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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต. เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 16-20 ก.ค.นี ้ 9 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ 'อนุชา' น า 'กรุงศรีวิไล' ลงสมัคร ลต.ซ่อมเขต 5 ปากน้ าพรุ่งนี้ 11 
2 ไทยรัฐออนไลน์ "อนุชา" เล็งลงพ้ืนที่ให้ก าลังใจ "กรุง ศรีวิไล" สมัครเลือกตั้งซ่อม 12 
3 คมชัดลึกออนไลน์ กองเชียร์แน่น แห่ให้ก าลังใจสมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ 13 
4 MGR ออนไลน์ เปิดสมัครเลือกตั้งใหม่เขต 5 สมุทรปราการวันแรกคึก 14 
5 คมชัดลึกออนไลน์ พท.มั่นใจแก้มือศึกเลือกตั้งซ่อม เขต 5 ปากน้ าผ่านฉลุย 15 
6 ส านักข่าวไทยออนไลน์ คึกคัก รับสมัครเลือกตั้ง สส.เขต 5 สมุทรปราการ        16 
7 คมชัดลึกออนไลน์ 'เสรีรวมไทย' มั่นใจ เขต 5 ปากน้ าเเชมป์เก่าเหนื่อยเเน่ 17 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ พท.มั่นใจชิงเขต5สมุทรปราการ ขอกติกาเข้ม-อย่ามีบัตรงอก 18 
9 แนวหน้าออนไลน์ ‘เสรีรวมไทย’ ส่งเด็ก ชิงเลือกตั้งซ่อมปากน้ า  19 
10 New tv ออนไลน์ "สมชัย"แจง กมธ.ตั้งข้อสังเกต 4 ประเด็นเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง 20 
11 คมชัดลึกออนไลน์ จับตา "4 กุมาร" เปิดใจแถลงลาออกจากต าแหน่ง ครม.วันนี้ 21 
12 PP tv ออนไลน์ เปิดใจ !! 4 กุมาร ยัน ไม่ยึดติดต าแหน่ง ชี้ ลาออกเอง เพ่ือบ้านเมือง 22 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จัดทัพ 'ทีมเศรษฐกิจ' ชุดใหม่ ปิดฉาก 6 ปี 'สมคิด-4กุมาร'  24 
14 มติชนออนไลน์ “เทพไท” ฟันธงหลงัปรับ ครม.จะเกิดแรงกระเพ่ือมทางการเมืองอีกรอบ 29 
15 ไทยรัฐออนไลน์ "ก๊วนสมคิด" ไขก๊อก เปิดทางปรับทัพ 2 ป.จ่อสลับ "ไพรินทร"์ เสียบคลังหลวง 30 
16 เดลินิวส์ออนไลน์ ปรับ ครม."ประยุทธ2์/2" สะพัดจ่อขยับ 2 ป.จบสัปดาห์นี้ 32 
17 ข่าวสดออนไลน์ จับตา! แคนดิเดต ปรับ ครม. ใหม่ "บิ๊กป้อม" เตรียผงาด ขึ้นแท่น มท.1 33 
18 เนชั่นออนไลน์ 'พายุ' ลาออกประชาธิปัตย์แล้ว 'ไชยยศ' ปัดแตกคอ 'สาธิต' 34 
19 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ปชป.ยันไร้ขัดแย้ง แจง "พายุ"ลาออกเหตุผลทางการเมืองท้องถิ่น 35 
20 เดลินิวส์ออนไลน์ แจง "พายุ" ไขก๊อก ปชป.ลุยท้องถิ่น ยันไร้ขัดแย้งในพรรค 36 
21 MGR ออนไลน์ สรุป 3 ผู้สมัครชิงเลขาผู้ตรวจฯ 2 กกต.โผล่ลุ้น  37 
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บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ ประชาธิปัตย์เลือดไหลไม่หยุด ส.ก.ทิ้งพรรค หนีแพ้เลือกตั้ง 39 
2 เนชั่นออนไลน์ “ขอโทษ” ใช้บ่อยจนไม่ขลัง แต้มบุญการเมืองใกล้หมด 41 
3 ข่าวสดออนไลน์ เลือกตั้ง ปากน้ า กรุงศรีวิไล สุทินเผือก เด่น เพ่ือไทย ก้าวไกล 43 
4 ไทยรัฐออนไลน์ โพลการเมืองวิวาทะ 45 
5 ไทยรัฐออนไลน์ สมการการเมือง 46 
6 ไทยรัฐออนไลน์ "สี่กุมาร" ถอยเปิดทาง 48 
7 MGR ออนไลน์ เมื่อลุงล าบากใจ ก็ไปดีกว่า เหตุผลง่ายๆ ของการตัดสินใจของ “สมคิด

และสี่กุมาร” 
50 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์        
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ                     
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง      
พร้อมด้วยผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม        
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา    
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้บันทกึเทปถวายพระพรฯ เนือ่งในโอกาส 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

และสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง 
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วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ       
ในหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 8 ภายใต้หัวข้อเรื่อง หลักนิติธรรมกับบทบาท 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องบรรยาย ชั้น 4 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
 

 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
บรรยายพเิศษในหลกัสตูร “หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย” (นธป.) รุน่ที ่8 
ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง หลกันติธิรรมกบับทบาทของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
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วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการ     
รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง ในสถานการณ์             
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ 5 ให้การต้อนรับ  
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มการเตรยีมการรบัสมัครสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

จงัหวัดสมทุรปราการ เขตเลอืกตัง้ที่ 5 
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วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายเมธา ศิลาพันธ์  
นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมทางไกล (Gin Conference) ครั้งที่ 5/2563 เพ่ือมอบนโยบายในการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการ
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1-8 ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชุมทางไกล  (Gin Conference) ครัง้ที่ 5/2563 
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พรุ่งนี้มีอะไร     
รู้

วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

17 กรกฎาคม 2563 
 
 

- 
 
 

09.30 น. 

โรงแรมการ์เด้นท์ซีวิว พัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

 
- 

นาย ไพบู ลย์  เ หล็ กพรหม  รอง เ ลขา ธิ ก า ร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกร่างคู่มือการตรวจการแบบบูรณาการฯ  
นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาการ เมื อ งและการ เลื อกตั้ ง  ประชุ ม
คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัด
การศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานต าแหน่ง 
อ าเภอต้น รุ่นที่ 2 
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ข่าวอ้างอิง 
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15 กรกฎาคม 2563 19:28 น.    

กกต. เปิดรับสมัครเลอืกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการวันที่ 16-20ก.ค.นี ้

 

 

กกต.เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต5สมุทรปราการวันที่16-20กรกฏาคมนี้ 
จากกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 

แทนต าแหน่งที่ว่าง หลังศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจาก กกต.ให้ใบเหลืองนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต 
ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ทางกกต.จึงได้ก าหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกในวันที่16-20กรกฏาคมนี้  

และก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 พร้อมตั้งจุดคัดกรอง หากใครมีไข้สูงก็จะมีคูหาพิเศษให้
เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแยกจากคูหาปกติท่ัวไปส่วนกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ก็ยังมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต5ไดโ้ดยใช้ที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง(อบต.บางเสาธง) ห้องประชุมชั้น 3ของอบต.บางเสาธงเป็นสถานที่ในการรับ
สมัครรับเลือกตั้ง  

นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าในการเตรียมการเลือกตั้ง
ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ แทนต าแหน่งที่ว่าง หลังจากมีพระราชกฤษฏีกา เก่ียวกับเรื่องการเลือกตั้ง มี
ผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 10กรกฏาคม 2563 โดยกกต.ก็ได้ประกาศ ก าหนดวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้ง 
ซึ่งเป็นการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่าง โดยมีการอ่านค าพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

ส่วนการรับสมัคร กกต.ก็ได้ประกาศให้วันที่ 16-20กรกฏาคม 2563 เป็นวันรับสมัครรวมเสาร์อาทิตย์ ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น. ส่วนผู้ที่จะด าเนินการรับสมัครหรือกรรมการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
กับผู้อ านวยการประจ าเขตเลือกตั้ง ทางกกต.มีค าสั่งแต่งตั้งแล้ว ส่วนสถานที่ท่ีใช้เป็นศูนย์ประสานงานและอ านวยการ 
การเลือกตั้งของเขต ใช้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง(อบต.บางเสาธง) โดยใช้ห้องประชุมชั้น 3ของอบต.
บางเสาธงเป็นสถานที่ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

ด้วยเหตุที่ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้สมัครที่จะยื่นใบสมัครที่ห้อง
ประชุมชั้น3นั้น จะต้องผ่านการคัดกรองโดยผ่านกล้องตรวจวัดอุณหภูมิว่าอุณหภูมิไม่เกิน 37.5องศาเซลเซียส โดยให้มี

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200715/89064e85ccc24c4dcd46f92d0479cf088bc7a0abd0ebb1d6fe4b81f6b4fd4e2a.jpg?itok=12mN6Rai
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ผู้สมัคร 1ท่านและผู้ติดตามได้ 2 ท่านเท่านั้น เพราะการจัดที่นั่งจะจัดให้มีระยะห่าง โดยด้านหน้าของอบต.บางเสาธงจะ
มีการจัดเต้นไว้รองรับผู้ติดตามท่านอื่นๆให้อยู่ด้านล่าง ส่วนผู้สมัครและผู้ติดตามสามารถขึ้นไปยื่นไปสมัครรวมได้แค่ 3 
ท่านเท่านั้น 

เมื่อรับสมัครรับเลือกตั้งเสร็จแล้วทางผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครก่อนว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร ภายใน 7 วันนับจากวันสมัครจะต้องตรวจให้เสร็จ
และจะประกาศรายชื่อ โดยผู้อ านวยการเลือกตั้งจะท าการตรวจวันต่อวัน 

ผอ.กกต.ยังได้กล่าวอีกว่า ส่วนการนับคะแนนให้นับที่หน่วยเลือกตั้ง โดยเปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา08.00-17.00
น. เมื่อปิดการลงคะแนนก็จะมีการนับคะแนนของหน่วยตัวเอง จากนั้นก็จะส่งไปที่ศูนย์รวมคะแนน โดยจะใช้อ าเภอแต่
ละอ าเภอเป็นศูนย์รวมคะแนนเบื้องต้นก่อน ส่วนพื้นที่ของเขต5 ก็จะมี อ าเภอบางบ่อ เต็มอ าเภอ อ าเภอบางเสาธง เต็ม
อ าเภอ และอ าเภอบางพลีแค่ 2 ต าบลคือ ต าบลหนองปรือกับต าบลราชาเทวะ 

ส่วน นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ก็ยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ เพราะ
ใบเหลืองก็คือผู้สมัครเดิม ยังสามารถสมัครได้ แต่ถ้าใบแดงผู้สมัครคนนั้นจะไม่มีสิทธิ์สมัคร ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่
ประมาณ 1 แสน3หมื่นคน 

ขณะที่ทางส านักงานกกต.และเขตเลือกตั้งจะมีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการรับสมัคร การตรวจสอบ
เอกสาร การตรวจสอบคุณสมบัติ การชี้แจงผู้สมัคร หากผู้สมัครมายื่นก่อนเวลา08.30นตามกฎหมายถือว่ามายื่นใบ
สมัครพร้อมกัน ถ้าหลัง08.30ก็ถือว่าเป็นไปตามล าดับ 

ในเรื่องของการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงระยะเวลาเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 หน่วยเลือกตั้งก็ต้อง
จัดให้เป็นพิเศษ ไม่ให้พ่ีน้องประชาชนหรือผู้มาใช้สิทธิ์เข้าไปแออัดจนเกินไป โดยแต่ละหน่วยจะถูกก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งประมาณ 600 คน และลักษณะของการจัดหน่วยก็จะกว้างข้ึนกว่าเดิม มีที่นั่งที่ประชาชนจะมานั่งคอย และจัดที่
นั่งแบบการเว้นระยะห่าง ผู้มาใช้สิทธิ์ต้องสวมหน้ากาก ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีอุปกรณ์เจลล้างมือให้ ส่วนกรรมการผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ก็จะต้องมีหน้ากากและเฟสชิว หรือหน้ากากใส ถุงมือยาง เพื่อเป็นการป้องกัน อีกด้วย 

โดยผู้มีสิทธิ์ต้องไปตรวจสอบรายชื่อของตัวเองที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่อสม.หน่วยละ 3 คน
ท าหน้าที่ในการช่วยกันคัดกรองผู้มาใช้สิทธิ์ ด้วยการยิงเครื่องวัดอุณหภูมิ หากผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5องศาก็
สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติ โดยในช่วงของการแสดงตนผู้มาใช้สิทธิ์ต้องถอดหน้ากากเพ่ือให้กรรมการดูว่าใบหน้า
ตรงกับบัตรหรือไม่ 

โดยหน่วยเลือกตั้งโดยปกติจะมี 3 คูหาในการกาบัตรเลือกตั้ง แต่ครั้งนี้จะมีคูหาพิเศษข้ึนอีก 1 คูหา ถา้ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งท่านใดท่ีตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่า37.5องศาเซลเซียส จะแยกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่
คูหาพิเศษ ที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้ที่มีอุณหภมูิปกติ 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169861 
 
 

  

https://siamrath.co.th/n/169861
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พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.22 น. 

'อนุชา' น า 'กรุงศรีวิไล' ลงสมัครลต.ซ่อมเขต 5 ปากน้ าพรุ่งนี้ 
 
 

 
 

"อนุชา"ประเดิมต าแหน่งเลขาพปชร.  น า"กรุงศรีวิไล" ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขต 5 สมุทรปราการ พรุ่งนี้ 
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. นายอนุชา นาคาศัย  ส.ส.ชัยนาท  เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ใน

วันที่ 16 ก.ค.63 เวลา 08.00 น. ตนจะเดินทางไปให้ก าลังใจกับนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม
ส.ส.สมุทรปราการ  เขต 5 ในนามพรรคพลังประชารัฐ ซึ่ง กกต.เปิดรับสมัครเลือกตั้งที่ อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ   ซึ่งในการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ เพ่ือเป็นการประกาศความพร้อมของพรรคท่ีส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.
พร้อมให้ก าลังใจกับผู้สมัครในฐานะเลขาธิการพรรคคนใหม่ ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ทาง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 9 ส.ค.นี้ 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/784980 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thebangkokinsight.com/396004/ 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/784980
https://www.thebangkokinsight.com/396004/
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15 ก.ค. 2563 23:50 น. 

