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รวมข่าววันเสาร์
       

รู้
วั
น
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     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวนัที่ 18 กรกฎาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘เพื่อไทย’ ขยบั เรียกทีมส.ก.-ส.ข. ประชุมเรื่องการ ลต.ท้องถิ่นในส่วน

ของ กทม. ย  า จุดยืน พท. ต้องมี สข. 
4 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ พท.คัดทีมท้องถิ่นกรุงเทพฯ ย  าจุดยืนต้องมีส.ข. 6 
3 เนช่ันออนไลน์ "หญิงหน่อย"ปลุกลูกทีมลุยศกึเลือกตั งท้องถิ่น 7 
4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ วัชระค้านตัดพุทธพจน-์สัญลกัษณ์รวงข้าวในโลโก้พรรค ปชป. 8 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'แจ็ค วัชระ' เดือดพลั่ก! เพจปชป.ตัด 'พุทธพจน-์รวงข้าว' เหี ยนโลโก้พรรค   9 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ "ปชป."นิวลุคเปลี่ยนโลโก้ "วชัระ"ค้านอ้างผิดกฎหมาย 10 
7 มติชนออนไลน์ ปชป.เปิดตัว ‘โลโก้ใหม’่ ใช้เฉพาะโซเชียล หวังปรับลุค อดีต ส.ส.โวย 

ส่อผิด กม.พรรคการเมือง คาใจตัดพุทธพจน-์รวงข้าว 
12 

8 ข่าวสดออนไลน์ ตะลึง! ปชป. ผุดโลโก้ใหม่ หวังเปลี่ยนภาพลักษณ์ ก้าวออกจากกรอบเดิม  14 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ประชาธิปัตย์ นิวนอร์มอล ปรับโลโก้ใหม ่ 15 
10 ผู้จัดการออนไลน ์ นายทะเบียน “พลังปวงชนไทย” แจงลงมติขับสมาชิกพรรคตาม

ข้อบังคับ ปัดกลั่นแกล้ง 
17 

11 สยามรัฐออนไลน์ "อนันต์" เผย ศาลนนทบุรี รับค าร้องขับพ้นสมาชิกพรรค ยันไม่คิด
สร้างความแตกแยก หวังให้พรรคก้าวหน้าตามวิถีปชต. 

20 

12 มติชนออนไลน์ รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย เผยศาลรับค าร้องขอเพิก
ถอนค าสั่งขับพ้นสมาชิกพรรค 

22 

13 ไทยรัฐออนไลน์ "อนันต์" ลั่น "ไม่เคยมักใหญ่ใฝ่สูง" ยันสู้แฟร์ๆ-ไม่ใช้วิธีสกปรก 24 
14 ผู้จัดการออนไลน์ ปชป.เดือดอีกรอบรับประชุมใหญ ่"ตั๊น" มาแรงเสียบรมต. กก.บห.ถูก

ท้าทายยึดอ านาจ 
26 

15 มติชนออนไลน์ ‘นายกไก่’ ต้อนรับ กมธ. ปกครองท้องถิ่น ตรวจความพร้อมรับมือ
เลือกตั งฉะเชิงเทรา 

28 

16 ไทยรัฐออนไลน์ ตู่รับ-พลาดได้ "ประสาร" "ทศพร" ปัดร่วมวงคณะรัฐมนตร ี 29 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ โควตารมต.แทน 4 กุมาร 'บิ๊กตู'่ จัดเอง ลงตัว 'ปรีด'ี คุมคลัง คาด 37 
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     ข่าววันนี้ 
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'ไพรินทร'์ ดูพลังงาน   
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปชป.วุ่นก่อนประชุมใหญ่สามญั 52 ส.ส.ขอมีเอี่ยวดันคนนั่งเก้าอี รมต. 

จับตา 6 รายช่ือคว้าพุงปลา! 
38 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'นพดลโพล' พบว่าคนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.8 ชี ระดับคุณธรรมของ
นักการเมือง 'ยุคบิ๊กตู'่ มีค่อนข้างน้อย-ไม่มีเลย 

40 

20 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ “เสรีพิศุทธ”์ ลุยหาเสียงเลือกตั งซ่อม ขอชาวปากน  า สั่งสอน"บิ๊กตู่"
อย่าเสพติดอ านาจ 

41 

21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'สัมพันธ์ ' เผย กมธ.งบ 64 พอใจการท างาน 7 วันแรก ชี  'อุตตม ' 
ลาออก ไม่กระทบ  

43 

บทความ  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนช่ันออนไลน์ นัดชุมนุมใหญ่กลางกรุงไม่สน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ! 44 
2 ข่าวสดออนไลน์ FootNote : บทบาทของ ประวิตร วงษ์สุวรรณ กับแนวโน้มใหม่ในการปรับครม. 46 
3 เนช่ันออนไลน์ 'ทศพร-ประสาร-อาคม' ปฏิเสธร่วมทีมศก.รัฐบาล 47 
4 ผู้จัดการออนไลน ์ ยอมนักกินเมือง! “ลุงไพศาล” เตือน ..จะหิวเป็นผีเปรตร่ าไป “แก้ว

สรร” ชี ชัด นายกฯคนนอกเหนือการเมืองจบแล้ว 
49 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'คารวตาศาสตร'์ ของนายกฯ 52 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ บิ๊กตู่ทุบโต๊ะจิ มรมต. เน้นมืออาชีพปัดสลับเก้าอี ‘ป้อม-ป๊อก’ 56 
7 สยามรัฐออนไลน์ ท าไมไม่ยอมเลอืกตั งท้องถิ่นสักที   62 
8 ข่าวสดออนไลน์ บทบรรณาธิการ : พลังเศรษฐกิจ 65 
9 ไทยรัฐออนไลน ์ ได้เวลาปัดฝุ่นนิรโทษ? 66 
10 ไทยรัฐออนไลน ์ หนักกว่าหาทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ หลัง “ปรมาจารย์กวง” ดร.สมคิด จา

ตุศรีพิทักษ์ และทีม รมต. 4 กุมาร ไขก๊อก 
67 

11 ผู้จัดการออนไลน ์ แท้ก็ “ธานอส” ดีดนิ วปิดต านาน “4 กุมาร” จับตาขุมทรัพย์ “คลัง-พลังงาน” 69 
12 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX ความนิ่ง ของ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ความสงบ เยือก

เย็น พลังประชารัฐ 
73 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ม็อบนักศึกษา จี ยุบสภา-ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 74 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ แยกทาง.. ทางแยก 'ประยุทธ์' 76 
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วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 - 14:26 น. 

