
 

  
คณะทาํงานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองคก์รฯและสาํนกัประชาสมัพนัธ ์   

ติดต่อ -  1 

 

รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ขาวประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 
 

ขาวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หนา 

1 ไทยโพสต แบหนาตัก 3 พรรคใหญชิงส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 'พปชร.' เหนือพรรคคูแขง ฝายคาน

สอแพรวดทุกสนามเลือกต้ังซอม 

5 

2 เดลินิวส "กาวไกล" ลยุลงพื้นที่ตีปบเลือกต้ัง เขต 5 สมุทรปราการ 6 

3 ไอเอ็นเอ็นนิวส กาวไกลเปดตัว “อิศราวุธ ณ นาน” ชิงลต.ซอมปากน้ำ 8 

4 มติชนออนไลน ‘กาวไกล’ ออกตวัหาเสียงเลือกต้ังซอมเขต 5 สมุทรปราการ ขอโอกาสรับใช ปชช. 9 

5 วอยซออนไลน 'กาวไกล' ออนคนสมุทรปราการ กาผูสมัครเขาสภาตรวจสอบรัฐบาล 10 

6 ไทยโพสต ซเูปอรโพล เผยประชาชนรอยละ 88.9 หมดศรัทธาพรรคการเมืองในประเทศไทยแลว 12 

7 แนวหนา ซเูปอรโพล ตีแผผลสำรวจ‘ปชช.’ เกอืบ100% ไมเชื่อมั่นศรัทธา 

พรรคการเมืองไทย 

14 

8 มติชนออนไลน ซเูปอรโพลเผย คนสวนใหญเห็นดวยกับการลาออกของส่ียอดกุมาร 16 

9 ไทยรัฐออนไลน "4 กุมาร" แยกทางพลังประชารัฐ ย้ำภาพทรยศหักหลัง คนยิ่งยี้พรรคการเมือง 18 

10 เดลินิวส "สนธิรตัน" ปดรวมพรรคกลายันเร่ืองไมจรงิแคขาวลือ 20 

11 มติชนออนไลน ‘สนธิรตัน’ ปดขาวจับมือ ‘กรณ’ รวมพรรคกลา ยัน ไมคิดเร่ืองการเมือง  

ขอมุงมั่นทำงานที่กระทรวง 

21 

12 แนวหนา ปชป.ไมจบ? รอยราวยังโผล 'กก.บห.'โวยลั่นโดนพรรคเท'ไมเห็นหัว' 22 

13 ไทยรัฐออนไลน “ประชาธิปตย” ถกทิศทางอนาคต ขีดเสน 1 เดือน ตองเปล่ียนในทางดขีึ้น 23 

14 สยามรัฐ ปชป.ไมจบ! "กก.บห." โวยลั่นโดนพรรคเท "ไมเห็นหัว" กีดกันไมเชิญรวม

สมัมนาที่ระยอง   

25 

15 เดลินิวส อสีานโพลชี้ลต.ใหม ปชช.หนนุ"หญิงหนอย"เปนนายกฯ 26 

16 ไอเอ็นเอ็นนิวส “ปยบุตร” นำคณะกาวหนาลงพื้นที ่”ศรีนวล” 28 

17 มติชนออนไลน ชื่นมื่น! ปยบุตรไหวขอโทษชาวเชยีงใหมที่เลือก ‘ศรนีวล’ ออนขอเร่ิมตนใหม 

ชาวบานฝากถึงธนาธร ‘เชียรเต็มที่’ 

29 

18 ขาวสดออนไลน “ปยบุตร”เดินกาดสนัปาตอง-แมวาง ถิ่น“ศรีนวล” โดนแฉหายหัว  

หลังยายพรรค 

30 
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ติดต่อ -  2 

 

รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หนา 

19 มติชนออนไลน ปยบุตร ชี้ ยุติรัฐราชการรวมศูนย ทวงคืนอำนาจทองถ่ิน วอนเลือกคนที่

นโยบายมากกวาเงิน-อำนาจ 

31 

20 มติชนออนไลน อนาคต ประยุทธ จันทรโอชา กับ อนาคต ‘กลุม 4 กุมาร’ 33 

21 แนวหนา โพลระบุปชช.หนุน‘ปรับครม.’ เปดผลงานเขาตา-หวย 1 ป‘ประยุทธ2’ 34 

22 มติชนออนไลน ‘ซูเปอรโพล’ ชี้คนไทยอยูในชวง ‘กลืนเผด็จการก็ไมเขา คายประชาธิปไตย 

กไ็มออก’ 

36 

23 ไทยรัฐออนไลน โพล ชี้ คนไมพอใจ รมต.กปปส.-เงินบรจิาค "เมยเดย" สะเทือนเลอืก "กาวไกล" 38 

24 ไอเอ็นเอ็นนิวส “ซูเปอรโพล” ปชช. มองควรปรับ รมต. อดีตแกนนำ กปปส. ออก 40 

25 ไทยโพสต ซเูปอรโพลเผยประชาชนไมเปนสุขกับประชาธิปไตยลุมๆดอนๆ เบื่อผลงาน

กลุมรัฐมนตรีที่เคยเปนแกนนำ กปปส. 

41 

26 กรุงเทพธุรกิจ ทกัษิณ-นปช.คลายมนต? 17 จังหวัดคืนปาย 'หมูบานเส้ือแดง' 43 

27 แนวหนา ‘พ่ีศรี’ทิ้งบอมบ‘แรมโบ’ คาใจลุย 17 จว.เหนือ คืนปายหมูบานเส้ือแดง-มุง

สมานฉันทจริงหรือ 

46 

28 มติชนออนไลน ‘เฮียลาน’ ยกครอบครัวยายข้ัวซบ ‘กาวไกล’ แท็กทีมลุยสนามกทม. ตัดพอ 

พอ ‘ปชป.’ เปนรัฐบาลก็ถูกลืม 

48 

 

 

บทความ  

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หนา 

1 สยามรัฐ สถานการณความจำเปนวนัน้ีบงัคับใหทองถิ่นตองจัดการเลือกต้ัง 50 

2 มติชนสุดสัปดาห ระวังตัวไวดวยก็แลวกนั 54 
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ติดต่อ -  3 

 

พรุ่งนี้มีอะไร    

 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วัน เวลา สถานท่ี รายละเอียด 

วันจันทรท่ี 

13 กรกฎาคม 2563 

13.00 น. หองประชมุ 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 

การประชุม/กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วัน เวลา สถานท่ี รายละเอียด 

วันจันทรท่ี 

13 กรกฎาคม 2563 

9.30 น. หองประชมุ 

เลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง 

 

พ.ต.อ.จรุงวทิย ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง และนายณฏัฐ เลาสีหสวกุล 

ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการเมอืงและ 

การเลือกต้ัง ประชุมหารือการกำหนดกรอบ

อตัรากำลังของสถาบันวิทยาการพรรคการเมือง

และการเลือกตั้ง 

 13.00 น. หองประชมุ 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

พ.ต.อ.จรุงวทิย ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง และนายณฏัฐ เลาสีหสวกุล 

ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการเมอืงและ 

การเลือกต้ัง ประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 13.00 น. โรงแรมการเดนท 

ซวีิว พัทยา จังหวัดชลบุรี 

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการ

เลอืกตั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการยกรางคูมือ 

การตรวจการแบบบูรณาการฯ 

  จังหวัดบุรีรัมย นายไพบูลย เหล็กพรหม รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง ลงนาม MOU ระหวาง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัด

บุรีรัมยกับสาธารณสุขบุรีรัมย              
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ติดต่อ -  
4 
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ติดต่อ -  
5 

 

 
 

แบหนาตัก 3 พรรคใหญชิงส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 'พปชร.' เหนือพรรคคูแขง ฝายคานสอแพรวดทุกสนาม

เลือกต้ังซอม 

วันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 6.45 น. 

 

 
 

 11 ก.ค. 63 – หลังมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 

เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหนงที่วาง พ.ศ. 2563 เมื่อวานนี้ คณะกรรมการการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดมีมติกำหนดให 

วันอาทิตยที่ 9 ส.ค. 2563 เปนวันเลือกตั้ง ส.ส. และเปดรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ 16 ก.ค. - 20 ก.ค. 2563 ณ สถานที่

ผูอำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 กำหนด   

 ผู ส ื ่อขาวรายงานวาสำหรับพรรคการเมือง ที ่เสนอตัวสงผู สมัครร ับเลือกตั ้งในเขตดังกลาว ชัดเจนแลว

ประกอบดวยพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ได พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนหัวหนาพรรค 

คนใหม จะสงนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก คนเดิมท่ีถูกใบเหลือง 

 พรรคเพื่อไทย (พท.) ที ่ยังมีคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ  ประธานยุทธศาสตรพรรค จะสงนางสลิลทิพย 

สุขวัฒน ขณะที่พรรคกาวไกล เดิมคือพรรคอนาคตใหม (ถูกยุบ) สงนายอิศราวุธ ณ นาน แทนนายตรัยวรรธน อิ่มใจ  

ท่ีไมผานการคัดเลือกจากพรรค จนเจาตัวประกาศยุติบทบาทในพรรคกาวไกลตามที่ปรากฏเปนขาว 

 ทั ้งนี้ ในการเลือกตั ้งเมื ่อ 24 มี.ค. 2562 จาก 229 หนวย ผู มีสิทธิเลือกตั้ง 172,881 คน นายกรุงศรีวิไล  

สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ ไดรับเลือกตั้งมาเปนอันดับ 1 ได 41,745 คะแนน แตภายหลังถูกใบเหลือง อันดับ 2 

นางสลิลทิพย สุขวัฒน พรรคเพื่อไทย ได 33,007 คะแนน สวนอนาคตใหมสง นายตรัยวรรธน อิ่มใจ มาเปนที ่ 3  

ได 31,430 คะแนน 

 

อางอิง: https://www.thaipost.net/main/detail/71094 
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"กาวไกล"ลุยลงพื้นท่ีตีปบเลือกต้ังเขต 5 สมุทรปราการ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.08 น. 

 

 
 

 เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ จ.สมุทรปราการ นายวิโรจน ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคกาวไกล พรอมดวย พ.ต.ต.ชวลิต 

เลาหอุดมพันธ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ นำทีมงานพรรคกาวไกล เปดตัวนายอิศราวุธ ณ นาน ผูสมัคร ส.ส.เขต 5  

จ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ชุมชนวัดสรางโศก วัดสวางอารมณ ต.คลองดาน อ.บางบอ เพื่อประะชาสัมพันธการเลือกตั้ง

ซอม ส.ส. เขต 5 จ.สมุทรปราการ ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 9 ส.ค.นี้ 

 นายวิโรจน กลาววา ในวันนี้เรามาทักทายพี่นองประชาชนในชุมวัดสรางโศก วัดสวางอารมณ ต.คลองดาน อ.

บางบอ ใหทานไดเลือกตัวแทนของทานเองตัวแทนที่พรอมจะเปนปากเปนเสียง ตัวแทนที่พรอมจะเคียงขางประชาขน 

ยามที่วิกฤติเศรษฐกิจรุมเรา เราจะเปนทัพหนาเพ่ือนำปญหาของพ่ีนองประชาชนใหไดรับการแกไข 

 พรรคกาวไกลขออาสาจะปกปองภาษีของพี่นองประชาชน ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อประชาชน พอกันที 

กับการซื้ออาวุธ เเละซื้อเรือดำน้ำ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ ถาไมใชใหใชเงินกูเอามาผลาญ เเลวลูกหลานใชหนี ้ตน

ยืนยันนายอิศราวุธ พรรคกาวไกล เปนคนรุนใหม พรอมรับใชงานใหกับประชาชนทุกคน 

 ดานนายอิศราวุธ กลาววา ตนขอโอกาสพี่นองประชาชน ในพื้นที่ชุมชมวัดสรางโศก วัดสวางอารมณ ใหโอกาส

ไดเขาไปเปนตัวเเทนกระบอกเสียงของพ่ีนองประชาชนรวมตรวจสอบเเละถวงดลุในฐานะพรรคฝายคาน จากคนธรรมดา 

คนคลองดาน ในนามพรรคกาวไกล อดีตพรรคอนาคตใหม สืบทอดเจตนารมณเดมิ 

 พ.ต.ต.ชวลิต กลาววา ในวันน้ีเราพรรคกาวไกล อดีตพรรคอนาคตใหม มาเเจงขาวสรางการรับรูตอประชาชนใน

พ้ืนท่ีจ.สมุทรปราการ เขต 5 โดยจะมีการเลือกตั้งซอม เกิดขึ้นในวันอาทิตย ท่ี 9 ส.ค.นี้ ขอใหพี่นองประชาชนรวมกันไป

รณรงคเลือกตั้งซอม เเละขอโอกาสพี่นองประชาชน ใหโอกาสคนธรรมดา เขาไปทำหนาที่ ส.ส.ในรัฐสภา พิทักษภาษี

ของประชาชน และพรรคกาวไกลพรอมรับใชประชาชน 

 พ.ต.ต. ชวลิต กลาววา ทั ้งนี ้บริเวณชุมชนวัดสรางโศก วัดสวางอารมณ มีการประกอบอาชีพประมง และ

จำหนายอาหารสด ซึ่งไดรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ จากสถานการณเเพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต

เสียงสะทอนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งเรื ่องการจางเเรงงาน เเละรายไดตอครัวเรือน อีกทั้งปญหาของการประมง 

ขอจำกัดตางๆท่ีไมสามารถประกอบอาชีพได ภายใตสถานการณโควิด-19 
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อีกทั้งยังมีปญหาเกี่ยวกับการไมไดรับสิทธิเราไมทิ้งกันจากโครงการของรัฐบาล ในการเยียวยาประชาชน 5,000 บาท 

โดยประชาชนในพื้นที่ระบุวาไมไดรับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐ รวมถึงมีผูปวยติดเตียงที่ไมไดรับการเยียวยาจากรัฐบาลในทุก

ชองทาง ทั้งนี้พรรคกาวไกลไดรับทราบปญหาของพี่นองประชาชนและจะนำปญหาเหลานี้เขาสูกระบวนการรัฐสภา

ตอไป 

 

อางอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/784313 
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กาวไกลเปดตัว”อศิราวุธ ณ นาน”ชิงลต.ซอมปากน้ำ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:30 น. 

 

 
 

 นายวิโรจน ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคกาวไกล พรอมดวย พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 

นำทีมงานพรรคกาวไกล เปดตัว นายอิศราวุธ ณ นาน ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 5 จ.สมุทรปราการ ในนาม

ของพรรคกาวไกล ลงพื้นรณรงคเเจงขาวสาร สรางความรับรูตอประชาชน โดยลงพื้นที่ชุมชนวัดสรางโศก วัดสวาง

อารมณ ต.คลองดาน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 

 โดย นายวิโรจน กลาววา ในวันนี้มาทักทายประชาชนในชุมวัดสรางโศก วัดสวางอารมณ ต.คลองดาน อ.บางบอ 

จ.สมุทรปราการ ใหไดเลือกตัวแทนของตัวเองตัวแทนที่พรอมจะเปนปากเปนเสียง ตัวแทนที่พรอมจะเคียงขางประชาขน 

ยามที่วิกฤติเศรษฐกิจรุมเรา ส.ส.จะเปนทัพหนาเพ่ือนำปญหาของประชาชนใหไดรับการแกไข พรรคกาวไกลขออาสาจะ

ปกปองภาษีของพี่นองประชาชน ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อประชาชน พอกันที กับการซื้ออาวุธ เเละซื้อเรือดำน้ำ 

ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ ถาไมใชใหใชเงินกูเอามาผลาญ เเลวลูกหลานใชหนี้ ตนยืนยันนายศราวุธ กาวไกล คนรุนใหม 

พรอมรับใชงานใหกับประชาชนทุกคน 

 ดาน นายอิศราวุธ กลาววาตนขอโอกาสพี่นองประชาชน ในพื้นที่ชุมชมวัดสรางโศก วัดสวางอารมณ ใหโอกาส

ตนไดเขาไปเปนตัวเเทนกระบอกเสียงของพี่นองประชาชนรวมตรวจสอบเเละถวงดุลในฐานะพรรคฝายคาน จากคน

ธรรมดา คนคลองดาน ในนามพรรคกาวไกล อดีตพรรคอนาคตใหม สืบทอดเจตนารมณเดมิ 

 

อางอิง:  https://www.innnews.co.th/politics/news_720370/ 
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‘กาวไกล’ ออกตัวหาเสียงเลือกตั้งซอมเขต 5 สมุทรปราการ ขอโอกาสรับใชปชช. 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.49 น. 

 

 
 

 เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม นายวิโรจน ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคกาวไกล พรอมดวย พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ นำทีมงานพรรคกาวไกล เปดตัว นายพีท อิศราวุธ ณ นาน ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 5  

จ.สมุทรปราการ ในนามของพรรคกาวไกล ลงพื้นรณรงคเเจงขาวสาร สรางความรับรูตอประชาชน โดยลงพื้นที่ชุมชน 

วัดสรางโศก วัดสวางอารมณ ต.คลองดาน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 

 นายวิโรจน กลาววา ในวันนี้เรามาทักทายพี่นองประชาชนในชุมวัดสรางโศก วัดสวางอารมณ ต.คลองดาน  

อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ ใหทานไดเลือกตัวแทนของทานที่พรอมจะเปนปากเปนเสียง ตัวแทนที่พรอมจะเคียงขาง

ประชาชน ยามที่วิกฤตเศรษฐกิจรุมเรา เราจะเปนทัพหนาเพื่อนำปญหาของพี่นองประชาชนใหไดรับการแกไข พรรค

กาวไกลขออาสาจะปกปองภาษีของพี่นองประชาชน ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อประชาชน พอกันที กับการซื้ออาวุธ 

เเละซื้อเรือดำน้ำ ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ ถาไมใชใหใชเงินกูเอามาผลาญ เเลวลูกหลานใชหนี้ ตนยืนยันวานายศราวุธ 

พรอมรับใชงานใหกับประชาชนทุกคน 

 ดาน นายอิศราวุธ กลาววา ตนขอโอกาสพ่ีนองประชาชน ใหโอกาสตนไดเขาไปเปนตัวเเทนกระบอกเสียงของพี่

นองประชาชนรวมตรวจสอบเเละถวงดุลในฐานะพรรคฝายคาน จากคนธรรมดา คนคลองดาน ในนามพรรคกาวไกล 

อดีตพรรคอนาคตใหม สืบทอดเจตนารมณเดิม 

 ผูสื ่อขาวรายงานวา บริเวณชุมชนวัดสรางโศก วัดสวางอารมณ มีการประกอบอาชีพประมง และจำหนาย

อาหารสด ซึ่งไดรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ จากสถานการณเเพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใตเสียง

สะทอนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งเรื่องการจางเเรงงาน เเละรายไดตอครัวเรือน ที่พอจัดสรรในครอบครัว อีกทั้งปญหา

ของการประมง ขอจำกัดตางๆท่ีไมสามารถประกอบอาชีพได ภายใตสถานการณโควิด-19 อีกทั้งยังมีปญหาเกี่ยวกับการ

ไมไดรับสิทธิเราไมทิ้งกันจากโครงการของรัฐบาล ในการเยียวยาประชาชน 5,000 บาท โดยประชาชนในพื้นที่ระบุ วา

ไมไดรับสิทธิเยียวยาจากรัฐ รวมถึงมีผูปวยติดเตียงทีไมไดรับการเยียวยาจากรัฐบาลในทุกชองทาง ทั้งนี้พรรคกาวไกลได

รับทราบปญหาของพ่ีนองประชาชนและจะนำปญหาเหลานี้เขาสูกระบวนการรัฐสภาตอไป 

 

อางอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2262690 
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'กาวไกล' ออนคนสมุทรปราการ กาผูสมัครเขาสภาตรวจสอบรัฐบาล 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:29 น. 

 

 
 

 พรรคกาวไกลลุยลงพื้นที่กอนสมัครรับเลือกตั้งซอม ส.ส.สมุทรปราการ เขต5 วอนประชาชนเลือกผูสมัครหนา

ใหมของพรรคเขาสภา อาสาปองภาษี หยดุซ้ืออาวุธ-เรือดำน้ำ 

 นายวิโรจน ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคกาวไกล พรอมดวย พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ 

นำทีมงานพรรคกาวไกล เปดตัว พีท นายอิศราวุธ ณ นาน ผูสมัครส.ส. เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคกาวไกล ลงพื้น

รณงคเเจงลงพ้ืนท่ีชุมชนวัดสรางโศก วัดสวางอารมณ ต.คลองดาน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ  หลงั คณะกรรมการการ

เลอืกต้ัง(กกต.) กำหนดใหวันอาทิตยที่ 9 ส.ค.เปนวันเลือกต้ังซอม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 

 นายวิโรจน กลาววาในวันนี้เรามาทักทายพี่นองประชาชนในชุมวัดสรางโศก วัดสวางอารมณ ต.คลองดาน อ.