"อนุชา" เล็งลงพื้นที่ให้ก าลังใจ "กรุง ศรีวิไล" สมัครเลือกตั้งซ่อม 

 
 
"เลขาฯ พปชร." เตรียมน าทัพลงพื้นที่ให้ก าลังใจพระเอก "กรุง ศรีวิไล" ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 

สมุทรปราการ พรุ่งนี้ 
เมื่อวันที่ 15 ก.ค.63 นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ 16 

ก.ค.63 เวลา 08.00 น.ตนจะเดินทางไปให้ก าลังใจกับนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ที่จะลงสมัคร ส.ส. เขต 5 จังหวัด
สมุทรปราการ ในนามพรรคพลังประชาชรัฐ ซึ่ง กกต.เปิดรับสมัครเลือกตั้งที่ อบต.บางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 

การลงพ้ืนที่ครั้งนี้ เพ่ือเป็นการประกาศความพร้อมของพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.พร้อมให้ก าลังใจ
กับผู้สมัครในฐานะเลขาธิการพรรคคนใหม่ ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ทางคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 9 ส.ค.นี้ 

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพปชร. ได้เคยประกาศในที่ประชุมส.ส.พรรคว่า ส่งนายกรุงศรี
วิไล ลงเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้อีกครั้ง หลังจากท่ีเคยได้รับชัยชนะมาแล้วก่อนหน้านี้. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1890329 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1890329
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16 กรกฎาคม 2563 - 09:20 น. 

กองเชียร์แน่น แห่ให้ก าลังใจสมัครเลือกตั้งซ่อม  
เขต 5 สมุทรปราการ 
  

วันนี้ 16 ก.ค. 2563 บรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขต
เลือกตั้งที่ 5 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เต็มไปด้วยกองเชียร์จาก 4 พรรคการเมือง ที่เดินทางมาร่วม
ลุ้นและให้ก าลังใจ ส.ส.ในพรรคตัวเองทั้งสิ้น อาทิ นายสมพงศ์ อมรวิวัฒน์ ประธานพรรคเพ่ือไทย ,นายสุทิน คลังแสง 
ประธานวิปฝ่ายค้าน ,นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ,นายอนุชา นาคาศัย รองหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐ ,นางสาว ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ,นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ,นายอัคร
วัฒน์ อัศวเหม ส.ส.พลังประชารัฐ ,นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ,นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรค
ก้าวไกล ,นางอมรรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.พรรคก้าวไกล ,นายวัชรา ณ วังขนาย เลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย ,ดร.นภา
พร เพ็ชรจินดา รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย เป็นต้น 

ส าหรับพรรคการเมืองที่ส่งตัวแทนมาลงสมัคร ประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ ส่ง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 
, พรรคเพ่ือไทย ส่ง นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ , พรรคก้าวไกล ส่ง นายอิศราวุธ ณ น่าน ขณะที่ พรรคเสรีรวมไทย ส่ง นาย
มานะ บุญนาค  
โดยผลการจับฉลากเลือกตั้งซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการ 
เบอร์ 1 ได้แก่ นายมานะ บุญนาค (พรรคเสรีรวมไทย) 
เบอร์ 2 ได้แก่ นายอิศราวุธ ณ น่าน (พรรคก้าวไกล) 
เบอร์ 3 ได้แก่ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) 
เบอร์ 4 ได้แก่ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก (พรรคพลังประชารัฐ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติก าหนดให้เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค.2563 นี้ เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ด้าน ดร.นภาพร เพ็ชร์จินดา รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย ที่เดินทางมาให้ก าลังใจ นายมานะ บุญนาค 
ผู้สมัครของพรรคฯ กล่าวว่า มติพรรคฯให้ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาฐานเสียงเดิม โดยทางพรรค
จะสู้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอน เชื่อว่าจะไม่ตัดคะแนนพรรคร่วมฝ่ายค้านกันเองอย่างแน่นอน เพราะคนละกลุ่มฐานเสียง
กัน จากการลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนช่วงเดือดร้อนจากไวรัสโควิดที่ผ่านมานั้น ได้เสียงสะท้อนจากประชาชนที่กล่าว
ว่าบางพรรคทอดทิ้ง ตนจึงเชื่อมั่นว่าแชมป์เดิมจะไม่ง่ายอย่างที่คิดอย่างแน่นอน 
 อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/437163?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic  

https://www.komchadluek.net/news/politic/437163?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/437163?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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16 ก.ค. 2563 10:13    
เปิดสมัครเลอืกตั้งใหม่เขต 5 สมุทรปราการวนัแรกคึก  
"พปชร.-พท.-เสรีรวมไทย-ก้าวไกล" ส่งผูส้มัครชิงเก้าอี้ 

 
 
เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการใหม่วันแรกคึก พปชร. พท. เสรีรวมไทย ก้าวไกล ส่งผู้สมัคร

ชิงเก้าอ้ี จนท.เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 
วันนี้(16 ก.ค.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ก าหนดให้เป็นวันเปิดรับสมัครเลือกตั้งส.ส.เขต 5  

จ.สมุทรปราการแทนต าแหน่งที่ว่างหลังศาลฎีกามีค าพิพากษาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่จากเหตุคนใกล้ชิด นายกรุงศรีวิไล
สุทินเผือก อดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐ น าเงินซองช่วยงานศพไปให้ กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นความผิดตามมาตรา พ.ร.ป.
ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2560 โดยบรรยากาศการรับสมัครวันแรก ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ซึ่งกกต. เขต 5 
สมุทรปราการใช้สถานที่รับสมัครคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า 

ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และยังคงมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด- 
19 โดยผู้สมัคร พร้อมคนติดตาม เพียง 2 คนที่สามารถขึ้นไปบนชั้น 3 ที่จะเป็นสถานที่รับสมัคร จะต้องผ่านการตรวจ
อุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ส่วนกองเชียร์ที่มาให้ก าลังใจ จะต้องรออยู่ด้านล่าง ซึ่งมีการจัดเต็นท์และเก้าอ้ีไว้
รองรับ ทั้งนี้พบว่ากองเชียร์ของผู้สมัครเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า พร้อมป้ายและรถหาเสียง โดยนางสลิ ลทิพย์ สุขวัฒน์ 
ผู้สมัครพรรคเพ่ือไทย มาพร้อมกับนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครพรรคพลัง
ประชารัฐ มาพร้อมนายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรค นายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครพรรคก้าวไกล มาพร้อมนายพิธา 
ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค และนายมานะ บุญนาค ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย 

เมื่อถึงเวลารับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้มาก่อนเวลา 8.30 น. จ านวน 4 คน และไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องมีการ
จับสลาก ผลปรากฏว่า นายมานะ บุญนาค พรรคเสรีรวมไทย ได้หมายเลข 1 นายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครพรรคก้าว
ไกลได้หมายเลข 2 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพ่ือไทย ได้หมายเลข 3 และนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลัง
ประชารัฐ ได้หมายเลข 4 

ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ ประกอบไปด้วย พ้ืนที่อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง และอ.บางพลี ( เฉพาะต.
หนองปรือและต.ราชาเทวะ ) มีหน่วยเลือกตั้ง 351 หน่วย มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 172,662 คนซึ่งกกต.จะเปิดรับสมัครจนถึง
วันที่ 20ก.ค.  

อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ ชนะไปด้วย
คะแนน 41,745 คะแนน ตามมาด้วยนางสลิลทิพย์ 33,007 คะแนน นายตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ พรรคอนาคตใหม่ 31,430 คะแนน 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000072894  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000072894
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16 กรกฎาคม 2563 - 10:28 น. 

พท.มั่นใจแก้มือศึกเลือกตั้งซ่อม เขต 5 ปากน้ าผ่านฉลุย 
 

 
 

วันที่ 16 ก.ค. 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวหลังจับสลากผู้สมัครเลือกตั้ง
ซ่อม จังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 ซึ่งได้เบอร์ 3 ว่า ส่วนตัวมั่นใจว่า นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครของพรรค จะชิงพื้นที่
กลับมาเป็นของพรรคเพ่ือไทยได้อีกครั้ง เพราะเป็นอดีต ส.ส.ของพรรคมาหลายสมัย และการเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้ล าดับ
ที่ 2 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องกลับมากู้สถานการณ์ 

ขณะที่ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ กล่าวว่า การจับสลากได้เบอร์ 3 ถือว่าเป็นเลขมงคล เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่
ฝ่ายประชาธิปไตยใช้ในการแสดงออก และการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้มีความมั่นใจ 100% ว่าจะสามารถคว้าชัยชนะได้ แต่
ต้องอยู่ภายใต้กติกาที่เข้มข้น ไม่มีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ที่ท าให้พรรคเพ่ือไทย
แพ้การเลือกตั้งไป 
  นางสลิลทิพย์ กล่าวยืนยันว่า จริงๆแล้วประชาชนอยู่กับพรรคเพ่ือไทย แต่เมื่อมีบัตรงอกในเขตเลือกตั้ง จึงท าให้
พรรคเพ่ือไทยแพ้ พร้อมฝากถึงชาวสมุทรปราการว่าจ าเป็นต้องมี ส.ส.ฝ่ายค้านในพ้ืนที่เข้าไปท างานในสภา เพราะจะมี
มุมมองปัญหาแตกต่างจากฝ่ายรัฐบาล อีกทั้งจะเป็นการประกาศให้คนไทยรู้ว่าชาวจังหวัดสมุทรปราการไม่เอา
ประชาธิปไตยลายพราง แต่ต้องการประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 
  
อ้างอิง :  

https://www.komchadluek.net/news/politic/437174?utm_source=homepage&utm_medium=internal

_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7

%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89 

 

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/437174?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://www.komchadluek.net/news/politic/437174?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://www.komchadluek.net/news/politic/437174?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
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16 ก.ค. 2020 10:33 น. 
คึกคัก รับสมัครเลอืกตัง้ สส.เขต 5 สมุทรปราการ        
สมุทรปราการ 16 ก.ค. - วันแรกรับสมัคร สส.เขต 5 สมุทรปราการ แทนต าแหน่งที่ว่าง มีผู้สมัครมาถึงก่อนเวลา 
08.30 น. จ านวน 4 คน และไม่สามารถตกลงกันได้ จึงต้องจับฉลาก "มานะ บุญนาค" พรรคเสรีรวมไทย ได้
หมายเลข 1 "อิศราวุธ ณ น่าน" พรรคก้าวไกล หมายเลข 2 "สลิลทิพย์ สุขวัฒน์" พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 "กรุง
ศรีวิไล สุทินเผือก" พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 4 

 
 

วันแรกการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 5 สมุทรปราการ แทนต าแหน่งที่ว่าง มี
ผู้สมัครเดินทางมารอยื่นใบสมัครตั้งแต่ช่วงเช้า ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัย และป้องกันการระบาดของโควิด-19 
โดยให้ผู้สมัคร พร้อมคนติดตามเพียง 2 คน ขึ้นไปห้องรับสมัครบนชั้น 3 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง และต้อง
ผ่านการตรวจอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์    

นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครพรรคเพ่ือไทย มาพร้อมกับนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายกรุงศรีวิไล 
สุทินเผือก ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ มาพร้อมนายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรค นายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัคร
พรรคก้าวไกล มาพร้อมนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค และนายมานะ บุญนาค ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย  

เมื่อถึงเวลารับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้มาก่อนเวลา 08.30 น. จ านวน 4 คน และไม่สามารถตกลงกันได้ จึงต้องจับ
ฉลาก ผลปรากฏว่านายมานะ บุญนาค พรรคเสรีรวมไทย ได้หมายเลข 1 นายอิศราวุธ ณ น่าน พรรคก้าวไกลได้
หมายเลข 2 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 3 และนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ 
ได้หมายเลข 4 . - ส านักข่าวไทย    
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f0fca98e3f8e40aef46000e 
 
 
 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5f0fca98e3f8e40aef46000e
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16 กรกฎาคม 2563 - 10:40 น. 

'เสรีรวมไทย' มั่นใจ เขต 5 ปากน้ าเเชมป์เก่าเหนื่อยเเน่ 
 

 
 

'เสรีรวมไทย'ม่ันใจ เขต5ปากน้ าเเชมป์เก่าเหนื่อยเเน่ ด้านผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมพรรคเสรีรวมไทย วอนกกต.
อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย เหมือนเขต4ล าปาง หว่ันอ านาจรัฐแทรกแซง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวัชรา ณ วังขนาย เลขาธิการพรรค และ ดร. นภาพร เพ็ชร์จินดา รองเลขาธิการ
พรรคเสรีรวมไทยเดินทางให้ก าลังใจ นายมานะ บุญนาค ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต5 หลังนายกรุง
ศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.เขตนี้ได้รับใบเหลืองซึ่งนายมานะจับได้เบอร์1 โดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่9ส.ค. 

ดร.นภาพรกล่าวว่า มติพรรคให้ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เพ่ือเป็นการรักษาฐานเสียงเดิม โดยพรรคจะสู้
อย่างเต็มที่อย่างแน่นอน เชื่อว่าจะไม่ตัดคะแนนพรรคร่วมฝ่ายค้านกันเองอย่างเพราะคนละกลุ่มฐานเสียงกัน  “จากการ
ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนช่วงเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19ที่ผ่านมานั้น ได้เสียงสะท้อน จากประชาชน ที่กล่าวว่าบาง
พรรคทอดทิ้ง ตนจึงเชื่อมั่นว่า อดีต ส.ส.ที่เป็นแชมป์จะไม่ง่ายอย่างที่คิดอย่างแน่นอน”รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย
กล่าว  

ด้านนายมานะ บุญนาค ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคเสรีรวมไทย กล่าวแสดงความม่ันใจว่าจะชนะการเลือกตั้งครั้ง
นี้ เพราะครั้งที่ผ่านมาจากที่มีผู้สมัคร28 คน ส่วนตัวได้ล าดับที่5 ซึ่งจะชูการท างานที่โดดเด่นของหัวหน้าพรรคฯ พล
ต ารวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวช เป็นจุดขายในดารหาเสียง เพราะทางพรรคได้ที่ 6 ของประเทศ ซึ่งจากสถานการณ์
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตนได้ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เขต5 อย่างหนัก ดูได้จากสีผิวที่อดีตเป็นคนผิวขาว 
ปัจจุบันผิวด าจากการลงพ้ืนที่  

พร้อมกันนี้จะเร่งแก้ปัญหารถติดย่านบางนา-ตราด จึงมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วถึง 
1,000 เท่า และพอใจกับหมายเลข1ที่ได้รับ เนื่องจากมาลงชื่อยื่นสมัครเป็นคนแรก และรูปหัวหน้าพรรคก็ชู1นิ้ว  

อย่างไรก็ตามขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ไม่มีการใช้อ านาจรัฐแทรกแซงการเลือกตั้ง ขอให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต.ควบคุมไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย เหมือนการเลือกตั้งเขต4จังหวัดล าปาง  
 

 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/437176 

https://www.komchadluek.net/news/politic/437176
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พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.56 น. 