‘เพื่อไทย’ ขยับ เรียกทีมส.ก.-ส.ข. ประชุมเรื่องการ ลต.ท้องถิ่นในส่วนของ กทม. ย  า จุดยืน 
พท. ต้องมี สข. 

 
“เพื่อไทย” ขยับ เรียกทีมส.ก.-ส.ข. ประชุมเรื่องการ ลต.ท้องถิ่นในส่วนของ กทม. ย  า จุดยืน พท. ต้องมี สข. 

เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 17 กรกฎาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) มีการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการ
เลือกตั งท้องถิ่นทีมกรุงเทพพรรคเพื่อไทย #รวมพลังสร้างกรุงเทพ โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคพท. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค
กรุงเทพฯ พร้อมด้วย ส.ส.อดีตสก. อดีตสข. และผู้สมัคร ส.ส. สก. ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า นี่คือการประชุมประจ าเดือนของพวกเรา ส าหรับเขตที่น าเสนอผู้สมัคร ส.ก.วันนี ก็
จะมีความคืบหน้าจากคณะกรรมการคัดสรรรอบที่ 1 ซึ่งเราได้มีการคัดสรรตั งแต่เดือนมกราคมแล้วหยุดไป จากนั นมา
ด าเนินการต่อในเดือนพฤษภาคม ทีมงานเราในกทม. จัดประชุมกันทุกเดือนเพื่อปรับปรุงปัญหาเรื่องโครงสร้าง และเพื่อ
พูดคุยกันเรื่องพ.ร.บ.กรุงเทพมหานครที่มีการตัดอ านาจประชาชนในบางส่วนออกไป โดยมีแนวคิดตั งแต่ คสช. ยึด
อ านาจเข้ามา โดยมีการรวบอ านาจสร้างรัฐราชการขึ น รวบอ านาจไม่ให้มี ส.ข. แล้วใช้วิธีแต่งตั งข้าราชการประจ าเข้ามา
ท าหน้าที่ เช่น กลุ่ม ผู้อ านวยการเขต การมีส่วนร่วมประชาชนถูกกระทบหลายเรื่องจากแนวคิดของคสช.ที่ให้นโยบาย
กับ กทม. ตัดอ านาจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่อง ส.ข. ทั งนี  เราขอย  าจุดยืนว่า เราทุกคนเกิดจากความไว้วางใจ
ของชาวกทม. เรามี ส.ข. เกือบ 200 กว่าคน แต่ผลจากการยึดอ านาจ คสช. ท าให้ ส.ข. กับ ส.ก. ไม่ได้ท างาน ท าให้พี่น้อง
ประชาชนไม่ได้อยู่ดีกินดี ดังนั น จุดยืนของเราคือ ต้องมี ส.ข. อยู่ 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวอีกว่า ตั งแต่การยึดอ านาจ จนวันนี ยังไม่มีารเลือกตั งท้องถิ่นอีก ปัญหาใกล้ที่แก้ไขได้ ก็
ไม่มีประชาชนเข้าไปท างาน คนที่ประสงค์ลงสมัครในนามของพรรคพท.วันนี ต้องมีความมุ่งมั่น ท างานในพื นที่ให้หนัก 
ต้องลงพื นที่ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื นที่อย่างสม่ าเสมอ โดนคณะกรรมการคัดสรรจะดูเรื่องนี เป็นพิเศษ
เพราะทุกข์ของพี่น้องประชาชนคือทุกข์ของพวกเรา จากนั น ในรอบที่ 2 เราจะมีการท าไพรมารีโหวตในบางเขต 
โดยเฉพาะสนาม ส.ก.ที่มีผู้ประสงค์ลงมัครหลายคนPlayvolume00:01/01:12The Thousand Faces  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการกรุงเทพฯ ทั ง 4 ด้าน ได้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานดังต่อไปนี  

1.คณะกรรมการพัฒนานโยบายกรุงเทพฯ ได้รายงานความคืบหน้าในการตั งคณะท างานพัฒนากรุงเทพฯ ใน 6 
ด้านคือ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
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1.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้และโอกาสให้ชาวกรุงเทพฯ เพราะกรุงเทพฯ คือศูนย์กลางของเศรษฐกิจ
ประเทศ 
1.2 ด้านการพัฒนาการจราจร ขนส่ง และการเดินทาง รับผิดชอบแผนงานนโยบายการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด 
พัฒนาการขนส่งสาธารณะ ทางเท้า ทางจักรยาน เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางของคนกรุงเทพฯ ให้สะดวกขึ น 
1.3 ด้ า น ก า รพั ฒ น า เมื อ งแ ล ะ ผั ง เมื อ ง  ให้ ทั น ส มั ย น่ า อ ยู่  แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย  เป็ น เมื อ ง  Creative City 
1.4 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบแผนงานนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM. 2.5, น  าท่วมและน  าเสีย 
1.5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพคนกรุงเทพ ซึ่งรับผิดชอบแผนงานนโยบายในเรื่องสุขภาพ การ
รักษาพยาบาลที่ก าลังมีปัญหาการทุจริตโครงการ 30 บาทในกรุงเทพฯ การส่งเสริมสุขภาพให้คนกรุงเทพฯ แข็งแรง 
รวมทั งก าร เพิ่ มพื น ที่ ออกก าลั งก าย  การจั ด ให้ มี อ าห ารปลอดภั ย  เพื่ อ สุ ขภ าพที่ ดี ของชาวกรุ ง เทพ ฯ 
1.6 ด้านการส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นก าลังในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพฯ 

2.คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวกรุงเทพฯ เพื่อให้ชาวกรุงเทพฯ ได้มีส่วนร่วมในการคิดพัฒนา
และแก้ไขปัญหาเมืองกรุงเทพฯ ร่วมกัน โดยคณะกรรมการชุดนี ได้พัฒนา Application และจะเปิดเวที “FUNG 
FORUM” เพื่อ”ฟัง “ความคิดของชาวกรุงเทพฯ 

3.คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเป็นรัฐราชการ เพิ่มอ านาจและ
โอกาสให้ชาวกรุงเทพฯ โดยจะให้มีคณะกรรมการภาคประชาชนเข้าไปช่วยก ากับและดูแลการท างานของ
กรุงเทพมหานคร ตั งแต่ระดับส านักงานเขต จนถึงระดับส านักต่าง ๆ 

4.คณะกรรมการคัดสรรผู้สมัคร สก. ซึ่งวันนี ได้มีการเสนอผลการพิจารณาผู้สมัคร สก. ในรอบที่ 1 จ านวน 20 
คน เพื่อให้ผู้บริหารพรรคพิจารณาต่อไป ตามระเบียบข้อบังคับพรรค 