บางบอ จ.สมุทรปราการ ใหทานไดเลือกตัวแทนของทานเองตัวแทนที่พรอมจะเปนปากเปนเสียง ตัวแทนที่พรอมจะ

เคียงขางประชาขน ยามท่ีวิกฤติเศรษฐกิจรุมเรา เราจะเปนทัพหนาเพ่ือนำปญหาของพี่นองประชาชนใหไดรับการแกไข 

 "พรรคกาวไกลขออาสาจะปกปองภาษีของพี่นองประชาชน ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อประชาชน พอกันที 

กับการซื้ออาวุธ เเละซื้อเรือดำน้ำ ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ถาไมใชใหใชเงินกูเอามาผลาญ เเลวลูกหลาน

ใชหนี้ ผมยืนยนั" 

 ดาน นายอิศราวุธ ณ นาน วาที่ผู สมัครส.ส. เขต 5 จ.สมุทรปราการ ในนามพรรคกาวไกล กลาววา "ผมขอ

โอกาสพี่นองประชาชน ในพ้ืนที่ชมุชมวัดสรางโศก วัดสวางอารมณ ใหโอกาสผมไดเขาไปเปนตัวเเทนกระบอกเสียงของพ่ี

นองประชาชนรวมตรวจสอบเเละถวงดุลในฐานะพรรคฝายคาน จากคนธรรมดา คนคลองดาน ในนามพรรคกาวไกล 

อดีตพรรคอนาคตใหม สืบทอดเจตนารมณเดิม" 

 ขณะที่ พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ กลาววา ในวันนี้เราพรรคกาวไกล อดีตพรรคอนาคตใหม มาเเจงขาวสราง

การรับรูตอประชาชนในพื้นที่จ.สมุทรปราการ เขต 5 โดยจะมีการเลือกตั้งซอม เกิดขึ้นในวันอาทิตย ที่ 9 ส.ค. 2563 

ขอใหพี่นองประชาชนรวมกันไปรณรงคเลือกตั้งซอม เเละขอโอกาสพี่นองประชาชน ใหโอกาสคนธรรมดา เขาไปทำ

หนาที่ ส.ส.ในรัฐสภา พิทักษภาษีของประชาชน พรรคกาวไกลพรอมรับใชประชาชน 
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 สำหรับชุมชนวัดสรางโศก วัดสวางอารมณ มีการประกอบอาชีพประมง และจำหนายอาหารสด ซึ่งไดรับ

ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ จากสถานการณเเพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใตเสียงสะทอนของประชาชน

ในพื้นท่ี ทั้งเร่ืองการจางเเรงงาน เเละรายไดตอครัวเรือน ที่พอจัดสรรในครอบครัว อีกทั้งปญหาของการประมง ขอจำกัด

ตางๆที่ไมสามารถประกอบอาชีพได ภายใตสถานการณโควิด-19 อีกท้ังยังมีปญหาเกี่ยวกับการไมไดรับสิทธิเราไมทิ้งกัน

จากโครงการของรฐับาล ในการเยียวยาประชาชน 5,000 บาท โดยประชาชนในพ้ืนที่ระบุ วาไมไดรับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐ 

รวมถึงมีผูปวยติดเตียงที่ไมไดรับการเยียวยาจากรัฐบาลในทุกชองทาง ทั้งนี้พรรคกาวไกลไดรับทราบปญหาของพี่นอง

ประชาชนและจะนำปญหาเหลานี้เขาสูกระบวนการรัฐสภาตอไป 

 

อางอิง: http://www.voicetv.co.th/read/iIRQ6KQRl 
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ซูเปอรโพล เผยประชาชนรอยละ 88.9 หมดศรัทธาพรรคการเมืองในประเทศไทยแลว 

วันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.47 น. 

 

 
 

 11 ก.ค.63 - ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล กรรณิกา ผูอำนวยการสำนักวิจัยซูเปอรโพล (SUPER POLL) เสนอ

ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สี่ยอดกุมาร กรณีศึกษาตัวอยางประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บ

ขอมลูแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณทางโทรศัพท การลงพ้ืนที่และการเก็บขอมูลในโลกโซเชียลทั้ง

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,586 

ตัวอยาง ดำเนินโครงการระหวาง 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผานมา  

 เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นศรัทธาตอพรรคการเมืองในขณะนี้ พบวา สวนใหญหรือรอยละ 88.9 ระบุ ลดลง 

ถึงไมเชื่อมั่น หมดความศรัทธา เพราะเต็มไปดวยคนมีประวัติดางพรอย แยงตำแหนง แยงอำนาจกัน มุงแตจะถอนทุน

คืน วิ่งเตน วางบิลซื้อขายตำแหนงรัฐมนตรี ทรยศ หักหลัง เสร็จนาฆาโคทึก เสร็จศึกฆาขุนพล ไมปกปองรักษาคนดี ไม

สงเสริมคนดีปกครองบานเมือง ไมเปนแบบอยางที่ดีตอเด็กและเยาวชนของชาติ ไมมีวินัย ไมจริงใจ ไมไดรักประชาชน 

เปนตน ในขณะท่ี รอยละ 11.1 เพ่ิมข้ึนเพราะ ทำงานแกปญหา มีอุดมการณ เขาถึงประชาชน เปนตน 

 ที่นาสนใจคือ เมื่อถามถึงความเห็นตอการลาออกจากพรรคพลังประชารัฐของสี่ยอดกุมาร ไดแก นายอุตตม 

สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน นายสุวิทย 

เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พบวา 

สวนใหญหรือรอยละ 86.3 เห็นดวย ในขณะท่ีรอยละ 13.7 ไมเห็นดวย 

 โดยสวนใหญหรือรอยละ 76.1 ระบุ ตองการใหสี่ยอดกุมารทั้งหมดที่ลาออกนี้มุงทำงานแกเดือดรอน ลดความ

ทุกขยากของประชาชนใหถวนหนา รอยละ 71.7 ลดความวุนวายทางการเมือง รอยละ 71.4 ตองการใหสี่ยอดกุมารเปน

กลุมคนการเมืองใหม ทำงานกับ นายกรัฐมนตรี รอยละ 70.0 ตองการใหชวยลดแรงกดดันนายกรัฐมนตรีจากคนใน

พรรคพลังประชารัฐ และรอยละ 66.3 ตองการใหละทิ้ง ตัดขาดจากการเมืองเกาในพรรคพลังประชารัฐ 

 ผอ.ซูเปอรโพล กลาววา ประชาชนกำลังหมดศรัทธาตอพรรคการเมืองเพราะเห็นแตภาพการทรยศ หักหลัง 

เสร็จนาฆาโคทึก เสร็จศึกฆาขุนพล แยงชิงตำแหนง จองจะถอนทุนคืน ในขณะที่ประชาชนกำลังเดือดรอนทุกขยาก

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ตกงาน ขาดรายได แตนักการเมืองมุงแตจะหาประโยชนสวนตัวและพวกพองไมไดเปน
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แบบอยางที่ดีตอเด็กและเยาวชนคนรุนใหม จึงเสนอใหเอาความตองการของประชาชนเปนตัวตั้งและทำงานตอบโจทย

ตรงเปาความตองการของประชาชนที่ไมตองการเห็นความวุนวาย ความขัดแยงแยงชิงตำแหนงรัฐมนตรีท่ีกำลังยึดครอง

พ้ืนท่ีสื่อขอมูลขาวสารในเวลานี้ 

 ผอ.ซูเปอรโพล กลาวดวยวา ถาปรับคณะรัฐมนตรี ควรแบงกลุมเปาหมายที่รัฐบาลนาจะตอบโจทยแตละกลุม

คือ กลุมคนรุนใหมใหเนนท่ี “ความหวัง” หรือ Hope ใหพวกเขาเห็นอนาคตที่ดีมีงานทำ มีทัศนคติที่ดีตอบานเมืองเปน

พลเมืองดี สำนึกรูคุณแผนดินและสถาบันหลักของชาติ กลุ มที ่สองเปนคนวัยทำงานที่ตองทำใหเกิดความมั ่นคงใน

สัมมาชีพ มีงานทำรายไดดี มีทักษะดี มีสุขอยางพอเพียง และ กลุมที่สามเปนกลุมคนสูงวัยที่ตองการความสุขและ

ปลอดภัย โดยนายกรัฐมนตรีนาจะมีรองนายกรัฐมนตรีฝายสังคมที่เชื่อมประสานภาคประชาสังคม (Civil Society) ได

ดีกวานี้ และนายกรัฐมนตรีตองชูธงผูนำดานเศรษฐกิจและการเมืองดวยตนเองไมลอยตัวเหนือปญหา ใหเห็นภาพลงมา

นั่งกอดคอทำงานกันใกลชิดกับสี่ยอดกุมารทีมเศรษฐกิจบนโตะรูปไขเหมือนชวงวิกฤตโควิดที่ผานมา อยาไปทอดท้ิงพวก

เขา เพราะครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีสวนชวยใหทุกทานเขาสูอำนาจเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศทั่วโลก 

 

อางอิง: https://www.thaipost.net/main/detail/71114 

  



 

  
คณะทาํงานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองคก์รฯและสาํนกัประชาสมัพนัธ ์   

ติดต่อ -  
14 

 

 

ซูเปอรโพล ตีแผผลสำรวจ‘ปชช.’เกือบ100% ไมเชื่อม่ันศรัทธาพรรคการเมืองไทย 

วันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.29 น. 

 

 
 

 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล กรรณิกา ผูอำนวยการสำนักวิจัยซูเปอรโพล 

(SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สี่ยอดกุมาร กรณีศึกษาตัวอยางประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 

โดยดำเนินการเก็บขอมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณทางโทรศัพท การลงพื้นที่และการเก็บ

ขอมูลในโลกโซเชียลทั ้งการวิจ ัยเช ิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) จำนวน 1,586 ตัวอยาง ดำเนินโครงการระหวาง 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผานมา  

 เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นศรัทธาตอพรรคการเมืองในขณะนี้ พบวา สวนใหญหรือรอยละ 88.9 ระบุ ลดลง 

ถึงไมเชื่อมั่น หมดความศรัทธา เพราะเต็มไปดวยคนมีประวัติดางพรอย แยงตำแหนง แยงอำนาจกัน มุงแตจะถอนทุน

คืน วิ่งเตน วางบิลซื้อขายตำแหนงรัฐมนตรี ทรยศ หักหลัง เสร็จนาฆาโคทึก เสร็จศึกฆาขุนพล ไมปกปองรักษาคนดี ไม

สงเสริมคนดีปกครองบานเมือง ไมเปนแบบอยางที่ดีตอเด็กและเยาวชนของชาติ ไมมีวินัย ไมจริงใจ ไมไดรักประชาชน 

เปนตน ในขณะท่ี รอยละ 11.1 เพ่ิมข้ึนเพราะ ทำงานแกปญหา มีอุดมการณ เขาถึงประชาชน เปนตน 

 ที่นาสนใจคือ เมื่อถามถึงความเห็นตอการลาออกจากพรรคพลังประชารัฐของสี่ยอดกุมาร ไดแก นายอุตตม 

สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน นายสุวิทย 

เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พบวา 

สวนใหญหรือรอยละ 86.3 เห็นดวย ในขณะท่ีรอยละ 13.7 ไมเห็นดวย 

 โดยสวนใหญหรือรอยละ 76.1 ระบุ ตองการใหสี่ยอดกุมารทั้งหมดที่ลาออกนี้มุงทำงานแกเดือดรอน ลดความ

ทุกขยากของประชาชนใหถวนหนา รอยละ 71.7 ลดความวุนวายทางการเมือง รอยละ 71.4 ตองการใหสี่ยอดกุมารเปน

กลุมคนการเมืองใหม ทำงานกับ นายกรัฐมนตรี รอยละ 70.0 ตองการใหชวยลดแรงกดดันนายกรัฐมนตรีจากคนใน

พรรคพลังประชารัฐ และรอยละ 66.3 ตองการใหละทิ้ง ตัดขาดจากการเมืองเกาในพรรคพลังประชารัฐ 

 ผอ.ซูเปอรโพล กลาววา ประชาชนกำลังหมดศรัทธาตอพรรคการเมืองเพราะเห็นแตภาพการทรยศ หักหลัง 

เสร็จนาฆาโคทึก เสร็จศึกฆาขุนพล แยงชิงตำแหนง จองจะถอนทุนคืน ในขณะที่ประชาชนกำลังเดือดรอนทุกขยาก

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ตกงาน ขาดรายได แตนักการเมืองมุงแตจะหาประโยชนสวนตัวและพวกพองไมไดเปน
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แบบอยางที่ดีตอเด็กและเยาวชนคนรุนใหม จึงเสนอใหเอาความตองการของประชาชนเปนตัวตั้งและทำงานตอบโจทย

ตรงเปาความตองการของประชาชนที่ไมตองการเห็นความวุนวาย ความขัดแยงแยงชิงตำแหนงรัฐมนตรีท่ีกำลังยึดครอง

พ้ืนท่ีสื่อขอมูลขาวสารในเวลานี้ 

 ผอ.ซูเปอรโพล กลาววา ถาปรับคณะรัฐมนตรี ควรแบงกลุมเปาหมายที่รัฐบาลนาจะตอบโจทยแตละกลุมคือ 

กลุมคนรุนใหมใหเนนที่ “ความหวัง” หรือ Hope ใหพวกเขาเห็นอนาคตที่ดีมีงานทำ มีทัศนคติที่ดีตอบานเมืองเปน

พลเมืองดี สำนึกรูคุณแผนดินและสถาบันหลักของชาติ กลุ มที ่สองเปนคนวัยทำงานที่ตองทำใหเกิดความมั ่นคงใน

สัมมาชีพ มีงานทำรายไดดี มีทักษะดี มีสุขอยางพอเพียง และ กลุมที่สามเปนกลุมคนสูงวัยที ่ตองการความสุขและ

ปลอดภัย โดยนายกรัฐมนตรีนาจะมีรองนายกรัฐมนตรีฝายสังคมที่เชื่อมประสานภาคประชาสังคม (Civil Society) ได

ดีกวานี้ และนายกรัฐมนตรีตองชูธงผูนำดานเศรษฐกิจและการเมืองดวยตนเองไมลอยตัวเหนือปญหา ใหเห็นภาพลงมา

นั่งกอดคอทำงานกันใกลชิดกับสี่ยอดกุมารทีมเศรษฐกิจบนโตะรูปไขเหมือนชวงวิกฤตโควิดที่ผานมา อยาไปทอดทิ้งพวก

เขา เพราะครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีสวนชวยใหทุกทานเขาสูอำนาจเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศทั่วโลก 

 

อางอิง: https://www.naewna.com/politic/504672 
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ซูเปอรโพลเผย คนสวนใหญเห็นดวยกับการลาออกของสี่ยอดกุมาร 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:23 น. 

 

 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล กรรณิกา ผูอำนวยการสำนักวิจัยซูเปอรโพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ

ภาคสนาม เรื่อง สี่ยอดกุมาร กรณีศึกษาตัวอยางประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บขอมูลแบบ

ผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณทางโทรศัพท การลงพื้นที่และการเก็บขอมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,586 ตัวอยาง 

ดำเนินโครงการระหวาง 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ท่ีผานมา  

 เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นศรัทธาตอพรรคการเมืองในขณะนี้ พบวา สวนใหญหรือรอยละ 88.9 ระบุ ลดลง 

ถึงไมเชื่อมั่น หมดความศรัทธา เพราะเต็มไปดวยคนมีประวัติดางพรอย แยงตำแหนง แยงอำนาจกัน มุงแตจะถอนทุน

คืน วิ่งเตน วางบิลซื้อขายตำแหนงรัฐมนตรี ทรยศ หักหลัง เสร็จนาฆาโคทึก เสร็จศึกฆาขุนพล ไมปกปองรักษาคนดี ไม

สงเสริมคนดีปกครองบานเมือง ไมเปนแบบอยางที่ดีตอเด็กและเยาวชนของชาติ ไมมีวินัย ไมจริงใจ ไมไดรักประชาชน 

เปนตน ในขณะท่ี รอยละ 11.1 เพ่ิมข้ึนเพราะ ทำงานแกปญหา มีอุดมการณ เขาถึงประชาชน เปนตน 

 ที่นาสนใจคือ เมื่อถามถึงความเห็นตอการลาออกจากพรรคพลังประชารัฐของสี่ยอดกุมาร ไดแก นายอุตตม 

สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน นายสุวิทย 

เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พบวา 

สวนใหญหรือรอยละ 86.3 เห็นดวย ในขณะท่ีรอยละ 13.7 ไมเห็นดวย 

 โดยสวนใหญหรือรอยละ 76.1 ระบุ ตองการใหสี่ยอดกุมารทั้งหมดที่ลาออกนี้มุงทำงานแกเดือดรอน ลดความ

ทุกขยากของประชาชนใหถวนหนา รอยละ 71.7 ลดความวุนวายทางการเมือง รอยละ 71.4 ตองการใหสี่ยอดกุมารเปน

กลุมคนการเมืองใหม ทำงานกับ นายกรัฐมนตรี รอยละ 70.0 ตองการใหชวยลดแรงกดดันนายกรัฐมนตรีจากคนใน

พรรคพลังประชารัฐ และรอยละ 66.3 ตองการใหละทิ้ง ตัดขาดจากการเมืองเกาในพรรคพลังประชารัฐ 

 ผอ.ซูเปอรโพล กลาววา ประชาชนกำลังหมดศรัทธาตอพรรคการเมืองเพราะเห็นแตภาพการทรยศ หักหลัง 

เสร็จนาฆาโคทึก เสร็จศึกฆาขุนพล แยงชิงตำแหนง จองจะถอนทุนคืน ในขณะที่ประชาชนกำลังเดือดรอนทุกขยาก

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ตกงาน ขาดรายได แตนักการเมืองมุงแตจะหาประโยชนสวนตัวและพวกพองไมไดเปน

แบบอยางที่ดีตอเด็กและเยาวชนคนรุนใหม จึงเสนอใหเอาความตองการของประชาชนเปนตัวตั้งและทำงานตอบโจทย
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ตรงเปาความตองการของประชาชนที่ไมตองการเห็นความวุนวาย ความขัดแยงแยงชิงตำแหนงรัฐมนตรีท่ีกำลังยึดครอง

พ้ืนท่ีสื่อขอมูลขาวสารในเวลานี้ 

 ผอ.ซูเปอรโพล กลาวดวยวา ถาปรับคณะรัฐมนตรี ควรแบงกลุมเปาหมายที่รัฐบาลนาจะตอบโจทยแตละกลุม

คือ กลุมคนรุนใหมใหเนนท่ี “ความหวัง” หรือ Hope ใหพวกเขาเห็นอนาคตที่ดีมีงานทำ มีทัศนคติที่ดีตอบานเมืองเปน

พลเมืองดี สำนึกรูคุณแผนดินและสถาบันหลักของชาติ กลุ มที ่สองเปนคนวัยทำงานที่ตองทำใหเกิดความมั ่นคงใน

สัมมาชีพ มีงานทำรายไดดี มีทักษะดี มีสุขอยางพอเพียง และ กลุมที่สามเปนกลุมคนสูงวัยที่ตองการความสุขและ

ปลอดภัย โดยนายกรัฐมนตรีนาจะมีรองนายกรัฐมนตรีฝายสังคมที่เชื่อมประสานภาคประชาสังคม (Civil Society) ได

ดีกวานี้ และนายกรัฐมนตรีตองชูธงผูนำดานเศรษฐกิจและการเมืองดวยตนเองไมลอยตัวเหนือปญหา ใหเห็นภาพลงมา

นั่งกอดคอทำงานกันใกลชิดกับสี่ยอดกุมารทีมเศรษฐกิจบนโตะรูปไขเหมือนชวงวิกฤตโควิดที่ผานมา อยาไปทอดท้ิงพวก

เขา เพราะครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีสวนชวยใหทุกทานเขาสูอำนาจเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศทั่วโลก 

 

อางอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2262577 
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"4 กุมาร" แยกทางพลังประชารัฐ ย้ำภาพทรยศหักหลัง คนย่ิงยี้พรรคการเมือง 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.24 น. 