พท.มั่นใจชิงเขต5สมุทรปราการ ขอกติกาเข้ม-อย่ามีบัตรงอก 

“เพื่อไทย”  ม่ันใจเต็มร้อยชิงพ้ืนที่เขต 5 สมุทรปราการกลับมาได้ ขอกติกาเข้มข้น อย่ามีบัตรงอก 

 
 

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวหลังจับสลากผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม จ.
สมุทรปราการเขต 5 ซึ่งได้เบอร์ 3 ว่า มั่นใจว่านางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย จะชิงพ้ืนที่กลับมาเป็น
ของพรรคเพ่ือไทยได้ เพราะเป็นอดีตส.ส. ของพรรคมาหลายสมัยและการเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้ล าดับที่ 2 จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องกลับมากู้สถานการณ์ 

ขณะที่นางสลิลทิพย์ กล่าวว่าการจับสลากได้เบอร์ 3 ถือว่าเป็นเลขมงคลเพราะเป็นสัญลักษณ์ที่ฝ่าย
ประชาธิปไตยใช้ ในการแสดงออก และการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้มีความมั่นใจ 100% ว่าสามารถคว้าชัยชนะได้แต่ต้องอยู่
ภายใต้กติกาท่ีเข้มข้นไม่มีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวข้อง 
เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ที่ท าให้พรรคเพ่ือไทยแพ้การเลือกตั้งไป  

“จริงๆแล้วประชาชนอยู่กับพรรคเพ่ือไทย แต่เมื่อมีบัตรงอกในเขตเลือกตั้ง จึงท าให้พรรคเพ่ือไทยแพ้ พร้อม
ฝากถึงชาวสมุทรปราการว่าจ าเป็นต้องมี ส.ส.ฝ่ายค้านในพ้ืนที่เข้าไปท างานในสภา เพราะจะมีมุมมองปัญหาแตกต่าง
จากฝ่ายรัฐบาล อีกทั้งจะเป็นการประกาศให้คนไทยรู้ว่าชาวจังหวัดสมุทรปราการไม่เอาประชาธิปไตยลายพราง แต่
ต้องการประชาธิปไตยท่ีแท้จริง” นางสลิลทิพย์  กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785108 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/785108
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วันพฤหัสบดี ท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 11.02 น. 
‘เสรีรวมไทย’ ส่งเด็ก ชิงเลือกตั้งซอ่มปากน้ า ลั่นขอสูเ้ตม็ที่ท้าชนลม้แชมป์เก่า 
 

 
 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายวัชรา ณ วังขนาย เลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย และ น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา 

รองเลขาธิการฯเดินทางให้ก าลังใจ นายมานะ บุญนาค ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต5 หลังนายกรุงศรีวิไล 
สุทินเผือก อดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้รับใบเหลืองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ซึ่งนายมานะจับได้เบอร์1 
โดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 9 ส.ค. 

น.ส.นภาพร กล่าวว่า มติพรรคให้ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เพ่ือเป็นการรักษาฐานเสียงเดิม โดยพรรคจะสู้
อย่างเต็มที่อย่างแน่นอน เชื่อว่าจะไม่ตัดคะแนนพรรคร่วมฝ่ายค้านกันเอง เพราะเป็นคนละกลุ่มฐานเสียงกัน 

“จากการลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนช่วงเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19ที่ผ่านมานั้น ได้เสียงสะท้อน จากประชาชน 
ที่กล่าวว่าบางพรรคทอดทิ้ง จึงเชื่อมั่นว่า อดีตส.ส.ที่เป็นแชมป์จะไม่ง่ายอย่างที่คิดอย่างแน่นอน”น.ส.นภาพร กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/505679 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news.thaipbs.or.th/content/294623 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_723788/ 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/199240 
 
  

https://www.naewna.com/politic/505679
https://news.thaipbs.or.th/content/294623
https://www.innnews.co.th/politics/news_723788/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/199240
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"สมชัย"แจง กมธ.ตั้งข้อสังเกต 4 ประเด็นเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง 

 
 

กมธ.พัฒนาการเมืองเชิญ "สมชัย" เเจงปมทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4  เผยข้อสังเกต 4 ประเด็น 
ระบุหากพบ กก.บห.เอี่ยวทุจริต ชงส่งศาล รธน. ชี้โทษสูงสุดถึงยุบพรรค 

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่รัฐสภา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต1 พรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน เเละการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เเถลงต่อ
สื่อมวลชนภายหลังจากท่ีประชุมกรรมาธิการ มีมติเชิญ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. 
) ชี้เเจงพร้อมเปิดหลักฐานการทุจริตการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 ล าปาง เพ่ือให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นมีความ
โปร่งใส 

นายปดิพัทธ์ กล่าวว่า จากการชี้แจงดังกล่าว นายสมชัยตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกตั้งดังกล่าวพบความผิดปกติ 4 
ด้าน 1. คือเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง 2.การท างานของรัฐบาลที่ลงพ้ืนที่ท างาน เเละสัญญาว่าจะให้โครงการต่างๆ
เป็นการเอ้ือประโยชน์ของรัฐบาล ต่อประชาชนหรือไม่ 3.การซื้อเสียง เเละ 4. กรณีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง อยู่ในระดับปกติ 
ทั้งที่ช่วงดังกล่าวอยู่ในภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งผิดปกติ เนื่องจากเป็นข้อจ ากัดของประชาชนในการเดินทางไป
เลือกตั้ง เเละมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการสวมสิทธิในการลงคะเเนนหรือไม่  

"ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเเบบนี้ เเสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งถอยกลับไป 30 ปี เป็นข้อกังวลต่อการเลือกตั้ง 
ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้ ซึ่งจะสะท้อนความไม่โปร่งใสของการเลือกตั้ ง อย่างไรก็ตาม หากประชาชนผนึกก าลัง 
เเละร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง ให้การเลือกตั้งเกิดการทุจริตน้อยที่สุด เเละส าหรับบทบาทที่กระท าความผิดเเละทุจริต
การเลือกตั้งหากพบว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคกระท าความผิด นายสมชัยจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบเเละ
วินิจฉัย ซึ่งความผิดโทษถึงข้ันยุบพรรค" นายปดิพัทธ์ กล่าว 

ขณะที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. กล่าวว่า ขณะนี้ได้ร่างค าร้องยื่นต่อ ป.ป.ช. ตรวจสอบการท างาน
ของ กกต. เพ่ือพิจารณาพรรคการเมืองที่มีการกู้เงินในอดีตในเมื่อ กกต.มีการสร้างมาตรฐานว่า เงินกู้ เท่ากับเงินบริจาค 
เพราะฉะนั้น ควรมีการพิจารณาตัดสินพรรคการเมืองอ่ืนที่มีการกู้เงินในอดีตด้วย อีกทั้ง ในการด าเนินการต่อพรรค
อนาคตใหม่ใช้เวลาเพียง 14 วัน ตนจึงคาดหวังว่าการด าเนินการต่อพรรคอ่ืน จะเร่งรัด รวดเร็ว เเละสร้างบรรทัดฐาน
เช่นกัน 
อ้างอิง : https://www.newtv.co.th/news/60390  

https://www.newtv.co.th/news/60390
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16 กรกฎาคม 2563 - 09:18 น. 

จับตา "4 กมุาร" เปิดใจแถลงลาออกจากต าแหน่ง ครม.วันนี้ 
 

 
 

 
ก าหนดการ "4กุมาร" เข้าท าเนียบ เปิดใจแถลงลาออกจากต าแหน่ง ครม.วันนี้ 
เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานก าหนดการที่นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิ

รวงศ์ รมว.พลังงาน      นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายกอบศักดิ์ 
ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เตรียมยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่ง โดยเวลาประมาณ 09.30 น. จะเดินทาง
ถึงท าเนียบรัฐบาล เพ่ือยื่นหนังสือลาออก พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าท าเนียบรัฐบาล 3 จุด จากนั้นจะร่วมแถลง
ข่าวที่ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 

 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/437164?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000072876 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/437164?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/437164?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000072876
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16 ก.ค. 2563,11:24น. 
เปิดใจ !! 4 กุมาร ยัน ไม่ยึดตดิต าแหน่ง ชี ้ลาออกเอง เพื่อบ้านเมอืง 
“อุตตม” เผย ลาออกรัฐมนตรี ลดความกดดันทางเมือง เปิดทางให้นายกฯปรับครม. ขับเคลื่อนบ้านเมือง 
 

 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานจากท าเนียบรัฐบาลว่า กลุ่ม 4 กุมารน าโดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
การเมือง ได้เดินทางมายื่นใบลาออกจากต าแหน่งต่อนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จากนั้นได้ไปไหว้
ศาลพระพรหม ที่อยู่บนตึกไทยคู่ฟ้าและลงมาไหว้ศาลพระภูมิและศาลตายาย 

จากนั้นทั้ง 4 คน ได้เปิดใจกับสื่อมวลชน โดยนายอุตตม กล่าวว่า เราเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเวลาที่เหมะสมที่จะ
ออกจากต าแหน่ง ด้วยเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงประเทศชาติต้องเดินหน้าได้ เรื่องความคลุมเครือต้องหายไป ลดความ
กดดันทางการเมืองที่มีต่อนายกฯ ในช่วงเวลานี้ เกิดความชะงักในการบริหารบ้านเมือง เราออกออกเสียช่วงนี้ เพ่ือให้
ปรับคณะรัฐมนตรี   

ทั้งนี้ยืนยันว่า ไม่ได้ถูกกดดันการเมือง เราคิดเราเอง เข้าใจว่านายกฯทราบแล้ว ถือว่าจากกันด้วยดี วันนี้
สถานการณ์บ้านเมือง เราต้องช่วยกันดูแลประคับประคอง อนาคตของพวกเรา เราตั้งใจท าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ให้
บ้านเมือง ให้สังคม เราสามารถท าในสิ่งเหล่านั้นได้ อะไรเป็นประโยชน์พร้อมจะท า 
นอกจากนี้เราทั้ง 4 คนขอบคุณนายกฯ ที่ให้ความไว้วางใจ ให้โอกาสมาท างานให้บ้านเมือง มาระยะหนึ่ง มาท างานกับ
ท่าน นี่คือสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่เราได้มา ส่วนอนาคตทางการเมือง วันนี้ยังไม่ได้คิด พวกเรามีเหตุผลของเราในการลาออก
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ ในการบริหารบ้านเมือง ส่วนใครจะมารับหน้าที่ต่อ เราไม่ทราบได้ แต่เชื่อว่านายกฯมี
ความสามารถ เฟ้นหาคนที่มีความสามารถมาร่วมทีม 

อย่างไรก็ตามพวกเราได้ท างานกันมา มีหลักการร่วมกันว่า เราไม่ยึดติดกับต าแหน่ง เมื่อได้รับโอกาสมาท างาน 
แต่เมื่อหมด แล้วไม่เสียดาย ไม่ยึดติด ไม่ว่าใส่หมวกใบไหนเราก็งานให้บ้านเมืองได้ 

https://img.pptvhd36.com/thumbor/2020/07/16/news-e620b448a2.webp
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ขณะที่นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เรื่องการเมืองยังไม่ได้คิด เราเดินการเมืองมาถึงวันนี้ ตั้งแต่ตั้งพรรค น าพรรคลงเลือกตั้ง 
ตั้งรัฐบาลจนถึงวันนี้ เรื่องความคิดตั้งพรรค พวกเรายังไม่ได้คิดในวันนี้ แต่พวกเรามีความพร้อมที่จะคิดเพ่ือบ้านเมือง พัก
บทบาทการเมืองในขณะนี้ สิ่งที่เป็นห่วงที่สุด คือสถานการณ์บ้านเมือง เราไม่อยากเห็นการเมืองเป็นอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนบ้านเมือง ช่วยให้บรรยายกาศบ้านเมือง พัฒนาปรับให้มีกลไกที่ ไม่ต้องคลุมเครือ ยินดีที่มีส่วนในการ
ปรับเปลี่ยน 
 
อ้างอิง :  
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94
%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/129524 
  

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/129524
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/129524
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16 กรกฎาคม 2563 

จัดทัพ 'ทีมเศรษฐกิจ' ชุดใหม่ ปิดฉาก 6 ปี 'สมคิด-4กุมาร' แถลงออกจาก ครม. วันนี้ 

 

นายกฯจัดทัพ “ทีมเศรษฐกิจ” ชุดใหม่ลงตัว วาง “ปรีดี” นั่ง รมว.คลัง “ทศพร” รองนายกฯ คุม 
งบเงินกู้โควิด “ไพรินทร์” เต็ง รมว.พลังงาน ปิดฉาก 6 ปีทีมเศรษฐกิจ “สมคิด-4 กุมาร” แถลงออกจากรัฐมนตรี
วันนี้เผยชนวนแตกหัก ถูกรัฐมนตรี พปชร. ขวางโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน พ่วง ขรก.เกียร์ว่าง 
 หลังจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แกนน ารัฐบาล ได้ปรับโครงสร้างพรรคใหม่ โดยปรับเปลี่ยนคณะ
กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และผลักดัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค โดย
ตัดอดีต กก.บห.กลุ่ม 4 กุมาร ออกจากโครงสร้างพรรคทั้งหมด ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง นายสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายก
อบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

กระทั่งกลุ่ม 4 กุมาร ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค พปชร. จนส่งผลให้เกิดแรงกดดันไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ให้ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือเปิดทางให้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ได้เข้ามา
บริหาร รวมถึงขับเคลื่อนงบประมาณเก่ียวกับการเยียวยาฟื้นฟู ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ วานนี้ (15 ก.ค.) โดยยอมรับว่า ตนรวมถึงนายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายสนธิรัตน์ นายสุวิทย์ และนายกอบศักดิ์ เตรียมยื่นใบลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีนั้น 
เป็นความจริง โดยจะยื่นใบลาออกจากต าแหน่งในวันที่ 16 ก.ค. ผ่านนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่
ท าเนียบรัฐบาล ในเวลา 08.00 น. และอาจจะไปร่วมแถลงข่าวความชัดเจนเรื่องนี้ พร้อมกับนายสมคิด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 16 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ และคณะมีก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจราชการที่จ.ศรีสะเกษ 
โดยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลา 07.00 น. และจะเดินทางกลับถึง 
กทม. ในเวลา 19.00 น. 
 
“ประยุทธ์”ปัดตอบ4กุมารยื่นใบลาออกรมต. 
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ขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายกฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ในช่วงเช้า ได้ไปร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความ
ร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG โมเดล) โดย
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ ได้ส่งข้อความทางไลน์ไปหานายสมคิด ก่อนที่ทั้งสองคนจะโทรศัพท์
สนทนา ท าความเข้าใจกัน โดยนายกฯได้ให้เหตุผลถึงความจ าเป็นทางการเมือง ในการปรับ ครม. ซึ่งนายสมคิด ก็ได้
ยอมรับด้วยความเข้าใจ 

ต่อมาในช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยัง จ.ระยอง เพ่ือให้ก าลังใจประชาชน 
ภายหลังเกิดกรณีทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 ในพ้ืนที่ โดยพล.อ.ประยุทธ์ ปฏิเสธที่จะตอบค าถาม กรณีกลุ่ม 4 กุมาร
ตัดสินใจลาออกจากรัฐมนตรี โดยระบุสั้นๆ ว่า “ไม่รู้เหมือนกัน ยังไม่เห็น” พร้อมถามกลับผู้สื่อข่าวว่า “เขายื่นกับคุณ
เหรอ” 
 
“สมคิด”ยื่นใบลาออกคนแรก 

ขณะที่วันเดียวกันนี้ นายสมคิด มีภารกิจที่ จ.ชุมพร โดยเดินทางไปมอบนโยบายการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง โครงการตรวจเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ณ 
กองทุนหมู่บ้านบนดอย หมู่ที่ 7 ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ท่ามกลางกระแสข่าวตลอดทั้งวันว่านายสมคิดได้
ยื่นใบลาออกจากต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นคนแรกในวันที่ 15 ก.ค. 
 
