่ยนม้ำกลำงศึก เปลี่ยนเรือกลำงน้ ำเชี่ยว 69 

16 สยำมรัฐออนไลน์ "ลุงก ำนัน" ก ำหนดเกม !? 72 
17 ข่ำวสดออนไลน์ ชัชชำติ สิทธิพันธุ ์กับ ธนำธร จงึรุ่งเรืองกิจ เลือกตั้ง ท้องถิ่น 74 

18 คมชัดลึกออนไลน์ "ป๊อก" ไหวมั้ย สู้ 3 เจ้ำพ่อล ำปำง 76 

19 MGR ออนไลน์ “ธรำธร” หวังยึดเลือกตั้งท้องถิ่น ชนบทล้อมเมือง เสี่ยงจบแบบเจ็บ 78 
20 มติชนออนไลน์ ผู้อ่ำนมติชน 70 % ระบ ุเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปรำกำร ฝ่ำยค้ำน

ได้เปรียบควำมนิยม 
81 
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พรุ่งนี้มีอะไร  
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
9 กรกฎำคม 2563 

13.00 น.  ห้องประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 
9 กรกฎำคม 2563 

13.00 น.  ห้องประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง  แ ล ะ น ำ ย แ ส ว ง  บุ ญ มี   
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
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ข่าวอ้างอิง 
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8 ก.ค. 2020 09:55:27    

 “พล.อ.ประวิตร” ชี้เป็นสิทธิ์ “เรืองไกร”ร้องกกต.        
 

 
 
 
ท ำเนียบรัฐบำล 8 ก.ค.-“พล.อ.ประวิตร” ระบุเป็นสิทธิ์ “เรืองไกร” ยื่นกกต.ตรวจสอบใช้มูลนิธิป่ำรอยต่อรับ

เทียบเชิญนั่งหัวหน้ำ พปชร. ให้ขึ้นกับข้อกฎหมำย  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ฝ่ำยควำมมั่นคง กล่ำวก่อนร่วมกำรประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) 

กรณีนำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมำชิกพรรคเพ่ือไทย เตรียมยื่นให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ตรวจสอบกรณีที่
กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) พล.อ.ประวิตรเป็นหัวหน้ำพรรค โดยใช้สถำนที่มูลนิธิป่ำรอยต่อ 5 จังหวัด 
ซึ่งอำจเข้ำข่ำยผิด พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ว่ำ เป็นเรื่องของนำยเรืองไกรและขึ้นอยู่กับกฎหมำย.-ส ำนักข่ำวไทย   
 

อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f05359fe3f8e40af145c63a 

 

 

 

 

 

 

https://www.mcot.net/viewtna/5f05359fe3f8e40af145c63a


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

 

 

 
7 ก.ค. 2020 

อนุ ส รณ์  ท้ า  ป ร ะยุ ท ธ์  เ ลิ ก  แช่ แ ข็ ง ป ร ะ เ ทศ  ค วั ก คว ามมั่ น ใ จค ะแนนนิ ย ม  
จัดเลือกตั้งท้องถิ่นเสียท ี

 
 
แช่แข็งประเทศ เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2563 นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ระบุจะจัดให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นสักอย่ำงในปีนี้ ว่ำ 
ประชำชนที่ยังเชื่อว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จะสำมำรถท ำตำมค ำพูดที่ได้ประกำศไว้  น่ำจะเหลือน้อยลงไปทุกขณะ 
เช่นเดียวกับกรณีของกำรเลือกตั้งทั่วไป กว่ำจะจัดได้ ก็ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่ต่ ำกว่ำ 5 ครั้ง 

ควำมพยำยำมในกำรแช่แข็งประเทศ พำประเทศชำติและประชำชนถอนหลังย้อนยุคกลับไป 40 ปี ด้วยกลไก
และวิธีกำรต่ำงๆ เพ่ือสืบทอดอ ำนำจยังคงด ำรงอยู่ ควบคู่กับกำรแช่แข็งกำรเลือกตั้งท้องถิ่น  ไม่ส่งเสริมกำรกระจำย
อ ำนำจ ยังคงหวงและรักษำอ ำนำจไว้ที่ส่วนกลำง เป็นแบบรัฐรำชกำรรวมศูนย์ ใหญ่ เทอะทะ แต่ไม่มีประสิทธิภำพ 
ประชำชนเสียโอกำสกำรเข้ำถึง สิทธิ เสรีภำพ ในกำรเลือกผู้น ำท้องถิ่นด้วยตัวเอง พล.อ.ประยุทธ์ จะหลบหลังโควิด เพ่ือ
อ้ำงเหตุไม่จัดเลือกตั้งท้องถิ่นก็อ้ำงไม่ได้แล้ว บอกประชำชนว่ำกำร์ดอย่ำตก แต่คนในรัฐบำล และ ศบค.กำร์ดตกเสียเอง
ตั้งหลำยครั้ง 

ควำมร่วมแรงร่วมใจ ตระหนักรู้ ตื่นป้องกันของประชำชน ท ำจนโควิดซำลง ถ้ำ พล.อ.ประยุทธ์ มั่นใจในคะแนน
นิยมของตัวเอง ไม่มีอะไรต้องกลัว ควำมกลัวท ำให้เสื่อม กำรเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศถูกแช่แข็งมำมำกกว่ำ 5 ปี ถ้ำจะ
บริหำรงำนแบบนิวนอร์มอลตำมที่พูด รัฐบำลควรแสดงควำมจริงใจ  เร่งจัดให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น จะเปิดหัวเริ่ม
ประเดิมสนำมแรกด้วยกำรเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม.ยิ่งดี จะได้เป็นกำรทดสอบคะแนนนิยมรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ ว่ำดีตำมที่
ลูกหำบพยำยำมแห่หรือไม่ นอกจำกนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องเร่งสร้ำงไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่น ให้เกิดควำมชัดเจนโดยเร็ว 
ประชำชนจะได้เข้ำถึงสิทธิเสรีภำพในกำรเลือกผู้น ำท้องถิ่นด้วยตัวเอง 
 
อ้ำงอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/frozen-country-local-location  
  

https://www.brighttv.co.th/news/politics/frozen-country-local-location
https://www.brighttv.co.th/news/politics/frozen-country-local-location
https://www.brighttv.co.th/news/politics/frozen-country-local-location
https://www.brighttv.co.th/news/politics/frozen-country-local-location
https://www.brighttv.co.th/news/politics/frozen-country-local-location
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วันอังคำร ท่ี 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2563, 13.08 น. 

'อนุสรณ์'ท้า'ประยุทธ์'ถ้ามั่นใจไม่มีอะไรต้องกลัว รีบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2563 2563 นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ระบุจะจัดให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นสักอย่ำงในปีนี้ ว่ำ ประชำชนที่ยังเชื่อว่ำ 
พล.อ.ประยุทธ์ จะสำมำรถท ำตำมค ำพูดที่ได้ประกำศไว้ น่ำจะเหลือน้อยลงไปทุกขณะ เช่นเดียวกับกรณีของกำรเลือกตั้ง
ทั่วไป กว่ำจะจัดได้ ก็ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่ต่ ำกว่ำ 5 ครั้ง 

ควำมพยำยำมในกำรแช่แข็งประเทศ พำประเทศชำติและประชำชนถอนหลังย้อนยุคกลับไป 40 ปี ด้วยกลไก
และวิธีกำรต่ำงๆ เพ่ือสืบทอดอ ำนำจยังคงด ำรงอยู่ ควบคู่กับกำรแช่แข็งกำรเลือกตั้งท้องถิ่น  ไม่ส่งเสริมกำรกระจำย
อ ำนำจ ยังคงหวงและรักษำอ ำนำจไว้ที่ส่วนกลำง เป็นแบบรัฐรำชกำรรวมศูนย์ ใหญ่ เทอะทะ แต่ไม่มีประสิทธิภำพ 
ประชำชนเสียโอกำสกำรเข้ำถึง สิทธิ เสรีภำพ ในกำรเลือกผู้น ำท้องถิ่นด้วยตัวเอง พล.อ.ประยุทธ์ จะหลบหลังโควิด เพ่ือ
อ้ำงเหตุไม่จัดเลือกตั้งท้องถิ่นก็อ้ำงไม่ได้แล้ว บอกประชำชนว่ำกำร์ดอย่ำตก แต่คนในรัฐบำล และ ศบค.กำร์ดตกเสียเอง
ตั้งหลำยครั้ง 

ควำมร่วมแรงร่วมใจ ตระหนักรู้ ตื่นป้องกันของประชำชน ท ำจนโควิดซำลง ถ้ำ พล.อ.ประยุทธ์ มั่นใจในคะแนน
นิยมของตัวเอง ไม่มีอะไรต้องกลัว ควำมกลัวท ำให้เสื่อม กำรเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศถูกแช่แข็งมำมำกกว่ำ 5 ปี ถ้ำจะ
บริหำรงำนแบบนิวนอร์มอลตำมที่พูด รัฐบำลควรแสดงควำมจริงใจ  เร่งจัดให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น จะเปิดหัวเริ่ม
ประเดิมสนำมแรกด้วยกำรเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม.ยิ่งดี จะได้เป็นกำรทดสอบคะแนนนิยมรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ ว่ำดีตำมที่
ลูกหำบพยำยำมแห่หรือไม ่

"พล.อ.ประยุทธ์ ต้องเร่งสร้ำงไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่น ให้เกิดควำมชัดเจนโดยเร็ว ประชำชนจะได้เข้ำถึงสิทธิ
เสรีภำพในกำรเลือกผู้น ำท้องถิ่นด้วยตัวเอง" นำยอนุสรณ์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/503797  
  

https://www.naewna.com/politic/503797
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วันท่ี 7 กรกฎำคม 2563 - 13:40 น.  

อนุสรณ์อดั ‘บิ๊กตู่’ หยุดหลบหลังโควิด ท้า หากมั่นใจในคะแนนนิยมให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2257257   

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2257257
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07 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 14:31 น.      

'อนุ ส รณ์ ' ท้ า รั ฐบาลรี บจั ด เลื อกตั้ ง ท้ อ งถิ่ น  ประ เดิ มสนามแรก  'ผู้ ว่ า ฯกทม . '  
วัดคะแนนนิยมดีแค่ไหน 

 
 
7 ก.ค.63 - นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณี  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม ระบุ จะจัดให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ ว่ำ ประชำชนที่ยังเชื่อว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จะ
สำมำรถท ำตำมค ำพูดที่ได้ประกำศไว้ น่ำจะเหลือน้อยลงไปทุกขณะ เช่นเดียวกับกรณีของกำรเลือกตั้งทั่วไป กว่ำจะจัด
ได้ก็ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่ต่ ำกว่ำ 5 ครั้ง ควำมพยำยำมในกำรแช่แข็งประเทศ พำประเทศชำติและประชำชนถอย
หลังย้อนยุคกลับไป 40 ปี ด้วยกลไกและวิธีกำรต่ำงๆ เพ่ือสืบทอดอ ำนำจยังคงด ำรงอยู่ ควบคู่กับกำรแช่แข็งกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ไม่ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจ ยังคงหวงและรักษำอ ำนำจไว้ที่ส่วนกลำง เป็นแบบรัฐรำชกำรรวมศูนย์ ใหญ่ 
เทอะทะ แต่ไม่มีประสิทธิภำพ ประชำชนเสียโอกำสกำรเข้ำถึง สิทธิ เสรีภำพ ในกำรเลือกผู้น ำท้องถิ่นด้วยตัวเอง 

นำยอนุสรณ์ กล่ำวว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จะหลบหลังโควิด เพ่ืออ้ำงเหตุไม่จัดเลือกตั้งท้องถิ่นก็อ้ำงไม่ได้แล้ว บอก
ประชำชนว่ำกำร์ดอย่ำตก แต่คนในรัฐบำลและ ศบค.กำร์ดตกเสียเองตั้งหลำยครั้ง ควำมร่วมแรงร่วมใจ ตระหนักรู้ ตื่น
ป้องกันของประชำชน ท ำจนโควิดซำ ถ้ำพล.อ.ประยุทธ์ มั่นใจในคะแนนนิยมของตัวเอง ไม่มีอะไรต้องกลัว ควำมกลัวท ำ
ให้เสื่อม กำรเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศถูกแช่แข็งมำมำกกว่ำ 5 ปี ถ้ำจะบริหำรงำนแบบนิวนอร์มอลตำมที่พูด รัฐบำล
ควรแสดงควำมจริงใจ เร่งจัดให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น จะเปิดหัวเริ่มประเดิมสนำมแรกด้วยกำรเลือกตั้งผู้ว่ำฯกทม.ยิ่งดี  
จะได้เป็นกำรทดสอบคะแนนนิยมรัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์ ว่ำดีตำมท่ีลูกหำบพยำยำมแห่หรือไม่ 

“พล.อ.ประยุทธ์ ต้องเร่งสร้ำงไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่น ให้เกิดควำมชัดเจนโดยเร็ว ประชำชนจะได้เข้ำถึงสิทธิ
เสรีภำพในกำรเลือกผู้น ำท้องถิ่นด้วยตัวเอง” นำยอนุสรณ์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70760  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/70760
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อังคำรที่ 7 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.28 น. 

"ปริญญ์" ชี้ ปชป. เดินถูกทาง หลังผลโพลให้คะแนนน าพรรคร่วม 

 
 
“ปริญญ์” ชี้ ปชป.เดินถูกทำง หลังผลโพลให้คะแนนน ำพรรคร่วม เผยทีม ศก.ทันสมัย เน้น
เดินหน้ำท ำงำน ไม่มุ่งขัดแย้งกำรเมือง 

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.นำยปริญญ์ พำนิชภักดิ์ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์และหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจทันสมัย 
กล่ำวถึงผลส ำรวจของซูเปอร์โพล เรื่อง ถ้ำวันนี้เลือกตั้งพรรคใดชนะ ว่ำ ส่วนตัวเห็นว่ำผลส ำรวจนี้ท ำให้พรรค
ประชำธิปัตย์เชื่อมั่นว่ำพรรคเดินมำถูกทำง เนื่องจำกพรรคมีผลโพลเป็นอันดับหนึ่ งของพรรคร่วมรัฐบำลและปัจจุบัน
แสดงให้เห็นว่ำกำรปรับยุทธศำสตร์ให้ทันสมัยนั้นมำถูกทิศถูกทำง และส่วนตัวเห็นว่ำภำยใต้กำรน ำของนำยจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรค รองนำยกรัฐมนตรีและรมว.พำณิชย์นั้นเป็นกำรเปิดโอกำสให้พรรคประชำธิปัตย์มีโอกำส
ครองใจประชำชนท ำให้ประชำชนมีโอกำสมำกยิ่งขึ้นจำกนโยบำยของพรรคประชำธิปัตย์ที่ท ำได้ไว ท ำได้จริง 

นำยปริญญ์ กล่ำวต่อว่ำในส่วนของทีมเศรษฐกิจทันสมัย ที่อยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของตน ได้เคลื่อน
ยุทธศำสตร์คู่ขนำนกับกำรท ำงำนของพรรคในทุกกระทรวง โดยน ำเอำแนวคิดเศรษฐกิจทันสมัยมำปรับใช้ มุ่งเจำะตลำด
ฐำนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ในฐำนะรองหัวหน้ำพรรค ขอขอบคุณประชำชนทุกคนที่เห็นถึงควำมตั้งใจในสิ่งที่เรำท ำ และทีม
เศรษฐกิจทันสมัยพร้อมจะท ำงำนและสร้ำงนวัตกรรม เพ่ือช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตผู้คน โดยน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ
ปรับใช้ ไม่ว่ำจะอยู่ในบทบำทใดก็ตำม.  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/783636  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2257628   

https://www.dailynews.co.th/politics/783636
https://www.matichon.co.th/politics/news_2257628
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7 ก.ค. 2563 - 14:37 น.  

“ก้าวไกล” ซัด “สุเทพ” เรี่ยไรเงินเข้าพรรคมุกเดิม ชี้ ปชช. ตาสว่างแล้ว  

 
 
วันที่ 7 ก.ค. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคก้ำวไกล กล่ำวถึงกรณีที่นายสุเทพ เทือก

สุบรรณ แกนน ำร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชำชำติไทย กล่ำวในกำรเปิดเวทีประชุม เลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรค
รวมพลังประชำชำติไทยว่ำ พรรคจ าเป็นต้องพึ่งเงินทุนจากประชาชนเป็นหลัก ซึ่งสมาชิกของพรรคต้องเป็นคนที่แน่ว
แน่ม่ันคง ยอดเงินลงขันวันละ 1 บาท ครบปีเอำมำอุดหนุนให้พรรค เพ่ือให้เป็นพรรคกำรเมืองของประชำชนโดยไม่ถูก
ครอบง ำจำกนำยทุนนั้น 

นายณัฐชา กล่ำวว่ำ พรรคกำรเมืองที่เป็นประชำธิปไตยจ ำเป็นต้องยึดโยงกับฐำนสมำชิกและประชำชนของ
พรรค นั่นหมำยถึงว่ำพรรคสำมำรถท ำงำนเป็นตัวแทนและกระบอกเสียงของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง  เมื่อเป็นพรรค
มวลชนได้ก็ไม่จ ำเป็นต้องกังวลถึงกำรแทรกแซงจำกอิทธิพลภำยนอก และการที่นายสุเทพ ออกมาเรี่ยไรเงิน ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่คุณสุเทพใช้บ่อยครั้งในอดีต แน่นอนว่าการกระท าเช่นนี้ ไม่ได้น าพาไปสู่การพัฒนาใด ๆ ทางการเมือง 

“วันนี้สังคมไทยได้บทเรียนแล้ว มีเพียงคุณสุเทพต่ำงหำกที่คิดว่ำกำรกระท ำเช่นนี้ยังใช้ได้  วันนี้ประชาชนตา
สว่างแล้ว คุณสุเทพที่ยังใช้มุขเดิมในการหากิน ผมมองว่ามันง่ายเกินไป ทั้งที่คุณสุเทพเองก็เป็นผู้อาวุโสทาง
การเมือง น่าจะเข้าใจบริบทสังคมได้ดีกว่านี้” 

นายณัฐชา กล่ำวอีกว่ำ วันนี้คงสำยไปเสียแล้วส ำหรับกำรท ำพรรคมวลชนของนำยสุเทพ เพรำะผลงำนกำรน ำ
มวลชนในอดีตคือค ำตอบว่ำนำยสุเทพล้มเหลวในกำรน ำมวลชนส่งผลให้ประเทศเสียหำยมำจนถึงทุกวันนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4456568  
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4456568
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07 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 15:34 น.     

'อนุ ดิ ษฐ์ ' ไม่ กั ง วล  'พรรคก้ า ว ไกล ' คะแนนนิ ยมขยั บขึ้ นสวนทาง  'เพื่ อ ไทย '  
บอกไม่มองเป็นคู่แข่ง 

 
 
7 ก.ค.63 - น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภำษณ์ถึงผลส ำรวจควำมคิดเห็นของ 

ส ำนักวิจัยซูเปอร์โพล เกี่ยวกับควำมนิยมของพรรคเพ่ือไทย ที่คะแนนของพรรคเพ่ือไทยลดลงสวนทำงกับพรรคก้ำวไกล
ที่ขยับขึ้นมำว่ำ กำรท ำผลโพลของหลำยส ำนักก็ต้องไปดูรำยละเอียดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องของค ำถำม  และ
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรตอบแบบสอบถำม ที่ผ่ำนมำโพลคะแนนนิยมของพรรคกำรเมืองมีขึ้นมีลง บำงครั้งท ำพร้อมกัน
หลำยส ำนัก ผลที่ออกมำก็แตกต่ำงกัน จึงไม่ขอก้ำวล่วง ผลส ำรวจควำมคิดเห็นที่ออกมำเป็นสิ่งที่ทุกพรรคกำรเมืองให้
ควำมส ำคัญและจะต้องน ำข้อมูลมำปรับปรุงกำรท ำงำน 

เมื่อถำมว่ำกังวลกับผลที่ออกมำหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่ำวว่ำ ไม่กังวลเพรำะผลคะแนนนิยมที่ออกมำพรรคยังมี
เวลำในกำรท ำหน้ำที่รับใช้ประชำชน กว่ำจะถึงกำรเลือกตั้งใหญ่พรรคต่ำงๆยังต้องพิสูจน์ผลงำนกันต่อไป  เรำไม่มอง
พรรคกำรเมืองใดเป็นคู่แข่ง ทุกพรรคกำรเมืองมีอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรท ำงำนของตัวเอง พรรคเพ่ือไทยชัดเจน
ในอุดมกำรณ์ของเรำและคงไม่ไปแข่งขันกับใคร แต่คนที่เรำต้องแข่งขันด้วยและต้องท ำให้ดียิ่งขึ้นคือกำรแข่งกันกับตัว
เรำเอง ให้เป็นที่พ่ึงที่หวังของประชำชนและเป็นค ำตอบของประชำชนในกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป 
 "เชื่อมั่นว่ำเมื่อถึงวันเลือกตั้งพรรคเพ่ือไทยจะยังคงเป็นพรรคกำรเมืองที่มีส.ส.มำกที่สุดเช่นเดิม  เพรำะปรับปรุง
กำรท ำงำนมำโดยตลอด ในกำรอภิปรำยงบที่ผ่ำนมำ ผลส ำรวจทำงวิชำกำรท่ีพรรคด ำเนินกำรก็เป็นที่น่ำพอใจ ประชำชน
ติดตำมกำรอภิปรำยของส.ส.พรรคเพื่อไทยมำกยิ่งข้ึนกว่ำครั้งก่อนๆ"เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70767  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/70767
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วันอังคำร ท่ี 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2563, 16.01 น. 

การเมืองราคาต่ า! 'ช่อ'โต้เดือด'หมอวรงค'์ ยัน 15 รายชื่อไม่ใช่อวตาร ประกาศฟ้องแหลก 

 
 
 “ช่อ”แจงปมเงินบริจาคเมย์เดย์ ยัน 15 รายชื่อมีตัวตน ไม่ใช่อวตาร จวกการเมืองราคาต่ า เห็นใจ‘หมอวรงค์’ 
ส.ส.สอบตก ต้องการมีที่ยืนทางการเมือง เตรียมฟ้องหม่ินประมาทกราวรูด 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2563 น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ ชี้แจงกรณีเงินบริจำคจำกโครงกำร 
เมย์เดย์-เมย์เดย์ เรำช่วยกัน 7,751,783 ล้ำนบำท ของคณะก้ำวหน้ำ ว่ำ เงินบริจำค มีหลักฐำนกำรโอนเงินกว่ำ 2,431 
คน รวมทั้ง 15 รำยชื่อที่นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตผู้บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย กล่ำวหำว่ำ เป็นอวตำร โดย
ได้มีกำรชี้แจงผ่ำนเพจคณะก้ำวหน้ำ และจะด ำเนินคดีทำงกฎหมำยกับนพ.วรงค์ และนำยบุญเกื้อ ปุสสเทโว อดีตผู้ช่วย 
ส.ส.พรรคภูมิใจไทย  

น.ส.พรรณิกำร์ กล่ำวว่ำ ทั้งนี้ ตนมองว่ำ กำรออกมำกล่ำวหำเรื่องนี้เป็นเรื่องเกมกำรเมืองที่ไม่ลงทุน  และ
หวังดิสเครดิตทำงกำรเมือง ขณะเดียวกัน รู้สึกเห็นใจ นพ.วรงค์ เพรำะสอบตกแพ้พรรคอนำคตใหม่ในกำรเลือกตั้ง และ
ต้องกำรมีที่ยืนทำงกำรเมือง ซึ่งเป็นที่น่ำเสียดำยที่นพ.วรงค์เคยลงชิงต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ และหำกชนะก็
จะเป็นแคนดิเดตนำยกรัฐมนตรี แต่ที่ผ่ำนมำยังไม่เห็นบทบำทของนพ.วรงค์ในกำรท ำประโยชน์ให้กับประชำชนและ
ประเทศชำติ 

"ยืนยันว่ำ กำรยื่นฟ้องหมิ่นประมำททั้งสองคน  ไม่ได้ต้องกำรใช้กฎหมำยเพ่ือปิดปำก แต่ต้องกำรให้เป็น
เยี่ยงอย่ำงว่ำไม่ควรมีใครถูกใส่ร้ำยป้ำยสีโดยปรำศจำกหลักฐำน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ มอบหมำยให้ฝ่ำยกฎหมำยไปยื่นฟ้องนำย
บุญเกื้อก่อนจะรวบรวมหลักฐำนยื่นฟ้องนำยแพทย์วรงค์ต่อไป ส่วนค่ำเสียหำย ขึ้นอยู่กับฝ่ำยกฎหมำยจะพิจำรณำ"น.ส.
พรรณิกำร์ กล่ำว 

ส่วนจะให้ 15 รำยชื่อที่ถูกกล่ำวหำต้องออกมำแสดงตัวยืนยันกับสังคมหรือไม่นั้น น.ส.พรรณิกำร์ เห็นว่ำ จะเป็น
กำรรบกวน แต่ขอให้สื่อไปตรวจสอบเอง และหำกนำยแพทย์วรงค์อยำกเห็นหลักฐำนกำรโอนเงินทั้งหมด ขอให้ไปดูใน
ชั้นศำล  
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/503882/preview  
  

https://www.naewna.com/politic/503882/preview
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อังคำรที่ 7 กรกฎำคม 2563 เวลำ 17.00 น. 

'ช่อ'โต้'หมอวรงค'์เงินบริจาคโควิด '15 คนจริง'-อยากรู้ให้ไปดูชั้นศาล! 

 
 
“ช่อ” โต้ “หมอวรงค์” เงินบริจาคโควิด 15 รายชื่อไม่ใช่อวตาร พร้อมโชว์หลักฐานในชั้นศาล ลั่นเกม

การเมืองราคาต่ าไม่ลงทุน เห็นใจ “หมอวรงค์”เป็น ส.ส.สอบตกต้องการมีที่ยืนทางการเมือง 
 
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ กล่ำวถึง กรณีเงินบริจำคจำกโครงกำร เมย์เดย์ -

เมย์เดย์ เรำช่วยกัน 7,751,783 ล้ำนบำท ของคณะก้ำวหน้ำ ว่ำ เงินบริจำคมีหลักฐำนกำรโอนเงินกว่ำ 2,431 คน รวมทั้ง 
15 รำยชื่อที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตผู้บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย กล่ำวหำว่ำเป็นอวตำร 

โดยได้มีกำรชี้แจงผ่ำนเพจคณะก้ำวหน้ำ และจะด ำเนินคดีทำงกฎหมำยกับ นพ.วรงค์ และนำยบุญเกื้อ ปุสสเท
โว อดีตผู้ช่วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมองว่ำกำรออกมำกล่ำวหำเป็นเรื่องเกมกำรเมืองที่ไม่ลงทุน และหวังดิสเครดิตทำง
กำรเมือง ตนรู้สึกเห็นใจ นพ.วรงค์ เพรำะสอบตกแพ้พรรคอนำคตใหม่ในกำรเลือกตั้ง และต้องกำรมีที่ยืนทำงกำรเมือง 

น.ส.พรรณิกำร์ กล่ำวอีกว่ำ เป็นที่น่ำเสียดำยที่ นพ.วรงค์เคยลงชิงต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ และหำก
ชนะก็จะเป็นแคนดิเดตนำยกรัฐมนตรี แต่ที่ผ่ำนมำยังไม่เห็นบทบำทของในกำรท ำประโยชน์ให้กับประชำชนและ
ประเทศชำติ 

พร้อมกันนี้ ยังยืนยันว่ำ กำรยื่นฟ้องหมิ่นประมำททั้งสองคน ไม่ได้ต้องกำรใช้กฎหมำยเพ่ือปิดปำก แต่ต้องกำร
ให้เป็นเยี่ยงอย่ำงว่ำไม่ควรมีใครถูกใส่ร้ำยป้ำยสีโดยปรำศจำกหลักฐำน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ มอบหมำยให้ฝ่ำยกฎหมำยไปยื่น
ฟ้องนำยบุญเกื้อก่อนจะรวบรวมหลักฐำนยื่นฟ้องนพ.วรงค์ต่อไป ส่วนค่ำเสียหำย ขึ้นอยู่กับฝ่ำยกฎหมำยจะพิจำรณำ 

ส่วนจะให้ 15 รำยชื่อที่ถูกกล่ำวหำต้องออกมำแสดงตัวยืนยันกับสังคมหรือไม่นั้น น.ส. พรรณิกำร์  กล่ำวว่ำ จะ
เป็นกำรรบกวน แต่ขอให้สื่อไปตรวจสอบเอง และหำก นพ.วรงค์อยำกเห็นหลักฐำนกำรโอนเงินทั้งหมด ขอให้ไปดูในชั้น
ศำล. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/783671  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/783671
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7 ก.ค. 2563 - 17:41 น.  

ช่อ เห็นใจ หมอวรงค์ ส.ส.สอบตก ต้องการมีที่ยืน ลั่นฟ้องแน่ บุญเกื้อ โดนด้วย   

 
 
วันที่ 7 ก.ค. น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ ชี้แจงกรณีเงินบริจำคจำก โครงการ เมย์เดย์-เมย์

เดย์ เราช่วยกัน 7,751,783 ล้ำนบำท ของคณะก้ำวหน้ำ ว่ำ เงินบริจำค มีหลักฐำนกำรโอนเงินกว่ำ 2,431 คน รวมทั้ง 
15 รำยชื่อที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตผู้บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย กล่ำวหำว่ำเป็นอวตำร โดยได้มีกำร
ชี้แจงผ่ำนเพจคณะก้ำวหน้ำ และจะด ำเนินคดีทำงกฎหมำยกับนายแพทย์วรงค์ และนายบุญเกื้อ ปุสสเทโว อดีตผู้ช่วย 
ส.ส.พรรคภูมิใจไทย 

ซึ่งมองว่ำ การออกมากล่าวหาเป็นเรื่องเกมส์การเมืองที่ไม่ลงทุน และหวังดิสเครดิตทางการเมือง 
ขณะเดียวกัน รู้สึกเห็นใจนพ.วรงค์ เพราะสอบตกแพ้พรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้ง และต้องการมีที่ยืนทางการ
เมือง ซึ่งเป็นที่น่ำเสียดำยที่นพ.วรงค์เคยลงชิงต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ และหำกชนะก็จะเป็นแคนดิเดต
นำยกรัฐมนตรี 

แต่ที่ผ่ำนมำยังไม่เห็นบทบำทของ นพ.วรงค์ ในกำรท ำประโยชน์ให้กับประชำชนและประเทศชำติ พร้อมกันนี้ 
ยังยืนยันว่ำ การยื่นฟ้องหม่ินประมาททั้งสองคน ไม่ได้ต้องการใช้กฎหมายเพื่อปิดปาก แต่ต้องการให้เป็นเยี่ยงอย่าง
ว่าไม่ควรมีใครถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยปราศจากหลักฐาน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ มอบหมำยให้ฝ่ำยกฎหมำยไปยื่นฟ้องนำยบุญเกื้อ 
ก่อนจะรวบรวมหลักฐำนยื่นฟ้องนพ.วรงค์ ต่อไป ส่วนค่ำเสียหำย ขึ้นอยู่กับฝ่ำยกฎหมำยจะพิจำรณำ 

ส่วนจะให้ 15 รำยชื่อที่ถูกกล่ำวหำต้องออกมำแสดงตัวยืนยันกับสังคมหรือไม่นั้น น.ส.พรรณิการ์ เห็นว่ำ จะ
เป็นกำรรบกวน แต่ขอให้สื่อไปตรวจสอบเอง และหำกนพ.วรงค์ อยำกเห็นหลักฐำนกำรโอนเงินทั้งหมด ขอให้ไปดูในชั้น
ศำล 

นอกจำกนี้ น.ส.พรรณิการ์ ยังได้เข้ำสังเกตกำรณ์เวทีเสวนำ “กำรเคลื่อนตัวของเกลียวคลื่นกลำงกรุงกับลูกสำว
แห่งทเเลจะนะ” ซึ่งเป็นเวทีสะท้อนเสียงของภำคประชำชนที่ไม่เห็นด้วยกับกำรสร้ำงนิคมอุตสำหกรรมจะนะ  ที่หอ
ศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหำนคร และได้รับเชิญให้กล่ำวปำฐกถำน ำก่อนเปิดเวทีเสวนำด้วย 

น.ส.พรรณิการ์ ระบุว่ำ นิคมอุตสำหกรรมจะนะ เป็นโครงกำรที่ศอ.บต. ผลักดันอย่ำงแข็งขันให้เกิดข้ึน โดยเป็น
โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์สร้ำงสันติภำพในขำยแดนใต้ ศอ.บต.  อ้ำงว่ำจะพัฒนำพ้ืนที่ สร้ำงงำน 100,000 ต ำแหน่ง 
แต่ขอถำมหน่อยว่ำ คนในพ้ืนที่ที่ 70% เป็นแรงงำนภำคเกษตรเป็นคนกรีดยำง เขำจะมีควำมรู้ในกำรท ำงำนในโรงงำน

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/ช่อ-หมอวรงค์.jpg
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อุตสำหกรรมได้อย่ำงไร อีก 20% เป็นชำวประมง ที่มีรำยได้จำกกำรหำปลำวันละ 3,000-5,000 บำท เขำจะต้องมำเป็น
แรงงำนรำยวัน รับค่ำแรง 400 บำทหรือ 

ที่ส าคัญกว่านั้น การที่ศอ.บต. ท างานโฆษณาชวนเชื่ออย่างหนักให้คนในพื้นที่เห็นด้วยกับโครงการนี้  ยัง
กลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งแตกแยกในพื้นที่ แบบนี้คือการ “แบ่งแยกแล้วปกครอง” แทนที่จะสร้างสันติภาพ
และความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นได้จริง 

น.ส.พรรณิการ์ ทิ้งท้ำยว่ำ หำกจะเดินหน้ำโครงกำรนี้ต่อ อย่ำงน้อยต้องไม่ให้ศอ.บต. เป็นเจ้ำภำพ  เพรำะเป็น
องค์กรที่มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จจำกโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรภำยใต้สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนที่  ควรให้หน่วยงำน
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับด้ำนอุตสำหกรรมหรือเศรษฐกิจโดยตรงเป็นผู้ด ำเนินกำร  เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบและ
คัดค้ำนโครงกำรได้อย่ำงอิสระกว่ำนี้ ไม่ต้องเกรงกลัวอ ำนำจเบ็ดเสร็จของศอ.บต. 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4457151  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2257807 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4457151
https://www.matichon.co.th/politics/news_2257807
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7 กรกฎำคม 2563 - 19:45 น. 