 

 
 

 เมื่อวันท่ี 11 ก.ค. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผูอำนวยการสำนักวิจัยซูเปอรโพล เปดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง 

สี่ยอดกุมาร กรณีศึกษาตัวอยางประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ทั้งการสัมภาษณทางโทรศัพท การลงพื้นที่และ 

การเก็บขอมูลในโลกโซเชียล จำนวน 1,586 ตัวอยาง โดยเมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นศรัทธาตอพรรคการเมืองในขณะนี้ 

พบวาสวนใหญหรือรอยละ 88.9 ระบุ ลดลง ถึงไมเชื่อมั่น หมดความศรัทธา เพราะเต็มไปดวยคนมีประวัติดางพรอย 

แยงตำแหนง แยงอำนาจกัน มุงแตจะถอนทุนคืน วิ่งเตน วางบิลซื้อขายตำแหนงรัฐมนตรี ทรยศ หักหลัง เสร็จนาฆา 

โคถึก เสร็จศกึฆาขุนพล ไมปกปองรักษาคนดี ไมสงเสรมิคนดปีกครองบานเมือง ไมเปนแบบอยางท่ีดีตอเด็กและเยาวชน

ของชาติ ไมมีวินัย ไมจริงใจ ไมไดรักประชาชน เปนตน ในขณะที่ รอยละ 11.1 เพิ่มขึ้นเพราะ ทำงานแกปญหา  

มีอุดมการณ เขาถึงประชาชน เปนตน 

 ที่นาสนใจคือ เมื่อถามถึงความเห็นตอการลาออกจากพรรคพลังประชารัฐของสี่ยอดกุมาร ไดแก นายอุตตม 

สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน นายสุวิทย 

เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พบวา 

สวนใหญหรือรอยละ 86.3 เห็นดวย ในขณะท่ีรอยละ 13.7 ไมเห็นดวย 

 นอกจากนี้ สวนใหญหรือรอยละ 76.1 ระบุ ตองการใหสี่ยอดกุมารทั้งหมดที่ลาออกนี้ มุงทำงานแกเดือดรอน 

ลดความทุกขยากของประชาชนใหทั่วหนาหนา รอยละ 71.7 ลดความวุนวายทางการเมือง รอยละ 71.4 ตองการใหสี่

ยอดกุมารเปนกลุมคนการเมืองใหม ทำงานกับนายกรัฐมนตรี รอยละ 70.0 ตองการใหชวยลดแรงกดดันนายกรัฐมนตรี

จากคนในพรรคพลังประชารัฐ และรอยละ 66.3 ตองการใหละทิ้ง ตัดขาดจากการเมืองเกาในพรรคพลังประชารัฐ 

 ผอ.ซูเปอรโพล กลาววา ประชาชนกำลังหมดศรัทธาตอพรรคการเมือง เพราะเห็นแตภาพการทรยศ หักหลัง 

เสร็จนาฆาโคถึก เสร็จศึกฆาขุนพล แยงชิงตำแหนง จองจะถอนทุนคืน ในขณะที่ประชาชนกำลังเดือดรอนทุกขยาก

ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ตกงาน ขาดรายได แตนักการเมืองมุงแตจะหาประโยชนสวนตัวและพวกพองไมไดเปน

แบบอยางที่ดีตอเด็กและเยาวชนคนรุนใหม จึงเสนอใหเอาความตองการของประชาชนเปนตัวตั้งและทำงานตอบโจทย
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ตรงเปาความตองการของประชาชนที่ไมตองการเห็นความวุนวาย ความขัดแยงแยงชิงตำแหนงรัฐมนตรีท่ีกำลังยึดครอง

พ้ืนท่ีสื่อขอมูลขาวสารในเวลานี้ 

 สวนการจะปรับคณะรัฐมนตร ีควรแบงกลุมเปาหมายที่รัฐบาลนาจะตอบโจทยแตละกลุมคือ กลุมคนรุนใหมให

เนนที่ “ความหวัง” หรือ Hope ใหพวกเขาเห็นอนาคตที่ดีมีงานทำ มีทัศนคติที่ดีตอบานเมืองเปนพลเมืองดี สำนึกรูคุณ

แผนดินและสถาบันหลักของชาติ กลุมท่ีสองเปนคนวัยทำงานที่ตองทำใหเกิดความมั่นคงในสัมมาชีพ มีงานทำรายไดดี มี

ทักษะดี มีสุขอยางพอเพียง และกลุมที่สามเปนกลุมคนสูงวัยท่ีตองการความสุขและปลอดภัย โดยนายกรัฐมนตรีนาจะมี

รองนายกรัฐมนตรีฝายสังคมที่เชื่อมประสานภาคประชาสังคมไดดีกวานี้ 

 “นายกรัฐมนตรีตองชูธงผูนำดานเศรษฐกิจและการเมืองดวยตนเองไมลอยตัวเหนือปญหา ใหเห็นภาพลงมานั่ง

กอดคอทำงานกันใกลชิดกับสี่ยอดกุมารทีมเศรษฐกิจ บนโตะรูปไขเหมือนชวงวิกฤติโควิดที่ผานมา อยาไปทอดทิ้งพวก

เขา เพราะครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีสวนชวยใหทุกทานเขาสูอำนาจเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศทั่วโลก”. 

 

อางอิง: https://www.thairath.co.th/news/politic/1887044 
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"สนธิรัตน" ปดรวมพรรคกลายันเรื่องไมจริงแคขาวลือ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.58 น. 

 

 
 

 เมื่อวันที่ 11 ก.ค.นายสนธิรัตน  สนธิจิรวงศ รมว.พลังงาน  ใหสัมภาษณระหวางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมเกษตร

แปลงใหญที่สามารถชวยเกษตรกรลดตนทุนการผลิตได จากการใชระบบสูบน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตย ถึงกระแสขาว

เขารวมพรรคกลาของนายกรณ  จาติกวณิช หัวหนาพรรคกลา วา ยืนยันวาไมเปนความจริง เปนแคขาวลือ ทั้งนี้แมวา

ตนจะลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)แลว  แตยังไมคิดถึงเรื่องการเมือง ในมิติอื่นๆ ตอนนี้ขอตั้งใจทำหนาที่ใน

ฐานะรมว.พลังงานใหดีที ่ส ุด เพราะปญหาเรื ่องเศรษฐกิจ ปากทองของประชาชน ถือเปนเรื ่องใหญ และสำคัญ

มาก ตอนนี้ตนอยากใหหยุดเรื่องการเมืองกันไวกอน ขอใหหันมาชวยเหลือประชาชนกันใหมากที่สุดกอน 

 

อางอิง: https://www.dailynews.co.th/politics/784334 
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‘สนธิรัตน’ ปดขาวจับมือ ‘กรณ’ รวมพรรคกลา ยัน ไมคิดเรื่องการเมือง ขอมุงมั่นทำงานท่ีกระทรวง 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:57 น. 

 

 
 

 เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ รัฐมนตรวีาการกระทรวงพลังงาน พรอมดวยนายสุรพร ดนัย

ตั้งตระกูล ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน นายวัชระ กรรณิการ โฆษกกระทรวงพลังงาน นายยงยุทธ  จันทร

โรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และคณะทำงาน ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี ณ ศูนยการเรียนรู

ตำบลวิถีพอเพียงและพลังงานทามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ีเพื่อเย่ียมชมเกษตรแปลงใหญที่สามารถชวยเกษตรกรลด

ตนทุนการผลิตได จากการใชระบบสูบน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตย และลงพ้ืนที่ฟารมสุกรที่ศึกษาการใชพลังงานทดแทน

ในการนำมูลสุกรมาผลิตเปนกาซชีวภาพ ทดแทนการใชกาซหุงตมในครัวเรือน ลดตนทุนสรางรายไดใหเกษตรอยาง

ยั่งยืน 

 นายสนธิรัตนกลาววา วันนี้มาดูโครงการที่ประสบความสำเร็จ เปนตัวอยางของพลังงานที ่เปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต ที่นี่คือพื้นที่ที่มีปญหาเรื่องการเลี้ยงสุกร ชาวบานไมอยากใหจัดตั้งฟารมสุกร เพราะจะมี

ปญหาเรื่องกลิ่น แตดวยวิธีการที่เปลี่ยนเปนพลังงานแกส ก็จะไดแกสชีวภาพที่ชาวบานเกษตรกรไดรับผลประโยชน

โดยตรง เชน ผลิตกระแสไฟฟา ลดคาไฟฟาในฟารมตัวเองได ซึ่งมีปริมาณมากพอที่จะแบงใหกับประชาชนในหมูบานได

ใช ลดคาใชจายสรางรายได นี่คือหนึ ่งชุมชนตัวอยางที ่เขากับนโยบายของการทรวงพลังงาน คือ Energy For All 

พลังงานเพ่ือทุกคน มาวันนี้คือการมาตรวจเยี่ยมสิ่งที่เกิดขึ้นแลว ใชพลังงานโซลารเซลลมาควบคูกับธนาคารน้ำใตดินสง

น้ำเขาไปสูแปลงเกษตร ยกระดับผลผลิตทางการเกษตร 

 ผูสื่อขาวรายงานวา นายสนธิรัตน ยังปฏิเสธขาวการเขารวมพรรคกลาของนายกรณ จาติกวณิช หัวหนาพรรค

กลา โดยยืนยันวา ไมเปนความจริง เปนแคขาวลือ ทั้งนี้ แมวาตนจะลาออกจากพรรค พปชร.แลว  แตยังไมคิดถึงเรื่อง

การเมือง ในมิติอื่นๆ ตอนนี้ขอตั้งใจทำหนาที่ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานใหดีที่สุด เพราะปญหาเรื่อง

เศรษฐกิจ ปากทองของประชาชน ถือเปนเรื่องใหญ และสำคัญมาก ตอนนี้ตนอยากใหหยุดเรื่องการเมืองกันไวกอน 

ขอใหหันมาชวยเหลือประชาชนกันใหมากที่สุดกอน 

 

อางอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2262894 
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ปชป.ไมจบ? รอยราวยังโผล 'กก.บห.'โวยลั่นโดนพรรคเท'ไมเห็นหัว' 

วันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.42 น. 

 

 
 

 เมื่อวันท่ี 11 กรกฏาคม 2563 รายงานขาวจากพรรคประชาธิปตยเผยวา จากกรณีท่ีพรรคไดจัดสัมมนารัฐมนตรี 

และส.ส.ของพรรคที ่โรงแรมหาดทรายแกวบีชรีสอรท เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื ่อหลอหลอมความเปนอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน โดยไมมีการเชิญกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ไปรวมงานในครั้งนี้ดวยนั้น  สรางความไมพอใจใหกับ

กก.บห.สวนใหญของพรรคอยางมาก ทั้งที่กก.บห.ถือเปนตัวแทนของสมาชิกพรรคทั่วประเทศ แตกลับไมไดรับความ

สนใจ ถูกกีดกันออกจากการประชุมครั้งนี้ 

 แหลงขาวระบุวา ถาคิดจะเคลียรใจเฉพาะคนที่มีตำแหนง ส.ส. หรือรัฐมนตรีเทานั้น การสัมมนาครั้งนี้ปญหา

รอยราวในพรรคปชป.ก็ยังไมจบ และไมไดเกิดประโยชนอะไรดวยซ้ำเพราะสะทอนวาผูบริหารของพรรคยังเลือกเฉพาะ

พรรคพวกตัวเอง ลองคิดดูแมแตนายทะเบียนพรรคก็ไมไดรับเชิญไป ท้ังที่เปนตำแหนงสำคัญตองดูแลระบบท้ังหมดของ

พรรค เหมือนกับครั้งกอนตอนที่เลือกตั้งเสรจ็ ก็มีการจัดสัมมนาที่หัวหิน ก็ใหไปเฉพาะ ส.ส.ไมเชิญ กก.บห. จึงอยากถาม

วาเห็น กก.บห.พรรคเปนอะไร มีความสำคัญหรือไม 

 "บอกไดเลยวางานนี้ไมจบ และเคลียรปญหาไมไดหรอก ลองคิดดู ขนาดผูบริหารพรรคไดสอบถามนายอันวาร 

สาและ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปตย และส.ส.ปตตานี กลางที่วงสัมมนาพรรควา จบหรือไม ปรากฏวานายอันวาร 

ตอบแบบไมตองคิดวา ไมจบ เพราะถือวาปญหายังไมไดรับการแกไขอยางถูกจุด เพราะถาพรรคไมไวใจกก.บห.ใหเขาไป

รวมรับรูปญหาพรอมๆกัน แลวจะมีกก.บห.ไวทำอะไร การสัมมนาครั้งน้ีที่เลือกไปเกาะเสม็ด ถาภาษาภาคใตเขาเรียกวา 

เกาะแหม็ด แปลวา หมดแลว ไมมเีหลือ ก็ไมรูวาเลือกตั้งครั้งหนาส.ส.ปชป.จะเหลือหรือไม"แหลงขาวระบุ 

 ทั้งนี้ ขอใหจับตาการประชุมใหญการประชุมใหญสามัญพรรคประชาธิปตย ประจำป 2563 ในวันที่ 19 ก.ค.

2563 เวลา 09.30 น.ที่โรงแรมรามา การเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ จะตองมีการเคลยีรปมปญหาตางๆที่เกิดข้ึน

เหลานี้แนนอน โดยเฉพาะเรื่องของผูบริหารพรรค หรือรัฐมนตรีของพรรคที่ไมดูแลส.ส.ท่ีสอบตกเลย แตกลับดูแลพวกท่ี

มีตำพแหนงมากกวา 

 

อางอิง: https://www.naewna.com/politic/504701 
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“ประชาธิปตย” ถกทิศทางอนาคต ขีดเสน 1 เดือน ตองเปลี่ยนในทางดีข้ึน 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.32 น. 

 

 
 

 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2563 ที่เสม็ดแกรนดวิวรีสอรท อ.เกาะเสม็ด จ.ระยอง ซึ่งพรรคประชาธิปตย จัดสัมมนา

ระหวาง ส.ส. และรัฐมนตรีของพรรค ทั้ง 7 คน โดยมี นายองอาจ คลามไพบูลย รองหัวหนาพรรค และประธาน ส.ส. 

ทำหนาที่เปนประธานการประชุม โดยในชวงแรกกอนที่จะใหสมาชิกแสดงความคิดเห็น ไดมีการถายรูปรวมกัน และการ

สัมมนาครั้งนี้ไมอนุญาตใหสื่อมวลชนเขาสังเกตการณ รวมทั้งเจาหนาที่พรรค และผูไมเกี่ยวของ ออกนอกพื้นที่ดวย 

เนื่องจากตองการใหสมาชิกพรรคแตละคนไดแสดงความคิดเห็นกันอยางเต็มที่ 

 ผูสื่อขาวรายงานวาในชวงแรกมีการสรุปภาพรวมการทำงานในสภาผูแทนราษฎร และการอภิปรายราง พ.ร.บ.

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผานมา รวมถึงวิเคราะหการเมืองภาพใหญหลังวิกฤติโควิด-19 

และวิเคราะหถึงทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นความเปนสถาบันพรรคการเมือง 

จุดยืนและยุทธศาสตรของพรรคประชาธิปตย ที่จะตองขับเคลื่อนพรรคตอไปวาจะทำอยางไรใหประสบความสำเร็จ

เหมือนบางพรรคที่ทำสื่อโซเชียลและประสบความสำเร็จ แมจะเปนพรรคการเมืองนองใหม รวมถึงการมุงเนนสราง

ผลงานในการแกปญหาปากทองของประชาชน และการลงพ้ืนที่ของ ส.ส. เพื่อสนองตอบตอประชาชน กอนที่การประชุม

ไดเสรจ็สิ้นในเวลา 17.00 น. 

 ตอมา นายสาทิตย วงศหนองเตย ส.ส.จ.ตรัง พรรคประชาธิปตย เปดเผยผลการสัมมนาที่ใชเวลาถึง 7 ชั่วโมง 

วา ที่ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพรรคประชาธิปตย รวมถึงยอมรับวาความนิยมของประชาชนที่มีตอพรรค

ลดลง ทำใหตองหันมาใหความสำคัญกับการทำตามนโยบายที่ไดใหไวกับประชาชนและตองมีความพยายามเพิ่มมากขึ้น 

เพราะพรรคประชาธิปตยเปนสถาบันอยูมามากกวา 70 ป ดังนั้นก็ตองถึงเวลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบรับการ

บริหารงานใหกับประชาชน ขณะเดียวกัน ตองมองถึงการบริหารจัดการในพรรค และที่ประชุมก็ยอมรับตรงกันวา การ

ทำงานในสวนของรัฐมนตรีจะตองมีการประเมินผลงาน โดย นายเฉลิมชัย ศรีออน เลขาธิการพรรค รับไปจัดทำรูปแบบ

การประเมนิ ซึ่งสวนตัวถือวาเปนเรื่องที่ดีที่สุดในการสัมมนาครั้งนี้ เพราะการท่ีตองประเมินรฐัมนตรี ก็เพราะ ส.ส. เปนผู

ที ่เลือกรัฐมนตรีของพรรค ในขณะที่ตองรับผิดชอบตอความตองการของประชาชน ซึ่งหากประเมินแลวจะออกมา

รูปแบบใดก็ตองดูกันอีกครั้ง และมีการกำหนดกรอบเวลาการประเมินไวที่ 1 เดือน โดยหลัง 1 เดือน จะตองเห็นความ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำใหสามารถบอกไดวาการประชุมในวันนี้เปนไปในทิศทางที่สมาชิกเรียกรอง แมทุกอยางไมได 

100 เปอรเซ็นต แตจะถูกนำไปเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน 

 นายสาทิตย กลาวตออีกวา การประเมินรัฐมนตรีของพรรคในขณะนี้ถือวาลงตัวกับการทำงานมาครบ 1 ป แลว 

เพราะจะแบงเปน 2 ดานหลัก คือ 1. ความรับผิดชอบตอนโยบายของพรรคที่ไดประกาศไป และ 2. การประเมินความ

พึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการทำตามนโยบายพรรค โดยไมมีใครแยงในเรื่องนี้ อยางไรก็ตาม การสัมมนาในครั้งนี้ไมมีประเด็น

เรื่องสวนตัวชอบหรือไมชอบมาเกี่ยวของ รวมถึงไมมีเรื่องการเปลี่ยนตัวรัฐมนตร ีรองรับการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่

จะมีขึ้น และที่ประชุมเห็นตรงกันวาการพูดคุยในรูปแบบเชนวันนี้จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อใหทุกฝายไดคุยกันอยาง

ตรงไปตรงมา ใหพรรคกลับมาเปนพรรคในระดับนำเหมือนในอดีต อีกทั้งสวนตัวมองการสัมมนาวันนี้ในระดับที่รอยละ 

70 จากที่คาดการณไว บรรยากาศการพูดคุยเปนไปอยางตรงไปตรงมา ไมตองเกรงใจกัน ชี้ใหเห็นสิ่งไหนถูกผิด เปน

ประชาธิปไตย ไมมีพูดลับหลัง เชน ทาทีหรือภาวะผูนำที่บางเรื่องไมสามารถอยูเฉยได และตองมีทาทีที่ชัดเจน เชื่อวาจะ

ไมมีการเช็กบิลกันในคราวหลัง เพราะการไดพูดตรงไปตรงมา เปนการเปดใจกัน หากทุกคนทำงานเพ่ือพรรคมากข้ึนก็จะ

ไมมีใครไปเช็กบิลกับใคร 

 “ในเมื่อเปดใจคุยกันแลวเราก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลง ซึ ่งเขาก็รับไปวาจะมีการเปลี่ยนแปลงภายใน

ระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งเราก็ไดบอกเขาแลววาถาไมเปลี่ยนแปลงก็จะมีคน 2 ประเภท คือ หนึ่ง หนีไปเลย ออกไปจาก

พรรค หรืออีกประเภทหนึ่งคือสูใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไมดีทั้ง 2 อยาง เพราะฉะนั้นระยะเวลา 1 เดือนจากนี้ ไปจะ

เปนตัวตัดสินวาจะเปนอยางไร” 

 

อางอิง: https://www.thairath.co.th/news/politic/1887197 
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ปชป.ไมจบ! "กก.บห." โวยลั่นโดนพรรคเท "ไมเห็นหัว" กีดกันไมเชิญรวมสัมมนาท่ีระยอง   

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.31 น. 

 

 
 

 วันที่ 11 ก.ค.63 รายงานขาวจากพรรคประชาธิปตยเผยวา จากกรณีที่พรรคไดจัดสัมมนารัฐมนตรี และ ส.ส.