“สนธิรัตน์”ปัดตอบบอกไม่รู้เรื่อง 

ส่วนความเคลื่อนไหวของ นายสนธิรัตน์ ได้เดินทางออกจากห้องท างานกระทรวงพลังงานในเวลา 17.00 (วันที่ 
15 ก.ค.) ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด และไม่ตอบค าถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีเตรียมลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรี  โดย
กล่าวเพียงว่า “ยังไม่รู้เรื่องเลยครับ ใครบอก ไม่มีอะไรจะพูดนะครับ” ก่อนหน้านี้ นายสนธิรัตน์ เดินทางไปร่วมประชุม
ที่รัฐสภา ก่อนกลับเข้ามายังกระทรวงพลังงาน ประมาณ 14.00 น. และมีการหารือกับทีมงานรัฐมนตรี โดยมีผู้บริหาร
ส านักงานกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเข้ามาหารือเป็นหน่วยงานสุดท้าย ขณะที่ภารกิจส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงพลังงาน ที่มีในก าหนดการในสัปดาห์นี้ คือ นายสมคิด และนายสนธิรัตน์ จะเดินทางไปตรวจเยี่ยม บริษัท 
ปตท. จ ากัด(มหาชน) ในวันที่ 20 ก.ค.นี้ เพ่ือผลักดันการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนพลังงานสร้างไทยหลังสถานการณ์โค
วิด-19 
 
ปมรมต.ขวางงาน - ขรก.เกียร์ว่าง 

ขณะแหล่งข่าวในพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ระบุว่า นายอุตตม นายสนธิรัตน์ นายสุวิทย์ นายกอบศักดิ์ ทีม 4 
กุมาร ตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรค พปชร. ได้ถูกกดันจากฝ่ายบริหารพรรคชุดปัจจุบันให้ลาออกจากรัฐมนตรี เพ่ือ
บีบให้นายกรัฐมนตรีเร่งปรับคณะรัฐมนตรี เปิดทางผู้บริหารพรรคชุดใหม่เข้ามาด ารงต าแหน่งแทน  ขณะเดียวกันใน
ภาวะปัจจุบันยังพบว่าข้าราชการเกียร์ว่าง ท าให้การผลักดันผลงานออกมาเป็นไปอย่างล าบาก รวมทั้ งการผลักดัน
นโยบายส าคัญในคณะรัฐมนตรีก็ไม่สามารถท าได้ เช่น นโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน ที่ถูกรัฐมนตรีในพรรค พปชร.ด้วยกัน
ขัดขวาง จึงเป็นชนวนแตกหัก ท าให้กลุ่ม 4 กุมารตัดสินลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรี 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 
“สมคิด-4กุมาร”ร่วมงานประยุทธ์6ปี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเข้ามาร่วมงานกับ พล.อ.ประยุทธ์ ของนายสมคิดและกลุ่ม 4 กุมาร เริ่มต้นตั้งแต่ พล.อ.
ประยุทธ์ แต่งตั้งนายสมคิดด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2558 เพ่ือมาทดแทนทีม
เศรษฐกิจของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี โดยมีนายอุตตม และนายสุวิทย์ เข้ามาพร้อมกับนาย
สมคิด โดยนายอุตตม ด ารงต าแหน่ง รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขณะที่นายสุวิทย์ ด ารงต าแหน่ง รมช.
พาณิชย์ ส่วนนายสนธิรัตน์ เข้าร่วมรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559 ในต าแหน่งรมช.พาณิชย์ โดยทีม
เศรษฐกิจของนายสมคิด ร่วมงานกับ พล.อ.ประยุทธ์ มายาวนานเกือบ 6 ปี 
 
“ปรีดี”รับปากร่วมรัฐบาล-จ่อนั่งรมว.คลัง 

ขณะที่แหล่งข่าวจากท าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ส าหรับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ทาบทาม นาย
ปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย มาด ารงต าแหน่ง รมว.คลัง 
โดย พล.อ.ประยุทธ์ ชื่นชอบแนวคิดของนายปรีดีมานาน โดยเฉพาะแนวคิดการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งเป็นนโยบายที่ พล.อ.ประยุทธ์ให้ความส าคัญอย่างมาก 

อย่างไรก็ตามในการทาบทามช่วงแรก นายปรีดี ปฏิเสธที่จะรับต าแหน่งรัฐมนตรี โดยขออยู่เบื้องหลัง เป็นทีมที่
ปรึกษาให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมให้เหตุผลว่า ถนัดงานเบื้องหลังมากกว่า ท าให้ พล.อ. ประยุทธ์ ได้ติดต่อทาบทาม
บุคคลอื่น แต่ก็ยังถูกปฏิเสธ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ พยายามเกลี้่ยกล่อมนายปรีดีอีกครั้ง ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อม
มอบหมายให้คนใกล้ชิด และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีช่วยพูดคุย จนในที่สุดนายปรีดารับปากว่า
จะมาช่วยงาน พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งนี้ ภายหลังที่นายปรีดีตอบรับการทาบทาม นายดิสทัต ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
เตรียมตัวเข้าด ารงต าแหน่ง ซึ่งจะต้องมีการลาออกจากต าแหน่งทางธุรกิจ และเตรียมการเรื่องบัญชีทรัพย์สินหนี้สินด้วย 

 
เปิดประวัติ“ปรีดี”บิ๊กบอสธ.กสิกร 

ส าหรับประวัติเพ่ิมเติมของนายปรีดี จบการศึกษาด้านกฎหมาย ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรติ
นิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบเนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ระดับ
ปริญญาโท ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา จากนั้นได้รับประกาศนียบัตร
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาคธุรกิจมากมาย 

ประวัติการท างาน เริ่มงานที่ส านักกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2525 และเติบโตมาตลอด โดยเฉพาะใน
งานด้านสินเชื่อ และการปรับโครงสร้างหนี้ ในปี 2544 ขึ้นเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ปี 2547 เป็น
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และปี 2556 ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย 

นอกจากนั้น ยังเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นประธานกรรมการ
สมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการอีอีซี และกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ส าหรับการเป็น
คณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการด ารงต าแหน่งตามค าสั่งหัวหน้า คสช. เช่นเดียวกับต าแหน่ง
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คณะกรรมการศูนย์อ านวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็เป็นไปตามค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 71/2557 จึงถือว่าเคยท างานร่วมกับรัฐบาล คสช.และพล.อ.ประยุทธ์ มาก่อนแล้ว 
 
จับตา“ทศพร”นั่งรองนายกฯ-คุมเงินกู้ 

นอกจากนี้ ในส่วนของต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ที่จะมาแทนนายสมคิด มีชื่อนายทศพร ศิริ
สัมพันธ์ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ซึ่งท างานใกล้ชิดกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ โดยช่วยดูแลเรื่องเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท โดยนายทศพร จะเกษียณอายุราชการในปีนี้
พอดี 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ วางกรอบการปรับ ครม.ไว้ในช่วงเดือน ก.ย. เพ่ือรอให้นายทศพร และนางบุษ
ยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับการทาบทามให้มาด ารงต าแหน่งรมว.ต่างประเทศ แทนนายดอน 
ปรมัตถว์ินัย รมว.ต่างประเทศ ได้เกษียณอายุราชการก่อน แต่หากพล.อ.ประยุทธ์ จ าเป็นต้องปรับ ครม.โดยเร็ว นายทศ
พรและนางบุษยา อาจจะต้องลาออกจากราชการก่อนเกษียณ 

ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องรอให้นายทศพรและนางบุษยา เกษียณอายุราชการ พล.อ.ประยุทธ์ ยังสามารถขอมติ 
ครม.เพ่ือแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีที่เหลือให้รักษาการในต าแหน่งที่กลุ่ม 4 กุมาร ลาออกไปพลางก่อนได้ เพ่ือรอเวลา
ปรับ ครม.ในช่วงเดือน ก.ย.ตามก าหนดเดิม 
 
“ไพรินทร์”เต็งเก้าอี้รมว.พลังงาน 

ส่วนต าแหน่ง รมว.พลังงาน ที่จะมาแทนนายสนธิรัตน์ คาดว่า จะเป็นนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรมช.
คมนาคม ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 1 และประธานคณะกรรมการ โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จ ากัด (มหาชน) 
หรือ GPSC ธุรกิจโรงไฟฟ้าในเครือ ปตท.  

ส าหรับ ต าแหน่ง รมว.พลังงาน เป็นที่หมายปองของกลุ่ม ส.ส.ภายในพรรคพปชร. โดยเฉพาะนายสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ต่างก็
ต้องการต าแหน่งนี้เช่นกัน 
 
“เทพไท”ชี้การเมืองกระเพื่อม 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กถึงการปรับ ครม.ว่า คงถึงเวลาที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องปรับ ครม.อย่างแน่นอน จะประวิงเวลา ซื้อเวลาหรือยื้อเวลาออกไปให้ผ่านวิกฤตโควิด-19ไปก่อน 
คงเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะเมื่อมีรัฐมนตรีลาออกพร้อมกันถึง 4 คน และยังมีรัฐมนตรีที่ถูกพรรคการเมืองต้นสังกัด
เสนอเปลี่ยนตัวอีก 1 คน คือ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่พรรครวมพลังประชาชาติไทย 
เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ให้เปลี่ยนตัวเป็นนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ มาก่อนหน้านี้แล้ว รวมแล้วต้องปรับรัฐมนตรีอย่าง
น้อย5คน 

นายเทพไท ระบุต่อว่า ไม่รวมถึงนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศท่ีแสดงอาการถอดใจ จะ 
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ลาออกก่อนหน้านี้อีก 1 คน จึงเป็นเหตุให้มีการปรับ ครม.ครั้งใหญ่อย่างแน่นอน ในทางการเมืองทุกครั้งที่มีการปรับ 
ครม.ก็จะเกิดแรงกระเพ่ือมทางการเมืองตามมาไม่มากก็น้อย ถ้าไม่เชื่อก็คอยดูปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้ก็แล้วกัน 
 
ปชป.เลือดไหลทีม“จุรินทร์”ไขก๊อก 

ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีรายงานข่าวจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายพายุ เนื่องจ านงค์ อดีตผู้สมัครส.ส.ชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่น
หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแบบตลอดชีพต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว 

ส าหรับนายพายุแม้จะไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แต่มีบทบาทท างานร่วมกับผู้บริหาร
พรรคชุดปัจจุบันมาโดยตลอด โดยมีต าแหน่งเป็นคณะท างานนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ 
และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงเป็นคณะที่ปรึกษานายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ และเลขาธิการพรรค
ประชาธิปัตย์ด้วย ส่วนเหตุผลการลาออกคาดว่าจะเกิดจากปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับความขัดแย้งในการท าพ้ืนที่จ.ชลบุรี ที่มี
ความเห็นไม่ลงรอยกับนายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคภาคกลางและภาคตะวันออก มาตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งครั้งที่
ผ่านมา 
 
“กรุง-สลิลทิพย์”ลงซ่อมปากน้ า 

ส าหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ ในวันนี้นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท เลขาธิการพรรค 
พปชร. จะเดินทางไปให้ก าลังใจกับนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในเวลา เวลา 08.00 น. ที่ 
อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ขณะที่นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครรับการเลือกจากพรรคเพ่ือไทย จะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในเวลา 08.00 เช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889555 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889555
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วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 - 22:41 น. 

 “เทพไท” ฟันธงหลังปรับครม.จะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองอีกรอบ ไม่เชื่อก็คอยดู 
 

 
 

“เทพไท” หว่ันหลังปรับครม.จะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองอีกรอบ คาดครั้งนี้ปรับใหญ่อย่างน้อย 6 
ต าแหน่ง 

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 นายเทพไทย เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงกรณีที่
นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ 4 กุมาร คือ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายสุวิทย์ เมษิณทรีย์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ลาออกว่า 

“ได้เห็นข่าวจากสื่อโซเชียลว่า กลุ่ม4กุมารลาออก ตอนแรกไม่เชื่อว่าจะเป็นข่าวจริง คิดว่าเป็นแค่ข่าวลือ แต่
เมื่อไปตรวจสอบข่าวจากหลายส านัก มีกระแสข่าวที่ตรงกัน แสดงว่าเป็นข่าวจริง ไม่ใช่ข่าวลือ หรือข่าวลวง เมื่อเป็น
เช่นนี้ ต้องมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คงถึงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี จะต้องปรับ ครม.อย่างแน่นอน จะประวิงเวลา ซื้อเวลา หรือยื้อเวลาออกไปให้ผ่านวิกฤตโควิด-19ไปก่อน 
คงเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะเม่ือมีรัฐมนตรีลาออกพร้อมกันถึง4คน คือ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายอุตตม สาวนายน 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และยังมีรัฐมนตรีที่ถูกพรรคการเมืองต้นสังกัดเสนอเปลี่ยนตัวอีก1คน 
คือ ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่พรรครวมพลังประชาชาติไทย เสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้
เปลี่ยนตัวเป็น นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ มาก่อนหน้านี้แล้ว รวมแล้วต้องปรับรัฐมนตรีอย่างน้อย5คน ไม่รวมถึงนาย
ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศที่แสดงอาการถอดใจ จะลาออกก่อนหน้านี้อีก1คน จึงเป็นเหตุให้มีการปรับ ครม.
ครั้งใหญ่อย่างแน่นอน ในทางการเมืองทุกครั้งที่มีการปรับ ครม.ก็จะเกิดแรงกระเพ่ือมทางการเมืองตามมาไม่มากก็น้อย 
ถ้าไม่เชื่อก็คอยดูปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึนหลังจากนี้ก็แล้วกัน” 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2268104 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2268104
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3-1.jpg
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16 ก.ค. 2563 00:34 น. 