นอกจากนี ยังได้มีการพูดถึงปัญหาโครงสร้างของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 
2528 ที่คณะรัฐประหาร (คสช.) ให้มีการศึกษาตั งแต่ปี พ.ศ.2561 โดยให้มีการชะลอการเลือกตั งสมาชิกสภาเขตจาก
ประชาชนออกไปก่อน และให้มีการคัดสรรคแต่งตั งประชาคมเมืองแทน โดยผู้อ านวยการเขตเป็นผู้คัดสรร  
ซึ่งทีมกรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทยเห็นว่า เป็นการตัดอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนออกไป เราทีมกรุงเทพฯ 
พรรคเพื่อไทย จึงมีจุดยืนคัดค้านแนวคิดของ คสช. ในเรื่องนี  และจะต่อสู้ให้ถึงที่สุด เพื่อคงไว้ ซึ่งอ านาจของประชาชน
คนกรุงเทพฯ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2270023 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2270023
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เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.07 น. 

พท.คดัทีมท้องถิน่กรุงเทพฯ ย  าจดุยนืต้องมีส.ข. 
 

  

 

 

 

 

“เพือ่ไทย” ประชมุเตรียมความพร้อมเลอืกตั งท้องถิ่นทมีกรุงเทพฯ ยนัจดุยนืต้องมสี.ข.  

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย 
(พท.) เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเลือกตั งท้องถิ่นทีมกรุงเทพพรรคเพื่อไทย รวมพลังสร้าง
กรุงเทพ 

 โดยคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ส าหรับเขตที่น าเสนอผู้สมัคร ส.ก.วันนี ก็จะมีความคืบหน้าจากคณะกรรมการคัด
สรรรอบที่ 1ทั งนี ทีมงานในกทม. จัดประชุมกันทุกเดือนเพื่อปรับปรุงปัญหาเรื่องโครงสร้าง และเพ่ือพูดคุยกันเรื่องพ.ร.บ.
กรุงเทพมหานคร ที่มีการตัดอ านาจประชาชนในบางส่วนออกไป โดยมีแนวคิดตั งแต่ คสช. ยึดอ านาจเข้ ามา โดยมีการ
รวบอ านาจไม่ให้มี ส.ข. แล้วใช้วิธีแต่งตั งข้าราชการประจ าเข้ามาท าหน้าที่ เช่น กลุ่ม ผู้อ านวยการเขต การมีส่วนร่วม
ประชาชนถูกกระทบหลายเรื่องจากแนวคิดของคสช.ที่ให้นโยบายกับ กทม. ตัดอ านาจของประชาชนโดยเฉพาะเรื่อง 
ส.ข. ทั งนี เราขอย  าจุดยืนว่าเราต้องมีส.ข. เพราะทุกคนเกิดจากความไว้วางใจของชาวกทม. 

 คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวอีกว่า ตั งแต่การยึดอ านาจ จนวันนี ยังไม่มีการเลือกตั งท้องถิ่นอีก ปัญหาใกล้ที่แก้ไขได้ก็
ไม่มีประชาชนเข้าไปท างาน คนที่ประสงค์ลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยวันนี ต้องมีความมุ่งมั่น ท างานในพื นที่ ให้
หนัก ต้องลงพื นที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื นที่อย่างสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการคัดสรรจะดูเรื่องนี เป็นพิเศษ
เพราะทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพวกเรา จากนั นในรอบที่ 2 เราจะมีการท าไพรมารีโหวตในบางเขตโดยเฉพาะ
สนาม ส.ก. ที่มีผู้ประสงค์ลงมัครหลายคน. 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785335 

https://www.dailynews.co.th/politics/785335
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18 ก.ค. 2563 

"หญงิหน่อย"ปลกุลกูทีมลุยศกึเลือกตั งท้องถิน่ 

 
"คณุหญงิสุดารตัน ์เกยรุาพนัธุ์" ประชมุเตรียมความพร้อมเลือกตั งท้องถิน่ ย  าจุดยนืต้องม ีส.ข. ลยุคัดทีมทอ้งถิน่ กทม. 
ต้องมุ่งมั่นในการท างาน โดยเนน้ลงพื นที่ดูแลทกุขส์ขุของประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 
 (18 กรกฎาคม 2563)คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ได้เป็นประธานการ
ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั งท้องถิ่นของทีม กทม. พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมีแกนน าพรรค
ในสัดส่วนของ กทม. อาทิน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมประชุมด้วย 
 โดยคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ส าหรับเขตทีน่ าเสนอผู้สมัคร ส.ก. ก็จะมคีวามคืบหน้าจากคณะกรรมการคัดสรร
รอบที่ 1 ทั งนี  ทีมงานใน กทม. จะจัดประชุมกันทุกเดือน เพื่อปรับปรุงปัญหาเรื่องโครงสร้าง และเพื่อพูดคุยกันเรื่อง 
พ.ร.บ. กรุงเทพมหานคร ที่มีการตัดอ านาจประชาชนในบางส่วนออกไป โดยมีแนวคิดตั งแต่ คสช. ยึดอ านาจเข้ามา 
 "มีการรวบอ านาจไม่ให้ม ีส.ข. แล้วใช้วิธีแต่งตั งข้าราชการประจ าเข้ามาท าหน้าที่ เช่น กลุ่ม ผู้อ านวยการเขต 
การมีส่วนร่วมประชาชนถูกกระทบหลายเรื่องจากแนวคิดของ คสช.ที่ใหน้โยบายกับ กทม. ตัดอ านาจของประชาชน 
โดยเฉพาะเรื่อง ส.ข.เราขอย  าจุดยืนว่าเราต้องมี ส.ข. เพราะทุกคนเกิดจากความไว้วางใจของชาว กทม." คุณหญิงสดุา
รัตน์ กล่าว 
 คุณหญิงสุดารตัน์ กล่าวต่อว่า ตั งแต่การยึดอ านาจจนปัจจุบัน ยังไม่มีการเลือกตั งท้องถิ่นอีก ปัญหาใกล้ที่แก้ไข
ได้ ก็ไม่มีประชาชนเข้าไปท างาน คนที่ประสงค์ลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทย ต้องมีความมุ่งมั่น ท างานในพื นที่ให้
หนัก ต้องลงพื นที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนพื นที่อย่างสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการคดัสรรจะดูเรื่องนี เป็นพิเศษ เพราะ
ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของทุกคน จากนั น ในรอบที่ 2 จะมีการท าไพรมารีโหวตในบางเขต โดยเฉพาะสนาม ส.ก. ที่
มีผู้ประสงค์ลงมัครหลายคน 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378785717/ 
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17 ก.ค. 2020 15:10:26 

วชัระค้านตดัพุทธพจน์-สัญลกัษณร์วงขา้วในโลโก้พรรค ปชป. 