ของพรรคที่โรงแรมหาดทรายแกวบีชรีสอรท เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อหลอหลอมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดย

ไมมีการเชิญกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ไปรวมงานในครั้งนี้ดวยนั้น  สรางความไมพอใจใหกับกก.บห.สวนใหญของ

พรรคอยางมาก ทั้งที่กก.บห.ถือเปนตัวแทนของสมาชิกพรรคทั่วประเทศ แตกลับไมไดรับความสนใจ ถูกกีดกันออกจาก

การประชุมครั้งนี้ 

 แหลงขาวระบุวา ถาคิดจะเคลียรใจเฉพาะคนที่มีตำแหนง ส.ส. หรือรัฐมนตรีเทานั้น การสัมมนาครั้งนี้ปญหา

รอยราวในพรรคก็ยังไมจบ และไมไดเกิดประโยชนอะไรดวยซ้ำเพราะสะทอนวาผูบริหารของพรรคยังเลือกเฉพาะพรรค

พวกตัวเอง แมแตนายทะเบียนพรรคก็ไมไดรับเชิญไป ทั ้งที ่เปนตำแหนงสำคัญตองดูแลระบบทั้งหมดของพรรค 

เหมือนกับครั้งกอนตอนท่ีเลือกตั้งเสร็จ ก็มีการจัดสัมมนาท่ีหัวหิน ก็ใหไปเฉพาะ ส.ส.ไมเชิญ กก.บห. จึงอยากถามวาเห็น 

กก.บห.พรรคเปนอะไร มีความสำคัญหรือไม 

 "บอกไดเลยวางานนี้ไมจบ และเคลียรปญหาไมไดหรอก ลองคิดดู ขนาดผูบริหารพรรคไดสอบถามนายอันวาร 

สาและ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปตย และส.ส.ปตตานี กลางที่วงสัมมนาพรรควา จบหรือไม ปรากฏวานายอันวาร 

ตอบแบบไมตองคิดวา ไมจบ เพราะถือวาปญหายังไมไดรับการแกไขอยางถูกจุด เพราะถาพรรคไมไวใจกก.บห.ใหเขาไป

รวมรับรูปญหาพรอมๆกัน แลวจะมีกก.บห.ไวทำอะไร การสัมมนาครั้งน้ีที่เลือกไปเกาะเสม็ด ถาภาษาภาคใตเขาเรียกวา 

เกาะแหม็ด แปลวา หมดแลว ไมมเีหลือ ก็ไมรูวาเลือกตั้งครั้งหนาส.ส.ปชป.จะเหลือหรือไม"แหลงขาวระบุ 

 ทั้งนี้ ขอใหจับตาการประชุมใหญการประชุมใหญสามัญพรรคประชาธิปตย ประจำป 2563 ในวันที่ 19 ก.ค.

2563 เวลา 09.30 น.ที่โรงแรมรามา การเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ จะตองมีการเคลียรปมปญหาตางๆที่เกิดขึ้น

เหลานี้แนนอน โดยเฉพาะเรื่องของผูบริหารพรรค หรือรัฐมนตรีของพรรคที่ไมดูแลส.ส.ท่ีสอบตกเลย แตกลับดูแลพวกท่ี

มีตำแหนงมากกวา 

 

อางอิง: https://siamrath.co.th/n/168922 
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อีสานโพลช้ีลต.ใหม ปชช.หนุน"หญิงหนอย"เปนนายกฯ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.25 น. 

 

 
 

ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน(ECBER) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนี

ความเชื่อมั่นผูบริโภคตอภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2563" ระบุหากมีการเลือกตั้งใหมประชาชนตองการ 

'หญิงหนอย' เปนนายกฯเพื่อมากอบกูเศรษฐกจิของประเทศ 

 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน(ECBER) คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื ่อมั่นผูบริโภคตอภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2563"   

ผลสำรวจพบวา ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคตอภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2563 เทากับ 56.0 ซึ่งต่ำกวา 100 เปน

ไตรมาสที่ 12 ติดตอกัน และคาดวาไตรมาสถัดไป (ก.ค. – ก.ย. 63) จะแยลงกวาเดิม ในสวนคะแนนดาน เศรษฐกิจของ

รัฐบาลได 29.6 จากเต็ม 100 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรสมาสกอนที่ได 25.0 จากการที่ประชาชนไดรับเงินเยียวยาและความ

ชวยเหลืออื่น ๆ  

 ขณะท่ีมาตรการทางเศรษฐกิจที่ตองการใหรัฐบาลทำ 3 อันดับแรกคือ จายเงนิเยียวยาตออีก 1 เดือน จัดหางาน

ใหคนตกงาน และลดภาษีตาง ๆ นอกจากนี้หากมีเลือกตั้งใหมกลุมตัวอยางอีสานตองการ คุณหญิงสดุารัตน เกยุราพันธุ 

มาเปนนายกฯ เพ่ือกอบกูเศรษฐกิจ มากที่สุด ตามมาดวย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน  

 โดย ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน หัวหนาโครงการอีสานโพลเปดเผยวาการสำรวจนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ สำรวจ

ความคิดเห็นของคนอีสานตอภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพ่ือประเมินภาวะ เศรษฐกิจและคำนวณ

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคตอภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 2/2563 และ ประเมินผลงานรัฐบาลดานเศรษฐกิจ ทำ

การสำรวจระหวางวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 จากกลุมตัวอยาง อายุ18 ปขึ้นไป 1,107 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 

จังหวัด 

 เมื่อใหกลุมตัวอยางประเมินผลงานรัฐบาลดานเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา พบวา ไดคะแนน 29.6 เต็ม 100 ซึ่ง

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการส ารวจในไตรมาสที่แลวซึ่งไดคะแนน 25.0 ทั้งนี้จากการที่ประชาชน ไดรับเงินเยียวยาจาก

ผลกระทบโควิดและมาตรการชวยเหลืออ่ืนๆ ขณะท่ีผลงานโดยรวมของรัฐบาล ในชวงที่ผานมาไดคะแนนเพ่ิมเปน 30.6 

เต็ม 100 เมื่อเทียบกับการสำรวจในไตรมาสที่แลวซึ่งไดคะแนน 25.2 จากการที่รัฐสามารถควบคุมการระบาดของไวรัส

โควิดได 
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 เมื่อสอบถามตอวา “มาตรการทางเศรษฐกิจที่ตองการใหรัฐบาลทำมากที่สุด” พบวา อันดับหนึ่ง รอยละ 29.2 

ตองการใหรัฐบาลจายเงินเยียวยาตออีก 1 เดือน รองลงมา รอยละ 19.0 จัดหางานใหคนตกงาน ตามมาดวย รอยละ 

15.5 ขอใหลดภาษีตาง ๆ รอยละ 10.4 ตองการใหขยายเวลาพักชำระหนี้ รอยละ 7.1 ลดดอกเบี้ยเงินกูลงอีก รอยละ 

6.5 ตองการแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ำ รอยละ 4.7 ขอใหชวย SME และภาคทองเที่ยว รอยละ 3.5 ตองการงานกอสราง

ตามชุมชน รอยละ 2.4 ขอใหชวยแกหนี้นอกระบบ และรอยละ 1.7 ตองการใหมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ 

 และสุดทายเมื่อสอบถามวา “ถามีการเลือกตั้งใหม ทานอยากใหใครเปนนายกฯ เพื ่อมากอบกู เศรษฐกิจ

ประเทศ” (เปนคำถามแบบมีตัวเลือก) พบวา อันดับหนึ่ง คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ รอยละ 47.0 รองลงมา พลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา รอยละ 17.0 ตามมาดวย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน รอยละ 16.1  นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ รอยละ 

4.7  นายอนุทิน ชาญวีรกุล รอยละ 4.6 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ รอยละ 3.0 นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ รอยละ 1.8 

นายกรณ จติกวนิช รอยละ 0.7 และความเห็นอ่ืนๆ รอยละ 5.1 

 

อางอิง: https://www.dailynews.co.th/politics/784328 
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“ปยบุตร” นำคณะกาวหนาลงพื้นที่ ”ศรีนวล” 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.56 น. 

 

 นายปยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะกาวหนา พรอมดวย เยาวลักษณ วงษประภารัตน กรรมการบริหาร

คณะกาวหนา รวมกันเดินพบปะพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่เขต 8 อำเภอสันปาตอง อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ที่อดีต

พรรคอนาคตใหมเคยชนะเลือกตั ้งอยางถลมถลาย โดยไดรับคะแนนสูงสุดเปนอันดับ 1 ของประเทศจนสงผลให  

นางศรีนวล บุญลือ ไดรับเลือกตั้งใหเปน ส.ส. 

 สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ ตลอดการเดินพบปะประชาชนของปยบุตรและ เยาวลักษณ ในครั้งนี้ ไดรับกำลังใจ

อยางลนหลาม ซึ่งมีประชาชนในพ้ืนท่ีสงเสียงเชียรใหกำลังใจ และขอถายรูปเซลฟอยางตอเนื่อง พรอมเลาใหฟงวาไมเคย

เห็น ศรีนวล บุญลือ มาเดินตลาดนับตั้งแตเกิดเรื่องงูเหายายพรรคไปพรรคภูมิใจไทยฝงรัฐบาล และบอกวาที่เลือกมา

กากบาทเลือกพรรค เพราะอยากได ธนาธร เปนนายก ไมไดเลือกเพราะอยากไดศรีนวล 

 นอกจากนี้ ไดมีชาวบานในพื้นที่ฝากความในใจไปถึงรัฐบาลวา “คนจนจะตายอยูแลว เอาเงินไปซื้ออาวุธ ทำ

แบบนี้ไมถูก” ทั้งน้ี ไดมีเจาหนาที่นอกเครื่องแบบคอยติดตามถายรูปประชาชนที่มาถายรูปรวมกับแกนนำคณะกาวหนา

เปนระยะๆ 

 

อางอิง: https://www.innnews.co.th/politics/news_720251/ 
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ช่ืนมื่น! ปยบุตรไหวขอโทษชาวเชียงใหมที่เลือก ‘ศรีนวล’ ออนขอเริ่มตนใหม ชาวบานฝากถึงธนาธร ‘เชียรเต็มท่ี’ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.12 น. 

 

 
 

 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 กรกฎาคม ที่ตลาดทุงฟาบด (กาดงัว) ต.ยุหวา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม นายปย

บุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม (อนค.) ในฐานะเลขาธิการคณะกาวหนา ไดลงพ้ืนที่พบปะประชาชน

และพอคาแมคาในตลาดดังกลาว โดยยกมือไหวและทักทายผูมาจับจายใชสอยอยางเปนกันเอง มีประชาชนไดมาทักทาย 

ขอกอดจับมือ พรอมขอถายรูป หรอืเซลฟเปนที่ระลึกจำนวนมาก 

 มีนางเยาวลักษณ วงษประภารัตน อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ อนค. ในฐานะกรรมการบริหารคณะกาวหนา นางมี

นา กัลมาพิจิตร ตัวแทนคณะกาวหนา จ.เชียงใหม รวมคณะ โดยมี พ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ รอง ผกก.ป. สภ.สัน

ปาตอง พรอมเจาหนาที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบกวา 10 นาย ดูแลความปลอดภัยและจราจร โดยใชเวลากวา 1 ชั่วโมง 

 ระหวางนั้น นายปยบุตรไดกลาวขอโทษชาว อ.สันปาตอง หลัง น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม เขต 8 อนค. 

ท่ียายไปอยูพรรคภูมิใจไทย (ภท.) หลังถูกยุบพรรคและขอใหประชาชนท่ีสนับสนุน อนค.ใหเริ่มตนใหมกับพรรคกาวไกล 

(ก.ก.) ที่มี ส.ส.ในสภากวา 50 คน โดยประชาชนและผูสนับสนุน ตางบอกวาไมเปนไร ขอสนับสนุนเหมือนเดิม บางราย

ถึงกับบอกวา “พื้นที่ไมตองหวง อยางไงก็สีสมอยูแลว” พรอมฝากบอกไปยังนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ อดีตหัวหนา อนค. 

ในฐานะหัวหนาคณะกาวหนาวา “เชียรเต็มที่” สรางรอยยิ้มและความประทับใจแกนายปยบุตรและทีมงานอยางมาก 

 ทั้งนี้ นายปยบุตรไดสอบถามวา น.ส.ศรีนวล มาเดินตลาดดังกลาวบางหรือไม พอคาแมคาตางตอบวา “ไมเคย

โผลใหเห็นหนา” บางรายถึงกับบอกวา “คงกลัวชาวบานดา ไมกลามาเดินตลาดอีก” 

 กอนนายปยบุตรออกจากตลาดดังกลาว พ.ต.ท.จักรียุทธไดเขามาแนะนำตัวพรอมขอถายรูป โดยกลาววา “เปน

แฟนคลับ” ทำใหนายปยบุตรยกมือไหวเพื่อแสดงความขอบคุณ ที่นำกำลังมาดูแลความปลอดภัยและอำนวยความ

สะดวกการจราจร กอนเดินทางไปเปดศูนยประสานงานประชาธิปไตย กาวหนา ที่ตั้งอยูริมถนนเชียงใหม-ฮอด ฝงเขา

เมือง ขางสถานีน้ำมัน ปตท. ซึ่งอยูหางจากตลาดดังกลาวเพียง 1 กิโลเมตร ตามลำดับ 

 

อางอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2262643 
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“ปยบุตร”เดินกาดสันปาตอง-แมวาง ถิ่น“ศรีนวล” โดนแฉหายหัว หลังยายพรรค 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.20 น. 

 

 
 

 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ก.ค. นายปยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะกาวหนา พรอมดวย น.ส.เยาว

ลักษณ วงษประภารัตน กรรมการบริหารคณะกาวหนา รวมกันเดินพบปะพี่นองประชาชนในพื้นที่เขต 8 อำเภอสันปา

ตอง อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ที่อดีตพรรคอนาคตใหมเคยชนะเลือกตั้งอยางถลมถลาย โดยไดรับคะแนนสูงสุดเปน

อันดับ 1 ของประเทศจนสงผลให ศรนีวล บุญลือ ไดรบัเลือกตั้งใหเปน ส.ส. 

 ผูสื่อขาวรายงานวา ตลอดการเดินพบปะประชาชนของปยบุตรและเยาวลักษณในครั้งนี้ ไดรับกำลังใจอยางลน

หลาม ซึ่งมีประชาชนในพ้ืนที่สงเสียงเชียรใหกำลังใจ และขอถายรูปเซลฟอยางตอเน่ือง พรอมเลาใหฟงวาไมเคยเห็น ศรี

นวล บุญลือ มาเดินตลาด นับตั้งแตเกิดเรื่องงูเหายายพรรคไปพรรคภูมิใจไทยฝงรัฐบาล และบอกวาที่เลือกมากากบาท

เลือกพรรค เพราะอยากไดธนาธรเปนนายก ไมไดเลือกเพราะอยากไดศรีนวล 

 นอกจากนี้ยังมีแมคาคนหนึ่งที่กาดอุยคำโชวภาพที่เคยถายรวมกับปยบุตรและศรีนวลสมัยหาเสียงเลือกตั้งซอม

เขต 8 จ.เชียงใหม ดวย 

 ผูสื่อขาวรายงานวานอกจากนี้ไดมีชาวบานในพื้นที่ฝากความในใจไปถึงรฐับาลวา “คนจนจะตายอยูแลว เอาเงิน

ไปซื้ออาวุธ ทำแบบนี้ไมถูก” ทั้งนี้ไดมีเจาหนาที่นอกเครื่องแบบคอยติดตามถายรูปประชาชนที่มาถายรูปรวมกับแกนนำ

คณะกาวหนาเปนระยะๆ 

 

อางอิง: https://www.khaosod.co.th/politics/news_4482548 
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ปยบุตร ชี้ ยุติรัฐราชการรวมศูนย ทวงคืนอำนาจทองถิ่น วอนเลือกคนที่นโยบายมากกวาเงิน-อำนาจ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.24 น. 

 

 
 

 “ปยบุตร” เปดศูนยประชาธิปไตย กาวหนา ที่สันปาตอง เปดเวทีระดมสมองประชาธิปไตยที่กินได ยุติรัฐ

ราชการรวมศูนย ทวงคืนอำนาจสูทองถิ่น วอนเลือกคน-นโยบาย มากกวาเงิน บารมี อิทธิพล ตระกูลดัง กลไกรัฐ ชี้มี

สวนสำคัญเปลี่ยนแปลงพรรคการ เมือง นำสูการจัดต้ังรฐับาล-แกรัฐธรรมนูญในอนาคต 

 เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายปยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม 

(อนค.) ในฐานะเลขาธิการคณะกาวหนา เปนประธานเปดศูนยประสานงานประชาธิปไตย กาวหนา ที่ตั้งอยูริมถนน

เชียงใหม-ฮอด ฝ งเขาเมือง ต.ยุหวา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ซึ ่งอยู ห างจากตลาดทุ งฟาบด หรือกาดงัว เพียง  

1 กิโลเมตร จากนั้นขึ้นเวทีเสวนา ที่มีปายขอความวา “คณะกาวหนา ประชาธิปไตยที่กินได ยุตริัฐราชการรวมศูนย ทวง

คืนอำนาจ สูทองถ่ิน” มีผูบริหารทองถ่ิน ผูนำชุมชนสมาชิก และเครือขายเขารวมกวา 100 คน โดยใชเวลากวา 1 ชั่วโมง 

ซึ่งผูเขารวมเสวนา ตองลงทะเบียน ผานจุดคดักรอง สวมหนากากอนามัย กอนเขางานดังกลาว 

 นางเยาวลักษณ วงษประภารัตน อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม (อนค.) ในฐานะกรรมการบริหาร

คณะกาวหนา กลาววา คณะกาวหนามีนโยบาย 3 เรื่อง คือปลูกฝงความคิดประชาธิปไตย รณรงคแกรัฐธรรมนูญ ขยาย

สาขา สมาชิกและสรางเครือขาย ภายใตความรวมมือทุกภาคสวน พรอมรณรงคเลือกตั้งทองถิ่น ใหมีการกระจายอำนาจ

สูทองถ่ิน และใหทองถ่ินบริหารจัดการตนเอง เพ่ือรูและเขาใจถึงบริบท เพ่ือตอบโจทยและแกปญหาไดตรงจุด 

 นายปยบุตร กลาววา แนวคิดคณะกาวหนาอยากใหยุติรัฐราชการรวมศูนย เพื่อทวงคืนอำนาจสู ทองถิ่น 

รัฐธรรมนูญป 40 ไมมีปญหาเลือกตั้งทองถิ่น แตประชาชนเรียกรองกระจายอำนาจสูทองถิ่นเทานั้น ที่ผานมาไมมี

เลือกตั้งมากวา 10 ปแลว รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายและแนวคิดรวมศูนยอำนาจ

ท่ีสวนกลาง เพ่ือใหทองถ่ินเปนกลไกลของรัฐบาลเทานั้น ไมไดสงเสริมบทบาทใหทองถิ่นมีความเขมแข็ง พ่ึงตนเองได ทำ

ใหทองถ่ินพัฒนาแบบถอยหลังลงคลอง 
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 “คณะกาวหนา ชูนโยบายเปลี่ยนแปลงแนวคิดประชาชนใหม คือ ใหเลือกคนและนโยบายเปนสำคัญ มากกวา

เงิน บารมี อิทธิพล ตระกูลดัง และกลไกรัฐ ถาประชาชนเลือกแบบเดมิคงสูไมได ตองยอมรับวาเลือกตั้งทองถ่ินโหด และ

ยากกวาเลือกตั้งระดับชาติ แตตองทดลองทำ เพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีกวา หากประชาชนเปลี่ยน เชื่อวาจะ

ประสบความสำเร็จในอนาคตได เพราะทองถิ่น ถือเปนกลไกประชาธิปไตยระดับพื้นฐาน เพื่อนำไปสูประชาธิปไตย

ระดับชาติ และมีสวนสำคัญที่นำไปสูการเปลี่ยนของพรรคการเมือง เพื่อจัดตั้งรัฐบาลและแกรัฐธรรมนูญดวย” นายปย

บุตร กลาว 

 

อางอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2262658 
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อนาคต ประยุทธ จันทรโอชา กับ อนาคต ‘กลุม 4 กุมาร’ 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.08 น. 