"ก๊วนสมคิด" ไขก๊อก เปิดทางปรับทัพ 2 ป.จ่อสลับ "ไพรินทร์" เสียบคลังหลวง  
 

 
 

 
"บิ๊กตู่" แชทไลน์แจ้งโละทีม ศก.ด้วยเหตุการเมือง "สมคิด" เข้าใจ-บอกดีชัดเจน นายกฯ อ้อน "อาจารย์อย่าทิ้ง

ผมไป ขอให้อยู่ข้างหลัง" จับตาโผ ครม.หลัง "ก๊วนสมคิด" ไขก๊อก เปิดทางปรับใหญ่ สะพัดรายชื่อขุนศึกถึงมือนายกฯ
แล้ว ชื่อ "ไพรินทร์" โผล่อีกรอบ เสียบขุนคลัง หึ่ง "พี่ป้อม-น้องป๊อก" จ่อสลับเก้าอ้ี เสริมแกร่งเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 
เดินทางไป จ.ระยอง เพ่ือติดตามสถานการณ์โควิด-19 นายกฯได้ส่งข้อความผ่านทางไลน์ไปหา นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า "รู้สึกล าบากใจ รู้สึกแย่ ไม่รู้จะพูดต่อหน้าอย่างไร"  เมื่อนายสมคิดได้อ่านข้อความ
ดังกล่าว ก็ได้โทรศัพท์กลับไปหานายกฯ โดยนายกฯพูดกับนายสมคิดว่า  "มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องปรับรัฐมนตรีทีม
เศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลทางการเมือง" ซึ่ง นายสมคิด ตอบกลับว่า "ไม่มีปัญหาขอให้สบายใจได้ รู้ถึงความจ าเป็น เข้าใจว่า
ในทางการเมือง นายกฯหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ต้องกังวล ส่วนตัวอย่างที่ได้แจ้งกับนายกฯไว้ อยากกลับไปรักษาสุขภาพ 
เพราะสุขภาพแย่มาก"  

ส่วนเรื่องทีม 4 กุมาร นายสมคิด ระบุว่า "ขอให้นายกฯไม่ต้องเป็นห่วง เปิดทางให้นายกฯปรับ ครม.ได้อยู่แล้ว 
ปรับได้เลยไม่ต้องกังวล เข้าใจถึงเหตุผลทางการเมือง รู้ว่านายกฯล าบากใจ" 

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า เมื่อนายสมคิดพูดมาถึงช่วงนี้ นายกฯได้เงียบไปชั่วขณะ ก่อนที่จะกล่าวกับนายสมคิด
ว่า "ยังไงอาจารย์ก็อย่าทิ้งผมไป ขอให้อยู่ข้างหลังผมด้วย" โดยนายสมคิด ตอบกลับว่า "ที่ผ่านมาการที่ผมมาช่วยงานตรง
นี้เพราะนายกฯ และนายกฯก็ให้เกียรติกันและกัน เมื่อมาถึงวันนี้ในความสัมพันธ์ก็ถือว่าได้ใจกันไปแล้ว และมาถึงจุด
หนึ่งที่นายกฯต้องตัดสินใจ ผมก็เข้าใจดี ถือเป็นการดีแล้วที่นายกฯมีความชัดเจน เนื่องด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจเวลานี้ 
จากผลกระทบโควิด-19 ท าให้บรรยากาศอึมครึม ไม่เป็นผลดี ส่วนตัวไม่มีปัญหา ต่อให้ในพรรคพลังประชารัฐไม่มีปัญหา
เรื่องการเมืองก็ตาม เพราะตนตั้งใจจะไปรักษาสุขภาพอยู่แล้ว ตั้งแต่หลังเลือกตั้ง แต่เห็นว่านายกฯไม่มีใครช่วย จึงต้อง
อยู่ช่วยก่อน" 
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ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า สาเหตุหนึ่งที่ ทีม 4 กุมาร ตัดสินใจลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรี เพ่ือให้โควตาใน 
ครม.ว่างลง และเป็นตัวเร่งให้นายกฯได้ตัดสินใจปรับเกลี่ยเก้าอ้ีรัฐมนตรีใหม่เร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นไปได้ที่อาจได้รับการ
พิจารณาในโควต้ากลางของนายกฯ ขณะที่กลุ่มการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐเอง ก็ออกมากดดันต่อเนื่อง เพ่ือทวง
สัญญาใจเมื่อครั้งตั้งรัฐบาล ซึ่งอาจมีการขยับในหลายต าแหน่งทั้งโควต้าพรรคและโควต้ากลาง ทั้งนี้มีรายงานว่าล่าสุด 
พล.อ.ประวิตร ได้พิจารณารายชื่อส่งให้นายกฯพิจารณาแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ส าหรับรายชื่อรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจ ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนายกฯได้พยายามทาบคน
นอกมาเป็นรัฐมนตรีแทน โดยเฉพาะจากทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจที่ตั้งขึ้นมาในช่วงที่มีการแพร่ระบาด โควิด-19 อาท ินาย
ปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย และ  นายไพรินทร์ ชู
โชติถาวร อดีต รมช.คมนาคม อดีตผู้บริหาร ปตท. เป็นต้น แต่ปรากฏว่า หลายคนต่างปฏิเสธไม่ตอบรับเข้ามาร่วมงาน
กับรัฐบาล ซึ่งก าลังเผชิญหน้ากับโจทย์หินในการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิ จและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดฯ 
อย่างไรก็ตามล่าสุดชื่อ นายไพรินทร์ ถูกจับตามองมีแนวโน้มสูงว่า จะมาเป็นรัฐมนตรีในทีมเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะ
ต าแหน่ง รมว.คลัง 

ส าหรับรายชื่ออ่ืนที่คาดการณ์จะร่วมทีมเศรษฐกิจ ได้แก่ 1.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ อดีตประธานเจ้าหน้าที่
บริหารธนาคารทหารไทย 2.นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี และ 3.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี
เชาว์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย อาจจะมีการสลับต าแหน่งกัน 
เพ่ือเสริมทัพในการเลือกตั้ง และการพิจารณาจัดสรร ครม.ชุดใหม่ คาดว่าจะจบภายในสัปดาห์นี้ 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1890364 
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พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.00 น. 

ปรับ ครม."ประยุทธ2์/2" สะพัดจ่อขยับ 2 ป.จบสัปดาห์น้ี 
 

 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) แจ้งว่า ส าหรับความเคลื่อนไหวการปรับครม.
ประยุทธ์ 2/2 ที่มีกระแสมาเป็นระยะ ตั้งแต่การเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค กดดันให้นานอุตตม สาวนายน รมว.คลัง 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลาออก และตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุด
ใหม่ จนกระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ประกาศว่าให้ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 ไปก่อน และรอเวลาการตอบรับของคนนอกที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ทาบทามให้มาร่วมงานด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหากบุคคลเหล่านี้ไม่ตอบรับ ทั้งนายอุตตม สาว
นายน รมว.คลัง และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน อาจมีลุ้นได้อยู่ในต าแหน่งต่อ 

ล่าสุดมีรายงานว่า สาเหตุส่วนหนึ่งที่4กุมาร ตัดสินใจลาออกจากรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือให้โควตาว่างลงและเป็นตัวเร่งให้นายกรัฐมนตรี ได้ตัดสินใจปรับเกลี่ยเก้าอ้ีรัฐมนตรีใหม่เร็วขึ้น และยังเป็นไปได้ที่
อาจได้รับการพิจารณาในโควต้ากลางของนายกรัฐมนตรี ขณะที่ภายในพรรค พปชร.ยังเขย่ากดดันต่อเนื่อง เพ่ือทวง
สัญญาใจเมื่อครั้งตั้งรัฐบาล ซึ่งอาจมีการขยับในหลายต าแหน่งทั้งโควตาพรรคและโควต้ากลาง ทั้งกระทรวงพลังงาน 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)และมีรายงานว่าล่าสุดพล.อ.ประวิตร ได้พิจารณารายชื่อส่ งให้
นายกรัฐมนตรีได้พิจารณา 

ส าหรับรายชื่อของบุคคลภายนอกที่คาดว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีในสายเศรษฐกิจในเบื้องต้นขณะนี้มี 3 คน ได้แก่ 
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ทีเอ็มบี  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีที โกลบอล เค
มิคอล    และมีรายงานว่าในส่วนของ “2 ป.”  คือพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  และ พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา  อาจมี
การสลับต าแหน่งด้วยเช่นกัน เพ่ือเสริมทัพในการเลือกตั้ง และการพิจารณาจัดสรรครม. “ประยุทธ์ 2/2” คาดว่าจะจบ
ภายในสัปดาห์นี้. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785043 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/785043
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16 ก.ค. 2563-09:42 น. 

จับตา! แคนดิเดต ปรับ ครม. ใหม่ "บิ๊กป้อม" เตรียผงาด ขึ้นแท่น มท.1 
การเมือง 
    

 
 
 
จับตา! แคนดิเดต ปรับ ครม. ใหม่ "บิ๊กป้อม" เตรียผงาด ขึ้นแท่น มท.1 สลับต าแหน่งกับ "บิ๊กป๊อก" 

รอรับเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ก าลังจะมาถึงนี้ 
รายงานข่าวจาก พปชร. แจ้งว่า การที่กลุ่ม 4 กุมาร ตัดสินใจลาออกจากรัฐมนตรีและรองเลขาธิการ

นายกฯ ส่วนหนึ่งเพ่ือให้โควตาว่างลง และเป็นตัวเร่งให้นายกฯ ตัดสินใจปรับเกลี่ยเก้าอ้ีรัฐมนตรีใหม่เร็วขึ้น และ
เป็นไปได้ที่กลุ่มนี้อาจได้รับการพิจารณาในโควตากลางของนายกฯ ขณะที่ภายในพปชร. ยังคงกดดันต่อเนื ่อง 
เพื่อทวงสัญญาใจเมื่อครั้งตั้งรัฐบาล อาจมีการขยับในหลายต าแหน่งทั้งโควตาพรรคและโควตากลาง โดยเฉพาะ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) รวมทั้งสลับเก้าอี้ในส่วนของรองนายกฯ 
โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ  ในฐานะหัวหน้าพรรค และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
มหาดไทย อาจมีการสลับต าแหน่งกัน เพื่อเสริมทัพในการเลือกตั้ง  และมีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร ได้พิจารณา
รายชื่อแคนดิเดต ส่งให้นายกฯพิจารณา ปรับ ครม.แล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาจัดสรรครม. ประยุทธ์ 2/2 คาดว่าจะ
พิจารณาขั้นตอนให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้ 

ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่า บุคคลภายนอกที่ทาบทามมาเป็นรัฐมนตรีในสายเศรษฐกิจ เบื้องต้นมีชื่อที่
น่าจับตา อาทิ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ  อดีตประธานเจ้าหน้าที ่บริหารธนาคารทหารไทย  นายปิติ ตัณฑ
เกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ซึ่งอยู่ในทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกฯ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4514239 

 

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4514239
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4514239
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_4514239
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4514239
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87.jpg
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 16 กรกฎาคม 2020 เวลา 9:29 

'พาย'ุ ลาออกประชาธปิัตย์แล้ว 'ไชยยศ' ปัดแตกคอ 'สาธิต' 
 

 
 
"ไชยยศ" แจง "พายุ" ลาออกจากประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลทางการเมืองท้องถิ่น ปัดขัดแย้ง "สาธิต" 
จากกรณีที่มีข่าวการลาออกของนายพายุ เนื่องจ านงค์. อดีตผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีกระแส

ข่าวระบุว่ามาจากความขัดแย้งกับนายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งดูแลภาคกลางนั้น นายไชยยศ จิร
เมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคอีสาน ชี้แจงว่า การลาออกของนาย
พายุ ไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆ แต่เกิดจากการที่นายพายุไปร่วมกันก่อตั้งกลุ่มเชนจ์ชลบุรี เพ่ือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสมาชิก สจ.ในทุกเขตของชลบุรี  
นายไชยยศระบุว่า ทั้งนี้ กลุ่มดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของนักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นจากหลายพรรค
การเมือง เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพของกลุ่มและปลอดจากความเกี่ยวข้องกับทุกพรรคการเมืองของกลุ่ม ท าให้นายพายุซึ่ง
เป็นประธานยุทธศาสตร์ของกลุ่ม จึงได้ขออนุญาตลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ แต่ยังคงเป็นคณะท างานรอง
นายกรัฐมนตรี (จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (เฉลิมชัย ศรี
อ่อน) เหมือนเดิม 

“ส่วนเรื่องที่จะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อีกหรือไม่เมื่อไหร่นั้น นายพายุได้บอกกับผมว่าขอเวลา
ปรึกษาหารือกับสมาชิกของกลุ่มเชนจ์ชลบุรีก่อน รวมทั้งขณะนี้เมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟู
จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งก าลังก่อตั้งทีมบาสเกตบอลในลีกสูงสุดของประเทศ จึงขอเวลาท างานให้ในพ้ืนที่สักระยะหนึ่ง อย่างไร
ก็ตามนายพายุ ก็ยังเดินทางมาท างานที่ท าเนียบรัฐบาลตามปกติ” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13483?line= 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000072766 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/13483?line=
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000072766
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วันท่ี 16 ก.ค. 2563 เวลา 09:47 น. 

ปชป.ยันไร้ขัดแย้ง แจง "พายุ"ลาออกเหตุผลทางการเมืองท้องถิ่น 

 
“ไชยยศ” แจง “พายุ” ลาออกจากประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลทางการเมืองท้องถิ่น ยืนยัน ไร้ความขัดแย้ง 

เผย ขอเวลา คัมแบ็ค ปชป. แน่นอน 
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. จากกรณีที่มีข่าวการลาออกของนายพายุ เนื่องจ านงค์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี  พรรค

ประชาธิปัตย์ โดยข่าวระบุว่ามาจากความขัดแย้งกับนายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งดูแลภาค
กลางนั้น 

นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคอีสาน ชี้แจง
ว่า การลาออกของนายพายุ ไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆ แต่เกิดจากการที่นายพายุไปร่วมกันก่อตั้งกลุ่มเชนจ์ชลบุรี เพ่ือส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสมาชิก สจ. ในทุกเขตของชลบุรี กลุ่มดังกล่าวเกิดจาก
การรวมตัวของนักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นจากหลายพรรคการเมืองเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพของกลุ่มและ
ปลอดจากความเกี่ยวข้องกับทุกพรรคการเมืองของกลุ่ม นายพายุซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ของกลุ่มจึงได้ขออนุญาต
ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ แต่ยังคงเป็นคณะท างานรองนายกรัฐมนตรี (จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เหมือนเดิม 

 “ส่วนเรื่องที่จะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อีกหรือไม่ เมื่อไหร่นั้น นายพายุได้บอกกับตนว่าขอ
เวลาปรึกษาหารือกับสมาชิกของกลุ่มเชนจ์ชลบุรีก่อน รวมทั้งขณะนี้เมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นประธานอนุกรรมการกองทุน
ฟ้ืนฟูจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งก าลังก่อตั้งทีมบาสเกตบอลในลีกสูงสุดของประเทศ จึงขอเวลาท างานให้ในพ้ืนที่สักระยะ
หนึ่ง อย่างไรก็ตามนายพายุก็ยังเดินทางมาท างานที่ท าเนียบรัฐบาลตามปกติ” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/628479 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/628479
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พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.21 น. 