 
กรุงเทพฯ 17 ก.ค.- “วัชระ” โวยเพจเพจเฟซบุ๊คและสื่อโซเซี่ยลของพรรคประชาธิปัตย์ ตัดสัญญลักษณ์พรรค “รวงข้าว
ล้อมรอบและตัดค าว่า"สัจฺจ  เว อมตา วาจา" ออก ระบุขัดต่อข้อบังคับพรรคที่จดทะเบียนไว้ จี เร่งแก้ให้ถูกต้อง 
 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีหน้าเพจเฟซบุ๊คและสื่อโซเซี่ยลของพรรค
ประชาธิปัตย์ ได้ขึ นภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วไม่มีรวงข้าวล้อมรอบและตัดค าว่า"สัจฺจ  เว อมตา วาจา" ใต้พระแม่
ธรณีตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่า 
เป็นการท าผิดข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2561 ข้อ 5 พรรคประชาธิปัตย์ก่อตั งมาตั งแต่ พ.ศ. 2489 และใช้มา
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานถึง 74 ปี ภาพรวงข้าวอันหมายถึงการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องชาวนาล้อมรอบพระ
แม่ธรณีบีบมวยผมและมีพุทธภาษิตว่า"สัจฺจ  เว อมตา วาจา"คือสัญญลักษณ์ประชาธิปัตย์กลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น
ของพรรคการเมืองไปแล้ว  
 นายวัชระ กล่าวว่า การที่ขึ นภาพพระแม่ธรณีโดยไม่มีรวงข้าวและพุทธภาษิตประจ าพรรคไว้ดั่งเดิม บรรพบุรุษ
และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศจะคิดอย่างไร ตนเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเพราะขัดต่อข้อบังคับพรรคที่ได้จด
ทะเบียนไว้ การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของพรรคแล้วน ามาใช้ในสื่อโซเชี่ยลของพรรค ก็ต้องท า
ให้ถูกต้องตามกฎหมายพรรคการเมืองเสียก่อน ไม่ควรท าโดยพลการใด ๆ ยิ่งเป็นผู้บริหารพรรคก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับ
พรรค จึงไม่เห็นด้วยกับการตัดภาพรวงข้าวและพุทธพจน์ดังกล่าวออกจากตราประจ าพรรคที่ขึ นเผยแพร่ในโลกโซเชี่ยล
ย่อมไม่ถูกกฎหมายและไม่เหมาะสมด้วยประการทั งปวง 

นายวัชระ กล่าวว่า สัจฺจ  เว อมตาวาจาคือ วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย เป็นสัจจธรรมทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์มา 74 ปี การตัดพุทธพจน์ออกไป นับเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนและแก้ไขให้กลับคืนมาดังเดิมโดยเร็วให้
ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ.-ส านักข่าวไทย        
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f115cf2e3f8e40aef4611f7 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5f115cf2e3f8e40aef4611f7
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17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:41 น.  

'แจ็ค วชัระ' เดือดพลัก่! เพจปชป.ตัด 'พุทธพจน์-รวงข้าว' เหี ยนโลโกพ้รรค   

 
17 ก.ค.63 - นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีหน้าเพจเฟซบุ๊ก Democrat 

Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์ ของพรรคประชาธิปไตย์ที่มีแฟนเพจกว่า 8 แสนคนได้ขึ นภาพโปรไฟล์  พระแม่
ธรณีบีบมวยผมแต่ ไม่มีรวงข้าวล้อมรอบและตัดค าว่า “สัจฺจ  เว อมตา วาจา” ใต้พระแม่ธรณี ออกไป ว่า เป็นการท าผิด
ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2561 ข้อ 5 พรรคประชาธิปัตย์ก่อตั งมาตั งแต่ พ.ศ.2489 และใช้มาจนถึงปัจจุบันเป็น
เวลานานถึง 74 ปี ภาพรวงข้าวอันหมายถึงการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องชาวนา ล้อมรอบพระแม่ธรณีบีบมวย
ผมและมีพุทธภาษิตว่า “สัจฺจ  เว อมตา วาจา” คือ สัญลักษณ์ประชาธิปัตย์ กลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของพรรค
การเมืองไปแล้ว การที่ขึ นภาพพระแม่ธรณีโดยไม่มีรวงข้าวและพุทธภาษิตประจ าพรรคไว้ดังเดิม บรรพบุรุษและสมาชิก
พรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศจะคิดอย่างไร 
 นายวัชระ กล่าวว่า ตนเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย เพราะขัดต่อข้อบังคับพรรคที่ได้จดทะเบียนไว้ การที่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดจะเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของพรรคแล้ว น ามาใช้ในสื่อโซเชียลของพรรค ก็ต้องท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
พรรคการเมืองเสียก่อน ไม่ควรท าโดยพลการใดๆ ยิ่งเป็นผู้บริหารพรรคก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับพรรค จึงไม่เห็นด้วยกับ
การตัดภาพรวงข้าวและพุทธพจน์ดังกล่าวออกจากตราประจ าพรรคที่ขึ นเผยแพร่ในโลกโซเชียลย่อมไม่ถูกกฎหมาย และ
ไม่เหมาะสมด้วยประการทั งปวง 
 “ขอย  าว่า สัจฺจ  เว อมตาวาจา คือ วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย เป็นสัจธรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ มา 
74 ปี การตัดพุทธพจน์ออกไป นับเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนและแก้ไขให้กลับคืนมาดังเดิมโดยเร็วให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ทุกประการ” นายวัชระ กล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71743 

https://www.thaipost.net/main/detail/71743
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ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.03 น. 