'ช่อ'พรรณิการ์ ยืนยันเงินบริจาคเมย์เดย์ ช่วย15รายมีตัวตนจริง 

 
 
ช่อ "พรรณิการ์" แกนน าคณะก้าวหน้า ยืนยัน เงินบริจาคเมย์เดย์ -เมย์เดย์ เราช่วยกัน 15 รายชื่อมีตัวตน ไม่ใช่
อวตาร พร้อมโชว์หลักฐานในชั้นศาล ลั่นเกมส์การเมืองราคาต่ าไม่ลงทุน จวก เห็นใจ 'หมอวรงค์' เป็น ส.ส.สอบตก 
ต้องการมีที่ยืนทางการเมือง 

วันที่ 7 กรกฏำคม 2563 นำงสำวพรรณิกำร์ วำนิช แกนน าคณะก้าวหน้า ชี้แจงกรณีเงินบริจำคจำกโครงกำร 
เมย์เดย์-เมย์เดย์ เราช่วยกัน 7,751,783 ล้ำนบำท ของคณะก้ำวหน้ำว่ำ เงินบริจำค มีหลักฐำนกำรโอนเงินกว่ำ  2,431 
คน รวมทั้ง 15 รำยชื่อที่นำยแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตผู้บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย กล่ำวหำว่ำเป็น
อวตำร โดยได้มีกำรชี้แจงผ่ำนเพจคณะก้ำวหน้ำ และจะด ำเนินคดีทำงกฎหมำยกับนำยแพทย์วรงค์ และนำยบุญเกื้อ 
ปุสสเทโว อดีตผู้ช่วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมองว่ำ กำรออกมำกล่ำวหำเป็นเรื่องเกมส์กำรเมืองที่ไม่ลงทุน และหวังดิส
เครดิตทำงกำรเมือง 

นำงสำวพรรณิกำร์ กล่ำวอีกว่ำ ขณะเดียวกัน รู้สึกเห็นใจนำยแพทย์วรงค์ เพรำะสอบตกแพ้พรรคอนาคตใหม่
ในกำรเลือกตั้ง และต้องกำรมีที่ยืนทำงกำรเมือง ซึ่งเป็นที่น่ำเสียดำยที่นำยแพทย์วรงค์เคยลงชิงต ำแหน่งหัวหน้ำพรรค
ประชำธิปัตย์ และหำกชนะก็จะเป็นแคนดิเดตนำยกรัฐมนตรี 

"แต่ที่ผ่ำนมำยังไม่เห็นบทบำทของนำยแพทย์วรงค์ ในกำรท ำประโยชน์ให้กับประชำชนและประเทศชำติ พร้อม
กันนี้ ยังยืนยันว่ำ กำรยื่นฟ้องหมิ่นประมำทท้ังสองคน ไม่ได้ต้องกำรใช้กฎหมำยเพื่อปิดปำก แต่ต้องกำรให้เป็นเยี่ยงอย่ำง
ว่ำไม่ควรมีใครถูกใส่ร้ำยป้ำยสีโดยปรำศจำกหลักฐำน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ มอบหมำยให้ฝ่ำยกฎหมำยไปยื่นฟ้องนำยบุญเกื้อ
ก่อนจะรวบรวมหลักฐำนยื่นฟ้องนำยแพทย์วรงค์ต่อไป ส่วนค่ำเสียหำย ขึ้นอยู่กับฝ่ำยกฎหมำยจะพิจำรณำ"นำงสำว
พรรณิกำร์ กล่ำว 

นำงสำวพรรณิกำร์ กล่ำวยืนยันว่ำ ส่วนจะให้ 15 รายชื่อที่ถูกกล่ำวหำต้องออกมำแสดงตัวยืนยันกับสังคม
หรือไม่นั้น นำงสำวพรรณิกำร์ เห็นว่ำ จะเป็นกำรรบกวน แต่ขอให้สื่อไปตรวจสอบเอง  และหำกนำยแพทย์วรงค์อยำก
เห็นหลักฐำนกำรโอนเงินทั้งหมด ขอให้ไปดูในชั้นศำล 
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นอกจำกนี้ นำงสำวพรรณิกำร์ยังได้เข้ำสังเกตกำรณ์เวทีเสวนำ “กำรเคลื่อนตัวของเกลียวคลื่นกลำงกรุงกับลูก
สำวแห่งทเเลจะนะ” ซึ่งเป็นเวทีสะท้อนเสียงของภำคประชำชนที่ไม่เห็นด้วยกับกำรสร้ำงนิคมอุตสำหกรรมจะนะ  ที่หอ
ศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหำนคร และได้รับเชิญให้กล่ำวปำฐกถำน ำก่อนเปิดเวทีเสวนำด้วย 

นำงสำวพรรณิกำร์ระบุว่ำ นิคมอุตสำหกรรมจะนะ เป็นโครงการที่ศอ.บต. ผลักดันอย่ำงแข็งขันให้เกิดขึ้น โดย
เป็นโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์สร้ำงสันติภำพในขำยแดนใต้  ศอ.บต. อ้ำงว่ำจะพัฒนำพ้ืนที่ สร้ำงงำน 100,000 
ต ำแหน่ง แต่ขอถำมหน่อยว่ำ คนในพื้นที่ที่ 70% เป็นแรงงำนภำคเกษตรเป็นคนกรีดยำง เขำจะมีควำมรู้ในกำรท ำงำนใน
โรงงำนอุตสำหกรรมได้อย่ำงไร อีก 20% เป็นชำวประมง ที่มีรำยได้จำกกำรหำปลำวันละ 3,000-5,000 บำท เขำจะต้อง
มำเป็นแรงงำนรำยวัน รับค่ำแรง 400 บำทหรือ 

ที่ส ำคัญกว่ำนั้น กำรที่ศอ.บต. ท ำงำนโฆษณำชวนเชื่ออย่ำงหนักให้คนในพ้ืนที่เห็นด้วยกับโครงกำรนี้  ยัง
กลำยเป็นสำเหตุของควำมขัดแย้งแตกแยกในพ้ืนที่ แบบนี้คือกำร “แบ่งแยกแล้วปกครอง” แทนที่จะสร้ำงสันติภำพ
และควำมสมำนฉันท์ให้เกิดขึ้นได้จริง 

นำงสำวพรรณิกำร์ กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ หำกจะเดินหน้ำโครงกำรนี้ต่อ อย่ำงน้อยต้องไม่ให้ศอ.บต. เป็นเจ้ำภำพ 
เพรำะเป็นองค์กรที่มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จจำกโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรภำยใต้สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนที่  ควรให้
หน่วยงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับด้ำนอุตสำหกรรมหรือเศรษฐกิจโดยตรงเป็นผู้ด ำเนินกำร  เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบและคัดค้ำนโครงกำรได้อย่ำงอิสระกว่ำนี้ ไม่ต้องเกรงกลัวอ ำนำจเบ็ดเสร็จของศอ.บต. 
 
อ้ำงอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/436306?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic  

 

 

 

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/436306?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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7 กรกฎำคม 2563 - 21:46 น. 

หมอวรงค์ซัด ถามยากไปหรือ ท าไม "ช่อ"ตอบไม่ตรงค าถาม  

 
 
หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม โพสต์ถามคุณช่อ ผมแค่ต้องการ 15 รายชื่อ แต่ที่ตรวจสอบพบ 11 รายชื่อ ไม่มีตัวตน จึง
อยากให้คุณน าสเตทเมนต์มาชี้แจง 

หลังจำกที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส. จ.พิษณุโลก ได้โพสต์ท้ำเดิมพัน ให้คณะก้ำวหน้ำ เปิดข้อมูลสเต
ทเม้นต์ รำยชื่อประชำชนจ ำนวน 15 รำยชื่อ ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ ผลกระทบโควิด จ ำนวน 2,427 รำยชื่อ ถ้ำมีส
เตทเมนต์มำโชว์ ก็จะขอชื่นชมในกำรท ำกิจกรรม แต่ถ้ำไม่มีสเตทเมนต์มำโชว์ ก็จะถือว่ำ คณะก้ำวหน้ำไม่มีกำรโอนเงิน
ให้ประชำชนผู้เดือดร้อนจริง 

ต่อมำเฟซบุ๊กของ คุณช่อ พรรณิกำร์ วำนิช ได้โพสต์ "Pannika Wanich" ว่ำ  แจงสเตทเมนต์หมดแล้วก็ยังจะ
ขอดูของ 15 คน เชิญคุณหมอวรงค์ตรวจสอบ และกล่ำวขอโทษช่อและคณะก้ำวหน้ำให้ปรำกฎต่อสำธำรณะภำยใน 24 
ชั่วโมง มิฉะนั้นขอด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเรำแสดงหลักฐำนทั้งหมด คุณไม่เคยแสดงอะไรเลยนอกจำกกล่ำวหำลอย  

Progressivemeovement.in.th/slip_15-mayday  
อวตำรเปิดบัญชีธนำคำรไม่ได้นะค่ะ 
ผมขอตอบช่อครับ 
ผมเรียกร้องขอเปิดหลักฐำนกำรโอนเงินเฉพำะ 15 รำยชื่อนี้มำตลอด แต่ช่อไปแจงภำพรวม ผมย้ ำแล้วว่ำขอแค่ 

15 รำยชื่อเท่ำนั้น แต่ช่อแสดงหลักฐำนไม่ได้เอง 
อยำกบอกช่อด้วยว่ำ 11 ใน15รำยชื่อนี้เป็นอวตำรครับ คือไม่มีรำยชื่อในทะเบียนรำษฎร์ ซึ่งช่อก็รู้ว่ำอวตำรเปิด

บัญชีไม่ได้ แต่ก็มีรำยชื่อที่คณะก้ำวหน้ำโอนเงินไปให้ 
นี่ขนำดเปิดมำ 15 รำยชื่อ ยังมีอวตำร 11คน ดังนั้นช่อเตรียมไปชี้แจงที่ศำลได้เลย เพรำะหลักฐำนพวกนี้มันดิ้น

ไม่หลุดครับ 
 

อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/436311?adz=   
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/436311?adz


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

20 

 

 

 
 

สยำมรัฐออนไลน ์7 กรกฎำคม 2563 22:16 น. 

ตอบไมต่รงค าถาม ! "หมอวรงค์"ยันมีชื่ออวตารคนบริจาค เย้ย"ช่อ"ดิ้นไม่หลุด  
เตรียมเจอกันท่ีศาล 

 
 
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก ได้โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุคส่วนตัว ภำยหลังจำกที่ได้ท้ำให้คณะ

ก้ำวหน้ำ เปิดเผยข้อมูลสเตทเม้นต์ รำยชื่อประชำชนจ ำนวน 15 รำยชื่อ ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ ผลกระทบโค
วิด จ ำนวนทั้งสิ้น2,427 รำย โดยระบุว่ำ 

“ผมขอตอบช่อครับ ผมเรียกร้องขอเปิดหลักฐำนกำรโอนเงินเฉพำะ 15 รำยชื่อนี้มำตลอด แต่ช่อไปแจง
ภำพรวม ผมย้ ำแล้วว่ำขอแค่ 15 รำยชื่อเท่ำนั้น แต่ช่อแสดงหลักฐำนไม่ได้เอง 
อยำกบอกช่อด้วยว่ำ 11 ใน15รำยชื่อนี้เป็นอวตำรครับ คือไม่มีรำยชื่อในทะเบียนรำษฎร์ ซึ่งช่อก็รู้ว่ำอวตำรเปิดบัญชี
ไม่ได้ แต่ก็มีรำยชื่อที่คณะก้ำวหน้ำโอนเงินไปให้ นี่ขนำดเปิดมำ 15 รำยชื่อ ยังมีอวตำร 11คน ดังนั้นช่อเตรียมไปชี้แจงที่
ศำลได้เลย เพรำะหลักฐำนพวกนี้มันดิ้นไม่หลุดครับ” 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/167970  

  

https://siamrath.co.th/n/167970
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08 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      

‘ก้าวหน้า’แจงเงินเมย์เดย์ ‘วรงค์’ไล่บี้รายชื่ออวตาร! 

 
   
 "คณะก้ำวหน้ำ" แจงยิบเงินบริจำคเมย์เดย์ฯ เข้ำบัญชี 7.7 ล้ำน โอนออก 7.5 ล้ำน ถึงมือ ปชช. 2,431 รำย ยอมรับ
จ ำนวนครั้งที่โอนมำกกว่ำผู้ได้รับเงิน 16 ครั้ง อ้ำงมีเงินโอนผิดปกติ เป็นบุคคลใส่ร้ำยป้ำยสีจึงต้องรีบปิดบัญชีเมื่อ 3 ก.ค.
63 ยังเหลืออีก 2.2 แสน “พรรณิกำร์" ยัน 15 รำยชื่อมีตัวตน พร้อมโชว์หลักฐำนในชั้นศำล "หมอวรงค์" ตอก "ช่อ" อย่ำ
มำเฉไฉ ท้ำเปิดสเตทเมนต์ 15 รำยชื่ออวตำร ชี้ทุจริตเข้ำข่ำยฉ้อโกงประชำชน 
     เมื่อวันอังคำร เพจคณะก้ำวหน้ำ - Progressive Movement เผยแพร่แถลงกำรณ์คณะก้ำวหน้ำ กรณีเงิน
ระดมทุนจำกโครงกำรเมย์เดย์-เมย์เดย์ เรำช่วยกัน เพ่ือช่วยสนับสนุนศิลปินและประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำก
มำตรกำรปิดเมืองเพ่ือหยุดยั้งกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 รำยละ 3,000 บำท ว่ำ คณะก้ำวหน้ำได้เปิดบัญชีธนำคำร
ไทยพำณิชย์ เลขบัญชี 409-450005-8 ชื่อบัญชี นำงสำวพรรณิกำร์ วำนิช ขึ้นในวันที่ 1 พฤษภำคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภำคม ถึงวันที่ 3 กรกฎำคม 2563 มีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีทั้งหมด 7,751,783 บำท จำกธุรกรรมทั้งสิ้น 15,383 
ธุรกรรม มีกำรโอนเงินออกทั้งสิ้น 7,529,000 บำท จำกธุรกรรมทั้งสิ้น 2,286 ธุรกรรม มีเงินสดเหลือในบัญชีทั้งสิ้น 
222,783 บำท ณ วันปิดบัญชี 3 กรกฎำคม 2563 เงินโอนออกทั้ง 7.529 ล้ำนบำทนั้น โอนเพ่ือถึงมือประชำชน 2,443 
ครั้ง ถึงมือประชำชน 2,431 คน 
     สังเกตว่ำจ ำนวนประชำชนที่ได้รับเงินที่เรำประกำศไว้คือ 2,427 คน จ ำนวนครั้งที่โอนมำกกว่ำจ ำนวนผู้ได้รับ
เงิน 16 ครั้ง มำจำก 2 สำเหตุ ได้แก่ 1.มีผู้ได้รับโอน แต่ตกหล่นในกำรใส่รำยชื่อในประกำศ 4 คน 2.จ ำนวนครั้งที่โอน
มำกกว่ำจ ำนวนผู้ที่ได้รับเงิน 12 รำยกำร เกิดขึ้นจำกธนำคำรโอนไม่ผ่ำน 5 ธุรกรรม และพนักงำนโอนซ้ ำ 7 ธุรกรรม ใน
กรณีพนักงำนโอนซ้ ำนั้น ผู้รับและ/หรือพนักงำนที่โอนซ้ ำ ได้น ำเงินกลับมำคืนครบ 6 รำยกำร ผู้ได้รับซ้ ำไม่โอนคืน 1 
รำยกำร 

เพจคณะก้ำวหน้ำระบุว่ำ เรำประกำศปิดโครงกำรในวันที่ 3 พฤษภำคม และได้แจ้งผ่ำนทำงเฟซบุ๊กไลฟ์ในแฟน
เพจคณะก้ำวหน้ำว่ำ เงินที่โอนเข้ำมำจนถึงวันที่ 3 พฤษภำคม เวลำ 14.00 น. เรำจะน ำเงินไปบริจำคในโครงกำรนี้
ทั้งหมด ส่วนยอดเงินที่ โอนเข้ำมำหลังจำกเวลำ 14.00 น.ของวันที่  3 พฤษภำคม จะถูกน ำไปใช้ในโครงกำร
สำธำรณประโยชน์อ่ืนๆ ต่อไป เมื่อมีกำรประกำศปิดโครงกำรออกไปแล้ว มีผู้ประสงค์จะบริจำคเพ่ิมจ ำนวนมำกที่
ต้องกำรน ำเงินเข้ำโครงกำรเมย์เดย์-เมย์เดย์ แต่ไม่สำมำรถโอนเงินได้ทัน ได้ติดต่อมำยังคณะก้ำวหน้ำขอให้ขยำยเวลำใน
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กำรรับบริจำคเงิน เรำจึงตัดสินใจขยำยเวลำตัดยอดเงินจนกระทั่งผู้ที่ติดต่อเข้ำมำรำยสุดท้ำยได้โอนเงินเสร็จในเวลำ
ประมำณ 22 นำฬิกำ ของวันที่ 3 พฤษภำคม หลังจำกปิดโครงกำรเมย์เดย์-เมย์เดย์ไปแล้ว เรำได้เปิดเผยรำยชื่อผู้ได้รับ
เงินทั้งหมดในเว็บไซต์ และมีรำยงำนสรุปโครงกำรตำมลิงก์ 

หลังจำกวันที่ 3 พฤษภำคม ยังมีผู้มีจิตศรัทธำสมทบเงินเข้ำสู่โครงกำรอีกเป็นจ ำนวนหนึ่ง มียอดเงินรวมอยู่ที่ 
422,783 บำท เงินจ ำนวนดังกล่ำวเรำได้จัดสรร 200,000 บำท ไปใช้ในโครงกำรจ่ำยค่ำน้ ำประปำให้กับประชำชนที่มี
รำยได้น้อยในชุมชนต่ำงๆ เช่น ชุมชนสุขำภิบำล 2, ชุมชนสุเหร่ำคลองเคล็ด, ชุมชนเปรมฤทัย 20 เป็นต้น เรำจ่ำยค่ำน้ ำ
ให้กับครัวเรือนไปแล้ว 167 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 52,349 บำท ในค่ำน้ ำรอบเดือนพฤษภำคมและเดือนมิถุนำยน เงิน
ส่วนนี้ยังเหลืออีก 147,650 บำท และเรำจะใช้ทยอยจ่ำยค่ำน้ ำประปำให้กับครอบครัวที่ล ำบำก รวมถึงใช้ในกำรแจกจ่ำย
อุปกรณ์กำรเรียนให้กับลูกหลำนของคนในชุมชนที่มีรำยได้น้อย เพ่ือผ่อนภำระให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมเหลือเงิน 
2 แสน ปิดบัญชี 3 ก.ค. 

เงินส่วนสุดท้ำยจ ำนวน 222,783 บำทนั้น ยังไม่ได้ถูกใช้ และไม่เคยถูกโอนออกจำกบัญชีไปเพ่ือใช้ส่วนตัว เรำ
ตั้ ง โ ค ร งก ำรบริ จ ำค อุปกรณ์ ก ำ ร เ รี ย น ให้ กั บนั ก เ รี ย นที่ ย ำ กจน  และก ำ ลั ง อยู่ ใ น ระหว่ ำ งด ำ เ นิ นกำ ร 
     "เรำตัดสินใจปิดบัญชีรับบริจำคลงเมื่อวันที่ 3 ก.ค.2563 เพรำะมีกำรโอนเงินเข้ำมำผิดปกติ รำยชื่อผู้ที่โอนเข้ำ
มำรำยล่ำสุดมีควำมเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ก ำลังใส่ร้ำยเรำอย่ำงแข็งขันในเรื่องนี้  เรำเคลือบแคลงในวัตถุประสงค์ของกำร
โอนเงินรำยกำรนี้ และเพ่ือไม่ให้เกิดกำรใส่ร้ำยป้ำยสีกันในภำยหลัง เรำจึงตัดสินใจปิดบัญชีลง" 

 คณะก้ำวหน้ำขอยืนยันต่อผู้บริจำคเข้ำโครงกำรทั้งหมด 15,383 ธุรกรรมว่ำ ได้โปรดสบำยใจ และมั่นใจว่ำเงิน
ทุกบำทของท่ำนถูกน ำไปใช้เพ่ือช่วยเหลือประชำชน ไม่มีกำรยักยอกหรือเบียดบังไปโดยทีมงำนคณะก้ำวหน้ำแม้แต่บำท
เดี ยว  เ พ่ือแสดงควำมบริสุทธิ์ ใ จ  เ รำ ได้ เปิ ด เผย เอกสำรรำยกำรธุ รกรรมทั้ งหมดของบัญชี ในลิ งก์นี้  ht 
tps://progressivemovement.in.th/…/statement-maydaymayday.…โดยขอสงวนสิทธิ์ปิดบังข้อมูลส่วนบุคคล
บำงส่วน เพ่ือเคำรพในควำมเป็นส่วนตัวของบุคคลที่มีชื่ออยู่ในเอกสำร 

"เรำยินดีที่ประชำชนตั้งค ำถำม และขอให้เรำแสดงควำมโปร่งใสในกำรจัดกำรเงินระดมทุนก้อนนี้  แต่กลับมี
บุคคลบำงกลุ่ม ฉวยโอกำสใช้จังหวะดังกล่ำวใส่ร้ำยป้ำยสีเพ่ือให้สังคมเข้ำใจผิด โกรธและเกลียดเรำ นี่เป็นวิถีกำรท ำงำน
กำรเมืองที่สกปรก ท ำให้เรำเสียเวลำ เสียทรัพยำกร แทนที่จะได้ใช้เวลำและทรัพยำกรดังกล่ำวท ำเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อประชำชนและประเทศชำติ คณะก้ำวหน้ำพร้อมถูกตรวจสอบจำกกำรกระท ำของเรำ ผู้ที่ใส่ร้ำยเรำทั้ งหมดนั้น ไม่ได้
หยิบยกหลักฐำนใดๆ มำอ้ำงอิงเลย มีเพียงกำรกล่ำวอ้ำงลอยๆ เพ่ือท ำให้ประชำชนเข้ำใจผิด เรำจะไม่ท ำกำรเมืองเช่นนี้ 
นี่คือลักษณะกำรเมืองที่ท ำให้ประเทศชำติล้ำหลัง" เพจคณะก้ำวหน้ำระบุ  

 ด้ำน น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ ชี้แจงกรณีเงินบริจำคจำกโครงกำรเมย์เดย์-เมย์เดย์ เรำ
ช่วยกัน 7,751,783 ล้ำนบำท ของคณะก้ำวหน้ำ ว่ำเงินบริจำคมีหลักฐำนกำรโอนเงินกว่ำ 2,431 คน รวมทั้ง 15 รำยชื่อ
ที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตผู้บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย กล่ำวหำว่ำเป็นอวตำร ได้มีกำรชี้แจงผ่ำนเพจคณะ
ก้ำวหน้ำและจะด ำเนินคดีทำงกฎหมำยกับ นพ.วรงค์ และนำยบุญเกื้อ ปุสสเทโว อดีตผู้ช่วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมอง
ว่ำกำรกล่ำวหำเป็นเรื่องเกมกำรเมืองที่ไม่ลงทุน และหวังดิสเครดิตทำงกำรเมือง ขณะเดียวกันรู้สึกเห็นใจ นพ.วรงค์  
เพรำะสอบตกแพ้พรรคอนำคตใหม่ในกำรเลือกตั้ง และต้องกำรมีที่ยืนทำงกำรเมือง เป็นที่น่ำเสียดำยที่ นพ.วรงค์เคยลง
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ชิงต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ และหำกชนะก็จะเป็นแคนดิเดตนำยกรัฐมนตรี แต่ที่ผ่ำนมำยังไม่เห็นบทบำทของ 
นพ.วรงค์ในกำรท ำประโยชน์ให้กับประชำชนและประเทศชำต 

 "ยืนยันว่ำกำรยื่นฟ้องหมิ่นประมำททั้งสองคน ไม่ได้ต้องกำรใช้กฎหมำยเพ่ือปิดปำก แต่ต้องกำรให้เป็น
เยี่ยงอย่ำงว่ำไม่ควรมีใครถูกใส่ร้ำยป้ำยสีโดยปรำศจำกหลักฐำน ซึ่งในวันพรุ่งนี้มอบหมำยให้ฝ่ำยกฎหมำยไปยื่นฟ้องนำย
บุญเกื้อ ก่อนจะรวบรวมหลักฐำนยื่นฟ้องนำยแพทย์วรงค์ต่อไป ส่วนค่ำเสียหำย  ขึ้นอยู่กับฝ่ำยกฎหมำยจะพิจำรณำ" 
น.ส.พรรณิกำร์กล่ำว   

ส่วนจะให้ 15 รำยชื่อที่ถูกกล่ำวหำต้องออกมำแสดงตัวยืนยันกับสังคมหรือไม่นั้น น.ส.พรรณิกำร์เห็นว่ำ จะเป็น
กำรรบกวน แต่ขอให้สื่อไปตรวจสอบเอง และหำก นพ.วรงค์อยำกเห็นหลักฐำนกำรโอนเงินทั้งหมด ขอให้ไปดูในชั้นศำล 

ด้ำน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เปิดเผยกับผู้สื่อข่ำวที่บ้ำนพักใน จ.พิษณุโลก ว่ำไม่ต้องตรวจสอบทั้ง 2,427 รำยชื่อ
ซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินตำมที่คณะก้ำวหน้ำเปิดรับเงินบริจำคจำกประชำชนทั่วไปจ ำนวน 7.2 ล้ำนบำท ตนได้พูดคุยกับทีมงำน 
กระทั่งสุ่มตรวจจำกรำยชื่อเพียง 15 รำยชื่อ ก็พบว่ำไม่ได้มีกำรโอนเงินจริง จึงให้เวลำเขำ 48 ชั่วโมง ให้คณะก้ำวหน้ำ
เอำสเตทเมนต์ยืนยันว่ำ มีกำรจ่ำยเงินจริงหรือไม่ เพียงแค่ 15 รำยชื่อ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เชื่อว่ำคณะก้ำวหน้ำก็ควร
น ำมำโชว์ได้แล้ว แต่ตนยังรอเขำถึงพรุ่งนี้ (8 ก.ค.63) นี้” 

ท้ำเปิดสเตทเมนท์ 15 รำยชื่อ 
“ผมมีข้อมูลในมือแล้วว่ำเขำไม่ได้โอน เพียงแต่ให้เกียรติเขำ เพ่ือเอำหลักฐำนสเตทเมนต์มำโชว์ได้ไหม ถ้ำโชว์

ไม่ได้ อำจต้องมีเรื่องต่อ เพรำะเงินที่รับโอนมำ ไปเก็บไว้ที่ไหน มีกำรทุจริตเกิดขึ้นแล้วในโครงกำร  เข้ำข่ำยฉ้อโกง
ประชำชน เพรำะเงินนี้พวกคุณประกำศออกมำว่ำเป็นเงินบริจำคตำมโครงกำรเมย์ เดย์-เมย์เดย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 
แต่กลับไม่ได้โอนเงินตำมที่ประกำศ เมื่อเข้ำข่ำยฉ้อโกงประชำชน ประชำชนที่โอนมำก็เป็นเจ้ำทุกข์ ก็มีสิทธิ์แจ้งควำม
ด ำเนินคดี”   

นพ.วรงค์กล่ำวว่ำ กรณี 1 เงินบริจำค เรำต้องกำรควำมถูกต้อง หำกเป็นนักกำรเมืองมีอ ำนำจมำกกว่ำประชำชน 
วันใดฝ่ำยกำรเมืองมีอ ำนำจบริหำรเงินจ ำนวนนับล้ำนๆ บำท ฉะนั้น ล ำพังเงิน 7.2 ล้ำนบำท ถือว่ำจิ๊บจ๊อยมำก ต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้เสมอ เพรำะพวกคุณเรียกร้องให้ฝ่ำยอ่ืนโปร่งใสตรวจสอบได้ วันนี้  พวกคุณได้เงินประชำชนไป
จะต้องตรวจสอบได 

 ที่วัดชลประทำนชลประทำนรังสฤษดิ์ ปำกเกร็ด นพ.วรงค์ให้สัมภำษณ์อีกครั้งว่ำ เพ่ือควำมโปร่งใส ตนจึงดึงมำ 
15 รำยชื่อ เพ่ือควำมชัดเจนและกระชับ โดยพบว่ำไม่มีกำรโอนเงินไปตำมบัญชีรำยชื่อ 2,427 คนเหล่ำนั้นจริง และใน 
15 รำยชื่อที่เปิดเผย ก็พบว่ำเป็นอวตำร ไม่มีตัวตนจริงอยู่ในประเทศไทยและบนโลกนี้ ดังนั้นจึงต้องหำค ำตอบให้ได้ว่ำ
เงินส่วนดังกล่ำวหำยไปไหน หำกอ้ำงว่ำโอนไปตำมรำยชื่อ แล้วโอนไปที่ใด ใครเป็นผู้ทุจริต ประชำชนผู้ที่บริจำคเงินถือ
ว่ำเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นสำมำรถไปแจ้งควำมด ำเนินคดีได้ 

"โครงกำรที่เชิญชวนประชำชนมำบริจำค เพ่ือช่วยเหลือประชำชนที่ล ำบำก ดังนั้นกำรที่คุณไม่ท ำตำมที่ประกำศ 
ก็เท่ำกับคุณก ำลังฉ้อโกงประชำชน 

 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ล่ำสุดคณะก้ำวหน้ำได้ออกแถลงกำรณ์เปิดเผยสเตทเมนต์ส่วนหนึ่งแล้ว นพ.วรงค์กล่ำวว่ำ ตน
ต้องกำรแค่ 15 รำยชื่อที่ระบุไว้ เพรำะรำยละเอียดอย่ำงอ่ืนในทำงกำรเมือง ถือว่ำเป็นกำรเฉไฉ เพรำะมีมุมหลำยมุม
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น่ำสนใจ แต่อย่ำมำพูดเป๋ๆ เรำขอตรวจสอบรำยชื่อที่ได้รับกำรโอนเงินจริง มีหลักฐำนจริงจำกธนำคำร  เพ่ือเป็นกำร
ยืนยันว่ำมีกำรโอนเงินไปจริง 

นพ.วรงค์ยังกล่ำวถึงควำมคืบหน้ำกำรตั้งกลุ่มกำรเมืองว่ำ กลุ่มของเรำประชุมกันตลอด ทีมงำนเรำวิเครำะห์ว่ำ
กำรเมืองไทยอยู่อย่ำงน้อย 2-3 ปี ดังนั้นจึงไม่เร่งด ำเนินกำรเท่ำไหร่ เรำต้องกำรให้เกิดกำรตกผลึกของกลุ่มก่อน เพ่ือให้มี
ควำมคล่องตัว คิดว่ำอีกไม่นำนจะเรียบร้อย ยืนยันว่ำตนยังเป็นนักกำรเมือง  และพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

ทั้งนี้ นพ.วรงค์ได้ท ำสัญลักษณ์มือชู 3 นิ้ว พร้อมกล่ำวอธิบำยว่ำ สัญลักษณ์นี้เรียกว่ำ วิตรรกมุทรำ หมำยถึง 
กำรให้ควำมรู้ กำรถกแถลงด้วยปัญญำ ซึ่งตรงกับแนวทำงกำรต่อสู้ของเรำ ไม่ใช่วิธีกำรเผชิญหน้ำหรือท ำม็อบ แต่เรำจะ
ใช้ข้อเท็จจริงไปสู้ เช่น กรณีเงินโอนของคณะก้ำวหน้ำเรำก็ใช้ข้อเท็จจริงสู้     

ส่วนนำยบุญเกื้อ ปุสสเทโว โพสต์ข้อควำมในเฟซบุ๊กว่ำ  อย่ำงน้อยที่สุดกำรเรียกร้องหำควำมโปร่งใสของ
โครงกำรเมย์เดย์ฯ  คณะก้ำวหน้ำได้มีแถลงกำรณ์ล่ำสุดเมื่อสักครู่ ได้แจงว่ำในบัญชียังมีเงินเหลืออีก 222,783บำท นี่คือ
เงินที่ผมล้วงคอเอำออกมำได้. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70805  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/70805
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วันพุธ ที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2563, 07.50 น. 