แจง "พายุ" ไขก๊อก ปชป.ลุยท้องถิ่น ยันไร้ขัดแย้งในพรรค 
“ไชยยศ”แจง“พายุ”ทายาทตระกูลดังเมืองชลลาออกจากปชป. เหตุไปลุยการเมืองท้องถิ่น ยันไร้ความขัดแย้งใน
พรรค เชื่อคัมแบ็ค ปชป.แน่นอน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.  นายไชยยศ  จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
ดูแลภาคอีสาน เปิดเผยว่า  กรณีที่มีข่าวการลาออกของ นายพายุ เนื่องจ านงค์ อดีตผู้สมัครส.ส.ชลบุรี พรรค
ประชาธิปัตย์ และคณะท างานนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี มาจากความขัดแย้งกับนายสาธิต ปิตุเตชะ 
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคกลางนั้น ตนขอชี้แจงว่าการลาออกของนายพายุ ไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆ  แต่
เกิดจากการที่นายพายุไปร่วมกันก่อตั้งกลุ่ม"เชนจ์ ชลบุรี" เพ่ือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.)ชลบุรี และสมาชิกสจ. ในทุกเขตของ จ.ชลบุรี  กลุ่มดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของนักการเมืองระดับชาติและ
ท้องถิ่นจากหลายพรรคการเมืองเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพของกลุ่มและปลอดจากความเกี่ยวข้องกับทุกพรรค
การเมืองของกลุ่ม  นายพายุซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ของกลุ่มจึงได้ขออนุญาตลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ 
แต่ยังเป็นคณะท างานรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เหมือนเดิม 

นายไชยยศ กล่าวอีกว่า  ส่วนเรื่องที่จะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อีกหรือไม่ เมื่อไหร่นั้น นาย
พายุได้บอกกับตนว่าขอเวลาปรึกษาหารือกับสมาชิกของกลุ่มเชนจ์ชลบุรีก่อน รวมทั้งขณะนี้เมื่อได้รับเลือกตั้งเป็น
ประธานอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งก าลังก่อตั้งทีมบาสเกตบอลในลีกสูงสุดของประเทศ จึงขอเวลา
ท างานให้ในพ้ืนที่สักระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามนายพายุก็ยังเดินทางมาท างานที่ท าเนียบรัฐบาลตามปกติ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785096 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_723818/ 
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สรุป 3 ผูส้มัครชิงเลขาผู้ตรวจฯ 2 กกต.โผล่ลุน้ วิจารณ์หนักตัดคุณสมบัติเอือ้บางคน 

 
 
ปิดรับสมัครเลขาผู้ตรวจฯ สรุปได้ 3 ผู้สมัคร คนในรองเลขาฯ และ 2 ผู้บริหาร กกต. หลังถูก 

วิจารณ์หนักตัดคุณสมบัติเอื้อบางคน ส่วน 2 บิ๊ก กกต. ก็โดนวิจารณ์ฐานะลูกหม้อ แต่ข้ามห้วยไปสมัคร 
 
วันนี้ (15 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ประกาศเปิดรับสมัคร 

บุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.- 14 ก.ค. แทน นายรักษ
เกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการ ที่จะหมดสัญญาจ้างในวันที่ 19 ก.ค.นั้น ปรากฏว่า หลังการปิดรับสมัครเมื่อวานที่ผ่านมา (14 
ก.ค.) พบว่า มีผู้ยื่นใบสมัครรวม 3 คน ประกอบด้วย นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการ กกต. และนายณัฐ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ส านักงาน กกต. ซึ่งหลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินตั้งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย นายพิเชต 
สุนทรพิพิธ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นายประวิช รัตนเพียร นายบูรณ์ 
ฐาปนดุลย์ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นายสมศักดิ์ สุวรรณ
สุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นกรรมการสรรหาฯ ก็จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติความ
ประพฤติ รวมทั้งด าเนินการสรรหาโดยประเมินจากเอกสารประกอบการสมัคร การสัมภาษณ์ และอาจให้ผู้สมัครมีการ
แสดงวิสัยทัศน์ ก่อนจะเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคนหนึ่งให้ผู้ ตรวจการแผ่นดิน
พิจารณา ซึ่งหากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นชอบก็จะมีการท าสัญญาจ้าง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี แต่ถ้าผู้ตรวจการ
แผ่นดินไม่เห็นชอบรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯเสนอก็จะด าเนินการสรรหาใหม่ ทั้งนี้ ตามประกาศการเปิดรับสมัคร
ไม่ได้มีการระบุระยะเวลาด าเนินการในแต่ละขั้นตอนนับจากนี้ว่าที่สุดแล้วจะได้เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
คนใหม่เม่ือใด 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีแก้ไขระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่า
ด้วยเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ที่มีการตัดคุณสมบัติเรื่องผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็น
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เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ออกจากที่เดิมมีก าหนดอยู่ในระเบียบปี 2561 ว่า เพ่ือเอ้ือกับบุคคลหนึ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ต้องการให้มาเป็นเลขาธิการส านักงาน 

ขณะเดียวกัน การที่ 2 ผู้บริหารของส านักงาน กกต.ไปยื่นสมัครเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจฯ ก็ท าให้เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ในองค์กร กกต.เช่นกันว่าเพราะเหตุใด เนื่องจากทั้ง นายกฤช และ นายณัฐ เป็นเจ้าหน้าที่ กกต.ตั้งแต่รุ่น
ก่อตั้งองค์กร และยังเหลืออายุราชการอีก 1 ปี 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000072762 
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ประชาธิปัตย์เลือดไหลไม่หยุด ส.ก.ทิ้งพรรค หนีแพ้เลือกตั้ง 

 
 

“ข่าวลึก ปมลับ” ออกอากาศทาง NEWS1 ล้วงปมลึก คลายปมลับ ตีแผ่ประเด็นร้อน กับ นพรัฐ พรวนสุข 
บก.ข่าวการเมือง และกระบวนการยุติธรรม วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตอนประชาธิปัตย์เลือดไหลไม่หยุด ส.ก.
ทิ้งพรรค หนีแพ้เลือกตั้ง 

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล อย่าง "พรรคสีฟ้า-ประชาธิปัตย์" ตามข่าว จะมีการ
ประชุมใหญ่สามัญวันอาทิตย์นี้ 19 ก.ค. นี้ ซึ่งต้องลุ้นว่า จะมี แรงกระเพ่ือมภายในพรรค ถึงข้ันมี กรรมการบริหารพรรค
ลาออก ก่อนวันประชุมใหญ่ เพ่ือท าให้มีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ อย่างที่เคยมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ หรือไม่ 

แต่สิ่งที่พอวางใจได้ว่าจะไม่มีรายการไล่หัวหน้าพรรค เอาแบบพรรคพลังประชารัฐ ก็เพราะความไม่พอใจ
สมาชิกประชาธิปัตย์บางกลุ่ม ที่ร้อนแรงมาก่อนหน้านี้ได้ระบายออกไปแล้วกับการปิดห้องคุยกันที่เกาะเสม็ด เรียกว่า ไป
เสม็ดเสร็จทุกราย เลยท าให้ แรงกระเพ่ือมภายในพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้เริ่มสงบนิ่งไปแล้ว 

ผลการสัมมนาเกาะเสม็ด มีข้อสรุปส าคัญหลายเรื่องที่ผู้บริหารพรรครับไปด าเนินการ เช่นจะมีการประเมินผล
การท างานของรัฐมนตรีของพรรคทุกคนภายใน 2 สัปดาห์ ท าให้ถึงตอนนี้ ยังยากต่อการคาดการได้ว่า รัฐมนตรีของ
ประชาธิปัตย์คนไหน เข้าข่าย อาจโดนปรับออก คนที่เคยมีข่าวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่าง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.
ศึกษาธิการ จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ หรือสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ก็ไม่แน่ อาจมีบางคนได้อยู่ต่อ แต่ถ้า
ถึงขั้นจะไม่มีการปรับเปลี่ยนคนเป็นรัฐมนตรี กันเลย คนในพรรคบางกลุ่มที่จ้องรอเสียบอยู่ อาจไม่ยอม  สภาพทาง
การเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ นับแต่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมาหนึ่งปี สถานการณ์ท่ีทรุดลงหลังจากพ่ายการเลือกตั้ง ยัง
ไม่กระเตื้องขึ้นมากนัก เอาแค่ปัญหาภายในพรรค ก็พบว่า มีแต่สมาชิกพรรคลาออก ไม่ใช่แค่ระดับแกนน าพรรค อดีต
รัฐมนตรี อดีต ส.ส.ที่ทยอยลาออกกันไปหลายคนเช่น กรณ์ จาติกวนิช อดีตรมว.คลัง หัวหน้าพรรคกล้าปัจจุบัน -พีระ
พันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีต รมว.ยุติธรรม -นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลกสามสมัย แล้ว 

ในส่วนของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างพวก อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือ ส.ก. 
ก็มีทยอยลาออกกันไปอย่างน่าใจหาย เพราะ ส.ก. ถือเป็นฐานเสียงใน กทม. ที่แข็งแกร่งมากของพรรค แต่ท าท่าว่าวันนี้
เปลี่ยนสภาพแล้ว 

อันเป็นผลสะเทือนจากการแพ้เลือกตั้งใหญ่ครั้งล่าสุด ประชาธิปัตย์สูญพันธุ์ในกรุงเทพ ท าเอาบรรดา ส.ก.ของ
ประชาธิปัตย์ เกิดสภาวะระส่ าระสาย กันหลายคน เพราะประเมินแล้วว่า กระแสประชาธิปัตย์ในกรุงเทพฯ ที่ตกต่ าลง 
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ถึงตอนนี้ แม้ประชาธิปัตย์จะเป็นพรรครัฐบาล แต่กระแสพรรคในภาพรวม ยังไม่ดีขึ้น หลังเวลานี้ ประชาธิปัตย์ มีคู่
แข่งขันใหม่ๆ เกิดขึ้นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งพรรคพลังประชารัฐ และพรรคอนาคตใหม่ หรือพรรคก้าวไกล ใน
ปัจจุบัน และยังมีคู่แข่งเก่า อย่าง พรรคเพ่ือไทย ตลอดจน ก็ยังจะมีพรรคการเมืองอ่ืน ๆที่ ก าลังคิดวางแผนสร้างฐาน
เสียงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครโดยเริ่มจาก สนามท้องถิ่น ที่ก็จะเข้ามาเป็นตัวแปรแบ่งคะแนนไปอีก อย่าง ภูมิใจไทย ของ 
เสี่ยหนู อนุทิน ชาญวีรกูล เลยท าให้ บรรดาอดีตส.ก.ประชาธิปัตย์ คิดหนักบางรายประเมินแล้วว่า อยู่ประชาธิปัตย์ต่อ 
อาจมีสิทธิ์ร่วง เหมือนพวกอดีตส.ส.กทม.ที่สอบตกระนาว จึงมีกระแสข่าวว่า อดีตส.ก.บางคน คิดท้ิงพรรค และบางราย
ถูกพลังประชารัฐ ติดต่อทาบทาม ไปแล้ว หากสัญญาณเลือกตั้งท้องถิ่นดังขึ้นก็คงจะรู้ใครเป็นใคร  จากเดิม ที่มีการ
เลือกตั้งส.ก.ครั้งสุดท้าย สมัยปี 2553 ที่มีส.ก.รวมทั้งสิ้น 61 คน ประชาธิปัตย์ กวาดไปร่วม 46 คน ทิ้งขาดเพ่ือไทย ที่ได้ไป 
14 คน แบบไม่เห็นฝุ่น  

แต่ส าหรับวันนี้ อดีตส.ก.ประชาธิปัตย์ทิ้งพรรคไปแล้ว และก าลังตัดสินใจก็ไม่ใช่น้อย ที่ย้ายออกจากพรรคไป
บ้างแล้ว ก็มีเช่น นายประเสริฐ ทองนุ่น อดีตสก.บางกะปิ ที่ย้ายไปอยู่กับพรรคเพ่ือไทย  โดยรายนี้ถือเป็นเบอร์แข็งของ
ประชาธิปัตย์ ก็ถึงขั้นวันมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทย ระดับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เจ้าแม่กทม.ของเพ่ือไทย 
ลงมาต้อนรับเอง นอกจากนี้ก็ยังมี น.ส.รัชติกาล แก้วเกิดมี อดีต ส.ก. ประชาธิปัตย์ เขตสายไหม เป็นต้น และท่ีเป็นข่าว
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ก็กรณีของ นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร หรือ เฮียล้าน อดีตส.ก.เขตจอมทอง ห้าสมัย สามีของ นาง
นันทพร วีรกุลสุนทร อดีต ส.ส.กทม.ประชาธิปัตย์ และตายพิรกร ลูกชาย เป็นอดีตส. ก. เช่นกัน ครอบครัวนี้ได้ลาออก
จากพรรคประชาธิปัตย์ ไปอยู่กับพรรคสีส้ม พรรคก้าวไกล  หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยน คาดว่า น่าจะมีอดีตส.ก.
ประชาธิปัตย์อีกส่วนหนึ่ง โบกมือลาออกเช่นกัน เพราะยิ่งใกล้เลือกตั้งท้องถิ่น พลังดูดจากบางพรรคการเมืองที่กุมความ
ได้เปรียบทางการเมือง ก็ยิ่งรุนแรง ย่อมท าให้ อดีตส.ก.ประชาธิปัตย์บางคน หวั่นไหว ถอดใจ ยอมทิ้งพรรค ไปกับ
ทางเลือกท่ีดีกว่า 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/crime/detail/9630000072814 
 

  

https://mgronline.com/crime/detail/9630000072814
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16 กรกฎาคม 2020 เวลา 0:00 

 “ขอโทษ” ใช้บ่อยจนไม่ขลัง แต้มบุญการเมืองใกล้หมด 

 
พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เพียงแต่จะกู้เงินเก่ง แต่ยังเป็นคนที่กล่าวค า "ขอโทษ" เก่งด้วย 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม น่าจะเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีล าดับต้นๆที่ชอบกล่าวค า

ว่า "ขอโทษ" เพราะล่าสุด 14 ก.ค.ได้ออกมาขอโทษคนไทยต่อเหตุการณ์การ์ดตกที่ปล่อยคนต่างชาติหลุดจากการกักตัวในช่วง
โควิด "เสียใจขอโทษประชาชนคนไทยด้วย ซึ่งหลายปัญหาเป็นสิ่งไม่คาดคิด และได้เน้นย ้าที่ประชุมครม.และศบค.ให้ทบทวน
มาตรการต่างๆ เพราะมีผลกระทบความปลอดภัยต่อประชาชนโดยรวม" ค าพูดจากพล.อ.ประยุทธ์ 

หากจะบอกว่าพล.อ.ประยุทธ์ต้องการพยายามดับร้อนให้กับคนในประเทศไทยก็คงไม่ผิดนัก เพราะภายหลังจากเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ถล่มใส่รัฐบาล แม้กระแสในโลกออนไลน์จะเป็นเพียงโลก
คู่ขนานกับโลกแห่งความเป็นจริงเท่านั้นและหลายครั้งพล.อ.ประยุทธ์ จะไม่ค่อยแยแเสเท่าใดนัก แต่ส าหรับครั้งนี้การพูด "ขอ
โทษ" ย่อมแสดงให้เห็นด้านหนึ่งว่าพล.อ.ประยุทธ์ ก็ชายคามองโลกคู่ขนานเหมือนกัน สถานการณ์การ์ดตกที่จังหวัดระยอง
และย่านสุขุมวิทนั้นเป็นการย้ าให้เห็นถึงความล้มเหลวและความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินของพล.อ.ประยุทธ์อีก
ครั้งที่อาจเรียกว่าซ้ าแล้วซ้ าเล่า 

ย้อนกลับไปท่ีพฤติกรรมการกล่าวค าว่า "ขอโทษ" ของพล.อ.ประยุทธ์ จะพบว่านอกเหนือไปจากวันที่ 14 ก.ค. 
นายกฯประยุทธ์ ได้ใช้ค านี้ซ้ าแล้วซ้ าเล่าหลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์โควิด19 ได้มีการกล่าวขอโทษซ้ าๆกันถึงสอง
ครั้งต่างกรรมต่างวาระ 