"ปชป."นิวลคุเปลีย่นโลโก ้"วชัระ"คา้นอ้างผดิกฎหมาย 

 
ปชป.นิวลุคเปลี่ยนโลโก้บนสื่อโซเชียลของพรรค ด้าน 'วัชระ'ไม่เอา ชี ตัด'พุทธพจน์-รวงข้าว'ในโลโก้ออก ขัดข้อบังคับ
พรรค-ส่อผิดกฎหมายพรรคการเมือง 
 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. เพจเฟชบุ๊กพรรคประชาธิปัตย์ที่ชื่อว่า “Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์” 
และสื่อโซเซียลของพรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ นภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วไม่มีรวงข้าวล้อมรอบและตัดค าว่า"สัจฺจ  เว 
อมตา วาจา" ใต้พระแม่ธรณีตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง  อย่างไรก็ตาม โลโก้ดั งเดิมที่เป็นแบบทางการ พรรคประชาธิปัตย์ยังคงใช้
อยู่ในเอกสารต่างๆของพรรคและประดับตกแต่งภายในพรรคตามเดิม 
 ทั งนี มีรายงานข่าวว่า ส าหรับการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์มาจาก ส.ส.พรรคกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเห็นว่า 
ในเมื่อพรรคต้องการจะปรับปรุงระบบบริหารจัดพรรคเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน รวมทั ง
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ ก็ต้องยกเครื่องระบบสื่อโซเซียลของพรรคใหม่เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และสามารถ
สื่อสารกับสมาชิกพรรคและประชาชนให้รวดเร็วขึ น  ส.ส.กลุ่มนี จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ด้วย โดย
ภาพของพระภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมได้น าเอาวงกลมและรวงข้าวล้อมรอบออก พร้อมตัดค าว่า  “สัจฺจ  เว อมตา 
วาจา” ใต้พระแม่ธรณีออกไป ภายใต้แนวคิดว่าการท างานนอกกรอบ 
 ส าหรับความหมายของโลโก้ใหม่พรรคประชาธิปัตย์นั น ระบุว่า 1.รูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม มีความหมายถึง 
การต่อสู้เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายต่างๆ 2.พร้อมนัยตามองไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น 3.โดยการเลือกใช้สีฟ้าเป็นสีประจ า
พรรคมาสื่อสารในโลโก้ หมายถึงอุดมการณ์อันแน่วแน่ 4.การน ากรอบออกหมายถึงการที่ ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่ก้าว
ออกมาจากกรอบเดิมแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน 
 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนโลโก้ใหม่บนเพจของพรรคประชาธิปัตย์ เกิดกระแสวิจารณ์ของสมาชิกพรรค ทั งที่รู้สึก
ว่าแปลกตาและทันสมัย กับอีกฝ่ายมองว่าก่อนด าเนินการเรื่องควรจะต้องหารือหรือสอบถามความคิดเห็นของคนใน
พรรคให้ดีทั่วถึงก่อน      

ด้านนายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า  ตนเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการท า
ผิดข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2561 ข้อ 5 พรรคประชาธิปัตย์ก่อตั งมาตั งแต่ พ.ศ.2489 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลานานถึง 74 ปี ภาพรวงข้าวอันหมายถึงการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องชาวนา ล้อมรอบพระแม่ธรณีบีบ
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มวยผมและมีพุทธภาษิตว่า “สัจฺจ  เว อมตา วาจา” คือ สัญลักษณ์ประชาธิปัตย์ กลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของ
พรรคการเมืองไปแล้ว การที่ขึ นภาพพระแม่ธรณีโดยไม่มีรวงข้าวและพุทธภาษิตประจ าพรรคไว้ดังเดิม บรรพบุรุษและ
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศจะคิดอย่างไร   
 ทั งนี  การที่ใครจะเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของพรรคแล้วน ามาใช้ในสื่อโซเชียลของพรรค ก็ต้องท าให้ถูกต้องตาม
กฎหมายพรรคการเมืองเสียก่อน ไม่ควรท าโดยพลการใดๆ ยิ่งเป็นผู้บริหารพรรคก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับพรรค จึงไม่
เห็นด้วยกับการตัดภาพรวงข้าวและพุทธพจน์ดังกล่าวออกจากตราประจ าพรรคที่ขึ นเผยแพร่ในโลกโซเชียลย่อมไม่ถูก
กฎหมาย และไม่เหมาะสม. 
  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/785388 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/785388
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วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 - 18:27 น. 

ปชป.เปิดตวั ‘โลโกใ้หม่’ ใชเ้ฉพาะโซเชยีล หวงัปรับลุค อดีต ส.ส.โวย สอ่ผดิ กม.พรรคการเมือง 
คาใจตัดพุทธพจน์-รวงข้าว 

 
ปชป.นิวลคุ เปลีย่นโลโก้พระแมธ่รณฯี บนสือ่โซเชยีล เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ ์ด้าน ‘วัชระ’ ไม่เอา ชี ตัด ‘พุทธ
พจน-์รวงข้าว’ ในโลโก้ออก ขัดข้อบงัคับพรรค-ส่อผดิ กม.พรรคการเมือง 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟชบุ๊กพรรคประชาธิปัตย์ที่ชื่อว่ า “Democrat Party, 
Thailand พรรคประชาธิปัตย์” และสื่อโซเชียลของพรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ นภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วไม่มีรวงข้าว
ล้อมรอบ และตัดค าว่า “สัจฺจ  เว อมตา วาจา” ใต้พระแม่ธรณีตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม โลโก้ดั งเดิมที่เป็นแบบทางการ พรรค
ประชาธิปัตย์ยังคงใช้อยู่ในเอกสารต่างๆ ของพรรค และประดับตกแต่งภายในพรรคตามเดิม 

ทั งนี  มีรายงานข่าวว่า ส าหรับการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์มาจาก ส.ส.พรรคกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเห็นว่า
ในเมื่อพรรคต้องการจะปรับปรุงระบบบริหารจัดพรรคเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน รวมทั ง
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ ก็ต้องยกเครื่องระบบสื่อโซเชียลของพรรคใหม่เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และสามารถ
สื่อสารกับสมาชิกพรรคและประชาชนให้รวดเร็วขึ น ส.ส.กลุ่มนี จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ด้วย โดยภาพ
ของพระแม่ธรณีบีบมวยผมได้น าเอาวงกลมและรวงข้าวล้อมรอบออก พร้อมตัดค าว่า “สัจฺจ  เว อมตา วาจา” ใต้พระแม่
ธรณีออกไป ภายใต้แนวคิดว่าการท างานนอกกรอบ 

ส าหรับความหมายของโลโก้ใหม่พรรคประชาธิปัตย์นั น ระบุว่า 1.รูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม มีความหมายถึง 
การต่อสู้เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายต่างๆ 2.พร้อมนัยตามองไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น 3.โดยการเลือกใช้สีฟ้าเป็นสีประจ า
พรรคมาสื่อสารในโลโก้ หมายถึงอุดมการณ์อันแน่วแน่ 4.การน ากรอบออกหมายถึงการที่ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่ก้าว
ออกมาจากกรอบเดิมแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน 