 

 
 

 โจทยทางการเมืองท่ี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา จะตองสะสางใหจบกอนมีการปรบัครม.ก็คือ จะทำอยางไรกับ

อนาคตทางการเมืองของ “กลุม 4 กุมาร” ความหมายก็คือ บรรดากลุม 4 กุมารจะยังคงมีตำแหนงทาง การเมือง

ภายหลังการปรับครม.หรอืไม  

 ความหมายอยางเปนรูปธรรมก็คือ นายอุตตม สาวนายน จะยังคงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นาย

สนธิรัตน สนธิจิรวงศ จะยังคงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และ นายสุวิทย เมษินทรีย จะยังคงรั้งตำแหนงใน

กระทรวงอุดมศึกษาอยูหรือไม หากยังอยูนี่คือ “ชนวนสำคญั” ของการเมืองใน “อนาคต” 

 ขณะเดียวกัน หากไมอยู ตอไปอีกแลว หรืออยู แตมิไดเปนกระ ทรวงเดิมที ่เคยครอบครองมาตั ้งแตหลัง 

การเลือกตั้งเม่ือเดือนมีนาคม 2562 ก็จะยังเปนปญหา 

 เพราะนี่คือ “โจทย” การเมืองที่เกิดข้ึนและดำรงอยูตั้งแตเม่ือจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐ 

 กอนจะตอบคำถามท่ีเสนอเขามาจำเปนตองทำความเขาใจอยางนอยก็ 2 ประเด็นในทางการเมือง 

 1 พรรคพลังประชารัฐกอรูปขึ้นอยางไร 1 เปาหมายอยางแทจริงและเปนหนึ่งเดียวของพรรคพลังประชารัฐ 

คืออะไร เปาหมายหนึ่งเดียว คือ การสืบทอดอำนาจ 

 สภาพการกอรูปของพรรคพลังประชารัฐเหมือนกับเปนการรวม มือระหวางรัฐมนตรีที่เรียกวา “กลุม 4 กุมาร” 

กับนักการเมืองเกาผูมากดวยความจัดเจนที่นำหนาคือ “กลุมสามมิตร” 

 โดยภาพตั้งแตเมื่อเดือนเมษายน 2561 เปนตนมาคือการเดินเขาทำเนียบรัฐบาล หรือเขาพบคนในทำเนียบ

รัฐบาลของนักการเมืองเกาเดนชัดอยางย่ิงวา ทำเนียบรฐับาลคือกองบัญชาการใหญในการรวบรวมกำลังและกอตั้งพรรค

พลังประชารัฐขึ้น โดยมี “กลุม 4 กุมาร” ไดรับมอบหมายใหไปเปน “ตัวแทน” 

 แตแลวการประชุมใหญพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายนแลวลงเอยดวยการที่มีการปลดหัวหนาพรรค 

เลขาธิการพรรคหมด ลงเอยดวย ”กลุม 4 กุมาร” ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ ปรากฎการณทั้งหมดขมวดและรวม

ศูนยไปกองอยูบนหนาตัก ของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา หมดสิ้นไมมีหนาตักคนอ่ืน 

 

อางอิง: https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2263173 
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โพลระบุปชช.หนุน‘ปรับครม.’ เปดผลงานเขาตา-หวย 1 ป‘ประยุทธ2’ 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.28 น. 

 

 
 

 12 กรกฎาคม 2563 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่ว

ประเทศ จำนวนทั้งสิ ้น 1,269 คน (สำรวจทางออนไลน ภาคสนาม และการสัมภาษณเชิงลึก) ระหวางวันที่ 8-11 

กรกฎาคม 2563 หัวขอ “ประชาชนคิดอยางไร? กับกระแสขาวการปรับ ครม.” เพ่ือสะทอนความคิดเห็นของประชาชน

ตอกรณีกระแสขาวการปรับ ครม. ภายใตการนำของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ที่กำลังเปนประเด็นรอนที่ถูกพูดถึง

อยางมาก โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผานมา เปนวันครบรอบ 1 ปของ “รัฐบาลประยุทธ 2” ทำใหหลายคนมองวา

อาจถึงเวลาที่จะตองปรับเปลี่ยนการบริหารงานของรัฐบาลเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สรุปผลได ดังนี้ 

 1. ผลงานรัฐบาลที่ประชาชน “พอใจ/เขาตา” คอื 

  อันดับ 1 การปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด-19 50.80% 

  อันดับ 2 มาตรการชวยเหลือเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบในชวงโควิด-19 34.67% 

  อันดับ 3 การชวยเหลือผูมีรายไดนอย บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ผูสูงอายุ คนพิการ 12.93% 

  อันดับ 4 ขยายเสนทางรถไฟฟา เสนทางการคมนาคม 8.27% 

  อันดับ 5 การควบคุมสถานการณความสงบของบานเมือง 6.40% 

 2. ผลงานรัฐบาลที่ประชาชน “ยังไมพอใจ/ตองปรับปรงุ” คือ 

  อันดับ 1 การแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ 61.15% 

  อันดับ 2 ปญหาปากทอง คาครองชีพสูง ปญหาความยากจน 22.85% 

  อันดับ 3 การจายเงินชวยเหลือลาชา ไมทั่วถึง 13.80% 

  อันดับ 4 การปองกันและปราบปรามการทุจริต 12.36% 

  อันดับ 5 การใชงบประมาณ การกูยืมเงนิ ทำใหมีหนี้เพิ่ม 9.60% 

 3. ประชาชนพึงพอใจกับผลงานรัฐบาล กรณี โควิด-19 มากนอยเพียงใด? 

  อันดับ 1 คอนขางพอใจ 43.58% เพราะมีมาตรการที่เขมงวด ทีมบุคลากรทางการแพทยมีความรู 

ความสามารถ ประชาชนสวนมากใหความรวมมือ ฯลฯ 
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  อันดับ 2 พอใจมาก 23.80% เพราะควบคุมสถานการณไดด ี ปลอดผ ู ต ิดเช ื ้อภายในประเทศ  

ยอดผูเสียชีวิตไมมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ฯลฯ 

  อันดับ 3 ไมคอยพอใจ 22.06% เพราะสินคาที ่เกี ่ยวกับการปองกันโควิด-19 ราคาแพง มาตรการ 

ตาง ๆ ไมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ ขาดความโปรงใส ฯลฯ 

  อันดับ 4 ไมพอใจเลย 10.56% เพราะแกปญหาไมตรงจุด ทำงานลาชา เกิดความเหลื่อมล้ำ  ไม

ตอบสนองความตองการของประชาชน  เศรษฐกิจพัง ฯลฯ 

 4. ประชาชนคิดวาถึงเวลาหรือยังท่ีจะตองมีการปรับ ครม. 

  อันดับ 1 ถึงเวลาแลว 67.85% เพราะเศรษฐกิจไมดี คาครองชีพโดยเฉพาะคาไฟฟาแพง ประชาชน

ลำบาก คนตกงาน วางงาน หนี้สินเยอะ อยากใหมืออาชีพเขามาทำงาน เปดโอกาสใหผูที่มีความสามารถมาแกปญหา 

คัดเลือกคนที่เหมาะสม ฯลฯ 

  อันดับ 2 ปรับหรือไมปรับก็ได 23.40% เพราะขึ้นอยูกับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ปรับหรือไม

ปรับก็นาจะเหมือนเดิม เปนการหมุนเปล่ียนตำแหนงทางการเมือง ฯลฯ 

  อันดับ 3 ยังไมถึงเวลา 8.75% เพราะมีเรื่องอื่นที่สำคัญและควรดำเนินการกอน เรงแกปญหาอื่นกอน 

ทุกคนตองรวมมือกันทำงานเพื่อแกปญหาของประชาชน ฯลฯ 

  *หมายเหตุ   ผูตอบสามารถระบุความคิดเห็นไดมากกวา 1 เรื่อง (คารอยละจึงคำนวณในแตละขอ) 

 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปวา จากการสำรวจ พบวา ผลงานของรัฐบาลที่เขาตาประชาชนมาก

ที่สุด คือ การปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รอยละ 50.80 สวนผลงานที่ยังไมพอใจ/ตอง

ปรับปรุง คือ การแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ รอยละ 61.15 

 ทั้งนี้ ภาพรวมประชาชนพอใจกับผลงานของรัฐบาลในการแกปญหาโควิด-19 รอยละ 67.38 (คอนขางพอใจ 

รอยละ 43.58 และพอใจมาก รอยละ 23.80) และเมื่อสอบถามถึงประเด็นการปรับ ครม. ประชาชนเห็นวาถึงเวลาแลว 

รอยละ 67.85  

 จะเห็นไดวาในภาพรวมประชาชนพอใจตอการควบคุมสถานการณโควิด-19 ของรัฐบาล แตยังไมพอใจในการ

แกปญหาเศรษฐกิจเทาใดนัก อยากใหมีการปรับ ครม. เพราะหลายกระทรวงยังไมเห็นผลงานที่เดนชัด โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งกระทรวงดานเศรษฐกิจที่อยูภายใตการดูแลของพรรคพลังประชารัฐ ที่นับวันก็จะถูกโจมตีอยางตอเนื่องวายังไม

สามารถแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศได ยิ่งไปกวานั้นในชวงสัปดาหที่ผานมาปญหาภายในพรรคพลังประชารัฐเองก็

กระทบตอการบริหารงานของรัฐบาล จนทำใหตองยกเลิกการประชุมแกปญหาเศรษฐกิจ หลายฝายจึงจับตามองวาการ

ปรับ ครม. ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นาจะกระทบตอโควตาของพรรคพลังประชารัฐอยางแนนอน และเปนการปรับ ครม. ที่

ประชาชนคาดหวังวาจะมีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจโดยใชผูมีประสบการณตรงทั้งนักการเมืองและคนนอกเขามาทำงาน

เพื่อแกปญหาของประเทศ 

 

อางอิง: https://www.naewna.com/politic/504786  
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‘ซูเปอรโพล’ ชี้คนไทยอยูในชวง ‘กลืนเผด็จการก็ไมเขา คายประชาธิปไตยก็ไมออก’ 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.28 น. 

 

 
 

 ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผูอำนวยการสำนักวิจัยซูเปอรโพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ผล

กรรมขาวปรับคณะรัฐมนตรี กรณีศึกษาตัวอยางประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บขอมูลแบบ

ผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณทางโทรศัพท การลงพื้นที่และการเก็บขอมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 2,203 ตัวอยาง 

ดำเนินโครงการระหวาง 5-11 กรกฎาคม ที่ผานมา 

 เมื่อสอบถามความพอใจของประชาชนตอกลุมรัฐมนตรีที่เคยเปนแกนนำ กปปส. พบวา สวนใหญหรือ 86.6 

เปอรเซ็นต พอใจคอนขางนอย ถึง ไมพอใจเลย ขณะที่ 13.4 เปอรเซ็นต พอใจคอนขางมาก ถึง มากที่สุด 

 และเมื่อถามถึงเหตุผลที่ไมพอใจกลุมรัฐมนตรีที่เคยเปนแกนนำ กปปส. พบวา สวนใหญหรือ 66.7 เปอรเซ็นต 

ระบุสรางความขัดแยง วุ นวาย แกงแยงตำแหนงรัฐมนตรี บนความทุกขยากของประชาชน รองลงมาคือ 59.6 

เปอรเซ็นต ระบุไมมีผลงานที่โดนใจ ทำงานไมตรงเปาความตองการของประชาชน, 56.3 เปอรเซ็นต ระบุ ไมทำตาม

อุดมการณที่เคยประกาศไว, 27.6 เปอรเซ็นต ระบุ เปนที่เคลือบแคลงสงสัย และ 3.4 เปอรเซน็ต ระบุอื่น ๆ เชน เขาไม

ถึงใจประชาชน ไมสนใจประชาชน หลอกลวง เปนตน ที่นาพิจารณาคือ 90.8 เปอรเซ็นต ระบุควรปรับออกกลุมรัฐมนตรี

ในสวนของรฐัมนตรีที่เคยเปนแกนนำ กปปส. ในชุดนี้ ในขณะท่ี 9.2 เปอรเซน็ต ระบุควรอยูตอ 

 ที่นาสนใจคือ เมื่อสอบถามถึงผลกระทบเงินบริจาค เมยเดย ตอ พรรคกาวไกล (อนาคตใหมเดิม) พบวา สวน

ใหญหรือ 75.3 เปอรเซ็นต ระบุสงผลกระทบ สวน 24.7 เปอรเซ็นต ระบุวาไมสงผลกระทบ และเมื่อถามถึงความตั้งใจ

จะเลือกพรรคกาวไกล ถามีการเลือกตั้งวันนี้ พบวาแนวโนมจำนวนคนตั้งใจจะเลือกลดลงจาก 16.7 เปอรเซ็นต ลงมา

หลือเพียง 6.9 เปอรเซ็นต ในชวงหลังขาวเงินบริจาค และสวนใหญหรือ 83.3 เปอรเซ็นต ในชวงกอนขาวเงินบริจาค 

และสวนใหญ 93.1 เปอรเซน็ตในชวงหลังขาวเงินบรจิาค ที่ตั้งใจจะไมเลือก 

 ผอ.ซูเปอรโพล เปดเผยวา ผลโพลนั้นแสดงใหเห็นวา ทั้ง “ผลกรรมขาวปรับคณะรัฐมนตรี” และ “ผลกระทบ

เงินบริจาคเมยเดย” กำลังผลักประชาชนใหไปอยูในภาวะ “กลางปญหาเขาควาย” (Dilemma) คือ กลืนเผด็จการก็ 

ไมเขา คายประชาธิปไตยก็ไมออก เพราะประชาชนไมเอาเผด็จการ แตก็ไมเปนสุขกับประชาธิปไตยลุม ๆ ดอน ๆ ตอนน้ี

ที่หันไปทางขวาก็เจอกับนักเลือกตั้งจองถอนทุนคืน แกงแยงตำแหนงรัฐมนตรี ทรยศ หักหลัง เสร็จนาฆาโคถึกที่กำลัง
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เปนอยูในฝงรัฐบาล และหันมาทางซายก็เจอปญหา นักอุดมการณ ลีลาคารมชมใหเคลิ้มแตไมไดดีไปกวาอีกกลุมหนึ่งสัก

เทาไหร จับตองอุดมการณไมได สรางแตความหวังท่ีหางโผลใหเห็นความไมชอบมาพากลชัดขึ้นเรื่อย ๆ ในหวงเวลานี้คง

ตองใชบริการ ประชาธิปไตยทัมใจ ไปพลาง ๆ กอน 

 

อางอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2263184 
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โพล ชี้ คนไมพอใจ รมต.กปปส.-เงินบริจาค "เมยเดย" สะเทือนเลือก "กาวไกล" 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.54 น. 

 

 
 

 วันที่ 12 ก.ค. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล กรรณิกา ผูอำนวยการสำนักวิจัยซูเปอรโพล (SUPER POLL) 

เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "ผลกรรมขาวปรับคณะรัฐมนตรี" กรณีศึกษาตัวอยางประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่ว

ประเทศ โดยดำเนินการเก็บขอมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณทางโทรศัพท การลงพื้นที่และ

การเก็บขอมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) จำนวน 2,203 ตัวอยาง ดำเนินโครงการระหวาง 5 – 11 กรกฎาคม 2563 ที่ผานมา 

 เมื่อสอบถาม ความพอใจของประชาชนตอกลุมรัฐมนตร ีที่เคยเปนแกนนำ กปปส. พบวา สวนใหญ หรอืรอยละ 

86.6 พอใจคอนขางนอย ถึง ไมพอใจเลย ในขณะที่รอยละ 13.4 พอใจคอนขางมาก ถึง มากที่สุด และเมื่อถามถึงเหตุผล 

ที่ไมพอใจกลุมรัฐมนตรี ที่เคยเปนแกนนำ กปปส. พบวา สวนใหญหรือรอยละ 66.7 ระบุ สรางความขัดแยง วุนวาย 

แกงแยงตำแหนงรัฐมนตร ีบนความทุกขยากของประชาชน รองลงมาคือ รอยละ 59.6 ระบุ ไมมีผลงานที่โดนใจ ทำงาน

ไมตรงเปาความตองการของประชาชน รอยละ 56.3 ระบุ ไมทำตามอุดมการณที่เคยประกาศไว รอยละ 27.6 ระบุ เปน

ท่ีเคลือบแคลงสงสัย และรอยละ 3.4 ระบุอ่ืนๆ เชน เขาไมถึงใจประชาชน ไมสนใจประชาชน หลอกลวง เปนตน 

 ที่นาพิจารณาคือ สวนใหญหรือรอยละ 90.8 ระบุ ควรปรับออกกลุมรัฐมนตรีในสวนของรัฐมนตรี ที่เคยเปน

แกนนำ กปปส. ในชุดนี้ ในขณะท่ีรอยละ 9.2 ระบุควรอยูตอ 

 ที่นาสนใจคือ เมื่อสอบถามถึงผลกระทบ เงินบริจาค เมยเดย ตอ พรรคกาวไกล (อนาคตใหมเดิม) พบวา สวน

ใหญหรอืรอยละ 75.3 ระบุสงผลกระทบ ในขณะที่รอยละ 24.7 ระบุไมสงผลกระทบ และเมื่อถามถึงความตั้งใจจะเลือก 

พรรคกาวไกล ถาวันนี้เลือกตั้ง พบวา แนวโนมจำนวนคนตั้งใจจะเลือก ลดลงจากรอยละ 16.7 ในชวงกอนขาวเงิน

บริจาค มาอยูที่รอยละ 6.9 ในชวงหลังขาวเงินบริจาค โดยสวนใหญหรือรอยละ 83.3 ในชวงกอนขาวเงินบริจาค และ

สวนใหญหรือรอยละ 93.1 ในชวงหลังขาวเงินบริจาค ที่ตั้งใจจะไมเลือก 

 ผอ.ซูเปอรโพล กลาววา ผลโพลชิ้นนี้ ชี้ใหเห็นวา ทั้ง “ผลกรรมขาวปรับคณะรัฐมนตรี” และ “ผลกระทบเงิน

บริจาค เมยเดย” กำลังผลักประชาชนใหไปอยูในภาวะ “กลางปญหาเขาควาย” (Dilemma) คือ กลืนเผด็จการก็ไมเขา 

คายประชาธิปไตยก็ไมออก เพราะประชาชนไมเอาเผด็จการ แตก็ไมเปนสุขกับประชาธิปไตยลุมๆ ดอนๆ ตอนนี้ที่หันไป
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ทางขวาก็เจอกับนักเลือกตั้ง จองถอนทุนคืน แกงแยงตำแหนงรัฐมนตรี ทรยศ หักหลัง เสร็จนาฆาโคถึก ที่กำลังเปนอยู

ในฝงรฐับาล และหันมาทางซายก็เจอปญหา นักอุดมการณ ลีลาคารมชมใหเคลิ้มแตไมไดดีไปกวาอีกกลุมหนึ่งสักเทาไหร 

จับตองอุดมการณไมได สรางแตความหวังที่หางโผลใหเห็นความไมชอบมาพากล ชัดขึ้นเรื่อยๆ ในหวงเวลานี้คงตองใช

บริการ "ประชาธิปไตยทมัใจ" ไปพลางๆ กอน 

 

อางอิง: https://www.thairath.co.th/news/politic/1887413 
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“ซูเปอรโพล” ปชช. มองควรปรับ รมต. อดีตแกนนำ กปปส. ออก 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.16 น. 

 

 
 

 ซูเปอรโพล (SUPER POLL)สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั ่วประเทศจำนวน 2,203 ตัวอยาง ระหวาง  

5 – 11กรกฎาคม 2563 

 เมื่อสอบถามความพอใจของประชาชนตอกลุมรัฐมนตรีที่เคยเปนแกนนำ กปปส. พบวา สวนใหญหรือรอยละ 

86.6 พอใจคอนขางนอย ถึง ไมพอใจเลย ในขณะที่รอยละ 13.4 พอใจคอนขางมาก ถึง มากที่สุด และเมื่อถามถึงเหตุผล

ที่ไมพอใจกลุมรัฐมนตรีที่เคยเปนแกนนำ กปปส. พบวา สวนใหญหรือรอยละ 66.7 ระบุสรางความขัดแยง วุนวาย 

แกงแยงตำแหนงรัฐมนตรี บนความทุกขยากของประชาชน รองลงมาคือ รอยละ 59.6 ระบุไมมีผลงานที่โดนใจ ทำงาน

ไมตรงเปาความตองการของประชาชน รอยละ 56.3 ระบุ ไมทำตามอุดมการณที่เคยประกาศไว 

 ท่ีนาพิจารณาคือ สวนใหญหรือรอยละ 90.8 ระบุควรปรับออกกลุมรัฐมนตรีในสวนของรัฐมนตรีที่เคยเปนแกน

นำ กปปส. ในชุดนี้ ในขณะที่รอยละ 9.2 ระบุควรอยูตอ ที่นาสนใจคือ เมื่อสอบถามถึงผลกระทบเงินบริจาค เมยเดย ตอ 

พรรคกาวไกล (อนาคตใหมเดิม) พบวา สวนใหญหรือรอยละ 75.3 ระบุสงผลกระทบ ในขณะที่รอยละ 24.7 ระบุไม

สงผลกระทบ และเมื่อถามถึงความตั้งใจจะเลือก พรรคกาวไกล ถาวันนี้เลือกตั้ง พบวา แนวโนมจำนวนคนตั้งใจจะเลือก

ลดลงจากรอยละ 16.7 ในชวงกอนขาวเงินบริจาค มาอยูที่รอยละ 6.9 ในชวงหลังขาวเงินบริจาค โดยสวนใหญหรือรอย

ละ 83.3 ในชวงกอนขาวเงินบริจาค และสวนใหญหรือรอยละ 93.1 ในชวงหลังขาวเงินบริจาค ที่ตั้งใจจะไมเลือก 

 

อางอิง: https://www.innnews.co.th/politics/news_720631/ 
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ซูเปอรโพลเผยประชาชนไมเปนสุขกับประชาธิปไตยลุมๆดอนๆ เบ่ือผลงานกลุมรัฐมนตรีท่ีเคยเปนแกนนำ กปปส. 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.05 น. 