เดือดพลั่ก! ‘หมอวรงค-์ช่อ’ ซัดกันยับกลางโซเชียลปม ‘เมย์เดย’์ 

 
 
8 กรกฎำคม 2563 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตผู้บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) โพสต์ข้อควำม

ลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Warong Dechgitvigrom โดยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรโอนเงินจำกโครงกำร “เมย์เดย์เมย์
เดย์” ของคณะก้ำวหน้ำ อย่ำงต่อเนื่อง โดยข้อควำมล่ำสุด ระบุว่ำ “ผมขอตอบช่อครับ ผมเรียกร้องขอเปิดหลักฐำนกำร
โอนเงินเฉพำะ 15 รำยชื่อนี้มำตลอด แต่ช่อไปแจงภำพรวม ผมย้ ำแล้วว่ำขอแค่ 15 รำยชื่อเท่ำนั้น แต่ช่อแสดงหลักฐำน
ไม่ได้เอง” 

“อยำกบอกช่อด้วยว่ำ 11 ใน15รำยชื่อนี้เป็นอวตำรครับ คือไม่มีรำยชื่อในทะเบียนรำษฎร์ ซึ่งช่อก็รู้ว่ำอวตำร
เปิดบัญชีไม่ได้ แต่ก็มีรำยชื่อที่คณะก้ำวหน้ำโอนเงินไปให้” 

“นี่ขนำดเปิดมำ 15 รำยชื่อ ยังมีอวตำร 11คน ดังนั้นช่อเตรียมไปชี้แจงที่ศำลได้เลย เพรำะหลักฐำนพวกนี้มัน
ดิ้นไม่หลุดครับ” 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ภำยหลัง นพ.วรงค์ โพสต์ข้อควำมดังกล่ำวออกไป ปรำกฏว่ำมีผู้เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นใน
โพสต์ดังกล่ำวจ ำนวนมำก หนึ่งในนั้น คือ น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช หรือ “ช่อ” แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ ซึ่งได้น ำลิงก์เอกสำร
และค ำชี้แจงทั้งหมด โพสต์แสดงควำมคิดเห็นลงในโพสต์ดังกล่ำวของ นพ.วรงค์ ซึ่งได้มีผู้เข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นใน
โพสต์ดังกล่ำวของ น.ส.พรรณิกำร์ จ ำนวนหนึ่งด้วย 

ทั้งนี้ข้อควำมตอบโต้ดังกล่ำวมีขึ้นภำยหลัง น.ส.พรรณิกำร์ ทวีตข้อควำมผ่ำนทวิตเตอร์ส่วนตัว ระบุว่ำ  “แจงส
เตทเมนต์หมดแล้วก็ยังจะขอดูของ 15 คน เชิญคุณหมอวรงค์ตรวจสอบ และกล่ำวขอโทษช่อและคณะก้ำวหน้ำให้
ปรำกฏต่อสำธำรณะภำยใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นขอด ำเนินกำรตำมกฎหมำย เรำแสดงหลักฐำนทั้งหมด คุณไม่เคยแสดง
อะไรเลยนอกจำกกล่ำวหำลอยๆ https://progressivemovement.in.th/slip_15-maydaymayday.pdf   

อวตำรเปิดบัญชีธนำคำรไม่ได้นะคะ” 
จำกนั้น น.ส.พรรณิกำร์ ทวีตข้อควำมต่อเนื่องว่ำ  
“https://facebook.com/108916497411288/posts/206516704317933/ เอกสำรและค ำชี้แจงทั้งหมด

อยู่ในลิงค์ ฝ่ำยที่ต้องกำรท ำลำยชื่อเสียงเรำ ไม่เคยแสดงหลักฐำนใดๆนอกจำกใช้ค ำลวงพูดซ้ ำไปซ้ ำมำ วันนี้ ไม่มีใครเห็น
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หลักฐำนอะไรเลยว่ำพวกเรำยักยอกเงินเรำจะไม่ตอบโต้เรื่องนี้อีก  นอกจำกกำรสู้คดีในศำล เอำเวลำไปท ำงำนที่เป็น
ประโยชน์ดีกว่ำ” 

ล่ำสุดช่วงเช้ำวันนี้ นพ.วรงค์ โพสต์ข้อควำมตอบโต้อีกครั้ง ว่ำ  “ผมยังยืนยันถึงควำมโปร่งใสในกำรตรวจสอบ
กำรโอนเงิน แต่เป็นควำมผิดพลำดของคณะก้ำวหน้ำ ที่พิมพ์รำยชื่อ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด ผิดพลำดจำกชื่อจริง ท ำให้
กำรสุ่มตรวจสอบมีปัญหำขึ้นมำได้” 

“อย่ำงไรก็ตำม กำรเปิดเผยสเตทเม้นของคณะก้ำวหน้ำ ได้ท ำให้สังคมไทยเห็น ควำมผิดปกติหลำยอย่ำง ตั้งแต่
ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ เพรำะโครงกำรมีวัตถุประสงค์ เพ่ือน ำเงินไปช่วยเหลือรำยละ 3,000บำท” 

“แต่กลำยเป็นว่ำเอำเงินบำงส่วนไปจ่ำยค่ำน้ ำประปำ หรือยังมีเงินสดเก็บไว้ ท ำไมไม่โอนช่วยเหลือให้หมด หรือ
ปิดโครงกำรแต่ไม่ปิดบัญชี ซึ่งประชำชนที่บริจำคสำมำรถฟ้องด ำเนินคดีได้” 

“ขอให้พ่ีน้องที่รักควำมถูกต้อง ควำมชอบธรรม มีพลังใจร่วมกัน ช่วยกันดูแลบ้ำนเมือง ร่วมกันปกปองสถำบัน
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เพ่ือควำมผำสุกของประชำชน ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆ เพรำะบ้ำนเมืองของเรำ ยังเผชิญ
ปัญหำจำกผู้ที่ไม่หวังดี” 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/503959  
  

https://www.naewna.com/politic/503959
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7 กรกฎำคม 2563  

คณะก้าวหน้า แอ่วเหนือ รณรงค์การเมืองท้องถิ่น 
 

 
 
"ปิยบุตร" โพสต์ คณะก้าวหน้าแอ่วเหนือ เดินหน้ารณรงค์ความส าคัญของการเมืองท้องถิ่น การพัฒนาบ้านเกิด 
และแนวนโยบายยุติรัฐราชการรวมศูนย์ 

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 63 นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก Piyabutr 
Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ถึงภำรกิจของคณะก้ำวหน้ำ ระหว่ำงวันที่ 7-13 ก.ค. โดยเนื้อหำระบุว่ำ ... 

[ คณะก้ำวหน้ำไป 5 จังหวัดภำคเหนือ ] 
วันที่ 7-13 กรกฎำคมนี้ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ และ  เยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ 

กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ เดินทำงไป 5 จังหวัดภำคเหนือ ได้แก่ ล ำปำง ล ำพูน แพร่ เชียงใหม่ เชียงรำย เดินหน้ำ
รณรงค์ควำมส ำคัญของกำรเมืองท้องถิ่น กำรพัฒนำบ้ำนเกิด และแนวนโยบำยยุติรัฐรำชกำรรวมศูนย์ 
ใกล้ที่ไหนมำป๊ะกันได้นะเจ้ำ! 
วันอังคำรที่ 7 กรกฎำคม 2563 @ ล ำปำง 
15.00 น. พูดคุยสถำนกำรณ์กำรเมืองท้องถิ่น ณ วัดป่ำรวก 
17.00-18.00 น. ตลำดนัดบ้ำนสำมัคคี 
วันพุธที่ 8 กรกฎำคม 2563 @ ล ำพูน 
10:00 น. ดูปัญหำที่ดิน อ ำเภอเวียงหนองล่อง 
17:00 น. วัดพระธำตุหิรภุญชัย อนุสำวรีย์พระนำงจำมเทวี และตลำดสดหนองดอก 
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎำคม 2563 @ แพร่ 
15:00 - 15:30 น. ชมและถกปัญหำอำคำรโบรำณ “บอมเบย์เบอร์มำ” 
15:45 - 16:45 น. พบปะประชำชนที่ คลองถมมำร์คโฟร์ พลำซ่ำ 
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎำคม 2563 @ เชียงใหม่ 
ดูงำนสวนผักคนเมืองและหำรือผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 
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วันเสำร์ที่ 11 กรกฎำคม 2563 @ เชียงใหม่ 
10.00 น. พบพ่ีน้องประชำชน กำดงัว อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 
14.00-18.00 น. Common School on Tour ที่ Dream Space 
Galleryhttps://goo.gl/maps/H81p868DbRRoHdgN6 
- บรรยำยหัวข้อ “เชียงใหม่ต้องไปข้ำงหน้ำ เมื่องำนและกำรศึกษำคือเรื่องเดียวกัน” โดย กุลธิดำ รุ่งเรืองเกียรติ 
กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ 
- บรรยำยหัวข้อ “ควำมชอบธรรม อ ำนำจ และกำรต่อต้ำนขัดขืน” โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ 
วันอำทิตย์ที่ 12 กรกฎำคม 2563 @ เชียงใหม่ 
09.30-12.00 น. พบกับ ช ำนำญ จันทร์เรือง กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ และ ปิยบุตร แสงกนกกุล  บรรยำยและ
พูดคุยประเด็นกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ณ สหกรณ์กำรเกษตรดอยสะเก็ด 
จันทร์ที่ 13 กรกฎำคม 2563 @ เชียงรำย 
13.00-16.00 น. Common School on Tour ที่ โรงแรมภูฟ้ำวำรี  
https://goo.gl/maps/8tuDghcpQHF56JNE8 
- บรรยำย “กำรกระจำยอ ำนำจกับโอกำสของเชียงรำย” โดย เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส. จังหวัดเชียงรำย เขต 1 พรรค
ก้ำวไกล 
- บรรยำย “ยุติรัฐรำชกำรรวมศูนย์ ทวงคืนอ ำนำจสู่ท้องถิ่น” โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888191  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888191
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เผยแพร่: 7 ก.ค. 2563 19:36   ปรับปรุง: 7 ก.ค. 2563 22:12   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์  

“ปิยบุตร” ลั่นน าคณะก้าวหน้าลุยเลือกตั้งท้องถิ่น 4,000 แห่ง เจอกองเชียร์ “ลุงตู่” บุกจี้
เว้นเรื่อง “พระมหากษัตริย”์ 

 
 

ล าปาง - “ปิยบุตร” ลงพ้ืนที่พบมวลชนคนล าปาง ประกาศน า “คณะก้าวหน้า” ส่งคนลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่น 
4,000 แห่ง จาก 7,800 กว่าแห่ง แต่ไม่ปลื้มโดน จนท.ทั้งใน และนอกเครื่องแบบตามแจเผยเป็นเรื่องไม่ปกติ 
ขณะที่คุณตากองเชียร์ “ลุงตู่” ขอเคลียร์ใจให้เว้นเรื่องสถาบัน 

วันนี้ (7 ก.ค.) เมื่อเวลำ 15.00 น.เศษที่ผ่ำนมำ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ และนำงเยำว
ลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ได้ลงพื้นที่พบปะกับมวลชนล ำปำงที่ศำลำกำรเปรียญ วัดป่ำรวก 
ต.หัวเวียง อ.เมืองล ำปำง โดยมีมวลชนทั้งเยำวชน คนวัยท ำงำน ผู้สูงอำยุ ร่วมรับฟังประมำณ 50 คน ตำมมำตรกำรเฝ้ำ
ระวังโควิด-19  

นำยปิยบุตร ได้พูดคุยถึงสถำนกำรณ์กำรเมืองในปัจจุบันและอนำคตที่คณะก้ำวหน้ำต้องกำรจะสนับสนุนบุคคล
ให้ลงสมัครในเวทีท้องถิ่นจำกทั้งสิ้น 7,800 แห่ง แต่คำดว่ำจะส่งคนลงสมัครประมำณ 4,000 แห่ง ซึ่งรวมถึงล ำปำงด้วย 
เนื่องจำกต้องกำรให้ประชำชนในท้องถิ่นหันมำให้ควำมสนใจกำรเลือกตั้งท้องถิ่นให้มำกขึ้น  เพรำะถือว่ำอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชำชนในพื้นท่ีมำกกว่ำกำรเลือกตั้งระดับชำติ 

“ที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่เริ่มตั้งพรรคอนำคตใหม่ได้ย้ ำเสมอว่ำเรำไม่อยำกเห็นกำรกระจำยอ ำนำจ เพรำะค ำว่ำกระจำย
คืออ ำนำจยังอยู่ที่ส่วนกลำง แต่มีกำรกระจำยมำให้ท้องถิ่น ซึ่งจริงๆ แล้วอ ำนำจเป็นของท้องถิ่นอยู่แล้ว เรำจึงต้องกำรดึง
อ ำนำจที่มีอยู่กลับมำให้ท้องถิ่น และที่ผ่ำนมำเห็นว่ำกำรเลือกตั้งท้องถิ่นประชำชนจะเลือกที่ตัวบุคคล แต่จำกนี้อยำกให้
เลือกที่นโยบำย” 

นำยปิยยุบตร ให้สัมภำษณ์สื่อมวลชนด้วยว่ำ คณะก้ำวหน้ำให้ควำมส ำคัญต่อกำรกระจำยอ ำนำจมำตลอดตั้งแต่
เป็นพรรคอนำคตใหม่ แล้วมำวันนี้ก็ยังให้ควำมส ำคัญ นั่นคือคณะก้ำวหน้ำจะส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งจะมีขึ้นกว่ำ 7,800 แห่ง อย่ำงน้อย 4,000 แห่ง เพรำะต้องกำรพลิกมิติกำรเมือง
ท้องถิ่น เรียกว่ำเขย่ำกำรเมืองท้องถิ่น 
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ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกำรเมืองจะส่งผู้สมัครลงสมัครในนำมเดียวกันทั้งหมดทั่วประเทศอย่ำงน้อย  4,000 
แห่ง และจะเป็นครั้งแรกที่จะท ำนโยบำย และจะเป็นครั้งแรกที่จะรณรงค์ให้คนให้ควำมส ำคัญในกำรออกมำใช้สิทธิใช้
เสียงในกำรเลือกผู้บริหำรท้องถิ่นของตนเอง จะต้องแข่งขันกันที่นโยบำยไม่ใช่แข่งขันกันที่ใครรู้จักใคร ใครเป็นเพ่ือน 
ใครเป็นญำติใคร  

“อยำกเชิญเยำวชนคนหนุ่มสำว คนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบกำร นักธุรกิจ ข้ำรำชกำร ผู้รู้ ผู้อำวุโส ถ้ำให้ควำมสนใจ
เข้ำมำรับสมัครกับคณะก้ำวหน้ำ ซึ่งทำงคณะจะมีวิธีกำรคัดสรรผู้สมัครอีกครั้ง” 

ด้ำนนำงเยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ  แม้ขณะนี้อำจจะมี
กระแสว่ำทำงคณะก้ำวหน้ำให้กำรสนับสนุนคนนั้นคนนี้ กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เพ่ือลงสมัครผู้บริหำรท้องถิ่น แต่ยืนยันว่ำไม่เป็น
ควำมจริง เพรำะขณะนี้ทำงคณะก้ำวหน้ำยังไม่มีตัวเลือก และยังไม่สนับสนุนใครอย่ำงเป็นทำงกำร ทั้งหมดยังอยู่ใน
ขั้นตอนของกำรเปิดรับสมัครอยู่ ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนกำรคัดสรร ดังนั้น จึงยังไม่มีตัวแทนผู้สมัคร  อปท.ใดที่เรำ
สนับสนุนอย่ำงเป็นทำงกำร แต่จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 15 ก.ค.นี้ 

อย่ำงไรกก็ตำม นำยปิยบุตร ยังได้แสดงออกว่ำไม่ค่อยปลื้มเกี่ยวกับกำรเดินทงลงพ้ืนที่พบปะกับมวลชนของ
ตนเองในแต่ละจังหวัดรวมมำที่ล ำปำง เพรำะมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทั้งใน และนอกเครื่องแบบตำมประกบจ ำนวนมำก ซึ่งที่
วัดป่ำรวกวันนี้ มีก ำลังเจ้ำหน้ำที่คอยสังเกตกำรณ์ประมำณ 30 นำย 

นำยปิยบุตร ระบุว่ำ เป็นเรื่องไม่ปกติที่เจ้ำหน้ำที่จะต้องมำคอยติดตำมตัวเองไปทุกที่  เพรำะตนเป็นคนไทย 
สำมำรถเดินทำงไปไหนมำไหนได้ทั่วประเทศ และตนไม่ได้มำปลุกระดมอะไร แค่มำพูดคุยเรื่องสถำนกำรณ์กำรเมืองและ
มำบอกว่ำจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเท่ำนั้น  

“เข้ำใจเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องมำท ำตำมหน้ำที่ ต้องท ำตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ แต่วิธีกำรแบบนี้ไม่ปกติ และทุก
วันนี้ก็ยังไม่ทรำบว่ำตำมตนเพรำะอะไร คืออยำกฝำกถำมถึงผู้บังคับบัญชำว่ำตำมตนเองเพรำะอะไร อำศัยอ ำนำจตำม
กฎหมำยอะไร เลือกปฏิบัติหรือไม่ ตำมทุกคนไหม ในสำยตำเจ้ำหน้ำที่เห็นตนเป็นศัตรูของชำติหรือถึงต้องตำมทุกฝีก้ำว 
อย่ำใช้ข้ออ้ำงว่ำเพ่ือป้องกันควำมปลอดภัย อย่ำใช้ข้ออ้ำงว่ำหำกไม่ท ำผิดก็ไม่ต้องกลัว ใช้ข้ออ้ำงแบบนี้ไม่ได้  ในทำง
กลับกันต้องย้อนถำมว่ำเรื่องนี้เป็นเรื่องเสรีภำพมำตำมตนท ำไม เรำไม่ได้ท ำอะไรผิด” 

หลังจำกให้สัมภำษณ์สื่อมวลชนเสร็จก็ได้มีกำรถ่ำยรูปกับมวลชน แต่ระหว่ำงนั้นได้มีคุณตำคนหนึ่ง ซึ่งแสดงตัว
สนับสนุน พลอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แต่ก็เป็นคนไทยด้วยกันและได้ขอพูดคุยกับนำยปิยบุตร  ถึงบำง
ประเด็น ซึ่งนำยปิยบุตรก็พยำยำมรับฟังและพยำยำมอธิบำยในบำงเรื่อง เพ่ือให้คุณตำสบำยใจ ซึ่งมีกำรพูดคุยกัน
ประมำณ 10-15 นำท ีโดยไม่มีเหตุวุ่นวำย 

ทั้งนี้ คุณตำคนดังกล่ำวได้จับไม้จับมือและฝำกนำยปิยบุตรว่ำ ให้ก ำลังใจ  แต่ขอให้เว้นไว้เรื่องเดียวคือเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับพระมหำกษัตริย์ 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/local/detail/9630000069706  
  
  

https://mgronline.com/local/detail/9630000069706
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07 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 19:43 น.     

'ปิยบุตร' ลงล าปางเขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น หน้าหงายเจอกองเชียร์ “บิ๊กตู่” ขอจับมือบอกอย่า
แตะสถาบัน 

 
 
7 ก.ค.63 - ที่จังหวัดล ำปำง นำยปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ และ นำงเยำวลักษณ์ วงษ์ประภำ

รัตน์ กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ได้เดินทำงมำพบปะกับมวลชนล ำปำงที่ศำลำกำรเปรียญ ภำยในวัดป่ำรวก  ซึ่งมี
ประชำชนร่วมรับฟังประมำณ 50 คน ซึ่งมีท้ังเยำวชน วัยรุ่นและคนท ำงำน จนถึงผู้สูงอำยุมำร่วมรับฟัง 

นำยปิยบุตร ได้พูดคุยถึงสถำนกำรณ์กำรเมืองในปัจจุบันและอนำคตที่คณะก้ำวหน้ำต้องกำรจะสนับสนุนบุคคล
ให้ลงสมัครในเวทีท้องถิ่นจำกท้ังสิ้น 7,800 แห่ง แต่คำดว่ำจะส่งสมัครประมำณ 4,000 แห่ง รวมถึงจังหวัดล ำปำง เพรำะ
ต้องกำรให้ประชำชนในท้องถิ่นหันมำให้ควำมสนใจกำรเลือกตั้งท้องถิ่นให้มำกขึ้นเพรำะถือว่ำอยู่ใกล้ชิดกับประชำชนใน
พ้ืนที่มำกกว่ำกำรเลือกตั้งระดับชำติ ที่ผ่ำนมำตั้งแต่เริ่มตั้งพรรคอนำคตใหม่ได้ย้ ำเสมอว่ำเรำไม่อยำกเห็นกำรกระจำย
อ ำนำจ เพรำะค ำว่ำกระจำยคืออ ำนำจยังอยู่ที่ส่วนกลำง แต่มีกำรกระจำยมำให้ท้องถิ่น ซึ่งจริงๆแล้วอ ำนำจเป็นของ
ท้องถิ่นอยู่แล้ว เรำจึงต้องกำรดึงอ ำนำจที่มีอยู่กลับมำให้ท้องถิ่น และที่ผ่ำนมำเห็นว่ำกำรเลือกตั้งท้องถิ่นประชำชนจะ
เลือกที่ตัวบุคคล แต่จำกนี้อยำกให้เลือกท่ีนโยบำย 

นำยปิยยุบตร ให้สัมภำำณ์ว่ำวันนี้คณะก้ำวหน้ำให้ควำมส ำคัญกับกำรกระจำยอ ำนำจมำโดยตลอดตั้งแต่เป็น
พรรคอนำคตใหม่ แล้วมำวันนี้ก็ยังให้ควำมส ำคัญ นั่นคือคณะก้ำวหน้ำจะส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งจะมีขึ้นกว่ำ 7,800 แห่ง อย่ำงน้อย 4,000 แห่ง เพรำะต้องกำรพลิกมิติกำรเมืองท้องถิ่น 
เรียกว่ำเขย่ำกำรเมืองท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นครั้งแรกท่ีกลุ่มกำรเมืองจะส่งผู้สมัครลงสมัครในนำมเดียวกันทั้งหมดทั่วประเทศ
อย่ำงน้อย 4,000 แห่ง และจะเป็นครั้งแรกที่จะท ำนโยบำย และจะเป็นครั้งแรกที่จะรณรงค์ให้คนออกมำใช้สิทธิ์ใช้เสียง
ในกำรเลือกผู้บริหำรท้องถิ่นของตนเอง จะต้องแข่งขันกันที่นโยบำย ไม่ใช่แข่งขันกันที่ใครรู้จักใคร ใครเป็นเพ่ือน  ใคร
เป็นญำติใคร อยำกเชิญเยำวชนคนหนุ่มสำว คนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบกำร  นักธุรกิจ ข้ำรำชกำร ผู้รู้ ผู้อำวุโส ถ้ำให้ควำม
สนใจเข้ำมำรับสมัครกับคณะก้ำวหน้ำ ซึ่งทำงคณะจะมีวิธีกำรคัดสรรผู้สมัครอีกครั้ง 

นำงเยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ยืนยันว่ำแม้ขณะนี้อำจจะมีกระแสว่ำทำงคณะ
ก้ำวหน้ำให้กำรสนับสนุนคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เพ่ือลงสมัครผู้บริหำรท้องถิ่น  ยังไม่เป็นควำมจริงเพรำะขณะนี้ทำง
คณะก้ำวหน้ำยังไม่มีตัวเลือกและยังไม่สนับสนุนใครอย่ำงเป็นทำงกำร ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของกำรเปิดรับสมัครอยู่ 
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ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนกำรคัดสรร ดังนั้นจึงยังไม่มีตัวแทน อปท.ใดที่เรำสนับสนุนอย่ำงเป็นทำงกำร ส่วนกำรรับสมัครจะ
เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 15 ก.ค.นี้ 

นอกจำกนี้นำยปิยยุบตร ยังได้แสดงควำมไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับกำรเดินทำงลงพ้ืนที่พบปะมวลชนของตนเองใน
แต่ละจังหวัดรวมถึงล ำปำง เพรำะมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบตำมประกบจ ำนวนมำก ที่วัดป่ำรวกน่ำจะ
มีก ำลังเจ้ำหน้ำที่คอยสังเกตกำรณ์ประมำณ 30 นำย โดยระบุว่ำเป็นเรื่องไม่ปกติที่เจ้ำหน้ำที่จะต้องมำคอยติดตำมตัวเอง
ไปทุกที่ เพรำะตนเองเป็นคนไทยสำมำรถเดินทำงไปไหนมำไหนได้ทั่วประเทศและตนเองไม่ได้มำปลุกระดมอะไร  มำ
พูดคุยเรื่องสถำนกำรณ์กำรเมืองและมำบอกว่ำจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเท่ำนั้น  แต่ก็เข้ำใจเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องมำท ำตำม
หน้ำที่เพรำะต้องท ำตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ แต่วิธีกำรแบบนี้ไม่ปกติ 

"ทุกวันนี้ก็ยังไม่ทรำบว่ำตำมผมเพรำะอะไร อยำกฝำกถึงผู้บังคับบัญชำและถำมว่ำตำมตนเองเพรำะอะไร อำศัย
อ ำนำจตำมกฎหมำยอะไร เลือกปฎิบัติหรือไม่ตำมทุกคนไหม ในสำยตำเจ้ำหน้ำที่เห็นตนเองเป็นศัตรูของชำติหรือถึงต้อง
ตำมทุกฝีก้ำว อย่ำใช้ข้ออ้ำงว่ำเพ่ือป้องกันควำมปลอดภัย อย่ำใช้ข้ออ้ำงว่ำหำกไม่ท ำผิดก็ไม่ต้องกลัว ใช้ข้ออ้ำงแบบนี้
ไม่ได้ ในทำงกลับกันต้องย้อนถำมว่ำเรื่องนี้เป็นเรื่องเสรีภำพมำตำมตนเองท ำไม เรำไม่ได้ท ำอะไรผิด" 

หลังจำกให้สัมภำษณ์สื่อมวลชนเสร็จก็ได้มีกำรถ่ำยรูปกับมวลชน แต่ระหว่ำงนั้นได้มีคุณตำท่ำนหนึ่งซึ่งสนับสนุน
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้เข้ำมำหำนำยปิยบุตร โดยแสดงตัวว่ำอยู่คนละฝ่ำยแต่ก็เป็นคนไทย
ด้วยกันและได้ขอพูดคุยกับนำยปิยบุตรถึงบำงประเด็น ซึ่งนำยปิยบุตรก็พยำยำมรับฟังและพยำยำมอธิบำยในบำงเรื่อง
เพ่ือให้คุณตำสบำยใจ ซึ่งไม่มีอะไรวุ่นวำย โดยใช้เวลำพูดคุยกันประมำณ 10-15 นำที ก่อนที่จะมีมวลชนขอถ่ำยรูป ซึ่ง
คุณตำได้จับไม้จับมือและฝำกนำยปิยบุตรว่ำให้ก ำลังใจ แต่ขอให้เว้นไว้เรื่องเดียวคือ เรื่องเก่ียวข้องกับพระมหำกษัตริย์ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70791  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/70791
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สยำมรัฐออนไลน์ 7 กรกฎำคม 2563 20:22 น.  

“ปิยบุตร-เยาวลักษณ”์ ลุยภาคเหนือ น าทีม “คณะก้าวหน้า” ทวงอ านาจกลับคืนท้องถิ่น 

 
 
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2563 เวลำ 15.30 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ และ เยำวลักษณ์ วงษ์

ประภำรัตน์ กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ร่วมพูดคุยสถำนกำรณ์กำรเมืองท้องถิ่น ณ ศำลำวัดป่ำรวก จ.ล ำปำง ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรเดินทำงใน 5 จังหวัดภำคเหนือ ได้แก่ ล ำปำง ล ำพูน แพร่ เชียงใหม่ เชียงรำย ระหว่ำงวันที่ 7-13 
กรกฎำคม 2563 เพ่ือเดินหน้ำรณรงค์ควำมส ำคัญของกำรเมืองท้องถิ่น กำรพัฒนำบ้ำนเกิด  และแนวนโยบำยยุติรัฐ
รำชกำรรวมศูนย์ หลังจำกนั้นทั้งสองได้ท ำกิจกรรมแจกหน้ำกำกอนำมัยที่ตลำดบ้ำนสำมัคคี  โดยมีประชำชนเข้ำมำ
ทักทำยและขอถ่ำยภำพเป็นจ ำนวนมำก  

เยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ อธิบำยว่ำถึงแม้พรรคอนำคตใหม่จะถูกยุบไปแต่
กรรมกำรบริหำรของพรรคอนำคตใหม่ ยังคงด ำเนินงำนสำนต่ออุดมกำรณ์ของพรรคอนำคตใหม่ต่อไปในนำมคณะ
ก้ำวหน้ำ มีภำรกิจส ำคัญ 3 เรื่องคือกำรปักธงทำงควำมคิด กำรเลือกตั้งท้องถิ่น และขยำยเครือข่ำยในทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ  

“ในส่วนของกำรเลือกตั้งท้องถื่นที่คณะก้ำวหน้ำตั้งใจจะเดินหน้ำ เรำจะท ำโดยยึดหลักสองช้อ คือไม่ซื้อสิทธิซื้อ
เสียง และจะไม่ใช้อิทธิพลกลุ่มกำรเมืองเดิมในกำรรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น  นโยบำยหลักๆ ที่ส ำคัญของท้องถิ่นที่คณะ
ก้ำวหน้ำได้เคยวำงแนวนโยบำยไว้ตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนำคตใหม่  ได้แก่ กำรขนส่งสำธำรณะ กำรจัดกำรขยะ 
สิ่งแวดล้อม กำรกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เช่น กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน น ำเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ออกมำ
สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ เหล่ำนี้คือสิ่งที่เรำจะน ำมำศึกษำต่อและปรับให้สอดคล้องกับแต่ละท้องที่ เพ่ือผลิตนโยบำยร่วมกัน
ใช้รณรงค์ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นท่ัวประเทศ” เยำวลักษณ์ กล่ำว 

ด้ำน ปิยบุตร แสงกนกกุล กล่ำวว่ำ แนวนโยบำยยุติรัฐรำชกำรรวมศูนย์ เป็นสิ่งที่เรำให้ควำมส ำคัญมำตั้งแต่สมัย
เป็นพรรคอนำคตใหม่ ในภำษำไทยเรำคุ้นเคยกับค ำว่ำ “กระจำยอ ำนำจ” นั่นแปลว่ำอ ำนำจอยู่ที่ส่วนกลำงแล้วต้อง
กระจำยกลับมำให้เรำ หำกเรำมองมิติใหม่ว่ำแท้จริงแล้วอ ำนำจ ทรัพยำกร คน มีอยู่ที่นี่อยู่แล้ว แต่วิธีกำรบริหำรในบำง
ช่วงบำงตอนของประวัติศำสตร์ไช้วิธีกำรรวมอ ำนำจทั้งหมดกลับไปที่ส่วนกลำง  จนวันนี้ก็ยังไม่กลับมำ เรำจึงต้องทวง

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200707/41958283b7a975bd0b5c798b3177fbed48ed56c9c37c64107b78d3c5c6d84664.jpg?itok=F2K-3FCD
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อ ำนำจกลับมำที่ท้องถิ่น นั่นคือเหตุผลว่ำท ำไมเรำจึงเลือกใช้ค ำว่ำ ยุติรัฐรำชกำรรวมศูนย์ แทนค ำว่ำ  กระจำยอ ำนำจ 
เพรำะอ ำนำจมีอยู่ท่ีนี่มำก่อนแล้ว สิ่งที่ต้องยุติคือกำรเอำอ ำนำจไปรวมศูนย์ที่ส่วนกลำง 

ปิยบุตร อธิบำยต่อว่ำ ประเทศไทยเริ่มมีควำมคิดเรื่องกระจำยอ ำนำจชัดเจนขึ้น โดยมีกฎหมำยที่ส ำคัญคือ
รัฐธรรมนูญ 2540 หมวด 9 ว่ำด้วยกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้วำงหลักกำรพ้ืนฐำนเรื่องกำรกระจำยอ ำนำจไว้เรียบร้อย 
จำกนั้นมีกำรออกกฎหมำยให้รำยละเอียดใน พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งระบุว่ำจะต้องโอนอ ำนำจหน้ำที่ บุคลำกร งบประมำณ ตำมเวลำที่ก ำหนด ปรำกฎว่ำยังเหลือปัญหำคือยัง
โอนงำน โอนเงิน โอนคน มำให้กำรปกครองส่วนท้องถิ่นมำให้ท้องถิ่นไม่สมบูรณ์ตำมที่ตั้งใจไว้  จนกระทั่งกำรเมือง
ระดับชำติส่งผลมำถึงชีวิตของคนในท้องถิ่นหลังรัฐประหำร 19 ก.ย. 49 กำรปกครองโดยเผด็จกำรทหำร ขึ้นชื่อว่ำเผด็จ
กำรก็ไม่อยำกแบ่งอ ำนำจให้ใคร อยำกรวมอ ำนำจไว้ที่ตนเอง ดังนั้นรัฐบำลเผด็จกำรทหำรก็ท ำให้กำรกระจำยอ ำนำจที่
เคยพูดเคยฝันกันต้องสะดุดหยุดลงทันที เลวร้ำยมำกขึ้นไปอีกเมื่อเจอรัฐประหำร 22 พ.ค. 2557 ครำวนี้ไม่ได้ท ำให้กำร
กระจำยอ ำนำจเพียงหยุดลง แต่ถอยหลังเข้ำคลองเลย วันนี้มันกลับตำลปัตรเพรำะเรำต้องมำนั่งเถียงกันว่ำเมื่อไหร่จะมี
กำรเลือกตั้งท้องถิ่น หำกเรำมำพิจำรณำดูว่ำครั้งสุดท้ำยที่คนล ำปำงไว้เลือกนำยก อบจ. ครั้งสุดท้ำยคือเมื่อไหร่ ต้องก่อน
ปี 57 แน่ๆ นับไปมำเกือบสิบปีคนท้องที่ไม่ได้กำกบำทเลือกคนที่บริหำรงำนในท้องถิ่นเลย  แล้วผู้บริหำรท้องถิ่นล ำปำง
ตอนนี้มำจำกไหน หลำยคนก็คือข้ำรำชกำรประจ ำที่รักษำกำรนั่นเอง 

“จนตอนนี้เรำยังไม่รู้เลยว่ำจะได้เลือกตั้งท้องถื่นเมื่อไหร่ กำรเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งส ำคัญในประวัติศำสตร์ จะ
เป็นกำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษ แต่ผมเชื่อว่ำหมดข้ออ้ำงที่จะอ้ำงอีกต่อไปแล้วว่ำท ำไมถึงมีกำร
เลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้ ดังนั้นช้ำเร็วต้องมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน ขอให้ทุกท่ำนติดตำมกำรรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่นของ
คณะก้ำวหน้ำต่อไป เรำจะทวงคืนอ ำนำจกลับมำที่ท้องถิ่น วิธีคิดของรัฐบำล คสช. มองท้องถิ่นเป็นมือไม้กลไกของพวก
เขำ ในขณะที่พวกเรำคณะก้ำวหน้ำเรำมองท้องถิ่นว่ำเป็นเรี่องของคนในพ้ืนที่ที่จะต้องตัดสินใจเลือกผู้บริหำรมำใช้งบ
ประมำนจัดท ำบริกำรสำธำรณะเพ่ือคนล ำปำง และตอบสนองควำมต้องกำรของท้องที่ให้ได้มำกท่ีสุด” ปิยบุตร กล่ำว  

นอกจำกนี้ เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ ยังกล่ำวถึงกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสันติบำลติดตำมกำรเดินทำง เฝ้ำรอ
ถ่ำยภำพที่เวทีกิจกรรม และน ำกล้องวงจรปิดมำติดบริเวณรอบๆ ว่ำ “ถ้ำผมและทืมงำนเที่ยวติดตำมสอดส่องผู้ก ำกับ 
สำรวัตร นำยพล หรือ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ว่ำวันหนึ่งไปท ำอะไรพวกท่ำนจะรู้สึกอย่ำงไร แต่ท ำไมเจ้ำหน้ำที่จึงติ
ตดำมผมทุกครั้งเวลำไปต่ำงจังหวัด ถึงวันนี้ผมยังไม่ทรำบเลยว่ำใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยใด  นี่ไม่ใช่เรื่องรักษำควำม
ปลอดภัยตำมที่อ้ำงกัน เพรำะมำถึงก็ตั้งกล้องถ่ำยวิดิโอ ถ่ำยภำพทะเบียนรถของผู้มำร่วมงำน เหมือนเล่นสงครำม
จิตวิทยำ เมื่อผมออกจำกพ้ืนที่ก็ไล่โทรสอบถำมว่ำใครเป็นคนจัดงำน ถำมว่ำเจ้ำอำวำสอนุญำตให้จัดงำนไหม นักศึกษำ
มำจำกไหน กรณืนี้จะมำอ้ำงว่ำ ‘ถ้ำไม่ได้ท ำผิด จะกลัวท ำไม?’ ไม่ได้ กำรถำมแบบนี้คือกลับตำลปัตรชัดๆ ต้องถำม
กลับไปที่เจ้ำหน้ำที่ต่ำงหำกว่ำ ผมมีเสรีภำพ ไม่ใช่หน้ำที่ของหน่วยงำนรำชกำรฝ่ำยควำมม่ันคงที่จะต้องมำตำมทุกฝีก้ำว 
แทนที่จะถำมว่ำ ‘ไม่ได้ท ำอะไรผิด จะกลัวท ำไม’ ต้องถำมกลับต่ำงหำกว่ำ ‘เจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำผิดปกติหรือ
เปล่ำที่สั่งให้ตำมผม’ ทุกวันนี้เป็นแบบนี้แล้ว หลำยเรื่องท่ีผิดปกติในประเทศไทย ถูกท ำให้กลำยเป็นเรื่องปกติไป” 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/167961   

https://siamrath.co.th/n/167961
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7 กรกฎำคม 2563 - 21:01 น. 