ทั งนี  การเปลี่ยนโลโก้ใหม่บนเพจของพรรคประชาธิปัตย์เกิดกระแสวิจารณ์ของสมาชิกพรรค ทั งที่รู้สึกว่าแปลก
ตาและทันสมัย กับอีกฝ่ายมองว่าก่อนด าเนินการเรื่องควรจะต้องหารือหรือสอบถามความคิดเห็นของคนในพรรคให้ดี
ทั่วถึงก่อน 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/808721.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/808721.jpg
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 ด้าน นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการท า
ผิดข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2561 ข้อ 5 พรรคประชาธิปัตย์ก่อตั งมาตั งแต่ พ.ศ.2489 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลานานถึง 74 ปี ภาพรวงข้าวอันหมายถึงการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องชาวนา ล้อมรอบพระแม่ธรณีบีบ
มวยผม และมีพุทธภาษิตว่า “สัจฺจ  เว อมตา วาจา” คือสัญลักษณ์ประชาธิปัตย์ กลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของ
พรรคการเมืองไปแล้ว การที่ขึ นภาพพระแม่ธรณีโดยไม่มีรวงข้าวและพุทธภาษิตประจ าพรรคไว้ดังเดิม บรรพบุรุษและ
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศจะคิดอย่างไร ทั งนี   การที่ใครจะเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของพรรคแล้วน ามาใช้ใน
สื่อโซเชียลของพรรคก็ต้องท าให้ถูกต้องตามกฎหมายพรรคการเมืองเสียก่อน ไม่ควรท าโดยพลการใดๆ ยิ่งเป็นผู้บริหาร
พรรคก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับพรรค จึงไม่เห็นด้วยกับการตัดภาพรวงข้าวและพุทธพจน์ดังกล่าวออกจากตราประจ า
พรรคที่ขึ นเผยแพร่ในโลกโซเชียลย่อมไม่ถูกกฎหมาย และไม่เหมาะสม 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2270468 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2270468
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17 ก.ค. 2563 -18:30 น. 

ตะลึง! ปชป. ผุดโลโกใ้หม่ หวงัเปลี่ยนภาพลกัษณ์ กา้วออกจากกรอบเดิม 

 
ปชป. นิวลุกส์ เปลี่ยนโลโก้แม่พระธรณีฯ บนสื่อโซเชียล หวังเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ ก้าวออกจากกรอบเดิม 
 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเพชบุ๊กพรรคประชาธิปัตย์ “Democrat Party, Thailand พรรค
ประชาธิปัตย”์ และสื่อโซเซียลของพรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ นภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม โดยไม่มีรวงข้าวล้อมรอบและตัด
ค าว่า"สัจฺจ  เว อมตา วาจา" ใต้พระแม่ธรณีตาม ที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม โลโก้ดั งเดิมที่เป็นแบบทางการ พรรคประชาธิปัตย์ยังคงใช้อยู่
ในเอกสารต่างๆ ของพรรค และประดับตกแต่งภายในพรรคตามเดิม 
 ทั งนี มีรายงานข่าวว่า ส าหรับการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์มาจาก ส.ส.พรรคกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเห็นว่า 
ในเมื่อพรรคต้องการจะปรับปรุงระบบบริหารจัดพรรค เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน รวมทั ง
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ ก็ต้องยกเครื่องระบบสื่อโซเซียลของพรรคใหม่เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และสามารถ
สื่อสารกับสมาชิกพรรคและประชาชนให้รวดเร็วขึ น ส.ส.กลุ่มนี จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ด้วย โดยภาพ
ของพระภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมได้น าเอาวงกลมและรวงข้าวล้อมรอบออก พร้อมตัดค าว่า “สัจฺจ  เว อมตา วาจา” 
ใต้พระแม่ธรณีออกไป ภายใต้แนวคิดว่าการท างานนอกกรอบ 
 ส าหรับความหมายของโลโก้ใหม่พรรคประชาธิปัตย์นั น ระบุว่า 1.รูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม มีความหมายถึง 
การต่อสู้เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายต่างๆ 2.พร้อมนัยตามองไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น 3.โดยการเลือกใช้สีฟ้าเป็นสีประจ า
พรรคมาสื่อสารในโลโก้ หมายถึงอุดมการณ์อันแน่วแน่ 4.การน ากรอบออกหมายถึงการที่ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่ก้าว
ออกมาจากกรอบเดิมแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน 
 ทั งนี การเปลี่ยนโลโก้ใหม่บนเพจของพรรคประชาธิปัตย์ เกิดกระแสวิจารณ์ของสมาชิกพรรค ทั งที่รู้สึกว่าแปลก
ตาและทันสมัย กับอีกฝ่ายมองว่าก่อนด าเนินการเรื่องควรจะต้องหารือหรือสอบถามความคิดเห็นของคนในพรรคให้ดี
ทั่วถึงก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4525334 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4525334
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18 กรกฎาคม 2563  

ประชาธิปัตย์ นวินอรม์อล ปรับโลโกใ้หม่ 

 
พรรคประชาธิปัตย์ หรือ ปชป. นิวนอร์มอล ส.ส. ชงปรับโลโก้พรรค ชูแนวคิดเปลี่ยนผ่าน-ฉีกกรอบระบบเดิม 
 ความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองอาทิ พรรคประชาธิปัตย์ล่าสุดเพจเฟซบุ๊คพรรคประชาธิปัตย์และสื่อโซเชีย
ลพรรคได้ขึ นภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วไม่มีรวงข้าวล้อมรอบและตัดค าว่า“สัจฺจ  เว อมตา วาจา” ใต้พระแม่ธรณี
ออก 
 โดยมีรายงานข่าวว่า การเปลี่ยนโลโก้ในครั งนี มาจาก ส.ส.พรรคกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเห็นว่า ในเมื่อพรรคต้องการจะ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดพรรคเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน รวมทั งเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ ก็
ต้องยกเครื่องระบบสื่อโซเชียลของพรรคใหม่เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และสามารถสื่อสารกับสมาชิกพรรคและ
ประชาชนให้รวดเร็วขึ น ส.ส.กลุ่มนี จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ด้วย 
 โดยภาพของพระภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมได้น าเอาวงกลมและรวงข้าวล้อมรอบออก พร้อมตัดค าว่า “สัจฺจ  
เว อมตา วาจา” ใต้พระแม่ธรณีออกไป ภายใต้แนวคิดว่าการท างานนอกกรอบ 