 

 
 

 12 ก.ค. 2563 นายนพดล กรรณิกา ผู อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอรโพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ

ภาคสนาม เรื่อง ผลกรรมขาวปรับคณะรัฐมนตรี กรณศีกึษาตัวอยางประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการ

เก็บขอมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั ้งการสัมภาษณทางโทรศัพท การลงพื้นที ่และการเก็บขอมูลในโลก

โซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 

2,203 ตัวอยาง ดำเนินโครงการระหวาง 5 – 11 กรกฎาคม 2563 ท่ีผานมา  

 เมื่อสอบถามความพอใจของประชาชนตอกลุมรัฐมนตรีที่เคยเปนแกนนำ กปปส. พบวา สวนใหญหรือรอยละ 

86.6 พอใจคอนขางนอย ถึง ไมพอใจเลย ในขณะที่รอยละ 13.4 พอใจคอนขางมาก ถึง มากที่สุด และเมื่อถามถึงเหตุผล

ที่ไมพอใจกลุมรัฐมนตรีที่เคยเปนแกนนำ กปปส. พบวา สวนใหญหรือรอยละ 66.7 ระบุสรางความขัดแยง วุนวาย 

แกงแยงตำแหนงรัฐมนตรี บนความทุกขยากของประชาชน รองลงมาคือ รอยละ 59.6 ระบุไมมีผลงานที่โดนใจ ทำงาน

ไมตรงเปาความตองการของประชาชน รอยละ 56.3 ระบุ ไมทำตามอุดมการณที่เคยประกาศไว รอยละ 27.6 ระบุ เปน

ท่ีเคลือบแคลงสงสัย และรอยละ 3.4 ระบุอ่ืน ๆ เชน เขาไมถึงใจประชาชน ไมสนใจประชาชน หลอกลวง เปนตน  

 ท่ีนาพิจารณาคือ สวนใหญหรือรอยละ 90.8 ระบุควรปรับออกกลุมรัฐมนตรีในสวนของรัฐมนตรีที่เคยเปนแกน

นำ กปปส. ในชุดนี้ ในขณะที่รอยละ 9.2 ระบุควรอยูตอ 

 ที่นาสนใจคือ เมื่อสอบถามถึงผลกระทบเงินบริจาค เมยเดย ตอ พรรคกาวไกล (อนาคตใหมเดิม) พบวา สวน

ใหญหรอืรอยละ 75.3 ระบุสงผลกระทบ ในขณะท่ีรอยละ 24.7 ระบุไมสงผลกระทบ และเมื่อถามถึงความตั้งใจจะเลือก 

พรรคกาวไกล ถาวันนี้เลือกตั้ง พบวา แนวโนมจำนวนคนตั้งใจจะเลือกลดลงจากรอยละ 16.7 ในชวงกอนขาวเงนิบริจาค 

มาอยูที่รอยละ 6.9 ในชวงหลังขาวเงินบริจาค โดยสวนใหญหรือรอยละ 83.3 ในชวงกอนขาวเงินบริจาค และสวนใหญ

หรือรอยละ 93.1 ในชวงหลังขาวเงินบริจาค ที่ตั้งใจจะไมเลือก 

 ผอ.ซูเปอรโพล กลาววา ผลโพลชิ้นนี้ชี้ใหเห็นวา ทั้ง “ผลกรรมขาวปรับคณะรัฐมนตรี” และ “ผลกระทบเงิน

บริจาค เมยเดย” กำลังผลักประชาชนใหไปอยูในภาวะ “กลางปญหาเขาควาย” (Dilemma) คือ กลืนเผด็จการก็ไมเขา 

คายประชาธิปไตยก็ไมออก เพราะประชาชนไมเอาเผด็จการ แตก็ไมเปนสุขกับประชาธิปไตยลุม ๆ ดอน ๆ ตอนนี้ที่หัน

ไปทางขวาก็เจอกับนักเลือกตั้งจองถอนทุนคืน แกงแยงตำแหนงรัฐมนตรี ทรยศ หักหลัง เสรจ็นาฆาโคถึกที่กำลังเปนอยู
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ในฝงรฐับาล และหันมาทางซายก็เจอปญหา นักอุดมการณ ลีลาคารมชมใหเคลิ้มแตไมไดดีไปกวาอีกกลุมหนึ่งสักเทาไหร 

จับตองอุดมการณไมได สรางแตความหวังที่หางโผลใหเห็นความไมชอบมาพากลชัดขึ้นเรื่อย ๆ ในหวงเวลานี้คงตองใช

บริการ ประชาธิปไตยทัมใจ ไปพลาง ๆ กอน 

 

อางอิง: https://www.thaipost.net/main/detail/71175 
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ทักษิณ-นปช.คลายมนต? 17 จังหวัดคืนปาย 'หมูบานเสื้อแดง' 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563  

 

 
 

"สุภรณ" สงมอบธงใหม "รวมไทย สรางชาติ" สลายสีเสื้อ ปชป.เล็งยกเครื่องขนานใหญ ทำโพลลประเมินผลงาน 

รมต. 

 7 จังหวัดภาคเหนือ คืนปาย “หมูบานเสื้อแดง” รับมอบธงหมูบานวิสาหกิจชุมชนฯ “รวมไทย สรางชาติ” ตาม

นโยบาย พล.อ.ประยุทธ อดีตแกนนำ“แรมโบอีสาน” ย้ำตองสลายสีเสื้อ เลิกขัดแยงกัน รวมมือรัฐบาล ปชป.ปดหองถก

ทิศทางพรรค วางกรอบ 1 เดือน ตองเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน เล็งหาวิธีทำโพลลประเมินผลงาน รมต.พรรค ขณะท่ี 

“บ๊ิกจิ๋ว” วัย 88 ป วิจารณการเมืองไทยยังวนเวียนยุคเกา 

 เครือขายหมูบานวิสาหกิจชุมชนทองถิ่น เรารักประเทศไทย ใน 17 จังหวัด ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเปดตัว ณ 

อาคารศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติกลุม GPS ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีนายอานนท แสนนาน อดีต

ประธานเครือขายหมูบานคนเสื้อแดงแหงประเทศไทย และอดีตประธานหมูบานคนเสื้อแดงภาคเหนือ นายสมชัย แสง

ทองและแกนนำภาคเหนือ 17จังหวัด เปนตัวแทนคืนปายหมูบานเสื้อแดง และรับมอบธงหมูบานวิสาหกิจชุมชนทองถ่ิน 

เรารักประเทศไทย ซึ่งมีตัวแทนสมาชิกกลุมในพื้นท่ีภาคเหนือ 17 จังหวัดมารวมงานกวา 1,000 คน 

 โดยงานดังกลาว มีนายสุภรณ อัตถาวงศ ผู ช วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี อดีตแกนนำแนวรวม

ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) เปนประธานรับมอบคืนปายหมูบานเสื้อแดง พรอมทั้งมอบปายและธง

หมูบานวิสาหกิจชุมชนทองถิ่น เรารักประเทศไทย ใหตัวแทนทุกหมูบาน 

 นายสุภรณ กลาวกับผูมารวมงานวา “ตองขอขอบคุณแกนนำ และอดีตพี่นองคนเสื้อแดงทุกคนที่มารวมมือกัน 

เพื่อสลายสีเสื้อในครั้งนี้ เราจะไมมีสีเสื้ออื่นๆ นอกจากสีธงชาติ ขาว น้ำเงิน แดง หมายถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ซึ่งเปนสถาบันที่พวกเราคนไทยตองชวยปกปองไว วันนี้ประเทศไทยเราตองการความรวมมือรวมแรงรวมใจ และรวม

พลังคนไทยเปนหนึ่งเดียวกัน เราจะตองเลิกการทะเลาะ เลิกขัดแยงกัน หันหนามารวมมือกับรัฐบาล เพื่อมุงสู การ

สงเสริมอาชีพสรางงานสรางรายได ปลดหนี้ปลดสินใหกับพี่นองเกษตรกรของเราทุกคน” 
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 “เอาเวลาที่จะไปชุมนุมทางการเมืองบนถนน หันมาทำมาหากินดีกวา เพื่อใหพวกเรามีวิถีชีวิตความเปนอยู มี

กินมีใช ใหสุขสบายมากขึ้นกวาเดิม และเปนการทำใหประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่งและยั่งยืนในทุกครัวเรือนในวัน

ขางหนาอันใกลนี้” 

 นายสุภรณ กลาวอีกวา วันนี้ประเทศชาติ ภายใตการนำของพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ

รัฐบาลมีความตั้งใจที ่จะตองขอความรวมมือกับพี่นองประชาชนทุกกลุ ม ชวยกันขับเคลื่อนประเทศไปสูทิศทาง 

การพัฒนาที่ยั ่งยืนรวมกัน เพื่อใหบานเมืองของเราเจริญรุงเรือง ภายใตแนวทาง รวมไทย สรางชาติ ที ่นายกฯ ได 

ใหแนวทางไว 

 สำคัญที ่ส ุด รัฐบาลมีความตองการแกไขปญหาความเดือดรอน แกไขปญหาความยากจน ที่ทุกคนไดรับ

ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ตลอดหลายเดือนที่ผานมานายกฯ และรัฐบาลไดทุมเทเยียวยาดูแลพี่นองประชาชนทุก

กลุมที่ไดรับผลกระทบ และจะตองเดินหนาดูแลตอไปเพ่ือใหทุกคนฟนกลับสูวิถีชีวิตใหมใหได 

 ดังนั้น การรวมตัวจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนทองถิ่น เรารักประเทศไทย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม

ตามศาสตรพระราชา ถือเปนสิ ่งที ่ควรสนับสนุนอยางยิ่งและตนเชื่อมั่นวารัฐบาลก็พรอมจะเขามาดูและใหกลุมได

ขับเคลื่อนเดินหนาในอาชีพใหมีรายไดมากขึ้นตอไป 

 

ปชป.ปดหองคุยรมต.-ส.ส. 

 ทางดานการสัมมนาของพรรคประชาธิปตย (ปชป.) วานนี้ (11 ก.ค.) ที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง ไดมีการประชุม

ระหวาง ส.ส.และรัฐมนตรีของพรรคทั้ง 7 คน โดยมีนายองอาจ คลามไพบูลย รองหัวหนาพรรค และประธาน ส.ส. ทำ

หนาที่เปนประธานการประชุม โดยในชวงแรกกอนที่จะใหสมาชิกแสดงความคิดเห็น ไดมีการถายรูปรวมกัน และไม

อนุญาตใหบุคคลไมเกี่ยวของเขาสังเกตการณ 

 ผูสื่อขาวรายงานวา ชวงแรกของการประชุม ไดสรปุภาพรวมการทำงานในสภาฯ และการอภิปรายรางพ.ร.บ.งบ

ฯ 64 ที่ผานมา รวมถึงวิเคราะหการเมืองภาพใหญ หลังวิกฤตโควิด-19 และวิเคราะหถึงทีมเศรษฐกิจของพรรคพลัง

ประชารัฐ แกนนำรัฐบาล รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นความเปนสถาบันพรรคการเมือง จุดยืนและยุทธศาสตรของ 

ปชป. ที่จะตองขับเคลื่อนพรรคตอไปวาจะทำอยางไรใหประสบความสำเร็จเหมือนบางพรรคท่ีทำสื่อโซเชียลและประสบ

ความสำเร็จ แมจะเปนพรรคการเมืองนองใหม รวมถึงการมุงเนนสรางผลงานในการแกปญหาปากทองของประชาชน 

และการลงพ้ืนที่ของส.ส.เพ่ือสนองตอบตอประชาชน ทั้งนี้การประชุมไดเสรจ็สิ้นในเวลา 17.00 น. 

 

เล็งทำโพลลประเมินงาน 7 รมต. 

 ตอมา นายสาทิตย วงศหนองเตย ส.ส.ตรัง เปดเผยวา บรรยากาศเปนไปดวยดีถือวาเปนการพูดคุยกันอยาง

ตรงไปตรงมา โดยที่ประชุมไดมีการแสดงความคิดเห็นวาเวลานี้เราตองยอมรับความจริงวา ปชป.ไมไดอยูในสถานะที่มี

ความนิยมอยางมากเหมือนในอดีต ทำใหเราตองมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวพันไปถึง

เรื่องอื่นๆ ทั้งการตองทำตามนโยบายที่พรรคไดประกาศตอประชาชน และการบริหารจัดการภายในพรรครวมถึงเรื่อง

อ่ืนๆ และสิ่งที่ดมีากในการพูดคุยวันนี้ คอืทุกคนยอมรับวาตองมีการประเมินการทำงานของรัฐมนตรีของพรรคทุกคน ซึ่ง

นายเฉลิมชัย ศรีออน เลขาธิการพรรค รับเรื่องและจะไปกำหนดหาวิธีในการทำโพลลประเมินผลงานดังกลาว 
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 “ผมคิดวาเรื่องนี้เปนสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราถือวาส.ส.เปนคนเลือกคนไปเปนรัฐมนตรี แตส.ส.ตองรับผิดชอบตอ

ประชาชน ดังน้ันการท่ีจะใหส.ส.เปนผูประเมินผลงานของรัฐมนตรี ก็เปนเรื่องที่ส.ส.ทำในนามตัวแทนของประชาชน” 

 ท้ังนี ้นายสาทิตย ระบุวา มีการกำหนดไววาเรื่องท่ีพูดคุยกันจะตองเห็นผลการเปลี่ยนแปลงภายใน 1 เดือน นับ

จากนี้ ซึ่งผลการประชุมในวันนี้อาจทำใหหลายคนรูสึกวาตรงกับสิ่งที่พวกเขาเรียกรองแมจะยังไม 100% ก็ตามซึ่งใน

สวนของตนพอใจการตอบรับของผูบริหาร 70% มากกวาที ่คาดหวังไว แตเชื่อวาหลังจากนี ้ลงมือทำและตนเชื ่อวา

หลังจากนี้จะเกิดการลงมือทำเพื่อใหนำไปสูการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง ถือวาการสัมมนาครั้งนี้เปนสัญญาณท่ีดี 

 

คาดปญหาไมจบ-กก.บห.โวย 

 ทั้งนี้ มีรายงานขาวดวยวา การสัมมนาครั้งนี้ เพื่อหลอหลอมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตไมมีการเชิญ

กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ไปรวมดวย ทำให กก.บห.บางสวนไมสบายใจ โดยแหลงขาว ระบุวา หากคิดจะเคลียร

ใจเฉพาะคนที่มีตำแหนง ส.ส. หรือรัฐมนตรีเทานั้น การสัมมนาครั้งนี้ปญหารอยราวในพรรคก็ยังไมจบ และไมเกิด

ประโยชน เพราะสะทอนวาผูบริหารของพรรคยังเลือกเฉพาะพรรคพวกตัวเองฃ 

 แมแตนายทะเบียนพรรคก็ไมไดรับเชิญไป ทั้งที่เปนตำแหนงสำคัญตองดูแลระบบทั้งหมดของพรรค เหมือนกับ

ครั้งกอนตอนที่เลือกตั้งเสร็จ ก็มีการจัดสัมมนาที่หัวหิน ก็ใหไปเฉพาะ ส.ส.ไมเชิญ กก.บห. จึงอยากถามวาเห็น กก.บห.

พรรคเปนอะไร มีความสำคัญหรือไม 

 “บอกไดเลยวางานนี้ไมจบ และเคลียรปญหาไมไดหรอก ลองคิดดู ขนาดผูบริหารพรรคไดสอบถามนายอันวาร 

สาและ ส.ส.ปตตานี รองเลขาธิการพรรค กลางวงสัมมนาวาจบหรือไม ปรากฏวานายอันวาร ตอบแบบไมตองคิดวา ไม

จบ เพราะถือวาปญหายังไมไดรับการแกไขอยางถูกจุด เพราะถาพรรคไมไวใจกก.บห.ใหเขาไปรวมรับรูปญหาพรอมๆกัน 

แลวจะมี กก.บห.ไวทำอะไร การสัมมนาครั้งนี้ที ่เลือกไปเกาะเสม็ด ถาภาษาภาคใตเขาเรียกวา เกาะแหม็ด แปลวา 

หมดแลว ไมมเีหลือ ก็ไมรูวาเลือกตั้งครั้งหนาส.ส.ปชป.จะเหลือหรือไม”แหลงขาวระบุ 

 ขอใหจับตาการประชุมใหญ ในวันที่ 19 ก.ค. จะตองมีการเคลียรปมปญหาตางๆที่เกิดขึ้นเหลานี้แนนอน 

โดยเฉพาะเรื่องของผูบริหารพรรค หรือรัฐมนตรีของพรรคที่ไมดูแล ส.ส.ที่สอบตก แตกลับดูแลพวกที่มีตำแหนงมากกว 

 

“บ๊ิกจิ๋ว” 88 ปพบสื่อวิจารณรัฐบาล 

 วันเดยีวกันนี้ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด กทม. พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ในวัย 88 ป ที่สุขภาพ

ยังแข็งแรง ไดนัดพบปะสื่อมวลชน พรอมทั้งวิพากษสถานการณการเมืองในปจจุบัน พล.อ.ชวลิต กลาวถึงประเด็นการ

ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เปนกระแสขณะน้ีวา การปรับ ครม.เพราะมาจากการเมือง ซึ่งเรื่องการปรับ ครม.เปนอยาง

นี้มานานแลว 

 รัฐบาลทุกรัฐบาล และวันนี้พูดแตเรื่องการเมือง ใครจะเปหัวหนาพรรค หวงเรื่องเลือกตั้ง หวงเรื่องรัฐธรรมนูญ

แกอยางไร การปกครองทุกรูปแบบ ไมวาเปนแบบใด ก็ไมมีใครพูดเรื่องแบบนี้เหมือนที่เรากำลังพูด สิ่งเดียวที่เขาพูดคือ 

จะทำอะไรเพื ่อประชาชนไดบาง นี ่คือสิ ่งสำคัญที ่สุดถาจะถามวา สถานการณการเมืองเปนอยางไร ตอบเลยวา 

เหมือนเดมิเมื่อ 88 ปที่แลว ยังไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง 

 

อางอิง: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888908 
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‘พี่ศรี’ท้ิงบอมบ‘แรมโบ’ คาใจลุย 17 จว.เหนือ คืนปายหมูบานเสื้อแดง-มุงสมานฉันทจริงหรือ 

วันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.45 น. 