"ปิยบุตร" ลุยปูพรมเตรียมศึกเลือกตั้งท้องถิ่นล าปาง เจอคนจริงฝ่าวง บอกอย่าแตะสถาบันฯ 

 
 
คณะก้าวหน้า น าโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ ลุยปูพรมเตรียมศึกเลือกตั้งท้องถิ่นล าปาง เจอคุณลุงแฟน
คลับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฝ่าวงบุกจับมือบอกอย่าแตะสถาบันฯ 

วันที่ 7 ก.ค.2563 ที่เฟซบุ๊กเพจ คณะก้าวหน้า Progressive Movement ได้เผยแพร่ภำพกิจกรรมที่ นายปิย
บุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ พร้อม นำงเยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ได้
ลงพ้ืนที่ร่วมพูดคุยสถานการณ์การเมืองท้องถิ่นที่ จ.ล าปาง ได้พบปะมวลชนกว่ำ 50 คน ที่ วัดป่ำรวก ต.พิชัย อ.เมือง 
จ.ล ำปำง 

นำงเยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ กล่ำวว่ำ “ในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่คณะก้าวหน้าตั้งใจจะเดินหน้ำ 
เรำจะท ำโดยยึดหลักสองข้อ คือไม่ซื้อสิทธิซื้อเสียง และจะไม่ใช้อิทธิพลกลุ่มกำรเมืองเดิมในการรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น 
นโยบำยหลักๆ ที่ส ำคัญของท้องถิ่นที่คณะก้ำวหน้ำได้เคยวำงแนวนโยบำยไว้ตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนำคตใหม่ ได้แก่ กำร
ขนส่งสำธำรณะ กำรจัดกำรขยะ สิ่งแวดล้อม กำรกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  เช่น กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน น ำ
เอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ออกมำสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ เหล่ำนี้คือสิ่งที่เรำจะน ำมำศึกษำต่อและปรับให้สอดคล้องกับแต่
ละท้องที ่เพ่ือผลิตนโยบำยร่วมกันใช้รณรงค์ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ” 

นายปิยบุตร แสงกนกกุล กล่ำวถึงสถำนกำรณ์กำรเมืองในปัจจุบันและอนำคตที่ คณะก้าวหน้าให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่ ต้องกำรจะสนับสนุนบุคคลให้ลงสมัครในเวทีท้องถิ่น
จำกทั้งสิ้น 7,800 แห่ง แต่คำดว่ำจะส่งสมัครประมำณ 4,000 แห่ง รวมถึงจังหวัดล ำปำง เพรำะต้องกำรให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นหันมำให้ควำมสนใจกำรเลือกตั้งท้องถิ่นให้มำกขึ้นเพรำะถือว่ำอยู่ใกล้ชิดกับประชำชนในพ้ืนที่มำกกว่ำกำร
เลือกตั้งระดับชำติ ที่ผ่ำนมำตั้งแต่เริ่มตั้งพรรคอนำคตใหม่ได้ย้ ำเสมอว่ำเรำไม่อยำกเห็นกำรกระจำยอ ำนำจ เพรำะค ำว่ำ
กระจำยคืออ ำนำจยังอยู่ที่ส่วนกลำง แต่มีกำรกระจำยมำให้ท้องถิ่น  ซึ่งจริงๆแล้วอ ำนำจเป็นของท้องถิ่นอยู่แล้ว เรำจึง
ต้องกำรดึงอ ำนำจที่มีอยู่กลับมำให้ท้องถิ่น และที่ผ่ำนมำเห็นว่ำกำรเลือกตั้งท้องถิ่นประชำชนจะเลือกท่ีตัวบุคคล แต่จำก
นี้อยำกให้เลือกที่นโยบำย 
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นอกจำกนี้นายปิยบุตร ยังได้แสดงควำมไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับกำรเดินทำงลงพ้ืนที่พบปะมวลชนของตนเองใน
แต่ละจังหวัดรวมถึงล ำปำง เพรำะมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบตำมประกบจ ำนวนมำก ที่วัดป่ำรวกน่ำจะ
มีก ำลังเจ้ำหน้ำที่คอยสังเกตกำรณ์ประมำณ 30 นำย โดยระบุว่ำเป็นเรื่องไม่ปกติที่เจ้ำหน้ำที่จะต้องมำคอยติดตำมตัวเอง
ไปทุกที่ เพรำะตนเองเป็นคนไทยสำมำรถเดินทำงไปไหนมำไหนได้ทั่วประเทศและตนเองไม่ได้มำปลุกระดมอะไร  มำ
พูดคุยเรื่องสถำนกำรณ์กำรเมืองและมำบอกว่ำจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเท่ำนั้น แต่ก็เข้ำใจเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องมำท ำตำม
หน้ำที่เพรำะต้องท ำตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ แต่วิธีกำรแบบนี้ไม่ปกติ 

"ทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าตามผมเพราะอะไร อยากฝากถึงผู้บังคับบัญชาและถามว่าตามตนเองเพราะอะไร  
อำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยอะไร เลือกปฏิบัติหรือไม่ตำมทุกคนไหม ในสำยตำเจ้ำหน้ำที่เห็นตนเองเป็นศัตรูของชำติหรือ
ถึงต้องตำมทุกฝีก้ำว อย่ำใช้ข้ออ้ำงว่ำเพ่ือป้องกันควำมปลอดภัย อย่ำใช้ข้ออ้ำงว่ำหำกไม่ท ำผิดก็ไม่ต้องกลัว ใช้ข้ออ้ำง
แบบนี้ไม่ได้ ในทำงกลับกันต้องย้อนถำมว่ำเรื่องนี้เป็นเรื่องเสรีภำพมำตำมตนเองท ำไม เรำไม่ได้ท ำอะไรผิด" 

หลังจากให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเสร็จก็ได้มีการถ่ายรูปกับมวลชน แต่ระหว่างนั้นได้มีคุณตาท่านหนึ่งซึ่ง
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาหานายปิยบุตร โดยแสดงตัวว่าอยู่คนละฝ่ายแต่ก็เป็น
คนไทยด้วยกันและได้ขอพูดคุยกับนายปิยบุตรถึงบางประเด็น ซึ่งนายปิยบุตรก็พยายามรับฟังและพยายามอธิบาย
ในบางเรื่องเพื่อให้คุณตาสบายใจ ซึ่งไม่มีอะไรวุ่นวาย โดยใช้เวลาพูดคุยกันประมาณ 10-15 นาที ก่อนที่จะมี
มวลชนขอถ่ายรูป ซึ่งคุณตาได้จับไม้จับมือและฝากนายปิยบุตรว่าให้ก าลังใจ แต่ขอให้เว้นไว้เรื่องเดียวคือ เรื่อง
เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย ์
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/436309?adz= 
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วันท่ี 8 กรกฎำคม 2563 - 08:57 น.  

“ก้าวไกล”ลุยการเมืองท้องถิ่นพะเยา หนุนคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น ชี้สนามนี้หินสุด 

 
วันที่ 8 ก.ค. นำยภูวกร ศรีเนียน ผู้ประสำนงำนคณะก้ำวหน้ำจังหวัดพะเยำ กล่ำวว่ำ กำรประกำศลงชิงชัยกำร

เลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับของคณะก้ำวหน้ำ หรือ เครือข่ำยอดีตพรรคอนำคตใหม่ ที่มีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้เปิดตัว
ไปแล้วนั้น ในฐำนะที่ตนเคยลงสมัครเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร(ส.ส.)จังหวัดพะเยำ เขต  1 ในกำรเลือกตั้งครั้งที่
ผ่ำนมำ รวมถึงได้เคยท ำงำนคลุกคลีในภำคชนบทของจังหวัดพะเยำ พบว่ำปัจจุบันกระแสกำรตื่นตัวทำงกำรเมืองของคน
ทุกระดับท ำให้ นำยธนำธรและเครือข่ำยอดีตพรรคอนำคตใหม่ ถูกมองว่ำเป็นกลุ่มที่จะน ำกำรเปลี่ยนแปลงมำสู่
สังคมไทยจนได้รับกำรสนับสนุนจำกคนจ ำนวนมำก แม้ขณะนี้จะถูกยุบพรรคตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง แต่ควำมนิยมรวมถึง
เชื่อมั่นในกำรท ำงำน ยังคงเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

นำยภูวกร กล่ำวต่อว่ำ ทั้งนี้กำรประกำศจะเปลี่ยนแปลงฐำนรำกทำงสังคม คือ กำรเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งถือเป็น
อ ำนำจบริหำรที่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด โดยคณะก้ำวหน้ำจะสนับสนุนกลุ่มต่ำง ๆ ที่มีแนวคิดพัฒนำท้องถิ่นใน
รูปแบบใหม่ ยึดหลักควำมโปร่งใส สังคมร่วมตรวจสอบได้ เพ่ือให้หลุดพ้นวังวนเก่ำที่เคยถูกมองเสมอมำว่ำเป็นแหล่ง
อ ำนำจหำผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่ำนมำทุกคนจะเข้ำใจว่ำกำรเลือกตั้งท้องถิ่น คนจะเลือก
ผู้สมัครด้วยเหตุผลที่ต่ำงจำกกำรเลือกตั้งระดับประเทศ โดยเน้นควำมใกล้ชิด ดูแลกันแบบญำติ พ่ี น้อง จะส ำคัญกว่ำ
นโยบำย หรือ สิ่งที่รู้สึกว่ำไกลตัว ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ท ำให้คณะก้ำวหน้ำต้องพบกับควำมท้ำทำยอย่ำงหนักในกำร
พยำยำมเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดับ ท้องถิ่นที่ไม่ใช่เขตเมือง ซึ่งไม่ใช่เพียงจังหวัดพะเยำเท่ำนั้น แต่ใน
หลำยพ้ืนที่เลือกตั้งท้องถิ่นมีควำมยึดโยงด้วยระบบอุปถัมภ์ เครือข่ำยกำรเมืองทุกระดับ ท ำให้ที่ผ่ำนมำกำรตัดสินใจ
เลือกระดับท้องถิ่นจะไม่ได้มองในภำพใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหน้ำที่กรอบท ำงำนที่ต่ำงกันของนักกำรเมืองท้องถิ่นกับ
กำรเลือกตั้งระดับประเทศ แต่ครั้งนี้คณะก้ำวหน้ำจะพยำยำมรณรงค์สร้ำงควำมเข้ำใจให้ประชำชนมีมุมคิดที่ต่ำงไปจำก
อดีต ให้เห็นถึงควำมส ำคัญในเสียงของตัวเอง ไม่ว่ำจะในกำรใช้อ ำนำจระดับไหน  ทุกส่วนจะมีควำมเกี่ยวพันถึงกัน
ทั้งหมดท้ังสิ้น 

“คนที่ติดตำมข่ำวกำรเมือง จะทรำบดีว่ำเครือข่ำยอดีตพรรคอนำคตใหม่ มีประเด็นตรวจสอบรวมถึงคดีควำม 
กับ รัฐมนตรีในรัฐบำล ซึ่งเป็นชำวจังหวัดพะเยำ ดังนั้นจึงยอมรับว่ำสนำมท้องถิ่นที่จังหวัดพะเยำ เป็นสนำมที่หินที่สุด 
คือ มีควำมท้ำทำยและล ำบำกในกำรแข่งขันกว่ำทุกพ้ืนที่แน่นอน  แต่เรื่องนี้ย่อมท ำให้ควำมพยำยำมปักธงกำรเมือง
ท้องถิ่นใน จังหวัดพะเยำของคณะก้ำวหน้ำ มีควำมซับซ้อนและยำกกว่ำพ้ืนที่อ่ืน ๆ อย่ำงเลี่ยงไม่ได้ โดยเรื่องนี้เป็นหน้ำที่
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ของพวกเรำที่จะท ำควำมเข้ำใจกับทุกฝ่ำย ว่ำ เรื่องกำรตรวจสอบในสภำถือเป็นกลไกปกติ ที่ท ำได้ในกรอบกฎหมำยและ
จ ำเป็นต้องท ำตำมหน้ำที่ ซึ่งไม่ได้เป็นควำมขัดแย้งส่วนตัว” นำยภูวกร กล่ำวและว่ำ แม้จะมีอุปสรรคในเงื่อนไขต่ำง ๆ 
แต่ด้วยควำมตั้งใจจริงและเชื่อมั่นในกำรเดินไปข้ำงหน้ำทำงควำมคิดของผู้คน  สุดท้ำยจะมีผู้ที่ต้องกำรร่วมเปลี่ยนแปลง
สังคม พร้อมจะมำร่วมงำนปักธงกำรเมือท้องงถิ่นกับคณะก้ำวหน้ำอย่ำงแน่นอน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2258098  
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8 กรกฎำคม 2563  

เบื้องลึก! พปชร. รื้อรอบสอง เพิ่ม 10 รองหัวหน้าพรรค 

 
 
พรรคพลังประชารัฐ หรือ พปชร. ไม่ลงตัว นัดประชุมแก้ข้อบังคับพรรคอีกรอบ 10 ก.ค. เปิดทางเพิ่ม "รองหัวหน้า
พรรค” เป็น 10 คน “นิพันธ์” จ่อนั่งโควตาภาคใต้ “เด็กธรรมนัส” เชียร์นายขึ้นชั้น รมว. 

กำรปรับโครงสร้ำงพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) หลังจำกเลือกกรรมกำรบริหำรพรรค(กก.บห.)ชุดใหม่เสร็จสิ้น 
ทว่ำต ำแหน่งต่ำงๆ ในพรรคยังไม่ลงตัว โดยล่ำสุดยังไม่สำมำรถแต่งตั้งต ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรคได้เนื่องจำกโควตำ 9 
ต ำแหน่งที่ก ำหนด ยังไม่ครอบคลุมทุกภำคท่ัวประเทศ 

แหล่งข่ำวจำก พปชร. เปิดเผยว่ำ ก ำลังจะมีกำรประชุมใหญ่สำมัญของพรรคครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 ก.ค. เวลำ 
15.00 น. ที่ท ำกำรพรรค ตึกรัชดำวัน ถนนรัชดำภิเษก โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนำยกรัฐมนตรี หัวหน้ำ
พรรคพปชร. เป็นประธำนกำรประชุม จะมีวำระคัดเลือกผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 จ.สมุทรปรำกำร ซึ่งคำดว่ำ 
พปชร.ยังคงส่ง นำยกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ลงเลือกตั้งในเขตดังกล่ำว 

นอกจำกนี้ ที่ประชุมจะพิจำรณำแก้ไขข้อบังคับพรรค เรื่องให้อ ำนำจหัวหน้ำพรรคแต่งตั้งรองหัวหน้ำพรรค จำก
มติเดิมที่ประชุมใหญ่สำมัญพรรคครั้งแรก แก้ไขให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน 9 คนนั้น กำรประชุมในวันที่ 10 ก.ค.จะเสนอแก้ไข
อีกครั้ง โดยให้แต่งตั้งรองหัวหน้ำพรรคได้ไม่เกิน 10 คน 

ส ำหรับว่ำที่รองหัวหน้ำพรรคที่วำงตัวไว้ 10 คน ประกอบด้วย 1.นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2.นำยพุทธิพงษ์ ปุณณ
กันต์ 3.นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 4.นำยไพบูลย์ นิติตะวัน 5.นำยวิรัช รัตนเศรษฐ 6.นำยสุชำติ ชมกลิ่น 7.ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่ำ 8.นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน 9.นำยสันติ พร้อมพัฒน์ ควบ ผอ.พรรค และ10.นำยนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เพ่ิม
ขึ้นมำ เพ่ือให้มีรองหัวหน้ำพรรคครอบคลุมยุทธศำสตร์ และภำรกิจพรรคในทุกภำคทั่วประเทศ 

โดยในสัดส่วนของภำคใต้นั้น เดิมมีชื่อ นำยสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นรำธิวำส ที่ถูกสนับสนุนให้เป็นรองหัวหน้ำ
พรรค แต่นำยสัมพันธ์ปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่ำต้องกำรดูแลพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้เต็มที่ จึงเปลี่ยนเป็นนำยนิ
พันธุ์แทน โดยรำยชื่อทั้งหมดรอ พล.อ.ประวิตร ลงนำมแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร 
“เอกราช”เชียร์“ผู้กองมนัส”นั่งรมว. 

ส่วนกระแสปรับครม.ที่รอสัญญำณจำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ยังคงมีแรงสนับสนุนแกนน ำ 
พปชร.อย่ำงต่อเนื่อง ล่ำสุด นำยเอกรำช ช่ำงเหลำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ให้สัมภำษณ์ที่ศูนย์ประสำนงำนพรรค พปชร.ภำค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยระบุว่ำจำกที่รับฟังเสียงของประชำชน พบว่ำมีหลำยอย่ำงที่ควรจะปรับ ครม. แต่อ ำนำจสูงสุด
คือกำรตัดสินใจของท่ำนนำยกฯ 

ตนในฐำนะ ส.ส.พ้ืนที่ จึงขอสื่อไปถึงนำยกฯ ว่ำ จุดใดที่ควรจะปรับ เพ่ือให้ดีขึ้น จุดใดควรกวดขันเพ่ือให้แน่น
ขึ้น ในกำรที่ดูแลประชำชนให้สมกับกำรเป็นพรรคแกนหลักของรัฐบำล ซึ่งในกำรปรับ ครม.รอบนี้ ควรให้ควำมเป็นธรรม
กับคนของพรรคเรำเองด้วย เพรำะเรำคือพรรคหลักของรัฐบำล จึงอยำกให้มองคนของตัวเองด้วย 

“ผมในฐำนะสมำชิกพรรค และส.ส.ของพรรค อำจจะย่อยลงมำคือเป็นคณะท ำงำนร่วม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ 
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ทุกคนท ำงำนทุ่มเท ท ำงำนเพ่ือพรรคมำโดยตลอด กำรเลือกตั้งซ่อม ทุกเขตของ หัวหอกส ำคัญ
ของพรรค ก็คือ ร.อ.ธรรมนัส ดังนั้นหำกมีกำรปรับครม.จริง ส.ส.ของพรรคและสมำชิกพรรคหลำยคนคงขอเสนอให้ ร.อ.
ธรรมนัส ได้รับต ำแหน่งที่สูงขึ้น คือในระดับรัฐมนตรีว่ำกำร” นำยเอกรำช กล่ำว 

นำยเอกรำช กล่ำวต่อว่ำ หำกน ำไปเทียบในต ำแหน่งเดียวกัน โดยเฉพำะรัฐมนตรีว่ำกำร ยอมรับว่ำหลำยท่ำนที่
ด ำรงต ำแหน่งนั้นคุณสมบัติหรือผลงำนนั้นไม่สู้ ร.อ.ธรรมนัส ดังนั้นกลุ่ม ส.ส. เครือข่ำยเพ่ือนเอกรำช ในพ้ืนที่ภำคอีสำน 
พร้อมที่จะให้กำรสนับสนุน ร.อ.ธรรมนัส ได้รับต ำแหน่งที่สูงขึ้น ภำยใต้กำรตัดสินใจของนำยกฯ และหัวหน้ำพรรคพปชร. 
“สุเทพ”ลั่นรปช.จองเก้าอี้แรงงาน 

ทำงด้ำนท่ำทีพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) นำยสุ เทพ เทือกสุบรรณ ผู้ก่อตั้ งพรรค รปช.  
ตอบข้อถำมสื่อมวลชน ในงำนท ำบุญวันเกิดครบรอบปีที่ 71 ถึงกำรปรับครม.ว่ำ ในฐำนะแกนน ำ รปช. เรำมอบให้นำย
เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ กรรมกำรบริหำรพรรครปช. ไปด ำรงต ำแหน่งรมว.แรงงำน เพ่ือช่วยเหลือแบ่งเบำภำระของนำยก
ฯ ในกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของครอบครัวผู้ใช้แรงงำน ที่ประสบภำวะว่ำงงำนจ ำนวนมำกอย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อน เรำจะท ำ
ให้กระทรวงแรงงำนเป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่ส ำคัญของบ้ำนเมือง 

"ผมได้รับค ำถำมบ่อยมำกว่ำ ยังจะได้ดูแลต ำแหน่ง รมว.แรงงำนอยู่หรือไม่ ก็ขอเรียนว่ำประเทศไทยวันนี้ต้องฟัง
นำยกฯ ซึ่งนำยกฯ ก็ประกำศชัดเจน โดยที่ผมไม่ได้พูดจำ ประสบสอพลอ เพรำะไม่ได้มีต ำแหน่งอะไรด้วย ส ำหรับจังหวะ
เวลำที่จะปรับ ครม. ต้องขึ้นอยู่กับนำยกฯ พวกเรำเข้ำใจสถำนกำรณ์ดีว่ำจะต้องมีจังหวะมีเวลำ ขณะนี้หัวหน้ำทีม
เศรษฐกิจของรัฐบำลก็คือ นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกฯ และผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงของนำยกฯ ว่ำจะเปลี่ยนแปลง
อะไรเลย และทุกวันนี้ก็เท่ำกับว่ำนำยกฯ เป็นหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจเสียด้วยซ้ ำไป” นำยสุเทพ กล่ำว 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรท ำบุญเนื่องในวันคล้ำยวันเกิดครบรอบ 71 ปี ของนำยสุเทพ ได้มีนำยพุทธิพงษ์ ปุณณ
กันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแกนน ำพรรค รปช.เข้ำร่วมงำนอย่ำงคึกคัก 
“สุดารัตน์”วอนหยุดซื้ออาวุธ-เช่ารถ1-2ปี 

ส่วนควำมเคลื่อนไหวของฝ่ำยค้ำน คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์  ประธำนกรรมกำรยุทธศำสตร์ของพรรคเพ่ือ
ไทย (พท.) โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว ท้วงติงถึงควำมเหมำะสมกำรจัดงบประมำณปี 2564 ว่ำ งบเสริมสร้ำงก ำลังกองทัพทั้ง 
3 เหล่ำทัพของกระทรวงกลำโหม ตั้งผูกพันตั้งแต่ปี 2561-2566 ณ ปี 2564 ยังเหลืออยู่ตั้ง 117,000 ล้ำนบำท ยังมำตั้ง
งบใหม่ในปี 2564 อีกเกือบ 30,000 ล้ำนบำท รวมทั้งงบสร้ำงเสริมยุทโธปกรณ์ บวกซ่อมแซมอีกกว่ำ 10,000 ล้ำนบำท 
“ควรเอำเงินกว่ำ 40,000 ล้ำนบำทนี้ ไปจ้ำงเกษตรกรปลูกพืชปรับปรุงดินก่อน ซึ่งจะท ำให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ำกว่ำ 
สำมำรถช่วยเกษตรกรได้เกือบ 3 ล้ำนครอบครัว ขอถำมพล.อ.ประยุทธ์ว่ำ หยุดซื้ออำวุธ หยุดสร้ำงอำคำรใหม่  หยุดเช่ำ
รถใหม่สัก 1-2 ปี จะได้ไหม เพรำะประเทศก ำลังเผชิญสึนำมิเศรษฐกิจ” 
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โฆษกรัฐช้ีอาวุธ80%ของเก่า 
นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงกรณี  ส.ส.พรรคเพ่ือไทย เรียกร้องให้

นำยกฯ น ำงบ 64 ของกระทรวงกลำโหม ส ำหรับซื้ออำวุธยุทโธปกรณ์ ไปกู้วิกฤติเศรษฐกิจว่ำ กำรตั้งงบประมำณผูกพัน
ข้ำมปี ส ำหรับกำรจัดซื้ออำวุธยุทโธปกรณ์ เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรผลิต และกำรแบ่งช ำระ ขณะนี้ประเทศมี
ควำมจ ำเป็นในกำรปรับเปลี่ยนอำวุธยุทโธปกรณ์ให้มีควำมเพียงพอ เหมำะสม 

“ที่ผ่ำนมำไม่ได้มีกำรสนับสนุนงบให้มีกำรจัดซื้ออำวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆ  ท ำให้ปัจจุบันมีอำวุธยุทโธปกรณ์เก่ำ
ประมำณร้อยละ 80 และเพ่ือทดแทนไม่ให้ต้องเสียงบประมำณในกำรซ่อมบ ำรุง ขณะเดียวกันที่ผ่ำนมำภำรกิจป้องกัน
ตำมชำยแดนต้องใช้ก ำลังพลจ ำนวนหลำยหมื่นคนในกำรดูแลพ้ืนที่ ท ำให้กำรแก้ปัญหำชำยแดนสำมำรถยุติได้ระดับหนึ่ง
จำกภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำงๆ” 
“วรงค์”ปูด15ชื่อไม่ได้รับโอนเมย์เดย์ 

ส่วนกรณีตรวจสอบโครงกำรเมย์เดย์เมย์เดย์ รับบริจำคเงินเพ่ือช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกกำร
แพร่ระบำดเชื้อโควิด-19 ของคณะก้ำวหน้ำ ล่ำสุด นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก หนึ่งในผู้ตรวจสอบเรื่องนี้
ระบุว่ำ ตนสุ่มตรวจจำกรำยชื่อผู้ได้รับเงินบริจำค โดยพบว่ำมี 15 รำยชื่อ ไม่ได้มีกำรโอนเงินจริง เป็นเพียงชื่ออวตำร จึง
อยำกให้คณะก้ำวหน้ำเอำสเตทเมนต์มำยืนยันว่ำ มีกำรจ่ำยเงินจริงหรือไม่ 

“ตอนนี้ผมมีข้อมูลในมือแล้วว่ำ เขำไม่ได้โอน เพียงแต่ให้เกียรติเขำ เพ่ือเอำหลักฐำนสเตทเมนต์มำโชว์ได้ไหม 
ถ้ำโชว์ไม่ได้ อำจต้องมีเรื่องต่อ เพรำะเงินที่รับโอนมำ ไปเก็บไว้ที่ไหน มีกำรทุจริตเกิดขึ้นแล้วในโครงกำร เข้ำข่ำยฉ้อโกง
ประชำชน พวกคุณเรียกร้องให้ฝ่ำยอื่นโปร่งใสตรวจสอบได้ วันนี้พวกคุณได้เงินประชำชนไป จะต้องตรวจสอบได้” 
“ช่อ”ท้าตรวจสอบในชั้นศาล 

ด้ำน น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ ชี้แจงเรื่องเงินบริจำคว่ำ  มีหลักฐำนกำรโอนเงินกว่ำ 2,431 
คน รวมทั้ง 15 รำยชื่อที่ นพ.วรงค์ กล่ำวหำว่ำเป็นอวตำร โดยได้ชี้แจงผ่ำนเพจคณะก้ำวหน้ำ  และจะด ำเนินคดีทำง
กฎหมำยกับ นพ.วรงค์ รวมถึงนำยบุญเกื้อ ปุสสเทโว อดีตผู้ช่วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ตนมองว่ำกำรออกมำกล่ำวหำเป็น
เกมกำรเมืองที่ไม่ลงทนุ และหวังดิสเครดิตทำงกำรเมือง 

“ยืนยันว่ำกำรยื่นฟ้องหมิ่นประมำททั้ง 2 คน ไม่ได้ต้องกำรใช้กฎหมำยเพื่อปิดปำก แต่ต้องกำรให้เป็นเยี่ยงอย่ำง
ว่ำ ไม่ควรมีใครถูกใส่ร้ำยป้ำยสีโดยปรำศจำกหลักฐำน ซึ่งได้มอบหมำยให้ฝ่ำยกฎหมำยไปยื่นฟ้องนำยบุญเกื้อ ก่อนจะ
รวบรวมหลักฐำนยื่นฟ้อง นพ.วรงค์ต่อไป” 

ส่วนจะให้ 15 รำยชื่อที่ถูกกล่ำวหำ ออกมำแสดงตัวยืนยันกับสังคมหรือไม่นั้น น.ส.พรรณิกำร์ กล่ำวว่ำ จะเป็น
กำรรบกวน แต่ขอให้สื่อไปตรวจสอบเอง และหำก นพ.วรงค์ อยำกเห็นหลักฐำนกำรโอนเงินทั้งหมด ขอให้ไปดูในชั้นศำล 
 
อ้ำงอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888302?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888302?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888302?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันพุธ ที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2563, 08.10 น. 

‘ไพศาล’ แฉไอ้โม่งป่วน กก.บห. ใหม ่‘พปชร.’ มั่นใจ‘ลุงปอ้ม’เอาอยู่ รับไหว สบายมาก 
 
 

 
 
 
8 กรกฎำคม 2563 นำยไพศำล พืชมงคล อดีตกรรมกำรผู้ช่วยรองนำยกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol มีเนื้อหำดังนี้ 
ถึงแม้บำงกลุ่มจะพยำยำมป่วนพรรคพลังประชำรัฐ และอำศัยกลไกภำยนอกโจมตีคณะกรรมกำรพรรคชุดใหม่อย่ำงไม่
หยุดยั้ง 
แต่เชื่อฝีมือลุงป้อมเถอะ 
เอำอยู่ รับไหว สบำยมำก 
ตอนนี้ก็เป็นช่วงจัดรัฐ!!! 
ซึ่งเป็นอ ำนำจของลุงตู่!!! 
ครำวนี้; 
-กำรแก้ไขปัญหำวิกฤติเศรษฐกิจที่ร้ำยแรงที่สุดในประวัติศำสตร์ของชำติ 
-กำรสร้ำงสมดุลกำรต่ำงประเทศ และ 
-กำรจัดสมดุลทำงกำรเมืองของพรรคร่วมรัฐบำลจะมีควำมส ำคัญ 
ก็เคยพยำกรณ์มำนำนแล้วไง ว่ำลุงตู่แกจะอยู่ไปจนกว่ำดำวมฤตยูจะจรออกจำกรำศีเมษนั่นแหละค่อยพูดกันอีกที 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/503960  
 

 
  

https://www.naewna.com/politic/503960
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วันพุธ ที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2563, 09.36 น. 

ก็แล้วแต่!‘บิ๊กป้อม’เมิน ‘เรืองไกร’ ยื่นยุบ พปชร. บอกแล้วแต่กฎหมาย 

 
 
8 กรกฎำคม 2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พป

ชร.) กล่ำวถึงกรณีนำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะท ำงำนฝ่ำยกฎหมำยพรรคเพ่ือไทย เตรียมยื่นคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) ยุบพรรค พปชร. เนื่องจำกปรำกฏภำพกรรมกำรบริหำรพรรคหลำยคน ไปเทียบเชิญ พล.อ.ประวิตร ขึ้น
เป็นหัวหน้ำพรรค โดยใช้สถำนที่ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ำรอยต่อ 5 จังหวัด ซึ่งอำจเข้ำข่ำยผิดพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ว่ำ “ก็แล้วแต่เขำ แล้วแต่กฎหมำย” 

เมื่อถำมว่ำ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎำคม นี้ จะเดินทำงไปประชุมใหญ่วิสำมัญพรรค พปชร.หรือไม่ พล.อ.ประวิตร 
ปฏิเสธที่จะตอบค ำถำมดังกล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/503972  
  

https://www.naewna.com/politic/503972
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สยำมรัฐออนไลน ์8 กรกฎำคม 2563 09:42 น.  

"บิ๊กป้อม" บอก แล้วแต่กฎหมายหลัง "เรอืงไกร" ยื่นยุบ พปชร.  
 