เริ่มที่เดือนมี.ค.เป็นห้วงเวลาที่โควิดก าลังระบาด ประชาชนเริ่มตื่นตระหนกน ามาสู่การกักตุนหน้ากากอนามัย จน
ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้เรียกร้องให้พรรคถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ปรากฎว่าเมื่อผู้สื่อข่าวได้สอบความคิดเห็น
ของพล.อ.ประยุทธ์ ก็ได้ค าตอบว่า "ก็ถอนไปสิ" กลายเป็นประเด็นใหญ่โต ก่อนที่นายกฯจะกลับล าพร้อมกับบอกขอโทษที่ได้
ตอบค าถามเร็วเกินไป 

การขอโทษกันระหว่างพรรคการเมืองอาจจะยังไม่ส่งผลถึงประชาชนมากนัก แต่กับการขอโทษประชาชนเพราะได้
สื่อสารกับประชาชนผิดพลาดไปนั้นเป็นเรื่องที่สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวง 

โดยเมื่อเดือนเม.ย. รัฐบาลมีนโยบายจะจ่ายเงินเยียวยาเพ่ือช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในเวลา
นั้นเองพล.อ.ประยุทธ์ สื่อสารออกมาว่ารัฐบาลมีเงินส าหรับการเยียวยาให้กับประชาชนเพียงเดือนเดียวเท่านั้น "ผมเห็นใจและ
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สงสาร ผมร้อนใจมากกว่าท่าน คณะกรรมการที่ก ากับดูแลและติดตาม ได้บูรณาการข้อมูล ตรวจสอบการเยียวยา เพ่ือให้
ทั่วถึง แต่ต้องยอมรับความจริงว่าเงินที่รัฐบาลจะน ามาเยียวยานั้นมาจากงบกลางจ านวน 50,000 ล้านบาท เดิมจะเยียวยา 3 
ล้านคน ซึ่งจะเยียวยาได้ 3 เดือน หรือ 15,000 บาทต่อคน แต่เมื่อจ านวนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ เราไม่ทิ้งกัน.com มี
จ านวนมากถึง 9 ล้านคน ท าให้รัฐบาลมีเงินเยียวยาได้เพียงเดือนเดียว เพ่ือรองรับประชาชนที่เดือดร้อน 9 ล้านคน" พล.อ.
ประยุทธ์ กล่าวเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 

การพูดออกมาเช่นนั้นยิ่งท าให้ทัวร์ลงมาที่พล.อ.ประยุทธ์ มากขึ้นในท านองว่ารัฐบาลก าลังผลักภาระให้กับประชาชน 
ทั้งๆที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการงดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงเป็นที่มาที่พล.อ.ประยุทธ์ต้องออกมาขอโทษเมื่อวันที่ 16 
เม.ย. โดยระบุว่า "ขอโทษที่การแถลงข่าววานนี  (15 เม.ย.) ท้าให้เกิดความไม่สบายใจ น้าไปสู่การเคลื่อนไหวอีกมากมาย แต่
ขอยืนยันว่า รัฐบาลจะดูแลประชาชนใน 3 เดือนนี ให้ได้" 

ไม่เพียงเท่านี้ ย้อนกลับไปในกรณีการกล่าวค าถวายสัตย์ไม่ครบและสุ่มเสี่ยงต่อการท าให้การได้มาซึ่งรัฐบาลมิได้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พล.อ.ประยุทธ์ เคยใช้เวทีการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทั่ว
ประเทศกล่าวขอโทษคณะรัฐมนตรีให้เห็นมาแล้ว 

“เรื่องแรกที่เป็นประเด็นส าคัญ ผมขอเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ หรืออะไรก็
แล้วแต่ ผมเป็นห่วงกังวลอยู่อย่างเดียวว่าจะท าอย่างไรถึงท างานได้ ก็หวังให้ทุกคนได้ท างานต่อไป อย่างไรก็ตาม ต้องไป
ศึกษาในรัฐธรรมนูญดูว่าเขียนว่าอย่างไร อย่างไรก็ตาม ก็คงยังมีรัฐบาลอยู่ และไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ก็ต้องขอโทษบรรดา
รัฐมนตรีด้วย เพราะผมถือว่าผมได้ท าของผมเต็มที่แล้ว” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

ที่ผ่านมา นายกฯมีทั้งค า ‘ขอโทษ-เสียใจ-ขอรับผิดชอบ’ แน่นอนว่าการกล้าท ากล้ารับย่อมเป็นวิสัยที่ดี แต่การ
กล้าประกาศขอโทษและรับผิดชอบโดยท่ีไม่ได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ยิ่งท าให้แต้มบุญทางการเมืองหมดลงไปทุกที 
และเม่ือแต้มบุญหมดลง ย่อมหมายถึงความชอบธรรมที่ไม่เหลือพอจะบริหารประเทศอีกต่อไป 
 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/13476?utm_source=homepage&utm_medi

um=internal_referral&utm_campaign=debate 

 

 

  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/13476?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/special_article/13476?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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16 ก.ค. 2563-00:50 น. 

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง :  
เลือกตั้ง ปากน้ า กรุงศรีวิไล สุทินเผือก เด่น เพื่อไทย ก้าวไกล 
วิเคราะห์การเมือง 
    

 
เลือกตั้ง ปากน้ า  

 เลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ เริ่มมีความเด่นชัดขึ้นเป็นล าดับเด่นชัดอย่างแรกสุดก็คือ ป็นการ
เลือกตั้งซ่อมจากกรณี “ใบเหลือง” นั่นหมายความว่า อดีตส.ส.เจ้าของพื้นที่ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก  ยัง
สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง ตรงนี้อาจเป็นจุดได้เปรียบของพรรคพลังประชารัฐ  เด่นชัดอย่างที่สองก็คือ ไม่ว่า
พรรคเพื่อไทย ไม่ว่าพรรคก้าวไกล(อันเป็นอวตารแห่งพรรคอนาคตใหม่) ก็ประกาศความพร้อมจะส่งผู้สมัครลง
ชิง 
ความเด่นชัดนี้ท าให้สนามเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการมีความเข้มข้น 
  ความเข้มข้นอย่างยิ่งอยู่ที่ความเป็นแชมป์เก่าของ  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ต้องยอมรับว่าคะแนนที่
ได้มากว่า 40,000 คะแนนของ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เมื่อเดือนมีนาคม 2562 มาจากองค์ประกอบหลาย
ส่วนในทางการเมืองเป็นคะแนนเดิมของ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ที่มีอยู่ ประสานเข้ากับฐานคะแนนเดิมของ
กลุ่ม“อัศวเหม” ที่เคยยึดครองพื้นที่สมุทรปราการมาอย่างยาวนาน ก่อนจะถูกพรรคไทยรักไทย พรรคพลัง
ประชาชน พรรคเพ่ือไทย แย่งยึดเอาไป 
ประสานเข้ากับสถานะแห่งพรรคพลังประชารัฐ 
  พรรคพลังประชารัฐในสถานการณ์พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล แย่งคะแนนกันหากมองตามฐานข้อมูล
เดิมการที ่พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลไม่สามารถร่วมมือ กันในทางการเมืองเท่ากับเดินหน้าเข้าสู ่จ ุดที่
เสียเปรียบอย่างเด่นชัดเพราะพรรคก้าวไกลอาจไปแย่งคะแนนพรรคเพื่อไทยแต่ถ้ามองว่าพรรคก้าวไกลสร้าง
ความแตกต่างอย่างเด่นชัดในกระบวนการท างานในสภาผู้แทนราษฎร ตรงนี้ก็อาจจะท าให้เป็นโอกาสได้ในทาง
การเมือง 
 

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fanalysis-today-politics%2Fnews_4510927
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fanalysis-today-politics%2Fnews_4510927
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fanalysis-today-politics%2Fnews_4510927
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/sod2-6.jpg
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แต่ทั้งหมดนี้จะชี้ขาดอย่างเด่นชัดในวันที่ 9 สิงหาคม 
  ถามว่าเหตุใดพรรคก้าวไกลจึงลงพื้นที่อย่างถี่ยิบก่อนพรรคการเมืองอื่นค าตอบเพราะว่าแนวทางพรรค
ก้าวไกลทั้งไม่เหมือนพรรคเพื่อไทย ทั ้งไม่เหมือนพรรคพลังประชารัฐเพราะไม่มีระบบหัวคะแนนและเน้น
นโยบายและแนวทางเป็นหลัก 
ตรงนี้อาจเป็น “เป้าหมาย” ของพรรคก้าวไกลก็เป็นได้ 
 

 อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4510927 
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โพลการเมืองวิวาทะ 
 

 
ผลการส ารวจความคิดเห็นประชาชนหรือโพล กลายเป็นวิวาทะทาง การเมืองอีกครั้ง เมื่อส านักวิจัยซูเปอร์โพล

เผยแพร่ผลการส ารวจ มีกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 90.08 ต้องการให้ปรับรัฐมนตรี ที่เคยเป็นแกนน า กปปส. ออกไป โดย
อ้างว่าสร้างความขัดแย้ง วุ่นวาย แก่งแย่งต าแหน่งรัฐมนตรี บนความทุกข์ประชาชน 

มีเสียงตอบโต้ทันควันจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเกมหรือมีวาระซ่อนเร้นหรือไม่ ท าไมโพลจึงถามเฉพาะเจาะจงขนาดนั้น จู่ๆ ก็ถาม
ขึ้นมาในขณะทีจ่ะมีการปรับคณะรัฐมนตรี อยากให้ประชาชนดูและตัดสินด้วยตนเอง 
ก่อนหน้านี้ไม่นานเคยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซูเปอร์โพลที่ดุเดือดจาก ส.ส.พปชร.บางคน โดยกล่าวหาว่าผลของโพลมักจะ
เป็นผลด้านลบต่อ ส.ส.บางกลุ่มของ พปชร. ที่ออกมาเคลื่อนไหว เพ่ือเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งหัวหน้า
พรรคและเลขาธิการพรรค และมักจะเป็นผลบวกต่อรัฐมนตรีบางกลุ่มในพรรค 

รัฐธรรมนูญ 2560 ห้ามผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง รวมทั้งรัฐมนตรีและ ส.ส.ไม่ให้เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นใน
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าเป็นบุคคลต้องห้าม ไม่ให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ที่เป็น
รัฐมนตรี หรือ ส.ส.อยู่แล้วต้องพ้นจากต าแหน่งแต่รัฐมนตรีไม่ได้ห้ามท าโพลการเมือง 
แต่มีกฎหมายพรรคการเมืองระบุว่า การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน โดยไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการชี้น า หรือมี
ผลต่อการตัดสินใจ ในการเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด จะกระท ามิได้ เป็นการห้ามท าโพลเพ่ือชี้น าการเลือกตั้ง รวมทั้ง
ห้ามเผยแพร่ผลโพล ในช่วง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง แต่มีบทลงโทษเพียงเล็กน้อย คือจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน แต่ถ้าเป็นโพ
ลการเมืองที่จงใจบิดเบือนข้อเท็จจริง เพ่ือประโยชน์ทางการเมืองอย่างชัดแจ้ง เช่น ใส่ร้ายด้ วยความเท็จ หรือจูงใจให้
เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ถือเป็นความผิดร้ายแรง มีบทลงโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี 
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี แต่ถ้าอ้างว่าเป็นผลโพลจะมีความผิดหรือไม่? 

รัฐธรรมนูญห้ามนักการเมืองเป็นเจ้าของสื่อ เพ่ือไม่ให้ใช้สื่อเป็นกระบอกเสียง เพ่ือ โฆษณาคุณงามความดีของ
พรรค และบดขยี้พรรคตรงข้าม แต่ไม่ให้ห้ามท าโพล ยกเว้นในช่วงการเลือกตั้ง โพลกลายเป็นเครื่องมือส าคัญทาง
การเมือง หลายพรรคอาจมีส านักโพลของตนเอง แต่จะต้องเป็นโพลแท้มิฉะนั้นประชาชนจะเสื่อมศรัทธาโพล. 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1889672 
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สมการการเมือง 
 

 
 
 
การปรับ ครม.จะช้าจะเร็วก็ต้องปรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ในฐานะผู้น าประเทศและหัวหน้าทีม

เศรษฐกิจ พูดเอาไว้ชัดเจนว่า มีการปรับทีมเศรษฐกิจแน่ ถ้าโฟกัสไปทีมเศรษฐกิจ ก็น่าจะเป็นทีมเศรษฐกิจที่มาจาก 
พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งหมายถึง กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มี สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นว่าการฯ กระทรวงการคลัง ที่มี 
อุตตม สาวนายน เป็น รมว.คลัง และ สันติ พร้อมพัฒน์ เป็น รมช.คลัง กระทรวงพลังงาน ที่มี สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็น 
รมว.พลังงาน ประเด็นปัญหามีอยู่ 2-3 ข้อ 

กระทรวงการคลัง และ กระทรวงพลังงานเป็นโควตานายกฯ หรือ โควตาพลังประชารัฐ ถ้าเป็นโควตาของพลัง
ประชารัฐ ก็ต้องแล้วแต่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะเสนอชื่อใครขึ้นมาเป็น
รัฐมนตรีว่าการ แต่ถ้าเป็น โควตากลางหรือโควตานายกฯ แล้วแต่ นายกฯ จะเลือกใครเข้ามาจะเป็นคนนอกหรือคนในก็
ได้ หรือถ้าเป็นโควตาพลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ ก็อาจจะขอ เปลี่ยนชื่อรัฐมนตรี มาใหม่ถ้าเห็นว่า ไม่เหมาะสมแต่ก็
ต้องเป็นคนที่พรรคการเมืองเสนอขึ้นมา 

สายหนึ่งมีการวิเคราะห์กันว่า การที่ สี่ยอดกุมาร ลาออกจาก พลังประชารัฐ ก็เพ่ือให้ พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจ 
ปรับ ครม.ได้ง่ายขึ้น เพราะถ้าจะให้ สี่ยอดกุมาร อยู่ต่อ ก็จะถือว่า เป็นโควตานายกฯ หมากเกมนี้เลยมีการปล่อยข่าวกัน
ว่า ทั้ง อุตตม และ สนธิรัตน์ จะได้อยู่ที่เดิมเพราะเป็นโควตากลางของนายกฯ 

อีกสายหนึ่งก็บอกว่า ต้องเป็นโควตาของ พลังประชารัฐ เพราะทั้งสองกระทรวงเศรษฐกิจที่ อุตตม และ สนธิ
รัตน์ ได้นั่งว่าการฯ เพราะเป็น สมาชิกพลังประชารัฐ เมื่อคนลาออกไปแล้ว ก็เป็นสิทธิของพรรคที่จะส่งคนใหม่เข้าไปท า
หน้าที่แทน ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวว่าใน พลังประชารัฐ จะมีแคนดิเดต รมต.เศรษฐกิจ หลายคนที่ชิงด ากันอยู่เช่น 
กระทรวงพลังงาน มีการอ้างว่า สุริยะ ทวงสัญญาตั้งแต่ตอนตั้งพรรคว่าจะให้นั่ง กระทรวงพลังงาน ไม่ใช่ อุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ มีข่าว สันติ พร้อมพัฒน์ ก็เสนอตัวที่จะเป็น รมว.พลังงานด้วยอีกคน หรือ กระทรวงแรงงาน ที่ฝ่าย สุชาติ ชม
กลิ่น แกนน า ส.ส.ภาคตะวันออกเคยได้รับสัญญาณว่าจะให้นั่งต าแหน่งนี้ ปัญหาเลยอีนุงตุงนัง 

จะบอกว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนตัดสินใจปรับ ครม.ไม่มีใครเถียง เพราะเป็นหัวหน้ารัฐบาล แต่ พล.อ.ประยุทธ์ 
ก็คุมได้แต่ในฝ่ายบริหาร กิจการในสภาไปล้วงลูกไม่ได้ 

กลายเป็นจุดอ่อนในการบริหาร เพราะถ้า กฎหมายรัฐบาลไม่ผ่าน โดยเฉพาะกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวกับการเงิน
ของประเทศ เช่น ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย เป็นต้น 
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สมมติว่าในวาระ 2-3 ที่จะเข้าสภา เกิดเชื้อปะทุที่มีต้นตอจากความไม่พอใจกรณีการปรับ ครม. รัฐบาลแพ้เสียง

โหวตในสภาหรือสภาล่มไม่เป็นขบวน พล.อ.ประยุทธ์มีทางเลือกอยู่สองทางเท่านั้น 
ไม่ยุบสภาก็ลาออก 

ถ้ายุบสภาช่วงนี้ไม่เป็นผลดีกับ พล.อ.ประยุทธ์และรัฐบาล คะแนนนิยมอยู่ในช่วงขาลง พรรคก้าวไกล กับ พรรค
เพ่ือไทย น าอยู่หลายขุม แต่ก็อย่าไปคิดว่า นักการเมืองกลัวการเลือกตั้ง ถึงเวลาจนตรอกจริงๆการเลือกตั้งเป็นเกมที่
นักการเมืองถนัดท่ีสุด. 