 

 
 

 12 กรกฎาคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองคการพิทักษรัฐธรรมนูญไทย เปดเผยวา ตามที่

นายสุภรณ อัตถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ไดเดินทางไปเปนประธานในพิธีรับมอบคืนปายหมูบานเสื้อ

แดง มอบปายและธงหมูบานวิสาหกิจชุมชนฯเรารักประเทศไทย ณ อาคารศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติกลุม 

GMS ต.รมิกก อ.เมอืง จ.เชียงราย เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม ที่ผานมา โดยมีนายอานนท แสนนาน อดีตประธานเครือขาย

หมูบานคนเสื้อแดงแหงประเทศไทย ในฐานะประธานเครือขายวิสาหกิจชุมชนทองถ่ินเรารักประเทศไทย เปนตัวแทนคืน

ปายหมูบานเสื้อแดง และรับมอบธงหมูบานวิสาหกิจฯเรารักประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯเรารักประเทศ

ไทยภาคเหนือ17 จังหวัดไปรวมงานน้ัน 

 ในเวทีดังกลาวนายสุภรณ ไดกลาวปราศรัยกับแกนนำและสมาชิกฯที่มารวมงานดังกลาวความตอนหนึ่งวา “เรา

จะไมมีสีเสื้ออื่นๆนอกจากสีธงชาติ ขาว น้ำเงิน แดง วันนี้ประเทศไทยเราตองการความรวมมือรวมแรงรวมใจและรวม

พลังคนไทยเปนหนึ่งเดียวกัน เราจะตองเลิกการทะเลาะ เลิกขัดแยงกัน หันหนามารวมมือกับรัฐบาล เพื่อมุงสู การ

สงเสริมอาชีพสรางงานสรางรายได ปลดหนี้ปลดสินใหกับพี่นองเกษตรกรของเราทุกคน โดยการรวมตัวจัดตั้งวิสาหกิจ

ชุมชนฯเรารักประเทศไทย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมตามศาสตรพระราชา ถือเปนสิ่งที่ควรสนับสนุน

อยางยิ่งและตนเชื่อมั่นวารัฐบาลก็พรอมจะเขามาดูและใหกลุมไดขับเคลื่อนเดินหนาในอาชีพใหมีรายไดมากขึ้นตอไป” 

 “คำพูดดังกลาวดูสวยหรูมาก แตเวลาอยูนอกเวทีเมื่อเผชิญหนากับแกนนำกลุมเสื้อแดงที่ยังยึดมั่นไมเนรคุณตอ

ทักษิณและไมคิดแปรพักตร ไมคิดคืนปายเสื้อแดงเพราะทักษิณอยู ในหัวใจแลว นายสุภรณกลับเฉไฉตอบวาเรื ่อง

การเมืองเปนเอกสิทธิ์ของแตละคน ใครจะยืนหยัดในจุดเดิมอยางไร จะไมกาวลวง และไมเคยรังเกียจคนเสื้อแดง ซึ่งดูจะ

ยอนแยงกับการออกมาเคลื่อนไหวผลักดันใหมีการคืนปายหมู บานเสื้อแดงและรับมอบธงหมูบานวิสาหกิจฯเรารัก

ประเทศไทยอยางนาสงสัย” นายศรีสุวรรณ กลาว 

 นอกจากนั้น กอนหนานี้คนสนิทของนายสุภรณ คือ นายอานนท แสนนาน ไดเดินสายทั่วประเทศจัดประชุม

ชาวบานเพื ่อขอใหรวมตัวกนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในนาม “ฟารมสุขใจ” รวมกับนายดิษฐพิเชษ สุวรรณโพธิ์ และ  

น.ส.นงนุช บัวใหญ ผูบริหารของ บมจ.ฟารมสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม มาโดยตลอดเปนเวลากวา 1 ปมาแลว โดยมี



 

  
คณะทาํงานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองคก์รฯและสาํนกัประชาสมัพนัธ ์   

ติดต่อ -  
47 

 

เปาหมายเพื่อสงเสริมใหชาวบานปลูกกัญชาทำวิสาหกิจชุมชนรวมกัน แตพอมาเขารวมอุดมการณกับนายสุภรณ กลับไม

เคยเอยชื่อ “ฟารมสุขใจ” เลย ทั้งๆที่กอนหนานี้การขับเคลื่อนทุกกิจกรรมก็มักเอยชื่อ “ฟารมสุขใจ” มาโดยตลอด 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมคืนปายหมูบานเสื้อแดงดังกลาว จึงเปนขอสงสัยวาถาหมดยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ แลว นาย

สุภรณและพวกจะยังคงไวซึ่งอุดมการณสมานฉันทตามแนวทาง พล.อ.ประยุทธ ไมคิดแปรพักตรอยูอีกหรือไม 

 

อางอิง: https://www.naewna.com/politic/504793 
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‘เฮียลาน’ ยกครอบครัวยายขั้วซบ ‘กาวไกล’ แท็กทีมลุยสนามกทม. ตัดพอ พอ ‘ปชป.’ เปนรัฐบาลก็ถูกลืม 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.27 น. 

 

 
 

 เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร อดีต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 5 สมัย ที่เคยสังกัด

พรรคประชาธิปตย (ปชป.) ใหสัมภาษณถึงกรณีการตัดสินใจยายมารวมงานกับพรรคกาวไกล (ก.ก.) ในการเลือกตั้ง

ทองถิ่นที่จะเกิดขึ้น วา ตองยอมรับวาทุกพรรคการเมืองนั้นมีนโยบายที่ตองการชวยเหลือประชาชนทั้งหมด แตสิ่งที่

แตกตางกันคือ เรื่องการใชโซเชียลมีเดียใหเกิดประโยชน ซึ่งเราตองยอมรับวา จุดนี้พรรคกาวไกล สามารถทำไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกตั้งใหญที่ผานมาเปนตัวสะทอนถึงความสำคัญของเรื่องนี้เปนอยางดี โดยประเด็นดังกลาวนั้นก็

สอดคลองกับการใชสิทธิเลือกตั้งของวัยรุน จำนวนมาก ผลลัพธจึงเปนออกมาอยางที่เห็น ความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี

สงผลโดยตรงในสนามการเมืองไมวาจะระดับชาติหรือทองถิ่น หากเราไมปรับตัวก็เปนเรื่องยากในการเลอืกต้ังครั้งตอๆ ไป 

 ชวงกอนที่จะตัดสินใจมารวมงานกับพรรคกาวไกลนั้น มีหลายพรรคการเมืองมาติดตอกับทางเราเหมือนกัน 

ขณะท่ีพรรคตนสังกัดเกาของผม ก็ไมไดดสูนใจพวกเรามากนัก อาจจะเปนเพราะเราเปนนักการเมืองตัวทองถ่ินตัวเล็กๆ 

ในสายตาพรรค ประกอบกับการที่พวกเขาอาจจะยุงกับการเปนรัฐบาลอยู ก็อาจจะลืมเราไปบาง ขณะเดียวกัน เราอยู

กันแบบถอมตัวในพื้นที่ ไมไดมีตำแหนงรฐัมนตรี หรือตำแหนงใหญโตอ่ืนๆ กอนที่เราจะนำเรื่องมาหารือกันในครอบครัว

และไดขอสรุปออกมาอยางท่ีเห็น วาควรมาอยูพรรคกาวไกลนาจะเหมาะสมกวา 

 นายสุทธิชัย กลาวตอวา การเลือกตั้งใหญครั้งที่ผานมา เห็นไดชัด ชวงกอนการเลือกตั้ง เราก็มีการสำรวจใน

พื้นที่กันเอง ตอนนั้นคะแนนก็ยังคงสูงมาก กระแสก็ยังคงดีอยู และเปนเรื่องยากมากที่จะมีพรรคการเมืองใหมจะไลทัน 

แตพอใกลๆ เลือกตั้งคะแนนกลับลดลงอยางตอเนื่อง แมเราจะลงพื้นที่ เดินหาเสียงแทบตาย แตพอเราเสียเปรียบเรื่อง

โซเชียลมีเดีย ผลก็ออกมาเปนอยางที่เห็น 

 เมื่อถามวาในอนาคต หากมีการเลือกตั้งระดับชาติอีกครั้ง จะมีปญหาเรื่องผลประโยชนในพื้นที่หรือไม นาย 

สุทธิชัย กลาววา จากที่ไดพูดคุยกับ ส.ส.ในพ้ืนท่ีของพรรคกาวไกล และคนอ่ืนๆในพ้ืนที่ใกลเคียง ตนเห็นวาพวกเขาเปน

คนอายุไมเยอะ สบายๆ ไมติดแอกอารตเหมือนนักการเมืองรุนใหมบางคน ทำงานเพื่อผลประโยชนของประชาชนเปน

หลัก ซึ่งตนมองวาจุดน้ีไมนาจะมปีญหา อะไรเพราะเรามีเปาหมายเดียวกันคอืทำงานเพ่ือนประชาชนในพ้ืนที่ 
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 สำหรับ ตระกูลวีรกุลสุนทร เปนนักการเมืองทองถิ ่นเขตจอมทองมายาวนานกวา 20 ป โดยนายสุทธิชัย  

วีรกุลสุนทร ส.ก. เขตจอมทอง ไดทำงานสรางฐานเสียงตอเนื่อง โดยเคยดำรงตำแนหง ส.ก. 5 สมัย ขณะท่ี นางนันทพร 

วีรกุลสุนทร ภรรยาของนายสุทธิชัย เคยดำรงตำแหนง ส.ส.เขต มาถึง 2 สมัย ในนามของพรรค ปชป. เชนเดียวกับ 

ลูกชายอยาง นายพิรกร วีรกุลสุนทร ที่เคยดำรงตำแหนง ส.ก.เชนเดียวกับบิดา 

 

อางอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2263277  
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สถานการณความจำเปนวันนี้บังคับใหทองถิ่นตองจัดการเลือกตั้ง 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.10 น. 

 

 
 

บทความพิเศษ / ทีมงานหญาแหงปากคอก (ทองถิ่น) 

 เปนที ่สังเกตวาตลอดระยะเวลาชวง 2-3 เดือนที่ผานมา คนทองถิ่นถกเถียงวาดวยการเลือกตั้งกันไมจบ 

ประเด็นสำคัญที่อีกฝายเรียกรองคือ อยากใหมีการเลือกตั้งทองถิ่นโดยเร็ว เพราะตกคางการเลือกตั้งมานานมาก ฝาย

ทองถิ่นเองทั้งชาวบาน เจาหนาที่ และ ฝายนักการเมืองทองถิ่น แมแตแรกยังไมเห็นความสำคัญนัก แตเมื่อมีการเปด

ประเด็นเรียกรองขึ้น แนวรวมหลายฝายออกแนวเห็นพองรวม “อยากเลือกตั้ง” ในขณะที่อีกฝายคือ ฝายอำนาจรัฐ ทั้ง

กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีแตเหตุขัดของ ไมพรอมที ่จะดำเนินการ การ

เลือกตั้งทองถิ่นเร็วแคไหนจึงคงเปนประเด็น เพราะ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีหลายประเภท หลายหนวย 

ขนาดเล็ก ขนาดใหญไมเทากัน การจะใหเรียงลำดับวันกอนหลังจัดการเลือกตั้งจึงยาก มาดูปจจัยเงื่อนไขความไมพรอม

ของทองถ่ินในอีกแงมมุหนึ่ง 

 

สถานการณเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทย 

 สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 สงผลใหรัฐบาลตองใชมาตรการที่เขมขนเพ่ือควบคุม

การระบาด โดยไดเริ่มใชมาตรการล็อกดาวนในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 เปนอยางนอย 

ตามมาตรการใช พ.ร.ก.สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สงผลใหเศรษฐกิจไทยหยุดชะงัก แมจะมีมาตรการที่รัฐออกมา

ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจฯ จากมาตรการควบคุมปองกันการติดเชื้อโควิดฯ ก็ตาม ผลกระทบตอภาค

ธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยไดรับผลกระทบรุนแรงมาก ฝายวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา (9 มิถุนายน 

2563) ประเมินสถานการณผลกระทบ สรุปวา เศรษฐกิจโลกจะหดตัว 3.2% เศรษฐกิจอาเซียนจะลดลง 2.1-5.4% ไทย

จะไดรับผลกระทบมากที่สุดในอาเซียน นักทองเที่ยวจะลดลง 60% เศรษฐกิจไทยในป 2563 อาจหดตัว 5.4% อัตรา

เติบโต GDP คาดการณหดตัวเดิม 0.8% เปนหดตัว 5.0% ต่ำสุดตั้งแตวิกฤติตมยำกุง (1998) ซึ่งสอดคลองกับ IMF (30 

มิถุนายน 2563) คาดการณเศรษฐกิจไทย GDP จะหดตัว 5% หนักสุดในเอเชียตะวันออกและแปซิฟก และ ลาสุด กกร. 

หรือ คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (1 กรกฎาคม 2563) คาดการณยิ่งหนักกวาเกาวา เศรษฐกิจไทยเบื้องตน

ในไตรมาสที่ 2 ปนี้ GDP หดตัวติดลบถึง 5-8% 
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ปจจัยสถานการณการคลังภายใน อปท. 

 (1) ผลกระทบจากการใชมาตรการปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังกลาว ตองยอมรับวา หนวยราชการที่ใช

งบประมาณไปจำนวนมากเพื่อแกไขปญหาจนกระทั่งสถานการณดีขึ้นผานพนไปไดในระดับหนึ่ง คือ อปท. ทั้ง อบต. 

เทศบาล และ อบจ. ไมวาการควบคุมโรค การแจกจายแมสกหนากากอนามัย(ผา) รวมทั้ง การแจกจายคาอาหาร

คาตอบแทนแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ซึ่งในภาพเชิงลบของความบกพรอง ผิดพลาด สตง. และ ป.ป.ช.(รวม ปปท.) ก็

กำลังเรงเช็กบิลตรวจสอบหาความผิด มูลคาความเสียหาย ป.ป.ท.ประมาณวารวมกันแลวนาจะถึงพันลานบาท เชน ใน

การจัดซื้ออุปกรณและสิ่งของในโครงการที่ซื้อแพงเกินเหตุจัดซื้อสูงเกินราคาจริงมากถึง 6-7 เทาตัว เปนตน 

 (2) สวนกลางโดยกระทรวงมหาดไทย (มท.) และ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) ให อปท.รายงานยอด

การใชจายเปนประจำทุกเดือน หนังสือสั่งการตาง ๆ ออกมาหลายฉบับ ลวนสั่งการตอกย้ำใหทองถ่ินไดใชจายเงิน ไมวา

จะชี้แจงซักซอมแนวทางตอบหารือ หรือแมกระทั่งการยกเวนระเบียบ มท. วาดวยงบประมาณฯ และ แผนพัฒนา

ทองถิ่นฯ จนทำใหการใชจายเงินงบประมาณของ อปท. หลายแหงลวงล้ำเขาไปใชจาย “เงินสะสม และเงินทุนสำรอง

เงินสะสม” กันทุก อปท.ถวนหนา ซึ่งเหตกุารณการใชจายเงิน มีมาหลายครั้ง ตั้งแตรัฐบาลชุด คสช. จนรัฐบาลประยุทธ

หนึ่ง ไดบริหาร มีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และใหทองถ่ินใชเงินสะสม จนเงิน และสภาพคลองตัว อยูในสภาวะฝดแลว 

เพราะ มท. ไดแกไขลดหลักเกณฑการใชเงินทุนสำรองเงินสะสมจาก 25% เปน 15% ทำใหทองถิ่นเงินสะสมเหลือ

นอยลง 

 (3) ในสวนของการตั้งงบประมาณเพื่อการเลือกตั้งนั้น สถ. และ กกต. ใหทองถิ่นตั้งงบประมาณ มาตั้งแตป 

2562 ไวรองรบัการเลือกตั้งแลว ไมจำเปนตองใชเงินสะสม เงินทุนสำรองเงนิสะสมแตอยางใด แต อปท.ไมอาจปฏิเสธวา

ไมมีเงินงบประมาณ เพราะ อปท.หลายแหงไดโอนงบเลือกตั้งสวนนี้ไปสำรองจายเพื่อการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 

จนหมดแลว 

 (4) ในการจัดเก็บภาษีทองถ่ินไมวาจะเปนภาษี ที่เปนความหวังก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภาษีทรัพยสิน) 

ปจจุบันรฐัก็ไดชะลอ และยกเวนใหจัดเก็บเพียง 10 % พ.ร.ฎ. ลดภาษีลงรอยละ 90 เปนผลดีแกประชาชน เจาของบาน

เชา อพารตเมนต(อาคารที่พักอาศัย) หอพัก คอนโดฯ โรงงาน หางสรรพสินคา ฯลฯ ราคาประเมินที่ลดลงถูกมาก ทำให 

อปท.ไมมีรายได คาดวาจะทำใหอัตราภาษีที่แทจริงของ อปท.ที่ลดลงจาก ภ.ร.ด. ในป 2562 มากกวา 90% 

 (5) นอกจากนี้ยังมีสถานการณเอื้อเขามาอีกประการคือเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลที่ไดเขามาหมดแลว อปท. 

ไดรับงบต่ำกวาประมาณการ อปท. ขนาดเล็กไดเพียงประมาณ 5 ลานบาท อปท.ใหญก็เทียบสัดสวนลดลงไป ทำให

รายจายเพ่ือการพัฒนาและโครงสรางพ้ืนฐานไมมี หรือเปนไปไมได หากจะมีการเลือกตั้งทองถิ่นเงนิ อปท.หลายแหงอาจ

ใชเงินสะสมที่มีนอยอยูแลว (บางแหงอาจไมมียอดเงินฯ) เพราะใชจายเพื่อปองกัน โควิดไปหมดแลว กลาวคือ รายไดก็

ไมเขาเปาตามประมาณการรายรับ หากใชเงินทุนสำรองเงินสะสมก็ยังไมรูในอนาคตวา จะผาวิกฤติโควิดรอบสองอีก

หรือไม ยิ่งเศรษฐกิจภายในภายนอกประเทศทั่วโลกย่ำแย การใชเงินงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจที่ไมเกิดการคาการ

ลงทุน โดยนำไปเลือกตั้งอาจยิ่งจะทำใหสถานการณการคลังของทองถิ่นแยลงอีก เพราะรัฐบาลคงไมมีเงนิงบประมาณมา

จายชดเชยคืนใหทองถ่ิน 
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ความจำเปนบังคับใหทองถิ่นตองเลือกตั้ง 

 (1) ตางฝายตางกดดัน คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยึดอำนาจและสืบทอดอำนาจตอเนื่องมายาวนาน

ตั้งแตป 2557 ถึงปจจุบันทำใหไมมีการเลือกตั้งระดับทองถ่ิน รวม 7 ป สำหรับ อปท.บางแหงอาจยาวนานถึง 7-9 ปก็มี 

เพราะเมื่อครบวาระแลวไมไดเลือกตั้ง แต ประกาศและคำสั่ง คสช.ใหปฏิบัติหนาที่อยูตอ(ชั่วคราว) การไมคืนอำนาจการ

ตัดสินใจใหแกประชาชน โดยประชาชน เพื่อใหทองถิ่นทุกระดับตองมาจากการเลือกตั้ง การไมเลือกตั้งทองถิ่นถือเปน

การกดดันเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของประชาชนในทุกระดับ ยิ่งนานวันไปฝายอำนาจรัฐยิ่งไมมีเหตุผลมาอางเพ่ือ

เลี่ยงการเลือกตั้งได เมื่อฝายรัฐสรางความกดดันแกฝายประชาชนได อีกฝายก็ออกมากดดันฝายรัฐไดเชนกัน เพื่อใหมี

การเลือกตั้งในระดับทองถ่ินเกิดขึ้น 

 (2) ถึงคราวตองจัดการเลือกตั้งทองถิ่น เมื่อการเมืองระดับชาติไดจัดการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 

เสร ็จเรียบรอยแลวเมื ่อว ันที ่ 24 มีนาคม 2562 เมื ่อ กกต. ไดตราระเบียบกฎหมายเลือกตั ้งทองถิ ่นเสร็จแลว 

กระทรวงมหาดไทยจะอางความไมพรอมตาง ๆ นานาไมได ครั้นจะอางวาทองถิ่นไมพรอมก็ไมได เพราะประชาชน

ทองถิ่นอยากเลือกตั้ง แมชวงหนึ่งมีการวิเคราะหกันวานักการเมืองทองถิ่นไมอยากใหเลือกตั้งก็ตามคงไมใชเหตุผลท่ี

แทจริง ฝายรัฐบาลอางหลบเลี่ยงการเลือกตั้งทองถิ่นมาตั้งแตชวงกอนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แตโชคดีที่มีสถานการณ

โรคโควิด-19 เขามาในป 2563 ทำใหทุกฝายเขาใจและจำใจตองเลื่อนการเลือกตั้งทองถ่ินออกไปกอน แตเปนท่ีนาสังเกต

วา ในชวงสถานการณโรคโควิดการเลือกตั้ง ส.ส. ระดับชาติก็ยังมีได และ “การเลือกผูใหญบาน” ในระดับทองถ่ิน

หมูบานก็ยังคงมีการเลือกกันตามปกติ 

 (3) ขออางไมจัดการเลือกตั้งไมมี เมื่อสถานการณโรคโควิดดีขึ้น ฝายเรียกรองทุกฝายจะเพงไปหาการเลือกตั้ง

ทองถิ่นอยางหนีไมพน รัฐบาลพยายามโยนไปมาก็ไมสามารถหาเหตุผลมาตอบอางได เมื่อแกตัวไมไดวาทำไมตองเลื่อน

เลือกตั้งทองถิ่น ฝายรัฐจึงไมมีทางออกอื่น นอกจากกำหนดใหมีการเลือกตั้งทองถิ่นขึ้น หากไมมีเลือกอาจเกิดกระแส

ความไมพอใจของฝายตรงขาม ทำใหการเมืองวุนวาย รัฐบาลจะเสียเปรียบจากสถานการณนี้ ที่ไมตองรอการสรางฐาน

คะแนนเสียงหนุนใหไดเปรียบเสียกอน ดังนั้น จึงเกิดทางเลือกสองแพรงท่ีหากรัฐบาลใหจัดการเลือกตั้งทองถ่ินขึ้นทันทีก็

จะมีความเลี่ยงในคะแนนฐานที่ไดรับ (รัฐบาลไมไดฐานเสียง) ครั้นหากจะใหเลื่อนการเลือกตั้งทองถิ่นออกไปก็ยากจะหา

เหตุหาขออางได 

 (4) บรรดาผูรูไดนำเสนอความเห็นการจัดการเลือกตั้งทองถ่ินในหลาย ๆ รูปแบบ เชน เสนอใหเลือกตั้งพรอมกัน

ท่ัวประเภทของ อปท. ไดแก อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา และ กทม. รวม อปท. จำนวน 7,852 แหง แมวาจะดีตรง

ที่วาทำพรอมกันทั้งหมด ตัดปญหาการวิ่งรอกของผูสมัคร การควบคุมการทุจริตเลือกตั้งและอื่น ๆ งายกวา เพราะทำ

ครั้งเดียวกัน ผูตรวจการเลือกตั้ง (ผตล.) อาจควบคุมและสรางผลงานการจับการทุจริตไดดีกวาครั้งที่ผาน ๆ มา และ ทำ

ใหวาระในการเลือกตั้ง การดำรงตำแหนงพรอมกันหมดทั่วประเทศ เนื่องจากพื้นที่ที่ทับซอนกัน คือ พื้นที่ อบจ. จะทับ

ซอน พื้นที่ เทศบาล อบต. เมืองพัทยา ทำใหตองมีบัตรเลือกตั้ง 4 ใบ คือ อบต. 2 ใบ (นายก อบจ. และ ส.อบจ.) และ 

เทศบาล อบต. เมืองพัทยา อีกแหงละ 2 ใบ (นายกและ สมาชิกสภาฯ) จึงเปนปญหาวา กกต. จะรับไมไหว อาจเกิด

ปญหาความยุ งยากสับสนในการบริหารจัดการ ปญหาการนับคะแนน ปญหาบัตรเขยง เชน นับบัตรหลายรอบ ผล

จำนวนบัตรและผูมาลงคะแนนไมเทากัน เปนตน 

 (5) ขอเสนอทางเลือกตอไปคือ ใหจัดการเลือกตั้ง อปท. ที่มีความพรอมไปกอน โดยเฉพาะ อปท. ขนาดเล็ก 

ประเภทที่ไมมีความยุงยากในการเตรียมการ เชน อบต. หรือ เทศบาล กอน ตอมาก็คือ การเลือกตั้ง อปท.ขนาดใหญ 
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เชน อบจ. และ กทม. ตามลำดับ หรือ อาจจะกลับกัน โดยการเลือกตั้ง อบจ. และ กทม. กอน แลวจึงเลือกตั้ง อบต. 