 
 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวถึงกรณีนำยเรือง

ไกร ลีกิจวัฒนะ คณะท ำงำนฝ่ำยกฎหมำยพรรคเพ่ือไทย  เตรียมยื่นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ยุบ พปชร. 
เนื่องจำกปรำกฏภำพกรรมกำรบริหำรพรรคหลำยคน ไปเทียบเชิญพล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้ำพรรค โดยใช้สถำนที่ของ
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ำรอยต่อ 5 จังหวัด ซึ่งอำจเข้ำข่ำยผิดพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง ว่ำ "ก็แล้วแต่เขำ แล้วแต่กฎหมำย" เมื่อถำมว่ำ วันที่ 10 ก.ค.นี้จะเดินทำงไปประชุมใหญ่วิสำมัญพรรค พปชร.
หรือไม ่พล.อ.ประวิตรปฏิเสธที่จะตอบค ำถำมดังกล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/168004  
  

https://siamrath.co.th/n/168004
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200708/3f5f751d9ab042e4a1f52652b78759b988bd6e2548d09d3b2594c5a8756e641e.jpeg?itok=X878ioV2
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7 ก.ค. 2563-11:52 น. 

คะแนนความนิยมของ ก้าวไกล กับ ความเป็นจริง "ซูเปอร์โพล" 

 
 
ซูเปอร์โพลล่ำสุดที่ให้คะแนนและควำมนิยมต่อพรรคก้ำวไกลมำเป็นอันดับ 1 หำกมีกำรเลือกตั้งวันนี้

ส่งผลให้พรรคก้ำวไกลกลำยเป็นต ำบลกระสุนตกไปโดยปริยำยเพรำะกำรทะยำนไปสู่อันดับ 1 ของพรรคก้ำวไกล
ไม่เพียงแต่ก ำชัยเหนือพรรคพลังประชำรัฐหำกยังเหนือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยใครก็รู ้อยู่ว่ำพรรคเพื่อไทยคือ
อวตำรแห่งพรรคพลังประชำชน พรรคไทยรักไทย และในควำมเป็นจริงนับแต่เลือกตั้งเมื่อเดือนมำกรำคม 2544 
เป็นต้นมำ 3 พรรคนี้ได้อันดับ 1 มำโดยตลอดแล้วเหตุใดเมื่อมำถึงกำรเลือกตั้งในปลำยเดือนมิถุนำยนกับต้น 
เดือนกรกฎำคมชัยชนะจะต้องเป็นของพรรคก้ำวไกล  ทั้งๆที่ในควำมเป็นจริงหำกเริ่มต้นจำกพรรคอนำคตใหม่ก็
เพิ ่งก่อตั ้งเมื ่อปี 2561 เพื ่อเข้ำสู ่กระบวนกำรเลือกตั ้งในเดือนมีนำคม 2562 ยังละอ่อนเป็นอย่ำงยิ ่งในทำง
กำรเมืองแล้วเหตุใดเพียงประสบกับกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 และกลำยมำเป็นพรรค
ก้ำวไกลจึงจะทะยำนเป็นพรรคอันดับ 1 ในยุทธจักรกำรเมืองเป็นเรื่องเหลือเชื่อและยำกยิ่งที่จะเป็นไปได้ในควำมเป็นจริง 

หำกมองจำกพื้นฐำนเดิมของ "ซูเปอร์โพล" ซึ ่งมีควำมใกล้ชิดและสนองตอบต่อคสช.และต่อรัฐบำล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อย่ำงต่อเนื่อง ผลกำรส ำรวจครั้งนี ้ก็น่ำสงสัยน่ำสงสัยใน "วำระซ่อนเร้น" ในทำง
กำรเมืองที่อยู่ "เบื้องลึก"เนื่องจำก "ปฏิกิริยำ" สวนต่อรัฐบำลของ "ซูเปอร์โพล" มีควำมเด่นชัดนับแต่เกิดกำรต่อสู้
ระหว่ำงกลุ่มต่ำงๆภำยในพรรคพลังประชำ รัฐซึ่งทวีควำมเข้มข้นในเดือนมิถุนำยนที่ผ่ำนมำเป็นควำมเข้มข้นใน
สภำพที่ "กลุ่ม 4 กุมำร" ถูกกดดัน รุกไล่ให้พ้นไปจำกพรรคพลังประชำรัฐ และอำจส่งผลสะเทือนไปถึงกำรปรับ
ครม.อันใกล้ ผลโพลจึงไม่เพียงแต่เสนอให้มี "กำรยุบสภำ" และสะท้อนควำมนิยมที่พุ่งขึ้นเป็นอย่ำงมำกของพรรค
ก้ำวไกล 

ไม่ว่ำในที่สุดแล้วพรรคก้ำวไกลได้รับควำมนิยมและมีโอกำสได้รับกำรเลือกตั้งมำเป็นอันดับ 1 หรือไม่ แต่
ในควำมเป็นไปทำงกำรเมือง ก็จะเป็นเครื่องตรวจสอบที่เป็นจริง1 ตรวจสอบควำมเป็นจริงว่ำพรรคก้ำวไกลอยู่ใน
สำยตำและควำมนิยมของประชำชนมำกน้อยเพียงใด1 ตรวจสอบเครื ่องมือของส ำนักโพลว่ำมีประสิทธิภำพ
หรือไม่ไม่จ ำเป็นต้องรอให้มีกำรยุบสภำ ไม่จ ำเป็นต้องรอผลของกำรเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น หำกแต่ในท่ำมกลำง
ควำมเป็นไปของกำรเมืองก็ จะเป็นเครื่องตรวจสอบได้เป็นอย่ำงดี  
 อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4455630  

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4455630
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/7-FootNote.jpg
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7 กรกฎำคม 2563 - 12:55 น. 

กลัว ส.ส.หนี "เจ๊หน่อย" ลุยสารคาม 

 
 
อีสานเพื่อไทยมีคลื่นใต้น้ า "เจ๊หน่อย" เยือนมหาสารคาม วัดบารมี ไม่เจอหน้า "หัวเขียง" และ "โจ้ สาร  
ป่วนไปทั้งภำคอีสำน หลัง “แรมโบ้” สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี จับมือ 

อำนนท์ แสนน่ำน อดีตแกนน ำหมู่บ้ำนเสื้อแดง จัดอีเวนท์มอบป้ำยเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนคนท้องถิ่น เรำรักประเทศ
ไทย ให้แก่ผู้น ำเครือข่ำยวิสำหกิจฯ ทั้ง 20 จังหวัดภำคอีสำนที่โรงแรมใหญ่ ใจกลำงเมืองมหำสำรคำม 

คอกำรเมืองมหำสำรคำมวิเครำะห์ว่ำ นี่เป็นแผนสลำยสีเสื้อ เพ่ือรองรับกำรย้ำยขั้วของ ส.ส.เพ่ือไทยบำง
กลุ่ม ดังที่ทรำบกัน ก่อนหน้ำนี้ มีข่ำวลือว่ำ ประยุทธ์ ศิริพำนิชย์ แกนน ำเพ่ือไทย สำยอีสำน และอดีต ส.ส.มหำสำรคำม 
เตรียมอพยพ ส.ส.จ ำนวนหนึ่ง ไปช่วย “บิก๊ตู่” สร้ำงรัฐบำลไทยสร้ำงชำติ ต่อมำ “หัวเขียง” ประยุทธ์ ได้ออกมำปฏิเสธ
ข่ำวนี้แล้ว รวมถึงพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย ที่ย้ำยขั้วมำช่วยงำนรัฐบำลประยุทธ์ ก็บอก
ว่ำ ไม่ได้คุยกับประยุทธ์ ถึงเรื่องย้ำยพรรค และเป็นไปได้ยำก ประยุทธ์ อยู่ พรรคเพ่ือไทย เป็นที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำน
ท ำงำนด้ำนกฎหมำยอยู่คงไม่ออกมำ  
เจ๊หน่อยเยือนอีสาน 

ช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย มีคิวพิเศษลงพื้นที่ 
อ.กันทรวิชัย,อ.โกสุมพิสัย และ อ.เมืองมหำสำรคำม โดยมี ส.ส.เจ้ำถิ่น อย่ำง สุทิน คลังแสง ,นพ.กิตติศักดิ์ คณำสวัสดิ์ 
และจิรวัฒน์ ศิริพำนิชย์ มำให้กำรต้อนรับ นอกจำกนี้ “คุณหญิงหน่อย” ยังเดินสำยไปท ำบุญที่วัดอุทัยทิศ อ.เมือง จ.
มหำสำรคำม เป็นประธำนในพิธีวำงศิลำฤกษ์ “มหำเจดีย์ศรีมงคล” 
ไม่เห็นหน้าเสี่ยโจ้ 

ผู้สันทัดกรณีตั้งข้อสังเกตว่ำ จ.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย มี ส.ส.เขต 5 คน แต่มำต้อนรับ “เจ๊หน่อย” แค่ 3 
คน  คื อ  นพ . กิ ต ติ ศั กดิ์  คณำส วั ส ดิ์  เ ขต  1, จิ ร วัฒน์  ศิ ริ พ ำนิ ช ย์  เ ข ต  4 และ  สุ ทิ น  คลั ง แส ง  เ ขต  5 
ที่ขำดไป 2 คน ได้แก่ ไชยวัฒน์ ติณรัตน์ เขต 2 และยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เขต 4  กรณีของ เสี่ยโจ้-ยุทธพงศ์ อยู่ในสำย
บ้ำนริมคลอง ของสำรวัตรเฉลิม เช่นเดียวกับ “หัวเขียง” ประยุทธ์ ที่ส่งตัวแทนลูกชำย-จิรวัฒน์ ไปต้อนรับคุณหญิง
หน่อย ส่วน ส.ส.อีสำน ที่มำแสดงตัวต่อหน้ำคุณหญิงหน่อย ก็มี คมเดช  ไชยศิวำมงคล ส.ส.กำฬสินธุ์,บุญรื่น ศรีธเรศ 
ส.ส.กำฬสินธุ์, สรัสนันท์  อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น,บัลลังก์ อรรณพพร ส.ส.ขอนแก่น,  เศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ อดีต 
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ส.ส.ร้อยเอ็ด , สุรจิตร  ยนต์ตระกูล อดีต ส.ส.มหำสำรคำม และศรีเมือง  เจริญศิริ อดีต ส.ว.มหำสำรคำม  ถ้ำวัดกันด้วย
ก ำลัง ก็ถือว่ำ ไม่คึกคัก เพรำะเพ่ือไทย มี ส.ส.เป็นร้อยคนในภำคอีสำน แม้ผลกำรส ำรวจควำมนิยมในพรรคกำรเมือว
ของ ซูเปอร์โพลล์ หำกมีกำรเลือกตั้งวันนี้ ประชำชนยังจะเลือกพรรคเพ่ือไทย เป็นอันดับ 1 แต่ปัญหำควำมขัดแย้ง
ภำยในพรรคก็ยังคุกรุ่น รอวันระเบิด 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/436258?adz= 
 
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/436258?adz=
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วันท่ี 7 กรกฎำคม 2563 - 13:00 น. 

บทบาทและสถานะของการเลือกตั้งซ่อม ตอ่การเมืองและประชาธปิไตยของไทย  
โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 

 
กำรศึกษำเรื่องของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบทบำทและสถำนะของกำรเลือกตั้งซ่อมต่อประชำธิปไตยในประเทศ

ไทยนั้นยังไม่ได้มีกำรศึกษำมำกนัก เมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมกำรศึกษำพฤติกรรมกำรเลือกตั้งในภำพรวมที่ศึกษำกันเป็น
มหกรรมในทุกครั้งหลังกำรเลือกตั้งทั่วไป หรือในกำรเลือกตั้งซ่อมนั้นก็อำจมีกำรศึกษำบ้ำง แต่ไปเน้นกำรศึกษำเฉพำะ
ครั้งเฉพำะครำว ไม่ได้ศึกษำภำพรวมของกำรเลือกตั้งซ่อมในประเทศไทย  ผมเองก็ยังไม่มีโอกำสจะคิดเรื่องนี้อย่ำงเป็น
ระบบ แต่เล็งเห็นควำมส ำคัญว่ำจะเข้ำใจภำพรวมของเรื่องกำรเลือกตั้งซ่อมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่ำงไร เลยลองน ำ
บำงประเด็นมำน ำเสนอ โดยเฉพำะในระบอบกำรเมืองปัจจุบันที่เรียกรวมๆ ว่ำระบอบประยุทธ์ 2 นี้ อำจจะด้วยเงื่อนไข
ที่ควรพิจำรณำประเด็นเรื่องบทบำทและสถำนะของกำรเลือกตั้งซ่อมอย่ำงน้อย 8 ประกำร 

1.ระบอบประยุทธ์ 2 เป็นกำรเปลี่ยนผ่ำนที่ส ำคัญจำกกำรท ำรัฐประหำร (ประยุทธ์ 1 หรือ คสช.) โดยเป็นกำร
เปลี่ยนผ่ำนจำกระบอบรัฐประหำรยึดอ ำนำจที่ไม่มีกำรเลือกตั้ง แต่มีกำรแต่งตั้งเครือข่ำยแม่น้ ำแต่ละสำยเข้ำมำท ำงำนใน
หน้ำที่ของรัฐสภำ มำสู่กำรใช้กำรเลือกตั้งในกำรเปลี่ยนผ่ำน 

2.แต่ในกำรเลือกตั้งที่ท ำหน้ำที่ในกำรเปลี่ยนผ่ำนนี้ท ำโดยกำรที่ระบอบประยุทธ์ 1 หรือ คสช.ยังคุมอ ำนำจรัฐ
อยู่ โดยเฉพำะระบบรำชกำรและระบบควำมม่ันคง 

3.นอกจำกนั้น ในระบบกำรเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญใหม่นั้นถูกร่ำงขึ้นโดยที่ฝ่ำยระบอบประยุทธ์ 1 ยังคง
ได้เปรียบอยู่ และมีข้อวิพำกษ์วิจำรณ์มำกมำย อำทิ ระบบกำรคัดวุฒิสภำภำยใต้ช่วงระยะเปลี่ยนผ่ ำน/บทเฉพำะกำล 
หรือกำรค ำนวณสูตรเลือกตั้งของ กกต.ที่เริ่มมำชัดเจนจริงๆ หลังผลกำรเลือกตั้งทั่วไปออกแล้ว 

4.ในกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกระบอบประยุทธ์ 1 ไปสู่ประยุทธ์ 2 นั้นไม่ได้มีแต่เรื่องกำรเลือกตั้ง กฎกติกำต่ำงๆ ที่
ผลักดันมำจำกระบอบที่แล้ว รวมทั้งกลไกรัฐและองค์กำรอิสระที่ดูจะเชื่อมโยงไปในทิศทำงเดียวกันในระดับหนึ่ง แต่กำร
เกิดพรรคพลังประชำรัฐก็มีควำมส ำคัญในฐำนะกลไกขับเคลื่อนกำรเมืองในระยะเปลี่ยนผ่ำน ที่ชัดเจนกว่ำระบอบก่อนๆ 
อำทิ ระบอบพลเอกเปรมที่ไม่มีพรรคกำรเมืองของตัวเอง ระบอบ คสช.ที่แม้จะมีพรรคกำรเมืองที่สนับสนุน รสช.แต่ก็ไม่
มีกลไกเชื่อมโยงโดยตรง หรือสมัยจอมพล ป. จอมพลถนอม ก็จะมีลักษณะของกำรเชื่อมโยงที่แนบแน่นกว่ำ เช่น เป็น
ส่วนหนึ่งของพรรคไปเลย ขณะที่กำรจัดควำมสัมพันธ์ของพลังประชำรัฐที่สุดท้ำยมีพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้ำพรรค
อย่ำงเปิดเผยแต่ไม่มีกลไกกองทัพภำยในพรรค พลเอกประยุทธ์ที่ไม่ยึดโยงตรงกับพรรค และพลเอกอนุพงษ์ที่คุม
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กระทรวงมหำดไทย เป็นสูตรใหม่ที่น่ำสนใจ และไม่ได้ย้อนรอยตรงกับประสบกำรณ์กำรสืบสำนอ ำนำจในอดีตอย่ำงถอด
แบบกันมำ 

5.ระบอบประยุทธ์ 2 นี้ผ่ำนมำได้เพียงปีกว่ำๆ ก็มีกำรเลือกตั้งซ่อมไปแล้วถึง 4 ครั้ง และก ำลังจะมีกำรเลือกตั้ง
ซ่อมในครั้งที่ 5 ที่สมุทรปรำกำรเขต 5 ในเร็วๆ นี้ นับได้ว่ำเป็นระบอบกำรเมืองที่มีกำรเลือกตั้งซ่อมไม่น้อย และแม้ว่ำ
อำจจะไม่ได้เยอะมำกที่สุด แต่ก็ถี่มำกท่ีสุดระบอบหนึ่งในช่วงปีแรกของกำรเลือกตั้ง 
มำลองดูกรณี รัฐบำลทักษิณ ชินวัตร (1) (17/02/2544-11/03/2548) มีกำรเลือกตั้งซ่อมทั้งหมด 27 ครั้ง ได้แก่ 
พิษณุโลก เขต 6 กำญจนบุรี เขต 5 ขอนแก่น เขต 10 นครนำยก เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 5 สุรินทร์ เขต 4 อุบลรำชธำนี เขต 
1 และเขต 10 กทม. เขต 4 และเขต 26 กำฬสินธุ์ เขต 2 จันทบุรี เขต 1 นครพนม เขต 3 นนทบุรี เขต 3 เพชรบูรณ์ 
เขต 4 มหำสำรคำม เขต 2 มุกดำหำร เขต 2 ลพบุรี เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 1 และเขต 5 สิงห์บุรี เขต 2 อุทัยธำนี เขต 1 
อุบลรำชธำนี เขต 10 ศรีสะเกษ เขต 1 นนทบุรี เขต 3 นครปฐม เขต 3 สงขลำ เขต 3 

รัฐบำลทักษิณ ชินวัตร (2) (11/03/2548-19/09/2549) มีกำรเลือกตั้งซ่อมทั้งหมด 7 ครั้ง ได้แก่ อุดรธำนี เขต 
2 พิจิตร เขต 3 สตูล เขต 2 สิงห์บุรี เขต 1 อุทัยธำนี เขต 1 นครพนม เขต 4 พิจิตร เขต 1 
รัฐบำลสมัคร สุนทรเวช (6/02/2551-18/09/2551) มีกำรเลือกตั้งซ่อมทั้งหมด 1 ครั้ง ได้แก่ เชียงรำย เขต 3 
รัฐบำลสมชำย วงศ์สวัสดิ์ (24/09/2551-19/12/2551) มีกำรเลือกตั้งซ่อมทั้งหมด 1 ครั้ง ได้แก่ เพชรบูรณ์ เขต 2 

รัฐบำลอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ (20/12/2551-9/08/2554) มีกำรเลือกตั้งซ่อมทั้งหมด 41 ครั้ง ได้แก่ กทม. เขต 10 
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 นครปฐม เขต 1 นครพนม เขต 1 นรำธิวำส เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 2 และเขต 4 ปทุมธำนี เขต 1 
มหำสำรคำม เขต 1 ร้อยเอ็ด เขต 2 รำชบุรี เขต 1 ลพบุรี เขต 1 ล ำปำง เขต 1 ล ำพูน เขต 1 ศรีสะเกษ เขต 1 และเขต 
2 สมุทรปรำกำร เขต 1 สระบุรี เขต 2 สิงห์บุรี เขต 1 สุพรรณบุรี เขต 1 และเขต 2 อ่ำงทอง เขต 1 อุดรธำนี เขต 2 
อุทัยธำนี เขต 1 อุบลรำชธำนี เขต 2 และเขต 3 นนทบุรี เขต 2 ร้อยเอ็ด เขต 3 สกลนคร เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 1 สุ
รำษฎร์ธำนี เขต 1 สงขลำ เขต 1 มหำสำรคำม เขต 1 ปรำจีนบุรี เขต 1 กทม. เขต 6 สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 กทม. เขต 2 
ขอนแก่น เขต 2 นครรำชสีมำ เขต 6 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 สุรินทร์ เขต 3 

รัฐบำลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (9/08/2554-22/05/2557) มีกำรเลือกตั้งซ่อมทั้งหมด 14 ครั้ง ได้แก่ ปทุมธำนี เขต 
5 เชียงใหม่ เขต 3 ล ำพูน เขต 2 ลพบุรี เขต 4 เชียงใหม่ เขต 3 กทม. เขต 12 กทม. เขต 7 เขต 26 เขต 29 ชุมพร เขต 
1 ตรัง เขต 2 นครศรีธรรมรำช เขต 3 สงขลำ เขต 6 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 
6.ในอีกด้ำนหนึ่งนั้นกำรเกิดกำรเลือกตั้งที่กติกำซับซ้อนขึ้น (มีระบบจัดสรรปันส่วนผสม ที่นับทุกเสียง) และมีพรรค
กำรเมืองที่ต่อท่ออ ำนำจแบบที่เป็นอยู่ก็ย่อมท ำให้พลวัตของกำรเมืองในท้องถิ่นนั้นเองมีควำมส ำคัญมำกขึ้น เครือข่ำย
ท้องถิ่นต่ำงๆ ก็ท ำงำนอย่ำงคึกคักเพ่ือให้ทุกเสียงมีควำมหมำยและถูกนับ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนบัญชีรำยชื่อของพรรค
ในภำพรวม 

7.จำกผลกำรเลือกตั้งซ่อมที่ผ่ำนมำ 4 ครั้ง พรรคพลังประชำรัฐชนะถึง 3 ใน 4 ครั้ง (ขอนแก่น เขต 7 
ก ำแพงเพชร เขต 2 ล ำปำงเขต 4) และอีกครั้งเป็นกำรทวงคืนพ้ืนที่ของเครือข่ำยท้องถิ่นเก่ำในพ้ืนที่ (นครปฐม เขต 5) 
โดยทั้งหมดเป็นฝ่ำยรัฐบำล และเป็นกำรยืนยันแชมป์แค่ครั้งเดียว (ก ำแพงเพชร) ที่เหลือสำมที่เป็นกำณได้ชัยชนะจำก

ฝ่ำยค้ำน (อนำคตใหม่ 1 และเพ่ือไทยถึง 2 ที่  
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8.ผลกำรเลือกตั้งซ่อม 4 ครั้งในระบอบประยุทธ์นั้นจะพบว่ำ ฝ่ำยรัฐบำลได้รับคะแนนเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
แทบจะเท่ำตัวหนึ่งในกรณีพ้ืนที่ที่แพ้มำก่อน (นครปฐม เขต 5 เพ่ิมจำก 12,279 เป็น 37,675 ขอนแก่น เขต 7 จำก 
26,553 เป็น 40,252 ก ำแพงเพชร เขต 2 จำก 34,271 เป็น 45,740 และล ำปำงเขต 4 จำก 30,368 เป็น 61,914 
ขณะที่ฝ่ำยค้ำน แม้ว่ำจะมีหลำยกรณีท่ีได้เพ่ิมข้ึน แต่ก็ถือว่ำลดลงถ้ำรวมคะแนนฝ่ำยค้ำนด้วยกันเข้ำไป 

ก่อนที่จะมำอภิปรำยต่อนั้น อยำกน ำเข้ำมิติด้ำนแนวคิดเรื่องของควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเลือกตั้งซ่อม (by-
election) กับกำรเมืองประชำธิปไตยในระดับทฤษฎีไว้สักหน่อย เพรำะกำรวิเครำะห์ เรื่องของกำรเลือกตั้งซ่อมกับ
ภำพรวมของกำรเมืองและประชำธิปไตยส่วนใหญ่มักจะไปอยู่ในเรื่องกำรตั้งข้อสังเกตเฉพำะกำรเลือกตั้งมำกกว่ำกำร
มองในภำพกว้ำงของกำรเลือกตั้่งหลำยครั้ง งำนในต่ำงประเทศเองนั้นก็ศึกษำเรื่องกำรเลือกตั้งซ่อมในฐำนะแนวคิด
ทฤษฎีอยู่น้อย แต่ก็มีร่องรอยที่น่ำสนใจอยู่บ้ำง จะขอยกตัวอย่ำงประเด็นที่น่ำสนใจสักสองประกำร 

1.แนวคิดกำรศึกษำกำรเลือกตั้งซ่อม โดยมองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเลือกตั้งซ่อมกับควำมนิยมในตัวของ
รัฐบำล และวงจรควำมนิยมของรัฐบำล: ในงำนของ Stray และ Silver (“Government Popularity, By-Elections 
and Cycles”. Parliamentary Affairs. 36:1. 1983. 49-55). ตั้งค ำถำมว่ำกำรเลือกตั้งซ่อมจะเป็นตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้
ไหมในเรื่องของควำมนิยมที่มีต่อรัฐบำล (เพรำะผลกำรเลือกตั้งมันวัดได้เป็นรูปธรรมกว่ำผลกำรส ำรวจควำมนิยม หรือ
โพล) โดยเฉพำะกรณีศึกษำของกำรเมืองอังกฤษในช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 ถึง ค.ศ.1979 

ประเด็น/ตัวแปรส ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมนิยมต่อรัฐบำลและผลกำร
เลือกตั้งซ่อมนั้นก็คือเรื่องของ “วงจรของควำมนิยม” ต่อรัฐบำล หมำยถึงว่ำ โดยทั่วไปรัฐบำลมักจะมีควำมนิยมที่ลดลง
หลังจำกได้ชัยชนะในกำรเลือกตั้ง และจะมีควำมนิยมที่ตกต่ ำสุดในช่วงครึ่งทำง และจะเริ่มมีควำมนิยมเพ่ิมขึ้นเมื่อเริ่ม
นับถอยหลังสู่กำรเลือกตั้งครั้งใหม่ 

ในแง่นี้ข้อค้นพบที่ส ำคัญในกำรเมืองอังกฤษในอดีตจนถึงทศวรรษที่ 1980 ก็คือ แม้ว่ำพรรคฝ่ำยค้ำนอำจจะ
ได้รับชัยชนะ แต่ชัยชนะนั้นไม่ได้จะยั่งยืน อะไร อำจจะดีใจในระยะสั้นๆ เพรำะชัยชนะอำจจะเรียกว่ำ anti-
government swing หรือเป็นกำรพลิกชนะแบบสุดขั้วในแง่ของกำรให้ควำมหมำยของกำรลงคะแนนเสียงว่ำเป็นกำร
แสดงออกของกำรต่อต้ำนรัฐบำล 

แต่ในอีกด้ำนหนึ่ง กำรเลือกตั้งซ่อมนั้นอำจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเรื่องของควำมนิยมในรัฐบำลเสมอไป 
บำงทีปัจจัยเรื่องกำรลงคะแนนเสียงที่มีคนมำลงคะแนนน้อยกว่ำกำรเลือกตั้งระดับชำติ และเรื่องรำวกำรรณรงค์ที่อำจ
เป็นเรื่องในท้องถิ่นมำกกว่ำเรื่องระดับชำติก็มีควำมส ำคัญ 

วงจรกำรเลือกตั้งและควำมนิยมต่อรัฐบำลนั้นอำจจะมีอยู่สี่ช่วงเวลำ คือกำรเลือกตั้ง จำกนั้นก็คือช่วงข้ำวใหม่
ปลำมัน (honeymoon) ช่วงครึ่งทำงท่ีตกต่ ำ เพรำะอำจจะไม่ได้อะไรที่รัฐบำลให้สัญญำไว้ตำมท่ีเรำคำดหวัง และผลงำน
ทำงเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดี (middle) และช่วงของกำรกลับสู่ควำมคุ้นเคย (homing) ที่หมำยถึงว่ำก็คงจะกลับไปเลือก
พรรคเดิม 

2.แนวคิดกำรศึกษำกำรเลือกตั้งซ่อม โดยมองตกลงแล้วกำรเลือกตั้งซ่อมจะถือว่ำเป็นเรื่องกำรลงประชำมติของ
ประชำชนต่อรัฐบำล/ระบอบกำรเมืองได้ไหม? หรือกำรเลือกตั้งซ่อมเป็นเพียงตัวบ่งชี้ถึงเงื่อนไข-บริบทของกำรรณรงค์
เลือกตั้งในพ้ืนที่นั้นๆ หรือเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ภำพรวมของควำมนิยมและควำมชอบธรรมของรัฐบำล อำทิ กำรเลือกตัว
ผู้สมัคร (candidate specific) งำนวิจัยที่น่ำสนใจคืองำนของ Frank B. Feigert และ Pippa Norris. (“Do By-
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Elections Constitute Referenda?: A Four-Country Comparison”. Legislative Studies Quarterly. 15:2, May 
1990: 183-200) โดยศึกษำกำรเลือกตั้งซ่อมระหว่ำงปี 1945-1987 ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนำดำ 
และสหรัฐอเมริกำ 

โดยภำพรวมจำกงำนวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่ำ แม้ว่ำผลกำรเลือกตั้งเพียงเขตเดียวอำจจะไม่ได้ท ำให้รัฐบำลล้ม หรือแพ้เกม
สภำ (เว้นแต่กรณีที่ก้ ำกึ่งมำกๆ อย่ำงกรณีพรรคแรงงำนของอังกฤษที่เสียสถำนะเสียงข้ำงมำกในช่วง 1974-1979) แต่
ผลกำรเลือกตั้งซ่อมก็มีผลต่อควำมนิยมของพรรค และก ำลังใจของสมำชิกพรรคในกำรท ำงำนกำรเมือง มีผลต่อภำวะ
ผู้น ำ ต่อควำมขัดแย้งภำยในพรรค หรือแม้กระทั่งมีผลต่อควำมนิยมของพรรคเล็กๆ หำกได้คะแนนเพ่ิมขึ้น หรือ
แม้กระทั่งมีผลต่ออนำคตและควำมคำดหวังของผู้คนที่มีต่อพรรค โดยเฉพำะในกรณีกำรเมืองที่มีพรรคใหญ่ๆ แข่งกัน 
กำรที่พรรคเล็กมีคะแนนเสียงเพ่ิมขึ้นก็อำจส่งผลให้รูปแบบระบอบกำรเมืองที่มีแต่พรรคใหญ่นั้นเปลี่ยนแปลงไปได้ และ
ท ำให้พรรคเล็กเป็นที่รู้จักของสื่อมำกขึ้น 

นอกจำกนั้นแล้ว กำรเลือกตั้งซ่อมยังอำจมีบทบำทในกำรเป็นกำรลองสนำมในกำรใช้กำรรณรงค์หำเสียง
เลือกตั้งใหม่ๆ ที่อำจจะน ำไปใช้ในกำรเลือกตั้งทั่วไปในอนำคต และเป็นเวทีในกำรฝึกฝนบุคลำกรของพรรค นักกิจกรรม
ต่ำงๆ รวมไปถึงตัวองค์กรที่ก ำกับดูแลกำรเลือกตั้ง และแม้กระทั่งสื่อที่จะค้นหำรูปแบบกำรรำยงำนข่ำวและน ำเสนอ
ข้อมูลใหม่ๆ ในกำรเลือกตั้งรอบนี้ หรือในบำงที่ผลกำรเลือกตั้งซ่อมอำจจะส่งผลให้ตัวรัฐบำลนั้นจะตัดสินใจว่ำจะอยู่ต่อ
อย่ำงไร และจะก ำหนดยุทธศำสตร์กำรเลือกตั้งทั่วไปเมื่อไหร่ หมำยถึงว่ำจะยุบสภำแล้วเลือกตั้งทั่วไปเมื่ อไหร่ (ในหลำย
ประเทศกำรยุบสภำเพ่ือเลือกตั้งทั่วไป ไม่ได้เกิดเมื่อรัฐบำลเพลี่ยงพล้ ำแพ้โหวต หรือควำมนิยมตกต่ ำ แต่อำจเกิดจำกกำร
ที่รัฐบำลวำงแผนยุบสภำก่อนครบเทอมในช่วงเวลำที่ได้รับควำมนิยม เพ่ือให้ได้รับควำมนิยมสูงขึ้นในกำรเลือกตั้งครั้ง
หน้ำ) 

ในด้ำนหนึ่งกำรเลือกตั้งซ่อมอำจเป็นตัวบ่งชี้ถึงกำรผสมกันของปรำกฏกำรณ์และปัจจัย-เงื่อนไขทำงกำรเมือง
หลำยประกำร อำทิ กำรรณรงค์หำเสียง ควำมนิยมของผู้สมัคร ควำมแข็งแกร่งของกำรจัดองค์กรรณรงค์ในพ้ืนที่ (ถ้ำ
มองในบริบทบ้ำนเรำก็อำจจะมีทั้งกำรรณรงค์บนดินและใต้ดิน) เม็ดเงินและกำรใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง เงื่อนไขแวดล้อม
ต่ำงๆ ที่ส่งผลต่อกำรแข่งขันในช่วงเวลำนั้น บริบททำงกำรเมืองในท้องถิ่นนั้น ควำมนิยมและสนใจของสื่อ กำรคำดกำรณ์
ที่มีต่อผลกำรเลือกตั้ง (อำทิ สูสีหรือไม่สูสี) รวมทั้งควำมคำดหวังที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำล/ทิศทำง -นโยบำยของ
รัฐบำล ในบำงกรณี เช่น อังกฤษก็มีควำมเข้ำใจว่ำ กำรเลือกตั้งซ่อมนั้นไม่มีอะไรมำกนัก เพรำะกำรเมืองระดับชำติมีผล
มำกกว่ำ เนื่องจำกมันเป็นรเรื่องเกี่ยวกับกำรต่อสู้ของสองพรรคมำกกว่ำเรื่องของกำรวำงตัวผู้สมัครในท้องที่ (ท ำนองเอำ
เสำไฟฟ้ำลงก็ชนะ ไม่ได้เกี่ยวกับกำรคัดตัวผู้สมัคร) 

ในอีกด้ำนของกำรพิจำรณำ มีข้อเสนอที่ว่ำกำรเลือกตั้งซ่อมนั้นเป็นเรื่องของกำรลงประชำมติของประชำชนต่อ
ผลงำนของรัฐบำลโดยเฉพำะด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจ แต่กระนั้นก็ดียังพบว่ำ อำจมีเงื่อนไขอ่ืนอีกมำกมำยที่ส่งผลต่อ
กำรเลือกตั้งซ่อม ซึ่งอำจรวมไปถึงเรื่องของอิทธิพลและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรเลือกตั้งกับโพลในช่วงนั้น 