ส าหรับความหมายของโลโก้ใหม่พรรค ระบุว่า 1.รูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม มีความหมายถึง การต่อสู้เพื่อ
เอาชนะความชั่วร้ายต่างๆ 2.พร้อมนัยตามองไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น 3.โดยการเลือกใช้สีฟ้าเป็นสีประจ าพรรคมาสื่อสาร
ในโลโก้ หมายถึงอุดมการณ์อันแน่วแน่ 4.การน ากรอบออกหมายถึงการที่ ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่ก้าวออกมาจากกรอบ
เดิมแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน 
 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนโลโก้ดังกล่าวท าให้เกิดกระแสวิจารณ์ของสมาชิกพรรคบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย ขณะที่
อีกส่วนมองว่าก่อนด าเนินการเรื่องควรจะต้องหารือหรือสอบถามความคิดเห็นของคนในพรรคให้ดีทั่วถึงก่อน 
 ด้านนายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า เป็นการท าผิดข้อบังคับ
พรรค ข้อ 5 ที่ก่อตั งมาตั งแต่ พ.ศ.2489 ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานถึง 74 ปี ภาพรวงข้าวล้อมรอบพระแม่ธรณี
บีบมวยผมและมีพุทธภาษิตว่า“สัจฺจ  เว อมตา วาจา”คือ สัญลักษณ์ประชาธิปัตย์ กลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของ
พรรคการเมืองไปแล้ว อย่างไรก็ดีอยากเรียกร้องให้ทบทวนและแก้ไขในเรื่องดังกล่าวให้กลับคืนมาดังเดิมโดยเร็วให้
ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 ด้านนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี และรองโฆษกปชป. กล่าวถึงกรณีที่นายอันวาร์ สาและ ส.ส.
ปัตตานี และรองเลขาธิการพรรค เตรียมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญในวันที่9ก.ค.เพื่อให้พรรคทบทวนจุดยืนที่ชัดเจน
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ไม่เช่นนั นจะตกต่ าสุดว่า ตนขอตั งค าถามว่าถ้านายอันวาร์ มีเจตนาที่บริสุทธิ์จริงและอยากปฏิรูปพรรค ท าไมไม่ใช้เวที
สัมมนาระหว่างรัฐมนตรี และ ส.ส.ที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง แสดงความคิดเห็น เพราะ ส.ส.สามารถแสดงความเห็นได้อยู่
แล้ว และผู้บริหารพรรคก็พร้อมรับฟัง แต่กลับไม่พูดอะไร จึงไม่รู้ว่าการที่นายอันวาร์ แถลงเช่นนั นเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์
กับพรรคหรือไม่ หรือหวังผลอะไร 
 อย่างไรก็ตามการประชุมใหญ่สามัญในวันที่ 19 ก.ค.นอกจากเรื่องการรับรองรายงานการประชุมแล้ว ยังมีการ
เลือกเหรัญญิกแทนต าแหน่งที่ว่าง และจะมีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรคด้วย 
 ขณะที่นายไพบูลย์ นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เปิดเผยว่าพล.ต.อ.
ยงยุทธ เทพจ านงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคประชานิยม ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพปชร.แล้ว ภายหลัง
จากที่ กกต.ประกาศให้พรรคประชานิยมได้สิ นสภาพการเป็นพรรคการเมือง โดยหลังจากนี  พล.ต.อ .ยงยุทธต้องท า
หนังสือแจ้งต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 
 ยืนยันว่าเรื่องนี เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา101(10)อีกทั งทราบว่าอาจจะมี พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย ซึ่งต้องไปสอบถามกับท่านว่าขณะนี ด าเนินการไปถึงขั นตอนไหนแล้ว ยืนยันว่านี่ ไม่ใช่
เรื่องของพรรคขนาดเล็กสลายตัวเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพให้รัฐบาล แต่เป็นเรื่องของพรรคที่ไม่สามารถด าเนินการซึ่ง
ก็เป็นไปตามกลไกของกฎหมาย 
 ที่พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมประจ าเดือนของทีมกทม.โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานดังต่อไปนี  

1.การตั งคณะกรรมการพัฒนานโยบายกรุงเทพฯ ใน 6 ด้าน 2. การตั งคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชาวกรุงเทพฯ 3.คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเป็นรัฐราชการ และ4.
คณะกรรมการคัดสรรผู้สมัคร สก. ซึ่งได้มีการเสนอผลการพิจารณาผู้สมัคร สก. ในรอบที่ 1 จ านวน 20 คน เพื่อให้
ผู้บริหารพรรคพิจารณาต่อไป 

 
อ้างอิง: 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889915?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politic  
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889915?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889915?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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17 ก.ค. 2563 18:03   

นายทะเบียน “พลงัปวงชนไทย” แจงลงมตขิบัสมาชกิพรรคตามข้อบงัคบั ปัดกลัน่แกลง้ 

 
 
 
 
 
 