และ เทศบาล ก็ได โดยใหมีระยะเวลาเวนชวงหางกัน ประเภท อปท. ละประมาณ 3 เดือน โดยแบงแยกเปนกลุม

ประเภท ได 3 กลุมคือ (1) กลุมประเภท อบต. (2) กลุมประเภทเทศบาล และเมืองพัทยา และ (3) กลุมประเภท อบจ. 

และ กทม. ซึ่งไดมีขาวแพรกันวานาจะมีการเลือกตั้ง อบจ. และ กทม. ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 นี้ก็ตองคอยติดตามดู

กันตอไป 

 

รัฐบาลพรอมเซตซีโรทองถิ่นไดเม่ือใด 

 การเซตซีโร หรือ การใหผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น (สถ.และผถ.) พนจากหนาที่ที่ปฏิบัติเปน

สิ่งจำเปน เพื่อมิใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบของผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งในครั้งที่จะเกิดขึ้น เมื่อสถานการณเงื่อนไขที่

ทำใหการเลื่อนการเลือกตั้งมาถึงจุดสะดุดโรคโควิด ท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจสังคมของชาวบานมาก โดยเฉพาะคนราก

หญาในทองถิ่น ที่ยังไมรวมถึงธุรกิจ SMEs นอยใหญทั้งหลายในทองถิ่น ไดรับผลกระทบกันเปนลูกโซทั้งหมด รัฐบาล

หลบเลี่ยงการเลือกตั้งทองถ่ินมานานเปนกระแสการกดดันกันทั้งสองฝายคือฝายประชาชนผูอยากเลือกตั้ง และฝายรัฐท่ี

อางความไมพรอม เมื ่อสถานการณโรคโควิดดีขึ ้น ฝายรัฐจะหาขออางไมได แมในขอเท็จจริง อปท. บางแหงมี

สถานการณการคลังที่ย่ำแย ก็ยังอยากจะเลือกตั้ง เพราะ อปท.ยืนยันวาอยางไรเสีย อปท. ก็ตองจัดการหางบประมาณ

เองมาใหไดเพ่ือการเลือกตั้ง ไมตองหวังพึ่งสวนกลางหรือรัฐบาล คิดเลน ๆ การเซตซีโรให สถ.ผถ.พนจากหนาท่ีที่ปฏิบัติ

สัก 3-4 เดือน อปท.ก็จะไดงบประมาณมาฟรี ๆ เพ่ือเสริมเพิ่มงบการเลือกตั้งไดทันที และอาจขอใชงบเงนิทุนสำรองเงิน

สะสมไดอีกสวนหนึ่ง ดังกลาวแลว เปนตน แตอยางไรก็ตามเศรษฐกิจและสถาการณการคลังของ อปท. ชวงนี้แยจริง ๆ 

กลาวคือขาดรายรับ รายไดที่เปนกอบเปนกำ ดวยสถานการณที่เศรษฐกิจรุมเราในทั้งระบบเศรษฐกิจโลก 

 สุดทายการตัดสินใจของรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีที่จะตองรีบตัดสินใจกำหนดใหมีการเลือกตั้งทองถิ่นโดยเร็ว

ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 142 เพราะหาก

ลาชาไปโดยไมมีเหตุผลรังแตจะเกิดภาพลักษณเชิงลบตอรัฐบาลมากกวา 

 

อางอิง: https://siamrath.co.th/n/168539 
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ระวังตัวไวดวยก็แลวกัน 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 

 

 
 

 ระวังตัวไวดวยก็แลวกัน 

 กลายเปนไฮไลตของการประชุมสภาผูแทนราษฎร พิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณประจำป 2564 อยางไม

คาดหมาย 

 เมื่อการอภิปรายในวันสุดทาย 3 กรกฎาคม นายสุรเชษฐ ประวีณวงศวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล ลุก

ขึ้นอภิปรายงบประมาณในสัดสวนกระทรวงคมนาคมอยางดุเดือด 

 จนทำให พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นั่งไมติดลุกขึ้นมาตอบโต 

 ดวยรูสึกวาโดนดูถูกสติปญญาจากคำอภิปรายนั้น 

 แถมยังมีคำพูด “หลุด” ไปสูประเด็นออนไหว วา 

 “มันไมทันใจทานหรอกครับ ไมทันใจที่ทานจะเปลี่ยนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราได ไมทันใจ

หรอกครับ” 

 จากนั้น อุณหภูมิในที่ประชุมก็พรุงปรี๊ด 

 น.ส.ศิรกิัญญา ตันสกุล ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูอภิปรายสรุปในสวนของพรรคกาวไกล อภิปรายตอบโต 

 “สิ่งที่เราอยากใหปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และไมทันใจ ซึ่งไมใชไมทันใจแตเฉพาะพวกเรา แตไมทันใจประชาชน 

คือตัวทานนายกรัฐมนตรี แตแทนท่ีทานจะตระหนัก เมื่อสักครูทานกลับดึงเอาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มา

กลบเกลื่อนความผิดพลาดของทานเอง ฉันคิดวาทานตองปรับทัศนคตินะคะ เลิกคิดวาคนเห็นตางจากทานเปนพวกชัง

ชาติ เปนพวกไมหวังดี เลิกปายสีวาคนที่เห็นตางจากทานเปนพวกคิดรายตอสถาบันหลักของชาติ” 

 เจอหนักอยางนี้ มีหรือ พล.อ.ประยุทธจะนิ่งเฉย 

 ลุกขึ้นโต น.ส.ศริิกัญญาวา แมจะเปนนักการเมืองรุนใหมที่พูดจาเกง แตควร “ระวังตัวไวดวยก็แลวกัน” เพราะ

บานเมืองมีกฎหมาย 

 คำพูดดังกลาว สงผลให “นางอมรตัน โชคปมิตตกุล” ส.ส.บัญชีรายชื่ออีกรายของพรรคกาวไกล ตองลุกข้ึนถาม

วา ท่ีนายกฯ บอกให “ระวังตัว” นั้นหมายถึงอะไร? จะเกิดสิ่งใดข้ึนกับพวกตนหรือเปลา? 
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 ประสานกับ “ณัฐวุฒิ บัวประทุม” อีกหนึ่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล ที่เห็นวาคำพูดของผูนำประเทศถือ

เปน “การขมขู” 

 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธก็โตกลับทันควัน 

 “จะพูดอยางไมเขาใจแบบนี้ไมได ท่ีผมบอกใหระวังตัวคือระวังตัวในเรื่องของขอกฎหมายท่ีอาจจะทำผิดได ผมก็

ระวังของผม ทานก็ตองระวังของทาน ความหมายของผมคือแคนี้ ไมไดไปขูอะไรทาน เขาใจไหม ถาทานไมไดทำผิดอะไร

จะกลัวอะไร” 

 เมื่อนายกฯ พูดจบก็เดินออกไปจากที่นั่งทันที 

 แม พล.อ.ประยุทธจะยืนยันวาที่เตือนระวังตัว คือใหระวังเรื่องกฎหมาย 

 แตกระนั้น การที่ พล.อ.ประยุทธแฉลบไปวา 

 “มันไมทันใจทานหรอกครับ ไมทันใจที่ทานจะเปลี่ยนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราได ไมทันใจ

หรอกครับ” 

 มีผูมองวา มันสะทอนปมที่ฝงลกึในใจของ พล.อ.ประยุทธที่มีตอพรรคกาวไกล พรรคอนาคตใหมท่ีถูกยุบไป 

 ซึ่งแนนอน รวมไปถึงนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ นายปยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ วานิช แกนนำคณะ

กาวหนาดวย 

 ในฐานะกลุมมีแนวคิดที่เปนอันตรายตอชาติ 

 อันเปนจุดยืนที่ “ตรงกันขาม” กับจุดยืนของฝายของตนเอง 

 จึงมเีปาจำกัด ขจัดตลอดมา 

 แตก็พยายามวางตัว “หางๆ” โดยโยนใหเปนเรื่องของ “กฎหมาย” 

 และยืนกรานวา เมื่อทำผิดก็ตองถูกลงโทษ 

 ซึ่งแนนอนในฝงฟากพรรคกาวไกล คณะกาวหนา นายธนาธรและพวก ไมเห็นดวย 

 และวิพากษวิจารณมาโดยตลอดเก่ียวกับกฎหมายที่มีหลายมาตรฐาน 

 ขณะเดยีวกัน ก็ขับเคลื่อนหรือทำกิจกรรมทาทายฝงฟาก พล.อ.ประยุทธอยูตลอดเวลาเชนกัน 

 อยางเรื่องงบประมาณป 2564 

 พรรคกาวไกลไดเสนอชื่อนายธนาธรเขาไปเปนกรรมาธิการวิสามัญ ในสัดสวนของพรรคดวย 

 เปนการทาทายกลายๆ วาแมจะยุบพรรคอนาคตใหม จะตัดสิทธิการเมืองนายธนาธร 

 แตก็มีชองเปดใหนายธนาธรมีเวทีเลน 

 ซึ่งก็คือการเขาไปเปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

 ดังที่เคยเขาไปเปนแลว ในการพิจารณงบประมาณป 2563 แตครั้งน้ันไดลาออกหลังจากถูกพักงาน ส.ส. 

 แตครั ้งนี้ นายธนาธรย้ำวา จะทำงานใหเต็มที่ ใหสมกับที่ไดรับการแตงตั้งจากสภาผู แทนราษฎรใหเขาไป

ตรวจสอบการใชงบประมาณของฝายบริหาร 

 สวนท่ีถูกตั้งขอสังเกตวาเคยลาออกจากกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณป 2563 นั้น 

 นายธนาธรแจงวา ในบรบิทของปนั้นมีการตัดสินคดีความของตน ดังนั้น เพ่ือเปนการแสดงออกจึงไดลาออก 

 แตยืนยันท่ีจะทำหนาที่ในปนี้อยางเต็มที่ 
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 กระนั่น ฟากไมเอานายธนาธร อยาง พล.อ.สมเจตน บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โจมตีวา 

 “การเมืองไทยสิ้นไรนักการเมืองดีๆ แลวหรือ จึงเสนอชื่อนายธนาธร ซึ่งถูกยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมือง 

มาเปนหนึ่งในคณะกรรมาธิการ ไมนาเชื่อวาพรรคกาวไกลที่ชอบอางวาเปนพรรคการเมืองของคนรุนใหม มีแนวความคิด

ใหมๆ แตไรซึ่งจริยธรรม ไมมีความละอาย ไปเสนอชื่อคนท่ีมีมลทินทางการเมืองเขามาทำงานการเมือง ไมละอายท้ังคน

ท่ีเสนอชื่อและคนที่ถูกเสนอ แลวเชนนี้จะมาสรางการเมืองใหมไดอยางไร” พล.อ.สมเจตนระบุ 

 เชนเดยีวกับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ไดโจมตีวา แมไมผิดกฎหมายก็จริง แตขาด

จริยธรรมและไมเหมาะสม จึงจะไปรองประธานสภา ในเรื่องจริยธรรม 

 แมจะมีเสียงคัดคาน-ตอตาน 

 แตกรณีน้ี หากยอนไปเมื่อตอนพิจารณางบฯ ป 2563 

 นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู แทนราษฎร เคยทำหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภา

ผูแทนราษฎร เพ่ือขอใหใชอำนาจประธานสภา วินิจฉัยคุณสมบัติของนายธนาธร ซึ่งตองคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญใหยุติการ

ปฏิบัติหนาที ่ ส.ส.ชั ่วคราว จะสามารถดำรงตำแหนงกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดหรือไม 

 ปรากฏวา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร ชี้วา เราอนุญาตใหเปนกรรมาธิการไดทั้ง ส.ส.และคน

นอก จึงตองยึดรัฐธรรมนูญเปนหลัก บทบาทการเปน ส.ส.ทำไมได แตบทบาทของกรรมาธิการวิสามัญเปนอีกเรื่อง ตอง

แยกใหออก ฝายสภามีความเห็นวาเขาสามารถทำหนาที่เปนกรรมาธิการได แตภายในกรอบวาถาอะไรที่เก่ียวกับบทบาท

ของความเปนผูแทนฯ ก็จะทำไมได 

 จากความเห็นดังกลาว ทำใหการออกมาคัดคานของ พล.อ.สมเจตน บุญถนอม ส.ว. 

 หรือการออกมาคัดคานของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ 

 เปนเพียง “พิธีกรรม” ในทางการเมือง 

 แตทุกอยางดำเนินไปอยางที่ 2 พี่นองนักการเมืองในตระกูล “ปริศนานันทกุล” แหงจังหวัดอางทอง ยืนยัน 

 นั่นคือ “สิ่งท่ีนาละอายไมใชการเสนอชื่อนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ สิ่งท่ีนาละอายคือทัศนคติคิดลบและคับแคบ

มากกวา มีกฎหมายหรือขอบังคับใดหามผูถูกตัดสิทธิทางการเมืองเปนกรรมาธิการบาง” นายภราดา ปริศนานันทกุล 

ระบุ 

 ขณะท่ีนายกรวีร ปรศินานันทกุล เห็นวา “ผมไมแนใจวาใครนาละอายกวากัน หากทานอยากเห็นการเมืองแบบ

ใหมก็ตองหยุดพฤติกรรมการเมอืงแบบเกา เริ่มจากตัวเรา ตัวทานเลยครับ” 

 จึงเดนชัดวา นายธนาธรเปนกรรมาธิการได 

 และแนนอนยอมเปน “หนาม” ใหฝงฟากรัฐบาลรำคาญใจ 

 ยิ่งเมื่อพรรคกาวไกลโดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล จะเสนอใหมีการปรับตัวเลข

งบประมาณครั้งใหญ เชน โครงการซื้อเรือดำน้ำ รวมถึงเสนอจะตัดงบฯ ของกระทรวงกลาโหม 11,000 ลานบาท เพื่อไป

เพิ่มดีกรีความพรอมทางสาธารณสุขแทน 

 โดยจะโนมนาวสมาชิก กมธ.คนอ่ืน ใหเห็นดวยและโหวตตัดงบฯ กลาโหมและ กอ.รมน.ใหไดมากขึ้นกวาเดิม 

 แนนอนทาทีและจุดยืนเชนนี้ ยอมทำใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมท่ีชื่อ พล.อ.ประยุทธ 

 หงุดหงิดใจเพิ่มอยางแนนอน  
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 นอกจากการเขาไปเปนกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณแลว 

 นายธนาธร ในนามคณะกาวหนา ยังประกาศสงผูสมัครเขารับเลือกตั้งระดับ “ทองถ่ิน” 

 โดยเมื่อ 4 กรกฎาคม 2563 คณะกาวหนาไดเปดอบรมวาที่ผูสมัครนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  

มีทีมผูสมัคร อบจ. 17 จังหวัดเขารวม ชูวัตถุประสงคเพื่อรัฐธรรมนูญใหม ทลายทุนผูกขาด ยุติรัฐราชการรวมศูนย  

มีเปาหมายในการสงครั้งนี้มากกวาครึ่งหนึ่ง คือ 4,000 แหงทั่วประเทศจากองคการบริหารการปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท.) จำนวน 7,800 แหง 

 “การเลือกตั้งทองถ่ินครั้งนี้มีความสำคัญ เพราะเปนการตอสูกับเผดจ็การ ภายหลังยึดอำนาจเมื่อป 2557 คสช.

ไดดึงอำนาจกลับเขาสูสวนกลางหมด ไมวาจะเปนการปลดนายกทองถ่ิน แตงตั้งขาราชการสวนกลาง หรือแมแตใหทหาร

ไปรวมจัดสรรงบประมาณ เปนตน” นายธนาธรระบุ 

 และประกาศวา “คณะกาวหนาพรอมจะเขยาการเมืองทองถิ่น ดั่งพวกเราเคยเขยาประเทศไทยมาแลว”

เปาหมายที่ชูตอตานเผด็จการ ดวยการเดินหนาลุยเลือกตั้งทองถ่ิน  

 แนนอน ยอมกระทบกับฝายที่กุมอำนาจอยูในขณะนี้อยางหลีกเลี่ยงยาก จึงเปนการตอกย้ำวา พรรคกาวไกล 

คณะกาวหนา รวมถึงนายธนาธรกับพวก เปนสิ่ง “อันตราย” กับข้ัวอำนาจปจจุบัน 

 จำเปนตองถูก “ขจัด” ตอไป 

 ตอไป ดังที่พรรคอนาคตใหมถูกไลทุบอยางหนักหนวง รุนแรงและแข็งกราวจาก “องคกรอิสระ” ไมวาจะเปน 

“กกต.” หรือ “ศาลรัฐธรรมนูญ” 

 จนมีการตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารซึ ่งรวมถึงนายธนาธร จึงรุ งเรืองกิจ และนายปยบุตร  

แสงกนกกุล 

 แตทุกอยางก็ยังไมจบ 

 อยางนอยการพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ก็เดนชัดวานายธนาธร

ยังไดแสดงบทบาทในฐานะ “กรรมาธิการวิสามัญ” เคียงคูกับพรรคกาวไกล 

 ขณะท่ีคณะกาวหนาก็กำลังมุงสูชนบท ไปสูสนามเลือกตั้งทองถ่ิน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงการเมืองฐานราก 

 หากสำเร็จยอมนำไปสูการเปลี่ยนแปลง “ใหญ” อยางแนนอน 

 แตนั่นคงไมไดรับความยินยอม หรือความเห็นชอบจากฝงกุมอำนาจในปจจุบัน 

 ดังที่เราไดยินคำพูดของ พล.อ.ประยุทธ ที่เผลอหลุดออกมาในสภา 

 “มันไมทันใจทานหรอกครับ ไมทันใจที่ทานจะเปลี่ยนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราได ไมทันใจ

หรอกครับ” 

 ซึ่งเปนการเตือนตรงๆ ถึง “ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ” คณะกาวหนา และพรรคกาวไกล วามีสิทธิจะเจออะไรที่ไม

คาดฝนไดตลอด 

 ตั้งแตทุบ ยุบ คุก! 

 ดังที่เตอืนไวในสภา “ระวังตัวไวดวยก็แลวกัน” 

 

อางอิง: https://www.matichonweekly.com/column/article_323866 

 