ผลกำรวิจัยของ Feigert และ Norris มีส่วนคล้ำยกับงำนของ Stray และ Silver ที่ได้กล่ำวถึงก่อนหน้ำนั้น 
ตรงที่เห็นว่ำทั้งสี่ประเทศนั้น ช่วงกลำงเทอมของรัฐบำลเป็นช่วงที่ควำมนิยมของรัฐบำลตกต่ ำสุดและสะท้อนมำจำกผล
กำรเลือกตั้งซ่อม โดยเฉพำะอังกฤษ และแคนำดำ แต่ควำมรุนแรงของกำรลดลงของควำมนิยมและกำรฟ้ืนตัวกลับมำ
ของควำมนิยมในแต่ละประเทศก็ต่ำงกัน และก็มีช่วงเวลำที่่ต่ำงกันด้วย และผลกำรวิจัยชี้ว่ำ ควำมเชื่อที่ว่ำกำรเลือกตั้ง
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ซ่อมเป็นเรื่องของพ้ืนที่และเป็นเรื่องของตัวผู้สมัครนั้นไม่ค่อยจะจริงสักเท่ำไหร่ เพรำะถ้ำเป็นเรื่องของผู้สมัครจะต้องเห็น
แบบแผนของผลคะแนนที่สับสนวุ่นวำย คือมีทั้งท่ีชนะและแพ้ปะปนกันไปจนจับแบบแผนไม่ได้ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมำยควำม
ว่ำลักษณะท้องที่และตัวผู้สมัครไม่ส ำคัญ แต่ควำมส ำคัญหลักคือบทบำทและสถำนะของกำรเลือกตั้ง ซ่อมที่มีต่อกำร
เลือกตั้งในระดับชำติ 

ดังนั้น กำรเลือกตั้งซ่อมจึงท ำหน้ำที่เป็นหนึ่งในกำรลงประชำมติและสะท้อนควำมนิยมที่มีต่อรัฐบำล และตัว
พรรคกำรเมืองที่เป็นกลไกส ำคัญในกำรเลือกตั้งและในกำรบริหำรประเทศ  ในกรณีของอังกฤษและแคนำดำนั้น 
ควำมสัมพันธ์ของกำรเลือกตั้งซ่อมกับกำรท ำหน้ำที่เป็นกำรลงประชำมติรัฐบำลในระดับประเทศมีควำมแจ้งชัด แต่ใน
กรณีของอเมริกำและออสเตรเลียอำจจะไม่ชัดแจ้งขนำดนั้น และมีแนวโน้มว่ำปัจจัยในแง่ตัวผู้สมัครอำจจะมีอิทธิพล
เช่นกัน ส่วนหนึ่งเพรำะว่ำระบบพรรคกำรเมืองนั้นไม่ได้เข้มแข็งขนำดนั้นในอเมริกำ 
ขณะที่ออสเตรเลียนั้นข้อค้นพบนั้นกระจัดกระจำยหำแบบแผนได้ยำก 

จำกที่พิจำรณำนั้นเรำจะพบว่ำในประเทศที่เป็นประชำธิปไตยกำรตั้งค ำถำมเรื่องของกำรเลือกตั้งซ่อมกับ
ภำพรวมของประชำธิปไตยและควำมนิยมของรัฐนั้นมีกำรใช้ตัวแปรไม่มำกนัก ขณะที่ในกรณีของบ้ำนเรำ อำจจะต้อง
พิจำรณำมิติอ่ืนๆ ประกอบด้วย เช่น นอกเหนือจำกควำมนิยมของรัฐบำลแล้ว อำจจะต้องพิจำรณำปัจจัยด้ำนกติกำและ
กำรก ำกับกติกำ ปัจจัยด้ำนสมรรถนะของรัฐโดยเฉพำะรัฐรำชกำรที่อิงอ ำนำจตัวเองกับรัฐบำล ปัจจัยโครงข่ำยควำมนิยม
ในท้องถิ่นและกำรจัดองค์กรในพื้นที่ที่รวมทั้งเรื่องของอิทธิพลและอ ำนำจของเครือข่ำยท้องถิ่นที่มีมิติที่ไม่เหมือนกับกำร
เลือกตั้งของประเทศต้นแบบประชำธิปไตยทั้งหลำย ซึ่งกลุ่มงำนวิชำกำรที่ว่ำด้วยเรื่องของระบอบลูกผสม  (hybrid 
regime) ที่ให้ควำมสนใจควำมเป็นเผด็จกำรที่ซ่อนรูปอยู่ในระบอบประชำธิปไตย และปมปัญหำกำรสร้ำงสรรค์จรรโลง
ประชำธิปไตย (democratization) ก็มีผลต่อกำรท ำควำมเข้ำใจเรื่องบทบำทของกำรเลือกตั้งที่มีต่อประชำธิปไตยใน
หลำกหลำยมิติขึ้น (อำทิ งำนของผมชิ้นที่ว่ำด้วย “เมื่อกำรเลือกตั้งท ำให้เผด็จกำรอยู่นำนขึ้น” มติชน 21 พ.ค.2562 และ 
“พรรคสืบสำนเผด็จกำรในกระบวนกำรสร้ำงประชำธิปไตย” มติชน 27 ส.ค.2562) 

เรื่องบทบำทและสถำนะของกำรเลือกตั้งซ่อมต่อกำรเมืองและประชำธิปไตยเป็นเรื่องที่ต้องพยำยำมท ำควำม
เข้ำใจในลักษณะของทฤษฎีมำกขึ้น ไม่ใช่มองว่ำเป็นเรื่องของกำรโกงและกำรซื้อเสียงเท่ำนั้น เพรำะเรื่ องของกำรโกง 
กำรใช้อ ำนำจและอิทธิพลและกำรซื้อเสียงนั้นเมื่อถูกน ำมำพิจำรณำในหลักวิชำกำรเรำจะพบว่ำมันวัดค่ำโดยตรงไม่ได้ 
มันวัดได้เป็นกรณีและบำงกรณีมันก็ถูกปัดตกไปจำกกระบวนกำรตรวจสอบ ซึ่งไม่ใช่ว่ำเพรำะไม่มีแต่อำจจะเป็นเพรำะว่ำ
ไม่เข้ำองค์ประกอบ ซึ่งหนทำงหนึ่งที่จะพิจำรณำในระดับทฤษฎีและแนวคิดได้ก็คือกำรตั้งค ำถำมอีกชุดว่ำ กำรทุจริตซื้อ
เสียงนั้นถูกตัดสินและจัดกำรอย่ำงไรภำยใต้กระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งก็เป็นอีกหัวข้อที่ต้องถกเถียงกันในระยะยำวต่อไป 

กล่าวโดยสรุปก่อนที่จะได้พิจารณาการรณรงค์การเลือกตั้งซ่อมที่สมุทรปราการ เขต 5 ในเร็วๆ นี้ ซึ่ง
นับเป็นครั้งที่ 5 ของการเลือกตั้งซ่อมในระบอบประยุทธ์ 2 สิ่งท่ีน่าสนใจคือ การทบทวนสถานะและบทบาทของการ
เลือกตั้งซ่อมในการเมืองประชาธิปไตยของไทยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งตั้งค าถามถึงความเป็นไปได้
ในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใต้กฎกติกาและอ านาจของระบอบท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายการเมืองและประชาธิปไตยในอนาคตให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2256342  

https://www.matichon.co.th/columnists/news_2256342
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วันท่ี 7 กรกฎำคม 2563 - 13:00 น. 

(ไม่) ปรับ ครม.  
โดย ศุกร์ มังกร 

 

273 เสียงที่ลงมติรับหลักกำรร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564 วงเงิน 3.3 ล้ำนล้ำน
บำท เอำชนะ 200 เสียงไปแบบชิล-ชิล หำยห่วงในแง ่“ตัวเลข” ที่รัฐบำลไม่ใช่เสียงปริ่มน้ ำอีกแล้ว 
แม้ว่ำจะโดนถล่มสะบักสะบอมไม่เฉพำะฝ่ำยค้ำน แต่ฝ่ำยเดียวกันอย่ำง “ประชำธิปัตย์” ก็ดำหน้ำ “กระซวก” แบบไม่ไว้
หน้ำ นั่นคือ “ศึกน้ ำลำย” ในสภำผู้แทนฯ!? แต่ที่น่ำห่วงต่อจำกนี้ “บิ๊กตู่” จะประคองเรือเหล็ก “ประยุทธ์ 2/1” ไป
อย่ำงไรให้ตลอดรอดฝั่งหรืออย่ำงน้อยในปี 2563  

ท่ำมกลำงกระแสกดดันให้ต้องปรับ “คณะรัฐมนตรี” แบบ “ยกเครื่อง” เป็น “ประยุทธ์ 2/2” ภำยหลัง “พ่ี
ป้อม” ของน้องๆ พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ขึ้นแท่นเป็นหัวหน้ำพรรคเต็มตัว ทุกคนในพรรค พปชร.พูดตรงกัน
ว่ำ “พ่ีป้อม”จะเข้ำมำสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดขึ้นขจัดปัญหำควำมขัดแย้งในพรรคซึ่งมี  “หลำย
มุ้ง-หลำยก๊ก” “บิ๊กป้อม” เองก็ประกำศน ำพำพรรคไปสู่ควำม “แข็งแกร่ง-มั่นคง” โจทย์ใหญ่ที่รอ “บิ๊กป้อม” อยู่เบื้อง
หน้ำคือให้“บิ๊กตู”่ ปรับ ครม.เสียใหม่ 

นั่นหมำยควำมว่ำ กรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ที่ (แย่ง) มีต ำแหน่งส ำคัญๆ จะเข้ำไปเป็นรัฐมนตรีพุ่งเป้ำไปที่
เก้ำอ้ี “4 กุมำร” (ชรำ)!Playvolume0:00/01:12The Thousand แต่ “สมกำร” กำรปรับ ครม.ไม่ง่ำยอย่ำงคิดหนึ่ง 
กลุ่ม “พรรคเล็ก-พรรคจิ๋ว” แสดงควำมกระเหี้ยนกระหือรือขอโควต้ำรัฐมนตรีแล้วหนึ่ง จ ำนวน ส.ส.ของพรรคร่วม
รัฐบำลมีเพ่ิมข้ึนและลดลง กำรปรับใครเข้ำ-ออก เปลี่ยนตัว-เปลี่ยนทีม ล้วนเกิดแรงกระเพ่ือมทั้งสิ้น!? ที ่“บิ๊กตู”่ ต้องกุม
ขมับ! ไม่ง่ำยเหมือนยุค คสช. โดยเฉพำะ “ทีมเศรษฐกิจ” ข้ำงกำยภำยใต้กำรน ำของรองนำยกฯ สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ 
และ รมว.คลัง อุตตม สำวนำยน แม้ “บิ๊กตู่” จะ “ถ่วงเวลำ” ปรับ ครม.รอให้ผ่ำนร่ำง พ.ร.บ.งบไปก่อน และมีข้ออ้ำง 
รมว.คลัง ต้องนั่งหัวโต๊ะเป็นประธำนกำรประชุมกรรมำธิกำรงบ 

กำร “เปลี่ยนม้ำกลำงศึก” คงไม่ได้! ทีนี้ “บิ๊กป้อม” จะท ำอย่ำงไร? เมื่อบรรดำ “เสือหิว-เสือโหย” เร่งเร้ำให้
ปรับ ครม.อ้ำงพิษเศรษฐกิจดิ่งเหวอำกำรโคม่ำ ล ำพังแก้ปัญหำในพรรคยังเหนื่อย ไม่รวมถึงกำรจัดสรรเก้ำอ้ีรัฐมนตรี
ให้กับพรรคร่วมรัฐบำล ณ เวลำนี้รัฐบำลคงอยู่กันแบบถูลู่ถูกังเอำตัวรอดไปวันๆ หรือไม่? 
รอ “จุดเดือด” ปะทุปรอทแตก ทั้งปัจจัยภำยใน-ภำยนอก ถึงวันนั้นอำจมิใช่กำรปรับเพียงบำงเก้ำอ้ี แต่อำจสะเทือนพัง
ครืนไปทั้ง ครม. !?! 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2256359 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg
https://www.matichon.co.th/columnists/news_2256359
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg
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วันท่ี 7 กรกฎำคม 2563 - 13:15 น. 

พื้นที่ร้อนแรง เลอืกตั้งซ่อมปากน้ า กับนิวนอร์มอล 

 
 
 
 หำกยึดกุมผลกำรเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนำคม 2562 มำเป็นบรรทัดฐำน แนวโน้มกำร ลือกตั้ง “ซ่อม” ในเดือน

สิงหำคมที่สมุทรปรำกำร ก็คำดหมำยได้ง่ำยดำยอย่ำงยิ่ง ในเมื่อคะแนนของ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก คือ 41,745 ใน
เมื่อคะแนนของ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ คือ 33,007 ในเมื่อคะแนนของ นายตรัยวัฒน์ อ่ิมใจ คือ 31,430 มอง
ตำม “ยุทธศาสตร์” กำรเมืองเดิม หำก นายตรัยวัฒน์ อ่ิมใจ หลีกทำงให้กับ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ โอกำสที่ชัยชนะ
จะเป็นของ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ มีควำมเป็นไปได้ นั่นคือคะแนนพรรคเพ่ือไทยผนวกเข้ำกับคะแนนพรรคอนำคตใหม่ 
พลันที่พรรคก้ำวไกลซึ่งเป็น “อวตาร” แห่งพรรคอนำคตใหม่ประกำศจะส่งคนของตนลงสมัคร นั่นหมำยถึงโอกำสที่ชัย
ชนะจะเป็นของ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สูงยิ่ง 

ท าไม  
 ค ำว่ำ “ท าไม” ในที่นี้มิได้อยู่ที่ว่ำ ท ำไมพรรคก้ำวไกลกับพรรคเพ่ือไทยจึงไม่จับมือกัน และรวมถึงว่ำท ำไม

พรรคก้ำวไกลจะต้องแตกแถวออกไปอย่ำงนั้น ทั้งๆ ที่ร่วมอยู่ในพันธมิตรพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนด้วยกัน  หำกถือตำมบรรทัด
ฐำนแห่งกำรเลือกตั้ง “ซ่อม” ที่นครปฐม พรรคเพ่ือไทยก็เคยเปิดทำงให้กับพันธมิตรมำแล้วอย่ำงได้รับค ำชมเชย  กล่ำว
ส ำหรับพ้ืนที่สมุทรปรำกำรก็เด่นชัด ในเมื่อเป็นพ้ืนที่ของพรรคเพ่ือไทยตั้งแต่ยังเป็นพรรคไทยรักไทย พรรคพลัง
ประชำชนมำแล้ว ยิ่งกว่ำนั้น คนของพรรคเพื่อไทยก็อยู่ในอันดับ 2 
มีควำมเหมำะสมมำกกว่ำคนของพรรคก้ำวไกล กระนั้น ก็ต้องยอมรับว่ำเมื่อแปรเปลี่ยนจำกพรรคอนำคตใหม่มำเป็น
พรรคก้ำวไกล พันธะเดิมที่เคยมีก็ย่อมจะต้องแปรเปลี่ยนไปด้วย  
ตรงนี้อาจเป็นเหตุผลของพรรคก้าวไกลก็เป็นได้ 

ถำมว่ำเหตุใดกำรเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนำคม 2562 ในพ้ืนที่สมุทรปรำกำร ไม่ว่ำพรรคเพ่ือไทย ไม่ว่ำพรรคอนำคต
ใหม่ล้วนพ่ำยแพ้ให้แก่พรรคพลังประชำรัฐ ค ำตอบ 1 เพรำะเงื่อนไขแห่งกลไกอ ำนำจรัฐ เป็นเงื่อนไขอันต่อเนื่องมำจำก
รัฐประหำรเมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 เป็นเงื่อนไขที่พรรคพลังประชำรัฐเชื่อมเข้ำกับอ ำนำจ “เดิม” ในท้องถิ่น เป็น
อ ำนำจก่อนยุคพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชำชน ค ำตอบ 1 เพรำะคะแนนและควำมนิยมของผู้สมัครพรรคเพ่ือไทย

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/p-3-7-763.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/p-3-7-763.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/p-3-7-763.jpg
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กับคะแนนและควำมนิยมของผู้สมัครพรรคอนำคตใหม่แย่งชิงและตัดกันเอง คะแนนที่พรรคอนำคตใหม่ได้ คือ คะแนน
พ้ืนฐำนของพรรคเพ่ือไทย ตรงนี้ไม่เพียงแต่สร้ำงควำมพ่ำยแพ้เมื่อเดือนมีนำคม 2562 ยังเป็นปัจจัยต่อเนื่องที่จะก่อสภำวะ
พลิกผันแปรเปลี่ยนในเดือนสิงหำคม 2563 อีกด้วย 
เพียงแต่อาจไม่เป็นเหมือนเดือนมีนาคม 2562 

สถำนกำรณ์กำรเลือกตั้ง “ซ่อม” สมุทรปรำกำรอำจไม่เหมือนกับที่เกิดข้ึนในนครปฐม ขอนแก่น หรือแม้กระทั่ง
ที่ก ำแพงเพชร หรือล ำปำง เนื่องจำกเป็นสถำนกำรณ์ในเดือนสิงหำคม 2563 เป็นสถำนกำรณ์หลังค ำ วินิจฉัยยุบพรรค
อนำคตใหม่ เป็นสถำนกำรณ์หลังกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 เป็นสถำนกำรณ์หลังควำมขัดแย้งใหญ่ในพรรคพลัง
ประชำรัฐ 
โอกาสที่จะเกิด “นิว นอร์มอล” จึงมีความเป็นไปได้ 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2256698 
 
  

https://www.matichon.co.th/article/news_2256698
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วันอังคำร ท่ี 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2563, 15.02 น. 

‘อดี ตปร ะ ธ านสภาฯ ’ เ ปิ ด ข้ อ เ สนอ ‘ก า ร เ มื อ ง วิ ถี ใ หม่ ’  หลุ ดพ้ นแก๊ ง ม า เฟี ย  
กางที่มา‘สส.-สว.-นายกฯ’ 

 
 
7 กรกฎำคม 2563 ดร.อำทิตย์ อุไรรัตน์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรังสิต และอดีตประธำนสภำผู้แทนรำษฎร โพสต์

ข้อควำมลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Arthit Ourairat หัวข้อ “ข้อเสนอแนะกำรเมืองวิถีใหม่ NEW NORMAL สังคม
ธรรมำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข” มีเนื้อหำดังนี้ 

“ข้อเสนอแนะกำรเมืองวิถีใหม่ NEW NORMAL สังคมธรรมำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข เพ่ือให้
กำรเมืองบ้ำนเรำพ้นจำกระบบอุปถัมภ์ ก๊วน แก๊งมำเฟียต่ำงๆ กำรใช้เงินทุ่มเทซื้ออ ำนำจ จนไม่ค ำนึงถึงหลักกำร
ประชำธิปไตย ที่อ ำนำจเป็นของประชำชน โดยประชำชน และเพ่ือประชำชน  นักกำรเมือง สส รมต จะพ้นจำกกำร
ท ำงำนภำยใต้กำรบงกำรของนำยทุนและผู้อุปถัมภ์พรรคมำกกว่ำค ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชำชน  จะเป็นจุดอ่อนให้
เกิดเง่ือนไขกำรรัฐประหำร วนเวียนอยู่อย่ำงที่ผ่ำนมำ” 

ส ำหรับแนวคิดกำรเมืองวิถีใหม่ของ ดร.อำทิตย์ เช่น กำรเลือกตั้ง ส.ส. ให้มีจ ำนวน 500 คน , ผู้สมัครเลือกตั้งเป็น 
ส.ส.ในเขตเลือกตั้ง ต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น , กำรเลือก
นำยกรัฐมนตรีให้กระท ำโยสภำผู้แทนรำษฎร โดยผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นนำยกรัฐมนตรี ต้องเป็น ส.ส. และเสนอชื่อ
กันเองในที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร โดยมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรรับรองไม่น้อยกว่ำ 100 คน 

ให้ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นนำยกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร โดยให้เวลำคนละไม่เกิน 1 
ชั่วโมง , ให้ ส.ส.ลงคะแนนเลือกผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นนำยกรัฐมนตรี โดยวิธีลงคะแนนลับ , ผู้ได้รับกำรเลือกให้ด ำรง
ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี ต้องได้คะแนนเสียงสนับสนุนจำก ส.ส. ไม่น้อยกว่ำ 300 เสียง 

กรณีต้องมีวุฒิสภำ หลักกำร คือ มีจ ำนวน 200 คน ให้มำจำกหลำกหลำยสำขำวิชำชีพตำมจ ำนวนที่ก ำหนด แล้ว
ให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเลือกเหลือ 200 คน โดยมีวุฒิสภำ มีบทบำทเป็นสภำกลั่นกรองกฎหมำยที่ผ่ำนมำจำกสภำ
ผู้แทนรำษฎร เป็นสภำน ำเสนอแนวทำงแก้ปัญหำ หำทำงออกของบ้ำนเมือง เป็นต้น 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/503847/preview 

 

https://www.naewna.com/politic/503847/preview
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ร้องหาสามัญส านึก “ธนาธร” นั่งกมธ. “งบ64” 
 

 
 

ร้องหาสามัญส านึก “ธนาธร” นั่งกมธ.“งบ64” 
  ยังมีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์กันอย่ำงต่อเนื่อง ต่อกรณี “พรรคก้าวไกล” สอดชื่อ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน ำคณะ
ก้ำวหน้ำ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ซึ่งถูกศำลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคในคดีเงินกู้ 191 ล้ำนบำท และตัดสิทธิ์
ทำงกำรเมือง เป็นเวลำ 10 ปี ให้เป็นหนึ่งใน 72 คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำแปรญัตติร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ในสัดส่วนของพรรค 
           ล่ำสุด พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมำชิกวุฒิสภำ ได้ออกมำต ำหนิพรรคก้ำวไกล พร้อมเรียกร้องให้ทบทวนกำร
เสนอชื่อ ธนาธร เป็นกรรมำธิกำรฯ ด้วยเหตุผลที่ว่ำ ธนำธร ถือเป็นบุคคล “ผู้มีมลทินทางการเมือง” ตำมเจตนำรมณ์
ของรัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติให้บุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ำมมิให้เข้ำไป
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลผู้มีมลทินเหล่ำนั้นมีโอกำสเข้ำไปมีอ ำนำจในกำรปกครองบ้ำนเมือง 
  
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/441111?ad= 
 
 
  

https://www.thansettakij.com/content/columnist/441111?ad=
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คอลัมน์ วิเครำะห์กำรเมือง :  

เส้นทาง การเมือง อนาคตใหม่ ถึง ก้าวไกล หนทาง พิสูจน์ม้า 

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

ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ในกำรลุกขึ้นมำตอบโต้และแถมด้วยประโยคใหญ่ประโยคยำวในท่วงท ำนองแบบทหำร
ที่ว่ำ “ขอให้ระวังตัวไว้บ้ำงก็แล้วกัน” เป้ำจึงมิได้อยู่ที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หรือ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์
วุฒิ เท่ำนั้น หำกที่ส ำคัญเป็นอย่ำงมำกย่อมอยู่ที่ น.ส.ศิริกัญญำ ตันสกุล ด้วย   

แสงแห่งสปอตไลต์จึงฉายจับ“ก้าวไกล” โดยอัตโนมัติ ควำมสนใจพรรคอนำคตใหม่อย่ำงไร ควำม
สนใจพรรคก้ำวไกลก็อย่ำงนั ้น  นี่มิได้เป็นเรื ่องนอกเหนือควำมคำดหมำย เพรำะก ำเนิดของพรรคก้ำวไกลมี
รำกฐำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ  ถือได้ว่ำพรรคก้ำวไกลเป็น“อวตำร”แห่งพรรค
อนำคตใหม่ ที่เคยสนใจ นายธนาธร จึงรุ ่งเรืองกิจ ก็สนใจ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่เคยสนใจ นายปิยบุตร 
แสงกนกกุล ก็สนใจ นายรังสิมันต์ โรม 

 โอกาสที่พรรคก้าวไกลจะเป็นต าบลกระสุนตกมีสูงยิ่ง เป้ำหมำยกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ คือเป้ำหมำย
บดขยี้และท ำลำย1 ท ำลำยพรรคอนำคตใหม่มิให้เติบใหญ่ 1 บดขยี้ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ บดขยี้ นำยปิยบุตร 
แสงกนกกุล บดขยี้ น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช  ผลก็คือได้พรรคก้ำวไกลมำแทนพรรคอนำคตใหม่ ผลก็คือได้ นำยพิธำ 
ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ นำยชัยธวัช ตุลำธน ได้ น.ส.ศิริกัญญำ ตันสกุล มำแทน นำย ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ นำยปิยบุตร 
แสงกนกกุล น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช 

พรรคก้าวไกลมีบทบาทไม่ด้อยไปกว่าพรรคอนาคตใหม่ กำรอภิปรำยร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณสร้ำงควำม
โดดเด่นให้กับ ส.ส.พรรคก้ำวไกล  กำรเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปรำกำรจะยิ่งท ำให้พรรคก้ำวไกลอยู่ในแสง
แห่งสปอตไลต์มำกยิ่งขึ้นเป็นทบเท่ำทวีคูณเมื่อต้องสู้กับทั้งพรรคพลังประชำรัฐ พรรคเพ่ือไทย   

ถามว่าโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะชนะมีหรือไม่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4455147 
  

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4455147
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/col06p1-2.jpg
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8 กรกฎำคม 2020 เวลำ 0:00  

‘ก้าวไกล-ก้าวหน้า-ธนาธร' ผนึกไล่ล่ากองทัพ 

 
 
การกลับเข้าสภาของ 'ธนาธร' ในฐานะกรรมาธิการงบประมาณ มีความหมายทางการเมืองน่าสนใจ 

'พรรคก้าวไกล' เป็นอีกพรรคกำรเมืองหนึ่งที่สับขำหลอกได้อย่ำงแนบเนียน ภำยหลังปรำกฎชื่อ  'ธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ' แกนน ำคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้ำพรรอนำคตใหม่ เข้ำมำเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 ในนำมของพรรคก้ำวไกล 

ในแง่ของข้อกฎหมำยกำรนั่งในต ำแหน่งดังกล่ำวของ 'ธนำธร' ไม่ได้มีปัญหำ เนื่องจำกบุคคลภำยนอกที่ไม่ได้เป็น
ส.ส.สำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมำธิกำรวิสำมัญได้ แม้ธนำธรจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลำถึง 10 ปีก็ตำม โดยจุดที่
น่ำสนใจครั้งนี้อยู่ท่ีนัยทำงกำรเมืองของกำรกลับเข้ำมำสภำอีกครั้งของอดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ต่ำงหำก 

เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ 'ธนาธร' เคยเป็นกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำกฎหมำยงบประมำณประจ ำปีพ.ศ.2563 
มำแล้วครั้งหนึ่ง หลังจำกต้องพ้นจำกกำรเป็นส.ส.เพรำะกำรถือหุ้นบริษัทวีลักซ์มีเดีย เวลำนั้น 'ธนำธร' แสดงบทบำทน ำ
ในกำรไล่ตรวจสอบงบประมำณของกระทรวงกลำโหม ทว่ำได้ขอลำออกก่อนที่กฎหมำยงบประมำณจะเข้ำสู่สภำเพ่ือ
พิจำรณำวำระท่ี2และ3 พร้อมกับกำรประกำศว่ำ "เมื่อเขาไม่ต้องการให้ผมอยู่ในสภา ผมขอกลับไปอยู่กับประชาชน" 

หลังจำกธนำธรประกำศหันหลังให้กับสภำ ปรำกฎว่ำได้เบนเข็มเข้ำสู่กำรเมืองภำคประชำชนและพำมวลชนอุ่น
เครื่องลงถนนมำแล้วครั้งหนึ่งบริเวณลำนสกำยวอล์คสี่แยกปทุมวัน  และพยำยำมนัดมวลชนอีกครั้ง แต่ทุกอย่ำงต้อง
สะดุดลงด้วยโควิด19 อย่ำงไรก็ตำม 'ธนำธร' ได้ปลุกปั้น 'คณะก้ำวหน้ำ' ขึ้นมำให้เป็นรูปเป็นร่ำงส ำหรับกำรท ำกิจกรรม
กับภำคประชำสังคม 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/13137?line=  
 
 
 
 
  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/13137?line
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08 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.     

'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี! 
 
   