หมัดเหล็ก 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1889735 
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"สี่กุมาร" ถอยเปดิทาง 

 
“ทัวร์ลง” อารมณ์สังคมเกรี้ยวกราด 
โลกโซเชียลกระหน่ าอัด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รัฐบาล ศบค. 

เรื่อยไปจนถึงกองทัพ 
หวั่นโควิดกลับมาระบาดภายในประเทศจากกรณีล่าสุด “คณะทูตซูดาน-ทหารอียิปต์”รัฐบาลการ์ดตก พลาด

เสียเอง ทั้งที่ก าชับก าชาประชาชนอยู่ตลอด ขอความร่วมมือแถมข่มขู่ปิดสถานที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม กลายเป็นปมสอง
มาตรฐานระหว่างประชาชนทั่วไปกับระดับ “วีไอพี” หลังประเทศไทยปลอดเชื้อภายในมากว่า 50 วัน จนทั่วโลกแซ่ซ้อง
สรรเสริญ มาวันนี้คนไทยต้องกลับมาหวาดผวา แพนิคก าเริบอีกหน โรงเรียน โรงแรมที่เข้าข่ายเสี่ยงต้องแห่แหนกันปิด
ด้วยความจ าเป็นและจ าใจ โดยเฉพาะที่ระยองเมืองท่องเที่ยวทางทะเล วิกฤติสาหัส ลูกค้าจองโรงแรมที่พักไว้ยกเลิก
กราวรูด 90% เสียหายย่อยยับ น่าเห็นใจผู้ประกอบการในอารมณ์หักมุมจ่อกลับมาโกยรายได้กลายเป็นเจ๊งซ้ าซาก 
ชั่วโมงนี้ไม่ว่าฝ่ายต้าน ฝ่ายเชียร์ หรือคนกลางๆ ออกอาการหัวร้อนพร้อมใจกันสาดอารมณ์ใส่รัฐบาล ตัวการน าภัยมา
ใกล้ตัวอีกรอบ “นายกฯลุงตู่” ยืดอกออกมารับผิดชอบเอง นักเลงพอ ถือว่าดีกว่าโบ้ยไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือโบ้ยไป
โบ้ยมาเหมือนบางหน่วยงานจนน่ารังเกียจ เพราะกลัวกระเด็นหลุดจากต าแหน่ง  นี่คือวัฒนธรรมอ านาจแบบไทยๆ ห่วง
ตัวเองมากกว่าประเทศชาติ น่าสมเพช งานนี้ “ลุงตู่” ได้แต้มภาวะผู้น าเต็ม 10 ไม่หัก ซื้อใจเจ้าหน้าที่ทุกระดับประทับใจ 
พร้อมถวายหัวท างานให้ต่อ เพราะเห็นแล้วว่าตัวเองไม่ใช่กระโถนรองรับความผิดพลาด 

กระนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนให้รัฐบาลต้องทบทวนมาตรการหลายอย่าง ในภาวะที่ต้องป้องกันโค
วิด เศรษฐกิจก็ต้องเดิน ถ้าปิดบ้านปิดเมืองกันอีกรอบคงไม่ไหวแน่ อารมณ์คนยอมตายดีกว่ากลับไปล็อกดาวน์ ขณะที่
รัฐบาลก็ไม่เหลือเงินมากระหน่ าอัดมาตรการเยียวยาแล้ว  ดังนั้นต้องรีบจัดการปัญหาเฉพาะหน้าให้รวดเร็วเฉียบขาด 
สะอาดหมดจด ฟ้ืนความเชื่อมั่นกลับมาเร็วที่สุด 15 ก.ค.ลงทะเบียนวันแรก “เราเที่ยวด้วยกัน” โครงการปันสุขของ
รัฐบาลกร่อยไปถนัดใจ ยังดีที่สามารถใช้ได้ถึงเดือน ต.ค. ถ้ามองแง่ดีรัฐบาลสะสางปัญหาได้เร็วคงได้กลับมาเที่ยวกัน
บันเทิง แต่ถ้าทุกอย่างไม่เป็นใจผลออกมาในแง่ลบ โครงการอาจต้องเลื่อนยาว หรือล้มเลิก สถานการณ์ไม่สู้ดีนายกฯนิ่ง
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นอนใจไม่ได้ ต้องรีบบินด่วนไปถึงระยอง เช่นเดียวกับการปรับ ครม.อึมครึมนานไปไม่ดีแน่ ยิ่งปล่อยไว้ยิ่งปั่นป่วนบั่น
ทอนรัฐบาล เศรษฐกิจก็รอการแก้ไขชักช้าไม่ได้ 

ข่าวล่ามาเร็วสัญญาณชัดแจ้ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ พร้อมคณะสี่กุมาร ประกาศยอมถอย
ลาออกยกทีมเปิดทางให้ “ลุงตู่” ปรับ ครม. เพราะเห็นใจที่ก าลังโดนฝ่ายการเมืองขย่มหนัก “พ่ีใหญ่บิ๊กป้อม” พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หัวหน้าพรรคประชารัฐ และทีมงานกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ เดิม
เกมรุกฆาตหนักข้อขึ้นทุกที นายกฯจ าเป็นต้องท าอะไรสักอย่าง  “ลุงตู่” ไลน์หา “สมคิด” ยอมรับล าบากใจ รู้สึกแย่ ไม่รู้
จะพูดต่อหน้ายังไง เพราะอยู่กันมานาน แต่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับ ครม.ด้วยเหตุผลทางการเมือง 

“สมคิด” ตอบกลับไปว่า รู้สถานการณ์ดี นายกฯไม่ต้องกังวลรู้ดีว่าในใจลึกๆนายกฯคิดอย่างไร ด้วยเหตุผล
การเมืองยังไงก็หนีไม่พ้นต้องตัดสินใจเช่นนี้ ลาจากกันด้วยดี “สมคิด” เตรียมตัวกลับไปรักษาสุขภาพเหมือนที่แจ้งนายก
ฯไว้ตั้งแต่รอบแรก แต่ “ลุงตู่” ก็ไว้ไมตรี บอกอย่าทิ้งกัน คอยอยู่ข้างหลังเป็นแบ็กอัปให้ด้วย งานนี้ได้ครื้นเครงกันทุก
ป้อมค่าย เก้าอ้ีว่างบานตะไท วิ่งวุ่นฝุ่นตลบกันอีกยกแน่นอน จากที่เคยรวมตัวกันเฉพาะกิจ ศัตรูของศัตรูคือมิตรอาจถึง
เวลาต้องกลับมาเป็นศัตรูกันเองใหม่ เหนืออ่ืนใดการปรับ ครม.ด้วยเหตุผลทางการเมืองก็ส่วนหนึ่ง แต่เหตุผลของ
บ้านเมืองย่อมส าคัญกว่า มิฉะนั้นเสียงก่นด่าเปิดเปิงการเมือง “โอลนอร์มอล”สัญญาณแบบนี้แน่นอนว่าการปรับ ครม.
จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ แต่โฉมหน้า ครม.ที่อยู่ในใจ “ลุงตู่” คือตัวแปรส าคัญ โดยเฉพาะ “โควตากลาง-ทีมงานเศรษฐกิจ” จะ
มือถึงและฟ้ืนความเชื่อมั่นให้รัฐบาลได้แค่ไหน เพราะสถานการณ์ที่รอตรงหน้าทั้งมหาวิกฤติเศรษฐกิจโควิดรอบสอง ท้า
ทายอันตรายทุกฝีก้าว หัวเลี้ยวหัวต่อเดิมพันอยู่รอด ไม่เหลือโอกาสให้แก้ตัว. 

ทีมข่าวการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1890237 
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เมื่อลุงล าบากใจ ก็ไปดีกว่า เหตุผลง่ายๆ ของการตัดสินใจของ “สมคิดและสี่กุมาร”  
 

 
 

**เมื่อลุงล าบากใจ ก็ไปดีกว่า เหตุผลง่ายๆ ของการตัดสินใจของ “สมคิดและสี่กุมาร” 
เข้าเรื่องเลย เรื่องปัญหาสุขภาพที่ “รองสมคิด” พูดคงใช่ แต่คงไม่ใหญ่เท่าสุขภาพจิต การตัดสินใจออกจากต าแหน่งของ 
“สมคิดและทีม” ก็เพ่ือเปิดทางให้การปรับคณะรัฐมนตรีที่เป็นอ านาจนายกฯ จัดการได้โดยไร้เงื่อนไข ซึ่งที่ผ่านมา มีแรง
กดดัน บีบคั้นนายกฯจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักการเมือง โดยเฉพาะในพรรคพลังประชารัฐไม่หยุดหย่อนถึงกับส่ง

บรรดา ส.ส. ออกมาโจมตี “ลุงตู่” ตลอดเวลา เล่นไม่เลิก เล่นการเมืองจนถูกมองว่า นายกฯ ก าลังปล่อยให้นักการเมือง
กลุ่มนี้มาอยู่เหนือตัวเอง 

จะไปว่า “ลุงตู่” ก็ไม่ได้ที่แกพูดก็ถูกว่า ส.ส.มาจากการเลือกตั้ง ผ่านเสียงของประชาชน พรรคก็เลือกกันมาอีก
ทีว่าจะให้ใครนั่งอะไร ยังไงประชาชนก็เลือกเขามา แต่ค้านลุงหน่อยนะ หน้าที่ของ ส.ส. คือ ออกกฎหมายนิติบัญญัตินะ
ลุง ไม่ใช่มาข่ีคอกันแย่งเก้าอ้ีในยามบ้านเมืองก าลังวิกฤตแบบนี้ 

แว่วมาว่า งานนี้ “พ่ีใหญ่” ไม่พอใจที่ “สี่กุมาร” ลาออกจากพรรค พปชร. ไปเป็นโควตาคนท างานของนายกฯ 
จึงส่งลิ่วล้อออกมาสวนลุงตู่ตลอดเวลาว่า ต าแหน่งเหล่านี้ คือ โควตาพรรค ดั่งส านวนที่ว่า...หัวไม่ให้ท้ายหางย่อมไม่
กระดิก !! 

“ลุงตู่” เองทางหนึ่งก็รับรู้ว่า วันนี้จะต้องมาถึง อีกทางก็เดินสายหาตัวตายตัวแทนไว้ แต่จะให้ลุงออกปากเองก็
กระไรกับคนท่ีช่วยจัดให้ทุกอย่างมาตั้งแต่ต้น ทั้งท างาน ประสาน ตั้งพรรค อีกท้ังโพลคนพอใจในผลงานของ “ทีมสมคิด
และสี่กุมาร” มากกว่ารัฐมนตรีคนอ่ืน... โดยเฉพาะ “สนธิรัตน์ และ อุตตม” ที่คะแนนน าลิ่ว 

ไหนๆ ก็อุ้มกันมาถึงขนาดนี้ ก็ท าภารกิจสุดท้ายกับการช่วยนายกฯ ไม่ให้ต้องถูกกดดันทางการเมืองในการ 
“ปรับ ครม.” และไม่ให้เกิดความชะงักงันของการบริหารราชการ เพราะที่ผ่านมา ความไม่แน่นอนของการปรับ ครม. 
ท าให้เกิดภาวะชะงักงันในการบริหารงานหลายเรื่อง ทั้งจากฝ่ายการเมืองที่ลง ไปล้วงลูกข้าราชการ จนไม่เป็นอันต้อง
ท างานให้รัฐมนตรี 

แค่พลันที่มีข่าว “สมคิดและสี่กุมาร” ลาออกจากรัฐมนตรี เดิมที่วอนนาบีก็วิ่งกันฝุ่นตลบ จัดโผจัดต าแหน่งบีบ
นายกฯกันมาโดยไม่มีค าว่า “ยางอาย” กันอยู่แล้วก็ยิ่งได้ใจ ความอหังการ์ไม่เกรง “คนนินทา หมาดูถูก” ก็หนักข้อขึ้น 
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ดังโผมาล่าสุดว่า เก้าอ้ีกระทรวงพลังงานของ “สนธิรัตน์” ที่ว่างลง “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” ตีตราจองแล้ว... แต่ก็
อาจจะต้องบี้กับ “ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” อดีตซีอีโอ ปตท. เด็กหลังบ้านที่พร้อมให้บริการสารพัดท่ีอาจจะเสกมาในโควตา
ของนายกฯหรือ “ปรีดี ดาวฉาย” จากค่ายแบงก์กสิกรไทย ที่เซย์โนไปก่อนหน้านี้ แต่มีผู้ใหญ่โทร.ไปขอให้มาท าหน้าที่ 
รมว.คลัง แทน “อุตตม” 

เรื่องสี่กุมารไม่ได้ซับซ้อน วุ่นกันนักก็ขอไปพักผ่อน มันก็มีแค่นี้จริงๆ แต่ที่ลับ ลวง พราง น่ะพวกเล่นไพ่สองหน้า 
แกล้งอ่อนแอ ท าเป็นยอมแพ้ผู้ร้ายน่ะใครกันจ๊ะ ละครเรื่องนี้ไม่เนียนจริงๆ จับตาดูกันไม่นานนี่ล่ะ ว่าจะขาลงแล้วแจว
เรือต่อกันไหวมั้ย 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000072857 
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