 
         "๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! 
            แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน เพรำะวันนี้ "คุณช่อ-
พรรณิกำร์" คณะก่อกำรโครงกำรเปิดรับเงินบริจำค "เมย์เดย์-เมย์เดย์" อ้ำงช่วยเหลือคนเดือดร้อนโควิด เมื่อ ๑-๒ พ.ค.
๖๓ ได้ยื่นค ำขำดเป็นครั้งท่ี ๒ 
            จะฟ้องคุณบุญเกื้อ ปุสสเทโว และหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม โดยมอบให้ฝ่ำยกฎหมำยด ำเนินกำรวันนี้ฐำน
กล่ำวหำ ว่ำรำยชื่อที่คณะก้ำวหน้ำโอนเงินบริจำค เมย์เดย์ไปให้คนละ ๓ พัน นั้น เป็นอวตำร ไม่มีตัวตนจริง และวันนี้ (๘ 
ก.ค.) เช่นกัน 
            คุณหมอวรงค์ "โจทก์สังคม" แต่ก ำลังจะเป็น "จ ำเลยพรรณิกำร์" ยื่นค ำขำดจำกพิษณุโลก ถึงพรรณิกำร์ ว่ำ "ไม่
ต้องตรวจสอบทั้ง 2,427 รายชื่อ ผู้ที่ได้รับผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ได้รับเงิน ตามที่คณะก้าวหน้า เปิดรับ
เงินบริจาค จากประชาชนทั่วไป จ านวน 7.2 ล้านบาท ผมได้พูดคุยกับทีมงาน กระทั่งสุ่มตรวจ จากรายชื่อเพียง 15 
รายชื่อ ก็พบว่า 'ไม่ได้มีการโอนเงินจริง'  ผมจึงให้เวลา 48 ชั่วโมง ให้คณะก้าวหน้าเอาสเตทเมนต์ยืนยัน ว่ามีการจ่ายเงิน
จริงหรือไม่ เพียงแค่ 15 รายชื่อ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เชื่อว่า คณะก้าวหน้าก็ควรน ามาโชว์ได้แล้ว แต่ผมยังรอถึง
พรุ่งนี้ (8 ก.ค.63) ผมมีข้อมูลในมือแล้วว่า 'เขาไม่ได้โอน' เพียงแต่ให้เกียรติเขา เพ่ือเอาหลักฐานสเตทเมนต์มาโชว์ได้
ไหม? ถ้าโชว์ไม่ได้ อาจต้องมีเรื่องต่อ เพราะเงินที่รับโอนมา ไปเก็บไว้ที่ไหน มีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วในโครงการ เข้าข่าย
ฉ้อโกงประชาชน เพราะเงินนี้ พวกคุณประกาศออกมาว่า เป็นเงินบริจาคตามโครงการ 'เมย์เดย์ เมย์เดย์' ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมแต่กลับไม่ได้โอนเงินตามที่ประกาศ เมื่อเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน ประชาชนที่โอนมา ก็เป็นเจ้าทุกข์ ก็มีสิทธิ์
แจ้งความด าเนินคดี น าข้อมูลของผมไปขยายผลได้เลย” 
            เอำละซี เมื่อหัวแม่ตีนกับหัวแม่ตีนของ "นำงเอกเมย์เดย์" กับ "มือปรำบจ ำน ำข้ำว" ชนกัน ควำมมันระดับมหำ
ประลัยก็บังเกิด ในศึก "พิสูจน์ควำมโปร่งไส้"! และเข้มข้นยิ่งขึ้น ถึงขั้นอภิมหำประลัย เมื่อคุณบุญเกื้อ ว่ำที่จ ำเลยอีกคน
ของพรรณิกำร์ โพสต์เฟซสวนค ำขู่นำงเอกเมย์เดย์ ด้วยข้อควำมว่ำ "8 กรกฎาคม 2563 พบกันครับ ผมมีใบเสร็จที่โอน
เงินบริจาคเข้าบัญชีคุณช่อ ผมเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี" 
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                วุ้ย...สวนทวำรวำทะแบบนี้ เสยียว! เพรำะก่อนหน้ำ เมื่อ ๒๙ มิ.ย.ช่อ-พรรณิกำร์โพสต์เฟซทะนงองอำจถึง
บุญเกื้อ ว่ำ "คณะก้าวหน้าโปร่งใสตรวจสอบได้ รายชื่อที่ลงไว้ก็เป็นชื่อบัญชีผู้รับโอนจริง หากมีหลักฐานว่าตรวจสอบชื่อ
ในทะเบียนราษฎรแล้วไม่พบ หรือพบชื่อซ้ าซ้อนกัน หรือมีหลักฐานว่าอมเงินก็เอามาแสดงด้วย และหากไม่ขอโทษ ลบ
โพสต์ภายใน 24 ชั่วโมง เจอกันที่ศาล" 
                บ๊ะ..ต่ำงคน-ต่ำงเจอ, ต่ำงเป็นโจทก์-เป็นจ ำเลย นัวเนียน่ำดู ยังกะภำพยนตร์เรื่อง "๑ หญิง ๒  ชำย" 
เวอร์ชันใหม่  นำงเอกคนเดิม. แต่ ๒ พระเอก เปลี่ยนจำก "ธนำธร-ปิยบุตร" เป็น "หมอวรงค์-บุญเกื้อ" ใครพลำด
โปรแกรมนี้ เสียดำยน้ ำลำยหก! ควำมจริง เรื่องนี้ ถ้ำตรงไป-ตรงมำ ปัญหำก็ไม่เกิด และที่เกิดตอนนี้ ก็ไม่ใช่ปัญหำ เป็น 
"กำรตรวจสอบ" ทั่วไปทำงสังคม อย่ำงที่คณะก้ำวหน้ำ ตรวจสอบโน่น-นี่ ทุกเรื่อง (ยกเว้นที่กำรเมืองระบอบทักษิณท ำ) 
ทั้งในสภำ นอกสภำ กระทัง่ว่ำ "กับสถำบัน" ก็บังอำจ!  
            คือเมื่อ ๑-๒ พ.ค. คณะก้ำวหน้ำเห็นรัฐบำลแจกเงินเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบโควิดคนละ ๕ พัน ๓  เดือน โรค
อิจฉำขึ้นตำ กลัวรัฐบำลได้ใจ-ได้เครดิตจำกชำวบ้ำน กูจะแจกบ้ำง เอำเงินตัวเองแจกก็โง่ดิ เดี๋ยวแม่ตบ ก็จัดกิจกรรม
คอนเสิร์ตระดมทุน "เมย์เดย์-เมย์เดย์ เรำช่วยกัน" ประกำศถึงวัตถุประสงค์หลัก ว่ำ....."เพ่ือช่วยสนับสนุนศิลปินและ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองเพ่ือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19  โดยเงินที่ใช้ในการจ้าง
ศิลปินและจัดงานทั้งหมด เป็นเงินจากคณะก้าวหน้า ส่วนรายได้จากการระดมทุนทั้งหมด น าไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน รายละ  3,000 บาท" 
            และแจ้งผ่ำนเฟซบุ๊กไลฟ์ว่ำ......."เงินที่โอนเข้ำมำจนถึงวันที่ 3 พฤษภำคม เวลำ 14.00 น. เรำจะน ำเงินไป
บริจำคในโครงกำรนี้ทั้งหมด" เนี่ย...ส่วนนี้ เท่ำที่ประกำศอยู่ในยอด ๗.๒ ล้ำน คนเขำก็อยำกรู้ ที่บอกโอน ๓ พัน ให้ตำม
รำยชื่อคนที่ขอรับบริจำคหมดแล้ว นั้น มีใครบ้ำง? 
            ชำวบ้ำนทวงถำมในควำมเงียบเฉยของคณะก้ำวหน้ำอยู่นำน สุดอ้ัน พรรณิกำร์ก็ประกำศรำยชื่อ  ก.-ฮ.ออกมำ 
คุณหมอวรงค์และคุณบุญเกื้อ ในฐำนะผู้บริจำคด้วยคนหนึ่ง ตรวจสอบตำมรำยชื่อเหล่ำนั้น สะดุดตำ-สะดุดใจบำงชื่อ ก็
ทวงถำมและทักท้วง ถึงควำมมีอยู่จริงของตัวตน ขอดู Statement "รำยกำรเงินเข้ำ-เงินออก" แบงก์ ที่ให้คนโอนเงิน
บริจำคเข้ำมำ ก็แค่นั้น........... 
            เขำอยำกดูหลักฐำนของคนรับเงินบริจำค ก็ให้เขำดูซี เขำอยำกตรวจสเตทเมนต์เงินเข้ำ-ออก ก็ให้เขำตรวจซี 
เรำ..คณะก้ำวหน้ำ "โปร่งใสถึงไส้" อยู่แล้ว นอกจำก "ผมจ ำไม่ได้" ก็ไม่มีอะไร ที่คณะก้ำวหน้ำเฉไฉใสแทบทึบ  จริงมั้ย 
ทอน-ช่อ-บูด!? นี่กลับท ำบิดตะกูด แถมไปขู่เขำอีก พบกันที่ศำลบ้ำง ให้ทนำยยื่นฟ้องบ้ำง เรื่องส้นมือแท้ๆ กลับท ำเป็น
เรื่องส้นเท้ำ แถลงกำรณ์ใหญ่โต จนไทยซัมมิทเป็นซัมเหมำ 
            "คณะก้าวหน้ายืนยันว่า เรายินดีที่ประชาชนตั้งค าถามและขอให้เราแสดงความโปร่งใส ในการจัดการเงินระดม
ทุนก้อนนี้ แต่กลับมีบุคคลบางกลุ่มฉวยโอกาส ใช้จังหวะดังกล่าว ใส่ร้ายป้ายสี เพ่ือให้สังคมเข้าใจผิด โกรธและเกลียดเรา 
นี่เป็นวิถีการท างานการเมืองที่สกปรก ท าให้เราเสียเวลา เสียทรัพยากร แทนที่จะได้ใช้เวลาและทรัพยากรดังกล่าวท า
เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ในขณะที่คณะก้าวหน้า พร้อมถูกตรวจสอบจากการกระท าของเรา ผู้
ที่ใส่ร้ายเราทั้งหมดนั้น ไม่ได้หยิบยกหลักฐานใดๆ มาอ้างอิงเลย มีเพียงการกล่าวอ้างลอยๆ เพ่ือท าให้ประชาชนเข้าใจผิด 
เราจะไม่ท าการเมืองเช่นนี้ นี่คือลักษณะการเมืองที่ท าให้ประเทศชาติล้าหลัง ไม่สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ี
น้องประชาชนชาวไทยได้" 
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                อ้ือหือ...ใครจะปั้นขี้หมำแห้งเจิมหน้ำ-ทำปำกตัวเอง แล้วชื่นชมดมกันเองว่ำหอม เหมือนคณะก้ำวหน้ำ 
ใน  ๘ ขุมนรก เห็นจะไม่มี? ก็ไหนบอกพร้อมแสดงควำมโปร่งใส หมอวรงค์-คุณบุญเกื้อเขำถำมอยู่นี่ไง สเตทเมนต์ 
หลักฐำนกำรโอนมีอยู่ในมือ ก็ให้ดู ถ้ำดูแล้วโปร่งใส เบิ๊ดกระบำลเขำคนละที เขำก็คงไม่ว่ำอะไร แต่นี่...กลับยักกระสำย 
กลำยเป็นพิรุธไปแล้วตอนนี้! แล้วที่แถลงกำรณ์ เอำไปช่วยค่ำน้ ำประชำชน ช่วยค่ำกำรศึกษำเด็กอะไรนั่น ถำมค ำ.....มัน
ตรงตำมวัตถุประสงค์ท่ีบอก "รำยได้จำกกำรระดมทุนทั้งหมด น ำไปแจกจ่ำยให้กับประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน รำย
ละ 3,000 บำท" มั้ย? ชื่อโครงกำรก็บอก "เมย์เดย์" ปิดโครงกำรตั้งแต่ ๓ พฤษภำ แต่ดันไม่ปิดบัญชี กลับเปิดอ้ำไว้รับ
บริจำคลำกมำจนถึง "จูไลเดย์" ๓  กรกฎำ? อ้ำงว่ำ......."เพราะมีการโอนเงินเข้ามาผิดปกติ รายชื่อผู้ที่โอนเข้ามาราย
ล่าสุด มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ก าลังใส่ร้ายเราอย่างแข็งขันในเรื่องนี้  เราเคลือบแคลงในวัตถุประสงค์การโอนเงิน
รายการนี้ และเพ่ือไม่ให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสีกันในภายหลัง เราจึงตัดสินใจปิดบัญชีลง" 
                คณะก้ำวหน้ำควรเป็นคณะยี่เกจะสมบทบำท เงินที่เขำโอนให้น่ะ ไม่ผิดปกติหรอก ไอ้คนรับเงิน นั่นตะหำก
ที่ผิดปกติ น่ำเคลือบแคลงในวัตถุประสงค์ "ปิดโครงกำร" แต่ "ไม่ปิดบัญชี" มำกกว่ำ!? สรุปเป็นว่ำ.......รายการนี้ ใครไม่
กล้าฟ้อง "ลูกหมาห้าร้อยชาติ" ก็แล้วกัน! 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70809 
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บันทึกหน้า 4 

 
         
        ไทยโพสต์ "อิสรภำพแห่งควำมคิด" ปัญหำเงินบริจำคเมย์เดย์ๆ ของ คณะก้าวหน้า ยังคงเป็นประเด็นร้อนภำยหลัง
มีกำรตั้งข้อสงสัยว่ำ อมเงิน ล่ำสุด เพจ คณะก้าวหน้า-Progressive Movement เผยแพร่รำยละเอียดทั้งหมดว่ำ มี
เงินโอนเข้ำท้ังหมด 7.7 ล้ำน โอนออก 7.5 ล้ำน ถึงมือประชำชน 2,431 รำย ยอมรับว่ำจ ำนวนครั้งที่โอนมำกกว่ำผู้ได้รับ
เงิน 16 ครั้ง และยังเหลือเงินอีก 2.2 แสน น่ำแปลกใจท ำไมเพ่ิงมำปิดบัญชีเมื่อ 6 ก.ค.ที่ผ่ำนมำ โดยอ้ำงว่ำเพรำะมีกำร
โอนเงินผิดปกติจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรใส่ร้ำยป้ำยสี ซึ่งก็คือภำยหลัง นายบุญเกื้อ ปุสสเทโว จับผิดว่ำมีกำรอมเงิน
นั่นเอง ขณะที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ กลับตอบโต้ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ว่ำเป็น ส.ส.สอบตก 
ต้องกำรมีที่ยืนทำงกำรเมือง ถำมม้ำตอบช้ำง เหน็บแนมแดกดันแบบนี้หรือที่เรียกตัวเองว่ำคนรุ่นใหม่ ถ้ำโปร่งใสจริงก็
เอำสเตทเมนต์ 15 รำยชื่อที่สงสัยเป็น อวตาร มำโชว์ ก็จบ ท ำไม "รายการช่องส่องผี" เขำถึงท ำได้ กำรรอเปิดในชั้น
ศำล จะซ้ ำรอยคดี ถือหุ้นสื่อ และคดี เงินกู้ 191 ล้าน ที่ท ำนิติกรรมอ ำพรำงจนศำลจับเท็จได้แล้วก็โวยวำยว่ำถูกกลั่น
แกล้งอีกหรือไม.่..0 
                เรื่องลิงเก็บมะพร้ำวก็ร้อนไม่แพ้กัน หลัง องค์กรพิทักษ์สัตว์ (PETA) รณรงค์ให้แบนสินค้ำไทยที่มีกำรใช้
ลิงขึ้นเก็บมะพร้ำว อ้ำงเป็นกำรทำรุณกรรมสัตว์ กลำยเป็น  การเมืองเรื่องของสัตว์ เมื่อ นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.
บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล โพสต์ข้อควำมผ่ำนเพจเฟซบุ๊กตัวเอง โดยน ำภำพลิงจำกสื่อมวลชนอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2553 
มำเชื่อมโยงกันว่ำ "การถูกบังคับให้ท างานแบบไม่ได้รับการดูแลและไม่สมัครใจ" ก่อนที่ทัวร์จะลงเต็มเฟซ เล่นกำรเมือง
แบบนี้แหละที่เขำเรียกว่ำ พวกชังชาติ จะด่ำรัฐบำลก็ด่ำได้เต็มที่อยู่แล้ว แต่กำรท ำให้ประเทศชำติเสียหำยและยังท ำร้ำย
ชำวสวนมะพร้ำวแบบนี้ ถ้ำไม่ไร้เดียงสำก็เจตนำร้ำยบริสุทธิ์ เพรำะเรื่องใช้แรงงำนสัตว์มีทุกประเทศทั่วโลก บรรบุรุษ
อังกฤษยังใช้มนุษย์เป็นแรงงำนทำสด้วย ลิงเก็บมะพร้ำวบ้ำนเรำเป็นเรื่องวิถีทำงวัฒนธรรมและโชว์นักท่องเที่ยวเท่ำนั้น 
ถ้ำมองให้ลึกเป็นเรื่องฝรั่งต้องกำร กีดกันทางการค้า ใช้วิธีแบบ หมาป่ากับลูกแกะ เหมือนที่ชอบยกเรื่อง สิทธิ
มนุษยชน มำกดดันประเทศอ่ืน แต่ตัวเองก็ก่อสงครำมไปทั่วโลก และน่ำสังเกตว่ำประจวบเหมำะที่  ผู้บัญชาการ
ทหารบก สหรัฐอเมริกา จะเดินทำงมำประเทศไทยพอดี เป็นกำรสมคบคิดของมหำอ ำนำจต่อรองกับไทยหรือไม่... 

กรณ ีพล.อ.เจมส์ ซี แมคคอนวิลล์ ผบ.ทบ.สหรัฐอเมริกำ และคณะ จะเดินทำงมำเยือนไทยระหว่ำงวันที่ 9-10 
ก.ค.นี้ โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ตำมมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ท่ำมกลำงกำรคัดค้ำนอย่ำง
กว้ำงขวำง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์  ผบ.ทบ. จะชี้แจงเรื่องดังกล่ำวในวันที่ 8 ก.ค.นี้ แม้จะอ้ำงว่ำเป็นข้อตกลงพิเศษ 
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ในฐำนะแขกทำงกำร ที่เข้ำเงื่อนไขไม่ต้องกักตัว 14 วัน จะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร 6 ข้อของ ศบค.อย่ำงเคร่งครัด แต่
ขณะนี้สหรัฐก ำลังอยู่ในช่วงกำรแพร่ระบำดติดอันดับ 1 ของโลกเกิน 3 ล้ำนรำยแล้ว จึงไม่มีหลักประกันว่ำจะไม่ท ำให้
เชื้อไวรัสโควิดที่แฝงมำกับคณะระบำดสู่คนไทยได้ บทเรียนจำก สนามมวยลุมพินี ผบ.ทบ.ยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย 
นอกจำกปลด นายสนามมวย หำกซ้ ำรอยอีกจะรับผิดชอบไหวหรือ ท ำไมจะเลื่อนไปก่อนไม่ได้ หรือว่ำอเมริกำ
จ ำเป็นต้องหอบ ข้อเสนอพิเศษ มำเจรจำกับไทยในช่วงนี้...0 
                ส่วนแวดวงกำรเมืองมีเรื่องให้ ลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม ต้อง
อำรมณ์บ่จอยอีก เมื่อ นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) เรียกร้องให้ควำมเป็น
ธรรมกับคนท ำงำนใน พปชร.ไม่ใช่ให้โบนัสแต่กับพวกเด็กเกเรที่มักจะได้กินขนมตลอด พร้อมกับสนับสนุน ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า รมช.เกษตร ได้รับต ำแหน่งที่สูงขึ้นระดับรัฐมนตรีว่ำกำร แต่ ลุงตู่ คงปลื้มใจ เมื่อ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้
ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) ท ำบุญเนื่องในวันเกิดครบรอบ 71 ปี ที่วัดชลประทำนรังสฤษดิ์ โดยบอก
ว่ำ "ประเทศไทยวันนี้ต้องฟัง พล.อ.ประยุทธ์เพียงคนเดียว และเรามีหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจกับ พล.อ.ประยุทธ์ เพ่ือทุ่มเท
ท างาน น าความสุขกลับมาให้ประชาชน" ถ้ำจะให้ดี ลุงก านัน ควรทวงถำมประเด็นกำรปฏิรูป 5 ข้อที่มวลมหำประชำชน
เคยเรียกร้องด้วยว่ำไปถึงไหน ถึงจะเกิดกำรร่วมแรงร่วมใจกันได้อย่ำงแท้จริง. 
  
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70794 
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การบ้านท่ียังคิดไม่ตก 

 
 
สะดุ้งสะเทือนไปตามๆกัน “ซูเปอร์โพล” เผยผลส ารวจเลือกตั้งวันนี้ใครชนะ 
พรรคก้ำวไกลที่แปรรูปมำจำกพรรคอนำคตใหม่แซงหน้ำเข้ำวินทุกพรรค เฉือนชนะพรรคเพ่ือไทยขวัญใจ

มหำชนชำวรำกหญ้ำ ที่ต้องถำมว่ำวันนี้ท ำอะไรกันอยู่ นอกจำกปรำกฏร่องรอยควำมขัดแย้งแตกตัวไปตั้งกลุ่มกำรเมือง
ใหม่ ก็ยังไม่เห็นกำรพัฒนำเคลื่อนไหวให้ประชำชนฝำกควำมหวังได้มำกกว่ำเดิม ท ำหน้ำที่ฝ่ำยค้ำนก็ยังเป็นฝ่ำยค้ำนมือ
สมัครเล่นตำมเคย ครั้นจะไปลุยตลำดวัยโจ๋ ดึงคะแนนเสียงจำกคนรุ่นใหม่ ก็ท ำได้ไม่ดีเท่ำพรรคก้ำวไกล  สู้กลับไปรักษำ
แต้มเพ่ิมพูนควำมแข็งแกร่งในฐำนบัญชำกำรหลักภำคเหนือ ภำคอีสำนดีกว่ำ แว่วว่ำเจอพลังดูดรุนแรงเจียนอยู่เจียนไป
หลำยป้อมค่ำย สืบเนื่องจำกภำวะ “แกล้งตำย-หัวจ่ำยเจ๊ง” ของนำยใหญ่ดูไบ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนำยกฯ แต่พูดไป
ก็น่ำเห็นใจ ไม่รู้ว่ำประจวบเหมำะหรืออะไรขยับออกมำแต่ละทีก็โดนที ทั้งพ่ีชำย-น้องสำว ล่ำสุด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร อดีตนำยกฯ เครำะห์ซ้ ำกรรมซัด ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลทุจริตต่อหน้ำที่คดีโยกย้ำยนำยถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขำฯ สมช. 
เมื่อครั้งที่ตัวเองเป็นเบอร์ 1ท ำเนียบฯ ทุกวันนี้ ส.ส.พรรคเพ่ือไทยเลยอยู่กันเหมือนคนบ้ำนแตกสำแหรกขำด หลำยคน
ก ำลังชั่งใจอนำคต แยกย้ำยกันไปสู้ตำยเอำดำบหน้ำหรือจะอยู่อย่ำงเหงำๆต่อไป  

ขณะที่พรรคประชำธิปัตย์ยิ่งแล้วใหญ่ โคม่ำกว่ำพรรคเพ่ือไทย ระบบพรรคปั่นป่วนเหมือนคนท้องเสีย ร้ำวลึกถึง
ขนำดลูกพรรคออกมำขย่มเลื่อยขำเก้ำอ้ีหัวหน้ำ นินทำกันออกสื่อแบบหมดควำมเกรงใจ เอำแต่ท ำงำนในต ำแหน่ง
รัฐมนตรีไม่ดูด ำดูดีกิจกำรภำยใน ทั้งยังไม่เห็นมีอะไรสดใสแปลกใหม่มำลบล้ำงควำมพ่ำยแพ้ย่อยยับจำกกำรเลือกตั้งครั้ง
ล่ำสุด กทม.สูญพันธุ์ ฐำนที่มั่นภำคใต้แตกกระเจิง “หัวหน้ำมำร์ค” นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ต้องลำออกล้ำงอำย  

แต่ที่น่ำสนใจคือพรรคพลังประชำรัฐ พรรคอันดับ 1 แกนน ำรัฐบำลยำมนี้ คะแนนนิยมลดลงฮวบฮำบน่ำใจหำย 
สวนทำงกับควำมนิยมเฉพำะตัวของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม ที่ยังคง
หนำแน่นยำวนำน ภำยในพรรคพลังประชำรัฐตอนนี้ไม่ต่ำงอะไรจำกพรรคกำรเมืองอ่ืนๆ แม้จะเป็นพรรคกำรเมืองที่
ตั้งขึ้นใหม่แต่เต็มไปด้วยกลุ่มก๊วนกำรเมืองจำกระบบเดิม สุดท้ำยก็ไม่ใช่ของใหม่ เป็นแค่พรรคฝนตกข้ีหมูไหล  

จังหวะก้ำว จังหวะขับเคลื่อนยิ่งเด่นชัดมำกขึ้นเรื่อยๆ ยำกที่จะน ำคนเก่ง คนดีมีควำมสำมำรถมำเชิดหน้ำชูตำ
เสริมบำรมีพรรค เพรำะจะมีสำรพัดกลุ่มก๊วนบอนไซขับไล่ไสส่ง ด้วยเหตุผลเดียวคือหวงก้ำง “โควตำรัฐมนตรี” ดู
ตัวอย่ำง “กลุ่มสี่กุมำร” นั่นปะไร ตอนแรกแทบจะปูพรมแดงเทียบเชิญให้มำเป็นผู้น ำพรรค มำวันนี้กลำยเป็นตัวเกะกะ
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ขวำงทำงเลยสำมัคคีบำทำกันแบบไม่ไว้หน้ำ เห็นแบบนี้คนดีๆยิ่งเกลียดยิ่งกลัวกำรเมือง ฟังเสียงสะท้อนจำกนำยแก้ว
สรร อติโพธิ อดีตมือปรำบทุจริตยี่ห้อคตส.แล้วน่ำสนใจ บอกว่ำพลังประชำรัฐกดดันกำรปรับ ครม.ของนำยกฯ ไม่ได้ ถ้ำ
จะเอำกลุ่มสี่กุมำรออกก็เพรำะตัดสินใจเอง ไม่ใช่ถูกบีบ 
สุดท้ำยถ้ำบำนปลำยถึงขั้นนำยกฯลำออก พรรคพลังประชำรัฐก็เสนอชื่อใครเป็นนำยกฯไม่ได้อยู่ดีนอกจำก “บิ๊กตู่” คน
เดียวเท่ำนั้น ตำมเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ และ “บิ๊กตู่” ยังมีไพ่ตำยอีกใบคือกำรยุบสภำ เป็นสัญญำณจำกข้ัวอ ำนำจแฝง
หนุน “บิ๊กตู”่ ไม่เอำพ่ีใหญ่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ ผู้น ำพรรคพลังประชำ-รัฐคนใหม่ กระตุก
กำรเมืองเน่ำๆ เหมือนแกงโฮะในพรรคพลังประชำรัฐ  ติดเบรกไม่ให้มำยุ่มย่ำมกำรปรับ ครม. ก้ำวก่ำยกำรบริหำร
ประเทศในภำวะวิกฤติเศรษฐกิจโควิด เหมือนเป็นโทรโข่งขยำยเสียงคิดดังๆในใจของ “น้องเล็ก” ให้ “พ่ีใหญ่” กับขบวน
แห่ได้ยิน ขยำยควำมให้ประชำชนได้รู้ จู่ๆ มือปรำบทุจริตยี่ห้อ คตส.ออกมำแบบนี้ไม่ธรรมดำแน่ ต้องมีสัญญำณคลื่น
ควำมถี่สูง เหนืออ่ืนใดหนทำงเบื้องหน้ำมีวิกฤติเศรษฐกิจโควิดเป็นเดิมพันรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์จะพลิกฟ้ืนกระตุกควำม
เชื่อมั่นของทุกคนทุกฝ่ำยทั้งชำวไทย ชำวโลกอย่ำงไร  

หน้ำตำ ครม.ชุดใหม่คือค ำตอบตัวแปรส ำคัญ “บิ๊กตู่” จึงต้องกัน “โควตำกลำง” เอำไว้เลือกประเภท กระบี่มือ 
1 เจ้ำยุทธจักร เข้ำมำด้วยตัวเอง ไม่ยอมให้ฝ่ำยกำรเมืองยึดโควตำส่งแต่ประเภท “ยี้” ยัดไส้เข้ำมำ 
ชั่วโมงนี้คะแนนนิยมส่วนตัว “บิ๊กตู่” โดดเด่นติดลมบน ประชำชนยังไว้วำงใจให้ไปต่อ ส ำคัญคือจะปรับแต่งบรรยำกำศ
แวดล้อม มือไม้คนรอบข้ำงให้ขับเคลื่อนผลงำนดีเด่นออกมำได้อย่ำงไร เป็นกำรบ้ำนที่ “บิ๊กตู่” ใช้เวลำขบคิดอยู่หลำย
ตลบแต่ยังหำจุดจบไม่ลง เพรำะถ้ำปรับ ครม.ครั้งนี้แล้วไม่เอำไหน คงไม่เหลือโอกำสให้แก้ตัว ต้องยุบสภำสถำนเดียว!!! 
ทีมข่าวการเมือง  
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1884249 
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โกงกินเรื่องธรรมดา? 
 
 
 
 

งบประมำณเงินกู้ 1 ล้ำนล้ำนบำท ยังมีเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะงบเงินกู้ 4 แสน 
ล้ำนบำท เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรง จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในกำรอภิปรำยเรื่องงบประมำณ
รำยจ่ำย 2564 ที่ผ่ำนมำ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนหลำยคนเปิดโปงว่ำ มีกำรเร่ขำยโครงกำรในต่ำงจังหวัด เงินกู ้1 ล้ำนล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็น 3 ก้อน ก้อนแรก 4.5 หมื่นล้ำนบำท เป็นงบต่อสู้กับไวรัสโดยตรง ก้อนที่สอง 5.55 แสนล้ำนบำท เป็นงบเพ่ือ
เยียวยำกลุ่มประชำชนที่ได้รับผลกระทบ ก้อนที่สำม 4 แสนล้ำนบำท เป็นงบเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ มีคณะกรรมกำร
กลั่นกรองโครงกำร ที่มีเลขำธิกำรสภำพัฒน์เป็นประธำนดูแล มีหน่วยรำชกำรต่ำงๆเสนอ โครงกำรเพ่ือรับกำรจัดสรร
งบประมำณนับหมื่นๆโครงกำรต้องใช้งบประมำณ กว่ำล้ำนล้ำนบำท ผู้ที่ติดตำมเรื่องนี้เปิดเผยว่ำส่วนใหญ่เป็นโครงกำร
ก่อสร้ำงสำยสั้นๆ มีโครงกำรสร้ำงงำนเพียง 117 โครงกำร และโครงกำรแก้ไขควำมยำกจน 9 โครงกำร ท ำไมจึงต้อง
สร้ำงถนน 

กรรมกำรองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรภำคเอกชนท่ำนหนึ่ง ระบุว่ำ โครงกำรเงินกู้ 4 
แสนล้ำนบำท จะต้องตอบโจทย์ใหญ่ที่สุด ต้องเป็นโครงกำรสร้ำงคนและสร้ำงงำน ตรงกับนโยบำยของรัฐบำลที่ต้องกำร
สร้ำงงำนในชุมชนชนบทไว้รองรับคนตกงำนที่เดินทำงกลับภูมิล ำเนำ ที่คำดว่ำอำจมีกว่ำ 8 ล้ำนคน แต่ถ้ำโครงกำรนับ
หมื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนสำยสั้นๆ อำจท ำให้น่ำสงสัย และสอดคล้องกับข้อกล่ำวหำของ ส.ส.ฝ่ำยค้ำน
หรือไม่ นั่นคือข้อกล่ำวหำที่ว่ำมีกำร “แบ่งเค้ก” กันให้ ส.ส.คนละ 80 ล้ำนบำท เพ่ือจัดท ำโครงกำรในนำมของจังหวัด 
ซึ่งอำจน ำไปสู่ปัญหำค่ำหัวคิวหรือเงินทอนที่เป็นประเพณีท่ีสืบทอดต่อๆกันมำ 

แม้ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนจะกล่ำวหำอย่ำงชัดแจ้ง ทั้งเรื่องกำรแบ่งเค้ก ส.ส.และกำรเร่ขำยโครงกำรในต่ำงจังหวัด แต่ดู
เหมือนว่ำจะไม่ได้รับควำมสนใจจำกรัฐบำล และองค์กรตรวจสอบที่มีอ ำนำจหน้ำที่ คล้ำยกับจะถือว่ำเป็นเรื่องปกติ ไม่มี
อะไรน่ำตื่นเต้น เพียงแต่ตั้งคณะกรรมำธิกำรมำตรวจสอบ มี ส.ส.รัฐบำลเป็นประธำน งบประมำณ 4 แสนล้ำนบำท ไม่ใช่
งบปกติที่มำจำกกำรเก็บภำษีของรัฐบำล แต่เป็นเงินกู้ท่ีจะต้องช ำระคืนทั้งต้นและดอกเบี้ย จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลำน ไม่รู้ว่ำกี่
สิบปี รัฐบำลจึงต้องใช้จ่ำยในโครงกำรที่เกิดประโยชน์สูงสูดต่อประเทศและประชำชน จะต้องไม่มีกำรทุจริตโดยเด็ดขำด 
เพรำะเป็น “วำระแห่งชำติ” หรือมิใช่. 
อ้ำงอิง  : https://www.thairath.co.th/news/politic/1883753  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1883753
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ชะตากรรมบ้านเมือง 
 

 
แม้จะแบ่งแยกหน้ำที่กันชัดเจนระหว่ำง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำล และ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ แต่ในทำงปฏิบัติแล้วไม่สำมำรถที่จะแยกออกจำกกันได้ อธิบำยให้
เข้ำใจง่ำยๆคือ ถ้ำพลังประชำรัฐ ไม่ส่งอุตตม สำวนำยน มำเป็นกระทรวงกำรคลัง ไม่ส่งสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ มำเป็น 
รมว.พลังงำนแล้ว จะเข้ำมำเป็น รมต.ลอยๆ ได้หรือไม่   

ถ้ำไม่โหวตเลือก พล.อ.ประยุทธ์ก็มำเป็นนำยกฯ ไม่ได้  เพรำะฉะนั้นกำรที่ พลังประชำรัฐ เชิญ พล.อ.
ประวิตร มำเป็นหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ และพลังประชำรัฐเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ ไม่มีชื่อ
ของ อุตตม หรือ สนธิรัตน์ หรือคนในสังกัดของ สี่ยอดกุมำร อยู่ในต ำแหน่งผู้บริหำรพรรค อีกต่อไป ส.ส.ก็ไม่ได้เป็น 
แทบจะไม่มีต ำแหน่งแห่งหนใดๆ 

พูดภำษำชำวบ้ำนคือ ไล่ออกจำกพรรคอย่ำงสุภำพ มีเสียงจำกพลังประชำรัฐ ในฐำนะแกนน ำร่วมรัฐบำลยังเสนอให้มี
กำรปรับ ครม. ปรับทีมเศรษฐกิจ ที่มีรองนำยกฯ สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ เป็นหัวหน้ำทีมกันใหม่ แล้วนำยกฯจะนิ่งเฉย ท ำเป็น
ทองไม่รู้ร้อนก็ล ำบำกเพรำะถ้ำพรรคแกนน ำรัฐบำล เกิดไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นมำก็อยู่ไม่ได้ 

เป็นเหตุเป็นผลที่สอดคล้องกัน เช่นเดียวกับ พรรครวมพลังประชำชำติไทย ที่ม ีสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผู้ก่อตั้ง 
เมื่อพรรคมีมติขับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ออกจำกหัวหน้ำพรรค และเสนอให้ เอนก เหล่ำธรรมทัต มำเป็น รมต.
แทน หม่อมเต่ำ พูดจำกันชัดเจน ถ้ำ พล.อ.ประยุทธ์ จะท ำนิ่งเฉย ไม่รับรู้ข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบำล ก็ดูไม่เหมำะนัก 

เพรำะกำรที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นหัวหน้ำรัฐบำล มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจที่จะเลือก ครม.ก็จริงอยู่ แต่  พล.อ.
ประยุทธ์ ต้องยอมรับด้วยว่ำ กำรที่ พล.อ.ประยุทธ์ มำนั่งเป็นผู้น ำรัฐบำลได้เพรำะได้รับเสียงสนับสนุนจำก พรรคร่วม
รัฐบำล ยกมือโหวตในสภำ 

ต่ำงจำกกำรเป็นนำยกฯที่มำจำกกำรยึดอ ำนำจ บรรยำกำศทำงกำรเมืองก็เลยดูไม่ค่อยจะมีประชำธิปไตย 
ถ้ำ พล.อ.ประยุทธ์ จะรวบอ ำนำจกำรบริหำรไว้ในมือแต่เพียงผู้เดียว ท ำให้กลไกทำงกำรเมือง กระทบไปถึงระบบรัฐสภำ 
ตำมระบอบประชำธิปไตยด้วย 

เฉพำะ รัฐธรรมปี 60 เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่ำงขึ้นมำเพ่ือสร้ำงปัญหำให้กับระบอบประชำธิปไตย สกัดเอำควำมเป็น
รำกเหง้ำของประชำธิปไตยออกไปจนหมด ก็ไม่ต่ำงจำกกำรยื่นดำบให้กับเผด็จกำร ถ้ำวันหนึ่งฝ่ำยกำรเมืองเอำคืนฝ่ำย
บริหำร จับมือกันคว่ ำกฎหมำยส ำคัญ เช่น งบประมำณรำยจ่ำยของประเทศ พล.อ.ประยุทธ์มีอยู่แค่สองทำงเลือกยุบสภำ 
หรือลำออก จะโทษใครได้ต้องโทษ พล.อ.ประยุทธ์แต่เพียงผู้เดียว. 
หมัดเหล็ก 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1883891 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1883891
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แสงไทย เค้ำภูไทย 8 กรกฎำคม 2563 00:10 น.  

เปลี่ยนม้ากลางศึก เปลี่ยนเรือกลางน้ าเชี่ยว 

 
แสงไทย เค้าภูไทย 

ภายใต้สถานการณ์วุ่นวายในรัฐบาล 19 พรรค มีการเสนอทางเลือกให้ผู้น ารัฐบาลสองทาง คือปรับครม.
หรือยุบสภาฯ เพื่อหาทางออกจากวังวนผลประโยชน์ของแต่ละพรรค 

แต่ก็มีหลำยพรรค ทั้งซีกรัฐบำลและฝ่ำยค้ำน เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ ปี 60 ก่อนแล้วค่อยยุบสภำเพ่ือ
เลือกตั้งใหม ่

กำรยุบสภำฯถือเป็นกำร “ล้ำงไพ่” สลำยขั้ว เมื่อเลือกตั้งกันใหม่ จ ำนวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคได้มำ จะเป็น
ตัวก ำหนดว่ำ ใครจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบำล 

เชื่อว่ำ ผู้น ำรัฐบำลวันนี้ไม่น่ำจะเลือกทำงเลือกนี้ เพรำะกำรยุบสภำฯเพ่ือเลือกตั้งใหม่นั้น จะกระท ำก็ต่อเมื่อ
รัฐบำลหรือพรรครัฐบำลมีคะแนนนิยมเหนือกว่ำฝ่ำยตรงข้ำม 

รัฐบำลไม่ต้องส ำรวจควำมนิยมที่ประชำชนมีต่อผู้น ำรัฐบำลและบรรดำพรรคร่วมรัฐบำลเอง เพรำะมีส ำนักโพล
ส ำรวจให้แล้ว  

พบว่ำ พรรคก้ำวไกลกับพรรคเพ่ือไทยได้รับควำมนิยมสูงสุด 16.7% กับ 15.7%รวมกัน 32.4% รองลงมำ
ประชำธิปัตย์ 8.7% มีตัวแปรคือภูมิใจไทย 6% ส่วนพลังประชำรัฐ 8.3% 

แม้จะเชื่อมั่นว่ำ เลือกตั้งใหม่ พรรคพปชร.แกนน ำรัฐบำล 19 พรรคขณะนี้จะกลับมำใหม่ แม้คะแนนจะต่ ำกว่ำ
ครั้งที่แล้ว แต่ก็ยังม ี“พรรคลุงตู”่ ส.ว. 250 เสียงค้ ำให้อยู่ 

ถ้ำเป็นเช่นนั้น จะยุบสภำฯไปเลือกตั้งกันใหม่ท ำไมให้เหนื่อยระก ำล ำบำก  
เพรำะเลือกตั้งแต่ละครั้ง ว่ำที่ ส.ส.แต่ละคนต้องลงทุน ลงแรงตรำกตร ำมำก ยิ่งเลือกบ่อยยิ่งเข็ดขยำด 
ซ้ ำเลือกตั้งใหม่ก็ใช่ว่ำจะได้จ ำนวน ส.ส.เพ่ิม มีแต่จะลด เพรำะควำมเชื่อมั่น และควำมนิยมในรัฐบำลชุดนี้นับวัน

แต่จะลดลง ดังผลโพลที่ออกมำ 
ซ้ ำร้ำยอำจเกิดอุบัติเหตุได้ หำกพรรคต่ ำสิบ ได้รับข้อเสนอดีๆรวมเสียงกับพรรคอันดับ 1-2-4 แล้วได้มำกกว่ำ

เสียงพรรคหลักบวกเสียง ส.ว. 250 เสียง  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200707/aeaea72fe8ab36d05167589e2eb0f45ae8deb405cbe6de823376bf40f952630c.jpg?itok=yrFJepx9
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มีทำงเป็นไปได้ หำกมีแกนน ำจัดตั้งรัฐบำลที่มีบำรมีอย่ำงในอดีตที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปรำโมช น ำกิจสังคมที่มีเสียง
แค่ 18 เสียง จัดตั้งรัฐบำลได้จำกกำรรวบรวมพรรคเล็กพรรคน้อยรวมกันแล้ว 13 พรรค 

แต่ก็นั่นแหละ มำกพรรค มำกควำม แย่งชิงต ำแหน่งและผลประโยชน์กันนัวเนีย อยู่ได้รำวเกือบปี นำยกฯต้อง
ยุบสภำฯ 

เหตุกำรณ์แบบเดียวกันกับรัฐบำลชุดนี้ 
ต่ำงกันแต่ว่ำ ครั้งนั้น ฝ่ำยพรรคแกนน ำ ไม่มีตัวช่วย 250 ส.ว.มำเป็นตัวเลือกนำยกฯเท่ำนั้น 
วันนี้ กำรเลือกทำงออกด้วยกำรยุบสภำฯ จึงไม่ใช่ทำงเลือกที่ดี  
ค ำว่ำยุบสภำฯ จึงมีไว้ขู่ส.ส.นักวิ่งชิงเก้ำอ้ีมำกกว่ำจะเอำจริง  
เพรำะถ้ำไม่ขู่ไม่ข่มกันไว้ ควำมวุ่นวำยจะหนักกว่ำนี้ เหตุจำกมีพรรคร่วมรัฐบำลถึง 19 พรรค มำกที่สุดใน

ประวัติศำสตร์ 
ส่วนกำรปรับคณะรัฐมนตรี ก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น เพรำะควำมวุ่นวำยที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ มีสำเหตุมำจำกกำร

แย่งชิงต ำแหน่งในรัฐบำล 
กระทรวงส ำคัญๆมีผลประโยชน์นั้น อย่ำว่ำแต่ระหว่ำงพรรคร่วมรัฐบำลเลย ภำยในพรรคที่ได้โควตำคุม

กระทรวงนั้นๆต่ำงก็แย่งกันพัลวัน  
เพรำะถือว่ำเก้ำอ้ีรัฐมนตรีเป็นสมบัติผลัดกันชม ห้ำมนั่งนำน 
ที่เจอแรงๆจังๆก็คือ กระทรวงแรงงำนที่ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล อดีตหัวหน้ำพรรครวมพลังประชำชำติไทยที่มี

สุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นเงำหลัง เป็นรัฐมนตรีว่ำกำร 
ผลประโยชน์ด้ำนแรงงำนนั้นมหำศำลแค่ไหน ให้ดูที่โควตำส่งแรงงำนไปตะวันออกกลำงก็แล้วกัน 
ลูกพรรคบำงคนบอกว่ำตั้งแต่เป็นรมว.กระทรวงนี้มำ หม่อมเต่ำท ำงำนไม่เข้ำตำหรือพูดกันตรงๆว่ำไม่มีผลงำน 
แรงกดดันท ำให้ต้องลำออกจำกหัวหน้ำพรรค ทั้งๆท่ีช่วงเลือกตั้ง หม่อมเต่ำอยู่ในฐำนะกระเป๋ำเงินของพรรค  
จะด้วยเงินตัวเองหรืออำศัยบำรมีอดีตปลัดกระทรวงกำรคลังและผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทยที่บรรดำนำย

แบงก์เกรงอกเกรงใจกันก็ตำม 
กำรปรับครม.ก็ใช่ว่ำจะเป็นทำงออกท่ีดี เพรำะคนดีมีฝีมือในทำงแก้ปัญหำเศรษฐกิจนั้น ไม่ใช่คนที่อยู่ในพรรค 
ส.ส.หรือแกนน ำพรรคไม่ว่ำจะพรรคไหน จะกีดกันคนนอก คนที่แต่ละพรรคเสนอขึ้นมำเป็นรัฐมนตรีหรือ

ต ำแหน่งต่ำงๆในรัฐบำล ถือเป็น “โควตำพรรค” 
เศรษฐกิจอ่อนแอ เป็นปมด้อยของรัฐบำลที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นผู้น ำตั้งแต่เป็นรัฐบำล คสช.มำ

จนถึงรัฐบำลเลือกตั้งจ ำแลง 
ยิ่งในภำวะที่เศรษฐกิจถดถอย กำรเติบโตของเศรษฐกิจติดลบที่ยิ่งนำนยิ่งลบหนัก จำกเดิมคำดว่ำจะแค่ –5%ถึง 

-6 % ล่ำสุดส ำนักวิจัยของธนำคำรพำณิชย์เอกชนมองว่ำ ปลำยปีอำจจะติดลบถึง -8% ถึง -10%  
เศรษฐกิจแบบนี้ ถ้ำไม่ได้มือขั้นเทพแล้ว งำนนี้เอำไม่อยู่ 
กำรปรับครม.จึงเป็นแค่เหล้ำเก่ำเปลี่ยนขวดใหม่เท่ำนั้น 
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ยิ่งกว่ำนั้น จำก “ขอเวลำอีกไม่นำน” มำเป็นขออยู่แสนนำน ถึงขนำด “เทพเทือก” ออกมำยืนยันว่ำรัฐบำลนี้
อยู่ครบเทอมแน่ ก็ท ำให้เชื่อว่ำบิ๊กตู่จะเลือกปรับครม.แบบซ่อมเล็ก 

อำจจะแค่ต ำแหน่งเดียวคือรมว.แรงงำนก็ได้ 
เพรำะในยำมที่เผชิญศึกหนัก ทั้งจำกไวรัสโควิด-19 ทั้งจำกภำวะเศรษฐกิจและแรงกดดันจำกสังคมโลก กำร

เปลี่ยนม้ำกลำงศึกนับว่ำเสี่ยงสำหัส 
แต่กำรจะอยู่ยำวไปจนครบเทอม ก็มีข้อแม้จำกฝ่ำยค้ำนและพรรคใหญ่บำงพรรคในรัฐบำล อย่ำงที่นำยเทพไท 

เสนพงศ ์แห่งประชำธิปัตย์ เสนอว่ำให้แก้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ก่อนแล้วค่อยยุบสภำคืนอ ำนำจให้ประชำชน 
จะอย่ำงไรก็ตำม กำรใช้รัฐธรรมนูญ ปี 60 ที่บิดเบือนธรรมำภิบำลทำงกำรเมืองจนเสียงข้ำงน้อยสำมำรถจัดตั้ง

รัฐบำลได้  
ย่อมจะมีจุดจบไม่ต่ำงไปจำกรัฐบำลกิจสังคมในอดีต 
ประวัติศาสตร์ย่อมซ้ ารอยตัวมันเองเสมอ 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/167899 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/167899
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ทีมข่ำวคิดลึก 8 กรกฎำคม 2563 00:16 น.  

"ลุงก านัน" ก าหนดเกม !? 

 
 
แม้พรรครวมพลังประชำชำติไทย จะมีเพียงไม่ก่ีนั่งส.ส.ในสภำผู้แทนรำษฎร  
แม้ แกนน ำของพรรคจะไม่ใช่ "บิ๊กเนม" ที่ทุกควำมเคลื่อนไหวจะอยู่จุดโฟกัส หรือเต็มไปด้วยควำมวุ่นวำย 

เหมือนกับพรรคพลังประชำรัฐ ที่เปิดศึกซัดกันให้ปั่นป่วน  
แต่เมื่อ "ลุงก ำนัน" สุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชำชำติไทย ออกมำ "ขยับ" ไม่กี่กระบวนท่ำ 

ปรำกฎว่ำ กลำยเป็น "เสียง" ที่ต้องมีคนรอเงี่ยหูฟัง ! 
ตลอดหลำยวันที่ผ่ำนมำ น่ำสนใจว่ำ จังหวะกำรก้ำวของสุเทพ ล้วนแล้วแต่สร้ำงน้ ำหนักกำรต่อรองทำงกำรเมือง

ให้ พรรคอย่ำงตรงไปตรงมำ และชัดเจนอย่ำงที่สุด ว่ำ หำกมีกำรปรับครม.เก้ำอ้ี "รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน" 
จะต้องเป็นโควต้ำของพรรค ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง  

กำรส่งสัญญำณจำกสุเทพ ในห้วงหลำยวันที่ผ่ำนมำ ทั้งในวันที่มีประชุมใหญ่ของพรรค จนมำถึงเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 
เมื่อเจ้ำตัวไปท ำบุญวันเกิดครบรอบ 71ปีที่วัดชลประทำนรังสฤษดิ์  ปำกเกร็ด นนทบุรี  ก็พูดชัดเจนว่ำเก้ำ อ้ี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ต้องเป็นของ พรรค และมีรัฐมนตรีที่ชื่อ "เอนก เหล่ำธรรมทัศน์" เท่ำนั้น 

"เมื่อนำยกฯ เห็นว่ำ รปช.เป็นพรรคกำรเมืองของประชำชน ไว้ใจให้ไปดูแลกระทรวงแรงงำน ซึ่งเป็นกระทรวงที่
มีประชำชนซึ่งเป็นลูกจ้ำง เป็นผู้ใช้แรงงำนจ ำนวนมำกในประเทศไทย โดยเวลำไปท ำงำนเรำช่วยกันท ำงำนทั้งพรรค ซึ่ง
นำยอเนก ก็เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำนช่วยคิดนโยบำย คิดแผนงำนให้กระทรวงแรงงำนท ำมำโดยตลอด ตอนนี้ก็เป็น
ประธำนยกร่ำง พ.ร.บ.ประกันสังคม ซึ่งเรำจะแก้ไขเพ่ือให้ระบบประกันสังคมมีประสิทธิภำพ อ ำนวยประโยชน์ให้กับ
นำยจ้ำงลูกจ้ำงมำกข้ึน และพวกเรำทั้งพรรคช่วยกันยกร่ำง พ.ร.บ.จัดตั้งธนำคำรประกันสังคม ซึ่งเหล่ำนี้เป็นงำนที่เรำคิด
และท ำเพ่ือดูแลแรงงำนนอกระบบ รวมถึงแผนงำนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ครอบครัว ผู้ใช้แรงงำนที่ได้เสนอต่อนำยกฯ และสภำ
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแล้ว ซึ่งเรำจะสำนต่องำนที่เรำท ำมำต่อไป"  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200708/cbb423bdaaf573d535c8cc2b190a1f156f7a8a1f6757b6f6f218f5cad5767b9a.jpg?itok=jsp5HEak
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บทบำทและควำมโดดเด่นของ สุเทพ ในฐำนะที่คุมพรรคขนำดเล็ก  มีส.ส.ในสภำฯเพียงไม่กี่ที่นั่ง นั้นย่อม
ก ำหนดเกมในพรรคได้อย่ำงเบ็ดเสร็จ เด็ดขำด แม้ลึกๆแล้ว จะมีส.ส.ในพรรคเองที่ไม่เห็นด้วย แต่ก็ใช่สำระหลัก หรือ 
"ปัจจัย" ที่มีต่อกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองของสุเทพ แต่อย่ำงใด  

กำรผลักดันให้เอนก แต่งตัวรอขึ้นไปนั่ง เก้ำอ้ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ต่อจำก "หม่อมเต่ำ" ม.ร.ว.จัตุ
มงคล โสณกุล ที่ยังนั่งท ำหน้ำที่รมว.แรงงำน อยู่ณ วันนี้  ล้วนแล้วแต่เป็นกำรก ำหนดเกมที่มีขึ้นตั้งแต่แรก เพรำะ
ไม่เช่นนั้นคงไม่มีกำร "เปลี่ยนตัว" หัวหน้ำพรรค เมื่อหม่อมเต่ำ เจอกับแรงกดดันจนต้องตัดสินใจยื่นใบลำออก จำกกำร
เป็นหัวหน้ำพรรค ที่ผ่ำนมำ  

วันนี้สุเทพ ไม่ได้แค่ก ำหนดเกม เฉพำะพรรครวมพลังประชำชำติไทย พรรคขนำดเล็กเท่ำนั้น หำกแต่ยังประกำศ
ตัวให้ "พรรคร่วมรัฐบำล"พรรคน้อยใหญ่ โดยเฉพำะ พรรคพลังประชำรัฐ เองที่วำดหวังจะเข้ำมำนั่งที่กระทรวงแรงงำน 
ยิ่งเมื่อมีกำรพูดถึงชื่อ "สุชำติ ชมกลิ่น" กรรมกำรบริหำรพรรค  ที่เคยมีชื่อเป็นแคนดิเดต มำตั้งแต่เมื่อครั้งตั้งครม. 
"ประยุทธ์ 2/1"  

ท่ำทีและสัญญำณจำก สุเทพ ในฐำนะเจ้ำของพรรคตัวจริง จึงเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมองข้ำมได้ ! 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/167973  
  

https://siamrath.co.th/n/167973
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8 ก.ค. 2563 - 07:51 น.  

คอลัมน์ วิเครำะห์กำรเมือง :  

ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ กับ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เลือกตั้ง ท้องถิ่น  

 
 
 
ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ - บทบำทของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก ำลังถูกจับตำด้วยควำมหงุดหงิด 
เป็นควำมหงุดหงิดจำกบำงกลุ่ม บำงฝ่ำย เพรำะเห็นว่ำ ยิ่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เคลื่อนไหว มำกเพียงใด ยิ่งท ำให้กำร
เลือกตั้งผู้ว่ำฯกทม.ต้องเลื่อนออกไป 
เพรำะว่ำหำกเลือกตั้งชัยชนะย่อมเป็นของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
ไม่ว่ำก่อนหน้ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
ไม่ว่ำภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 คืนสู่ปกติภำพ 
คนก็ยังเห็นหน้า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  
ถำมว่ำเป็นควำมผิดของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ หรือที่ขยันเคลื่อนไหว 
สังคมมิอำจต ำหนิติเตียนควำมเอำกำรเอำงำนของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพรำะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประกำศ
เจตจ ำนงของตนออกมำอย่ำงเด่นชัด 
เด่นชัดถึงกับออกจำกพรรคเพื่อไทยมำเคลื่อนไหวด้วยตนเอง 
รัฐบำลต่ำงหำกที่สมควรถูกต ำหนิ กระทรวงมหำดไทยต่ำงหำกที่สมควรถูกต ำหนิ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งต่ำงหำกที่
สมควรถูกต ำหนิ 
มิใช่ชี้นิ้วต าหนิ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  
กรณีของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก็เหมือนกรณีของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ขณะที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมที่จะขึ้นเวทีเลือกตั้งผู้ว่ำฯกทม. คณะก้ำวหน้ำของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็
แสดงควำมพร้อมในกำรเลือกตั้ง“ท้องถิ่น” 
ประกำศด้วยซ้ ำไปว่ำมีเป้ำหมำยไม่ต่ ำกว่ำ 17 จังหวัด 
ประกำศด้วยซ้ ำไปว่ำ พร้อมจะน ำเอำบทเรียนจำกพรรคอนำคตใหม่ไปปรับประสำนกับกำรเคลื่อนไหวในกำรเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่น 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/HUK.jpg
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โดยเฉพาะการน า“นโยบาย”มาชูเพื่อสร้าง “คะแนน” 
บทเรียนจำก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ บทเรียนจำก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงส ำคัญ 
สะท้อนให้เห็นควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำนกำรเมือง สะท้อนให้เห็นกำรน ำเอำแนวทำงใหม่ วิธีกำรใหม่ ตรงไปตรงมำทำง
กำรเมืองมำเป็นอำวุธ 
สมควรยกย่อง ชมเชย แทนที่จะต าหนิติเตียน 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4457727b  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4457727b
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8 กรกฎำคม 2563 - 09:47 น. 

"ป๊อก" ไหวมั้ย สู้ 3 เจ้าพ่อล าปาง 

 
"ป๊อก"ไหวม้ัย สู้ 3 เจ้าพ่อล าปาง "ปิยบุตร" ลุยภาคเหนือ ปลุกกระแสล้มบ้านใหม่ เจอโจทย์ "เจ้าพ่อล าปาง" ก็ไม่
ง่ายเหมือนสร้างวาทกรรมหรูๆ 

เป็นข่ำวอึกทึกครึกโครมในสื่อออนไลน์ แต่สภำพที่เป็นจริง มีคนแค่ 50 คน มำฟัง ปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำพูดเรื่องกำรเมืองท้องถิ่น ที่ศำลำกำรเปรียญ ภำยในวัดป่ำรวก อ.เมือง จ.ล ำปำง  

จริงๆแล้ว ช่วง 7-13 ก.ค.2563 อาจารย์ป๊อก-ปิยบุตร แสงกนกกุล มีแผนเดินทำงไป 5 จังหวัดภำคเหนือ 
ได้แก่ ล ำปำง, ล ำพูน, แพร่, เชียงใหม่ และเชียงรำย รณรงค์เรื่องกำรเมืองท้องถิ่น  

เฉพำะเวทีล ำปำง ประยูร แก้วเดียว หัวหน้ำกลุ่มอนำคตล ำปำง ผู้เสนอตัวชิงต ำแหน่งนำยก อบจ.ล ำปำง และ
ทีมงำนได้ร่วมให้กำรต้อนรับอำจำรย์ป๊อกด้วย 

กำรเมืองท้องถิ่น มีหลำยมิติ หำกจะเอำแต่มุมนักวิชำกำรอย่ำงเดียว คงเป็นแค่ฝัน หำกคิดจะถอนรำกถอนโคน
ระบบอุปถัมภ์ท้องถิ่น ต้องเตรียมกำรให้มำกกว่ำกำรสร้ำงวำทกรรมหรูๆ  

รูปธรรมง่ำยๆ ในสนำม อบจ.ล ำปำง คณะก้ำวหน้ำ จะต้องเจอกับใครบ้ำง เชิญทัศนำกันเลย 
ไพโรจน์เอาแน่ 

กำรที่ “พินิจ จันทรสุรินทร์” ไม่ลงสนำมเลือกตั้งซ่อม ท ำให้ "ป๋ำโรจน์” ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร  ส.ส.ล ำปำง เขต 
2 เจ็บลึก ฉะนั้น ศึกเลือกตั้งนำยก อบจ.ล ำปำง ที่จะมีข้ึนในอนำคต เจ้ำพ่อล ำปำงเหนือไม่ยอมแน่ 

เมื่อเลือกตั้งนำยก อบจ.ล ำปำง ปี 2555 “เจ้ำพ่อบ้ำนสวน” ไพโรจน์ โล่สุนทร หนุน “สุนี สมมี” อดีตนำยก 
อบจ.เมืองรถม้ำ 3 สมัย ในนำมเพ่ือไทยล ำปำง  

วันนี้ สุนี ทิ้งบ้ำนสวนไปซบ “บ้ำนใหญ่บุรีรัมย์” จึงท ำให้ “ป๋ำโรจน์” ต้องหำว่ำที่ผู้สมัครนำยก อบจ.ล ำปำงคน
ใหม่ 

ป๋ำโรจน์จะไม่ปล่อยให้ อบจ.ล ำปำง ตกไปอยู่ในมือซุ้มกำรเมืองอ่ืน เพรำะนี่คือฐำนอ ำนำจซุ้มบ้ำนสวน 
พินิจไปต่อ 

หลังเลือกตั้งซ่อม เขต 5 ล ำปำง แม้ กกต.ยังไม่ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง แต่สื่อท้องถิ่นเมืองรถม้ำ ก็ไปไกล
ถึงข้ันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ล่วงหน้ำว่ำ พินิจ จันทรสุรินทร์ จะเป็นนำยก อบจ.ล ำปำงคนใหม่ ในสีเสื้อพลังประชำรัฐ 
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ทุกวันนี้ พินิจไม่ปรำกฏตัวให้สัมภำษณ์สื่อหลัก จึงไม่เป็นข่ำว แต่ในพ้ืนที่ล ำปำงใต้ พินิจยังเดินสำยงำนบุญ งำน
บุญประเพณ ีพบปะชำวบ้ำนตำมปกติ 

เจ้ำพ่อดอยเงิน-พินิจ ยังมุ่งม่ันที่จะท้ิงทวนกำรเมือง ด้วยกำรลงสมัครนำยก อบจ.ล ำปำง 
ดาชัยไม่ถอย 

นำทีนี้ ไม่ว่ำพรรคไหนจะขยับอย่ำงไร แต่ "ดำชัย เอกปฐพี” หรือ “ดำชัย อุชุโกศลกำร” อดีตรองประธำน
สมำพันธ์หมู่บ้ำนเสื้อแดงเพ่ือประชำธิปไตยแห่งประเทศไทย ได้เสนอตัวลงสนำมนำยก อบจ.ล ำปำง ในนำม “กลุ่มพลัง
ล ำปำง”  

ดำชัย เคยลงสนำมนำยก อบจ.ล ำปำง หนที่แล้ว โดยอำศัยพลังแดงล ำปำงเป็นฐำนเสียง ได้คะแนนมำแสนกว่ำ
คะแนน ท ำเอำ “เจ้ำพ่อบ้ำนสวน” เป็นเดือดเป็นแค้นพอควร 

แม้เลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 “ดาชัย” จะสวมเสื้อพรรคพลังประชำรัฐ พ่ำยแพ้ไพโรจน์ ในสนำมเขต 2 แต่เลือกตั้ง
ท้องถิ่น ดำชัยสลัดเสื้อพรรคใหญ่ทิ้ง  

นัยว่ำ วันนี้ ดำชัย และทีม สจ.ล ำปำง ไม่ได้เดินตำม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรฯ เหมือนในอดีต 
ดำชัย เป็นคนหนุ่มใจถึง พ่ึงได้ ไม่หวั่นเกรงอิทธิพลใดๆ ชีวิตผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวมำเยอะ เที่ยวนี้ ไม่ยกธงขำว

ก่อนปิดหีบแน่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/436337  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/436337
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เผยแพร่: 7 ก.ค. 2563 19:03   โดย: ทีมข่ำวอำชญำกรรม  

ข่ำวลึกปมลับ :  

“ธราธร” หวังยึดเลือกตั้งท้องถิ่น ชนบทล้อมเมือง เสี่ยงจบแบบเจ็บ 
 

 
 
“ข่ำวลึก ปมลับ” ออกอำกำศทำง NEWS1 ล้วงปมลึก คลำยปมลับ ตีแผ่ประเด็นร้อน กับ นพรัฐ พรวนสุข บก.

ข่ำวกำรเมือง และกระบวนกำรยุติธรรม วันอังคำรที่ 7 กรกฎำคม 2563 ตอน 3 “ธราธร” หวังยึดเลือกตั้งท้องถิ่น 
ชนบทล้อมเมือง เสี่ยงจบแบบเจ็บ 

ชื่อของ ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ และอดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่  กลับมำอีกครั้งเมื่อมี
สัญญำณว่ำ จะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นในปลำยปีนี้ 

ธนำธร และคณะก้ำวหน้ำ เร่งเครื่องโหมโรงเรื่องกำรเลือกตั้งท้องถิ่นหนักในช่วงนี้  ทั้งที่ยังเหลือเวลำอีก
พอสมควรในกำรเตรียมที่จะเตรียมตัว 

ซึ่งท่ำทีนี้ไม่แปลก เพรำะมันเป็นกำรรักษำสถำนะและพ้ืนที่ทำงหน้ำสื่อของ ธนำธร และคณะก้ำวหน้ำ อันมี
พรรณิกำร์ วำนิช อดีตโฆษกพรรคอนำคตใหม่ และปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ เป็นแกนน ำ 

เพรำะต้องยอมรับว่ำ นับตั้งแต่พรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ ชื่อของธนำธร พรรณิกำร์ และปิยบุตร ไม่ได้รับควำม
สนใจเท่ำกับตอนยังมีพรรคอนำคตใหม่ 

ขณะที่พรรคก้ำวไกล พรรคที่ตั้งขึ้นมำรองรับ ส.ส.ของพรรคที่ยังจงรักภักดี ซึ่งมี พิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้ำ 
ไม่ได้หวือหวำ เมื่อเทียบกับตอนที่ธนำธร ยังเป็นหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ 

สถำนะของพรรคก้ำวไกลในสภำผู้แทนรำษฎรตอนนี้เองก็แผ่วเบำไปมำก ไม่เข้มข้นเหมือนเมื่อยังมีธนำธร-ปิย
บุตร-พรรณิกำร์ และพรรคอนำคตใหม่ยังอยู่ในสภำ 

พรรคก้ำวไกลตอนนี้ เหมือนพรรคเฉพำะกิจที่ตั้งขึ้นมำรับไม้ต่อจำกสถำนกำรณ์ที่เพลี่ยงพล้ ำเท่ำนั้น ทิศทำงต่อ
จำกนี้หำกมีกำรเลือกตั้ง ส.ส.ยังไม่รู้ว่ำ จะไปทำงไหน 

ดังนั้น กำรที่ธนำธร ประกำศส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพำะนำยกองค์กำรบริหำรจังหวัด หรือ นำยก 
อบจ. ในนำมคณะก้ำวหน้ำ ไม่ใช่พรรคก้ำวไกลจึงไม่ซับซ้อน 
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มันเป็นกำรพำธนำธร กลับสู่พ้ืนที่ทำงกำรเมืองในช่วงที่ถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมืองเป็นเวลำ 10 ปี ท ำให้ตัวเองไม่
ห่ำงหำยไปจำกสังคมกำรเมือง 

ขณะเดียวกัน ก็เป็นกำรรักษำกระแสของตัวเองเอำไว้ เผื่อในภำยภำคหน้ำไม่ว่ำ พรรคอนำคตใหม่จะอยู่ในเวอร์
ชั่นของพรรคก้ำวไกล หรือชื่ออ่ืนๆ แต่คนก็จะรับรู้ว่ำ นี่คือ ทีมงำนของธนำธร 

ส ำหรับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพำะสนำมนำยก อบจ.ถือเป็นอีกแผนหนึ่งที่ธนำธร และอดีตพรรคอนำคตใหม่ 
หมำยมั่นปั้นมือจะยึดให้ได้มำแต่เดิม 

มีควำมส ำคัญ และเห็รได้จำก ที่ธนำธร เคยหักกับ ส.ส.ในพรรคเรื่องตัวผู้สมัครในแต่ละพ้ืนที่มำแล้ว จน ส.ส.คน
ดังกล่ำวต้องกลำยเป็นงูเห่ำในเวลำต่อมำ 

ทั้งพ้ืนที่ จ.ชลบุรี และ จ.จันทรบุรี ที่สุดท้ำย ทะเลำะกัน จน พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศำ ส.ส.จันทบุรี และจำรึก 
ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี ถูกไล่ออกจำกพรรคสีส้มมำแล้ว 

เรื่องตัวผู้สมัคร นำยก อบจ.ของอดีตพรรคอนำคตใหม่ มีปัญหำในหลำยพ้ืนที่ เพรำะถูกแฉคำเวทีดีเบตมำแล้ว
ว่ำ เป็นเพียงพิธีกรรมท ำให้ดูเป็นประชำธิปไตย แต่แท้จริงแล้วผู้บริหำรของพรรคล็อกตัวผู้สมัครที่เป็นคนใกล้ชิด หรือ
เด็กเส้นตัวเองในกระเป๋ำไว้แล้ว  

จนกลำยเป็นเรื่องอ้ือฉำวสำวไส้กันมำแล้ว แต่กลุ่มก้ำวไกลก็เหมือนกังวลกลัวปัญหำจะซ้ ำรอย ดูเหมือนจะปิด
จุดผิดพลำดเรื่องนี้ เสียแต่แรก ในครำวนี้จึงมีกำรเตรียมเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ อย่ำงเปิดกว้ำง 

กำรเคลื่อนไหวเร็วของธนำธร และคณะก้ำวหน้ำเรื่องกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้นั้น มีควำมเชื่อมั่นอย่ำงมำก 
ว่ำจะต้องคว้ำควำมส ำเร็จได้ เช่นเดียวกับกำรเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคอนำคตใหม่เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 

หำกย้อนกลับไป ธนำธร และพรรคอนำคตใหม่ เคลื่อนไหวก่อตั้งพรรคประมำณปีเศษ เพ่ือสร้ำงควำมนิยมใน
กลุ่มวัยรุ่น ก่อนจะบังเกิดผลในกำรเลือกตั้ง จนได้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ไปร่วมร้อยคน 

แน่นอน ธนำธร และคณะก้ำวหน้ำคิดเช่นกันว่ำ โมเดลนี้จะส ำเร็จในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นกัน หำกพวกเขำ
เคลื่อนไหวเร็ว เลี้ยงกระแสแบบนี้ไปเรื่อยๆ 

ธนำธร และคณะก้ำวหน้ำ ต้องกำรจะยึดท้องถิ่น ซึ่งเป็นฐำนรำกส ำคัญของกำรเลือกตั้งระดับชำติ อันจะมีผลต่อ
กำรเลือกตั้ง ส.ส.ในอนำคต 

กำรเข้ำยึดท้องถิ่นของธนำธร และคณะก้ำวหน้ำ จึงเหมือนเป็นกำรปูทำงรอเอำไว้ คิดให้ลึกเข้ำไปก็คือกำรใช้
ยุทธศำสตร์ ชนบทล้อมเมือง หำกวันใดจะมีกำรเลือกตั้ง ส.ส. ก็มีควำมพร้อมเต็มพิกัด 

เพียงแต่ปัญหำก็มีอยู่ ท ำให้สิ่งที่ธนำธร และคณะก้ำวหน้ำคิด มันไม่ได้ง่ำยดำยอย่ำงนั้น  โดยที่กำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นกับกำรเลือกตั้ง ส.ส.มีหลำยปัจจัยที่แตกต่ำงกันมำก เช่น 

คนที่ลงเล่นกำรเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและคลุกคลีอยู่ในพ้ืนที่มำนำน ไม่ได้หวังพ่ึงกระแส
พรรคกำรเมือง เหมือนกับกำรเลือกตั้ง ส.ส. 

ทำงด้ำนประชำชน มักเลือกตัวบุคคลในพื้นที่ ไม่ใช่ใครก็ได้ หรือเด็กหน้ำใหม่ที่ไม่เคยลงมำให้กำรช่วยเหลืองำน
บวช งำนแต่งงำนศพ แตกต่ำงจำกกำรเลือกตั้ง ส.ส.ที่ทุกคนยังรู้ว่ำ เลือกพรรคอนำคตใหม่จะได้ธนำธรเป็น
นำยกรัฐมนตรี จึงเทคะแนนให้กับตัวผู้สมัคร 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

80 

 

และแรงจูงใจในกำรไปเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น มีน้อยกว่ำกำรเลือกตั้ง ส.ส. คนหนุ่มสำวที่เข้ำมำท ำงำนใน กทม. 
หรือจังหวัดอ่ืน ไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญในกำรเดินทำงกลับไปใช้สิทธิ์ ซึ่งแรงจงูใจค่อนข้ำงต่ำงกันมำก 

ที่ส ำคัญ สำมำรถพูดได้ว่ำ ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เงิน และกำรซื้อเสียงในรูปแบบต่ำงๆ ดูจะทรงอำนุภำพ
มำกกว่ำกระแสนิยม และทุกๆสิ่งหลำยเท่ำ 

จริงอยู่ ธนำธรมำกับกระแสนิยมที่เคยประสบควำมส ำเร็จมำแล้ว แต่หำกจะใช้เพียงกระแสเพ่ือหวังจะประสบ
ควำมส ำเร็จเหมือนกับตอนเลือกตั้ง ส.ส.จึงอำจจะพลำดท่ำแพ้ไปอย่ำงเจ็บๆก็เป็นได ้ 

เนื่องจำก ประชำชนยังยึดติดวิธีคิดแบบเดิมๆ ที่ต้องกำรเลือกคนที่ฝำกฝีฝำกไข้ได้ กับสิ่งที่ส ำคัญคือ อ ำนำจเงิน 
จะเป็นตัวชี้ขำดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นทุกพ้ืนที่ทุกสนำมอยู่เหมือนเดิม  

ขณะที่พลังโซเชี่ยลมีเดีย ที่เป็นขุมพลังฐำนเสียงอันได้เปรียบของธนำธรจะวูบลงไปเยอะ หำกบวกลบคูณหำร
แล้ว ก้ำวหน้ำ กับธนำธร มีโอกำสเอำชื่อมำทิ้งท่ี สมรภูมิท้องถิ่นมำกกว่ำ 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/crime/detail/9630000069700  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/crime/detail/9630000069700
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วันท่ี 7 กรกฎำคม 2563 - 21:21 น.  

ผู้อ่านมติชน 70 % ระบุ เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ ฝ่ายค้านได้เปรียบความนิยม 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2257966  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2257966