 
นายทะเบียนพรรคพลังปวงชนไทย แจงเหตุขับไล่อดีตรองหัวหน้าพร้อมสมาชิกบางคนออกจากพรรค ไม่ใช่การกลั่น
แกล้ง แต่เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค มีหลักฐานชัดเจนว่าทั งสามคนมีพฤติกรรมสร้างความขัดแย้ง ท าให้พรรค
เสียหาย ไม่ให้ความร่วมมือกับพรรค แนะถ้ามีทีมงานมีเงินพร้อมให้ไปตั งพรรคใหม่ดีกว่า 
 วันนี (17 ก.ค.) นายพันธ์ศักด์ิ ซาบุ กรรมการบริหารพรรค และนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทย ชี แจง
กรณีที่มีกลุ่มบุคคลให้ข่าวแก่สื่อมวลชนว่าพวกตนถูกสกัดกั นไม่ให้ลงชิงต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยและ
ต าแหน่งอื่น ๆ ด้วยการลงมติให้ขับพวกตนออกจากพรรคด้วยข้อหาผิดวินัยและจริยธรรมร้ายแรง เมื่อกลางดึกของคืน
วันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคพลังปวงชนไทย เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหาร
พรรคชุดใหม่ ณ ห้องประชุมชั น 4 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 18 ก.ค.ที่จะถึงนี  ทั งที่คณะกรรมการ
สอบวินัยได้นัดตัดสินในวันที่ 24 ก.ค.แต่อยู่ๆ กลับมีมติแบบฟ้าผ่าลงมา และยังให้สัมภาษณ์อีกว่า มีคนอยากเข้ามา
บริจาคเงินให้พรรค แต่เมื่อเขาเห็นแบบนี เขาก็หนีหมด 
 นายพันธ์ศักดิ์ ชี แจงว่า พรรคพลังปวงชนไทยได้ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองให้เป็นไปตามบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีข้อบังคับของพรรค เป็น ธรรมนูญยึดถือปฏิบัติร่วมกันอยู่
ทั งหมด 135 ข้อ มีจ านวน 75 หน้า ซึ่งในจ านวน 135 ข้อ ได้บรรจุว่าด้วยเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกพรรค
และกรรมการบริหารพรรค ในหมวดที่ 8 ส่วนที่ 1 มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ ส่วนที่ 2 มาตรฐานทาง
จริยธรรมอันเป็น ค่านิยมหลัก ส่วนที่ 3 จริยธรรมทั่วไป และส่วนที่ 4 การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม 
 ในกรณีของกลุ่มบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นว่า มีพฤติกรรมที่มีอคติอันขัดแย้งต่อการ
บริหารงานของพรรค โดยมีพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อโต้แย้งว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน
กลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่น ๆ ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางแอพพลิเคชั่น เช่น ในกลุ่มไลน์ที่ใช้ชื่อว่า “คนอยาก
เปลี่ยนแปลง” กลุ่มไลน์นี ตั งขึ นมาในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ข้อความที่โพสต์มีเนื อหาเกี่ยวกับความขัดแย้ง
โดยตรงกับพรรคพลังปวงชนไทยมาโดยตลอด ไม่มีคู่ขัดแย้งรายอื่น ๆ ประกอบรวมอยู่ด้วย โดยได้ลงข้อมูลสร้างความ
ขัดแย้งในโพสต์ เป็นระยะเวลาหลายครั งหลายคราวต่อเนื่องกัน เช่น ข้อความที่มีผู้โพสต์ในกลุ่มไลน์ที่ใช้ชื่อว่า “คน
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อยากเปลี่ยนแปลง” ที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มไลน์ โดยมีข้อความในท านองว่า “หัวหน้าพรรคและ
คณะกรรมการบริหารพรรคหลอกลวงให้ผู้สมัคร ส.ส.ลงสมัครรับเลือกตั ง เพื่อให้ได้คะแนนจากผู้สมัครแบบแบ่งเขตแล้ว
ส่งผลให้ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อได้เป็นแล้วไม่ดูแล
ผู้สมัคร ส.ส.ที่สอบตกเลย เป็นการเหยียบหัวพวกตนขึ นไปเป็น ส.ส. เมื่อได้ดิบได้ดีแล้วลืมสิ่งที่เคยพูดไว้ว่า ไม่ทิ งใครไว้
ข้างหลัง คือค าหลอกลวง” แล้วหลังจากนั นก็มีการแสดงความคิดเห็นกันไปมา และล่าสุดมีผู้แจ้งในไลน์ส่วนตัวว่า ได้
ข้อมูลจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวอ้างว่า “งบ ส.ส.อยู่ที่หัวหน้าพรรคทั งหมด” ทั งที่จริงแล้วรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน มาตรา 
144 วรรคสอง บัญญัติห้าม ส.ส. มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมารณรายจ่าย 
 กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการแสดงทัศนคติในเชิงลบ โดยมีเจตนา ท าให้สมาชิกพรรคและประชาชนโดยทั่ วไป
เข้าใจผิดในภาพลักษณ์ของพรรคและการด าเนินกิจกรรมของพรรคในเชิงแตกแยก ความสามัคคีปรองดองและไม่มีความ
สร้างสรรค์ อันส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของพรรค โดยบุคคลทั งสามมิได้แสดงการตักเตือนหรือแสดงความคิดเห็น
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อปกป้องพรรค ถือว่า ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรคด้วยจิตส านึกที่ดีในทาง
อุดมการณ์ของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน ซึ่งถือเป็นปัญหาและอุปสรรคในความก้าวหน้าของพรรค สู่การมี
บทบาททางด้าน การเมือง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ที่ตั งไว้ ซึ่งทางพรรคก็แสดงความอดทนอดกลั นด้วยวิธี
อหิงสาอโหสิ และพยายามที่จะหารือสร้างความความเข้าใจโดยการหารือ ทั งส่วนตัวและเป็นหมู่คณะ รวมทั งเคยจัดงาน
ละลายพฤติกรรมเข้าหากันแต่ก็ไม่เป็นผล พฤติกรรมยังเกิดขึ นต่อเนื่องเรื่อยมา 
 ทั งที่กลุ่มบุคลผู้ที่ให้การสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทั งสามมีต าแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรค ถือว่าเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของพรรค นอกเหนือจากนั นบางท่านได้ยังรับการเสนอชื่อจากหัวหน้าพรรคต่อส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ให้แต่งตั งเพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช านาญการประจ าตัว นายนิคม บุญวิเศษ ซึ่งตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั ง บุคคล เพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 8 ระบุให้ผู้ช านาญการ
ประจ าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อนี  
(1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายประกอบการด าเนินงาน ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(2) ศึกษาสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อรวบรวม จัดท าญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือ หรือข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคและผู้ช านาญการประต าตัว ส.ส. จะต้องดูแลกิจการ งานของพรรคและตัว ส.ส. อย่างไกล้
ชิด เพื่อรับการมอบหมายสั่งการจากหัวหน้าพรรค 
 ส่วนอีกสองคนได้รับมอบหมายให้ไปเป็นอนุกรรมาธิการในคณะต่างๆ แต่บุคคลทั งสามไม่ให้ความร่วมมือกับ
พรรคโดยไม่มาท างานที่พรรค หรือเข้าร่วมประชุมพรรค และเข้าร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ของพรรคเป็นระยะเวลาเนิ่นนาน
เกินสมควร อันมิได้อ้างถึงเหตุขัดข้องต่อทางพรรค ถือว่าไม่เสียสละทุ่มเทเอาใจใส่และอุทิศตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารงานของพรรค จึงถือว่าไม่ให้ความส่งเสริมในการบริหารงานและกิจกรรมของพรรคด้วยความตั งใจ แต่
กลับกล่าวหาพรรคว่า “กรรมการบริหารพรรคคนไหนขอตรวจสอบค่าใช้จ่ายของพรรค ก็ถูกกล่าวหาเป็นกบฏ ค าว่า
กบฏใช้กับเราไม่ได้ เราเพียงต้องการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ผมยืนยันว่าไม่ได้กระท าความผิดอะไร ก็อาจเกิดจาก
กระแสในพรรคที่ส่วนใหญ่สนับสนุนผมเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ จึงท าให้เกิดการขับพวกผมออกจากพรรค” ซึ่งพรรค
ด าเนินกิจกรรมด้วยความโปร่งใส โดยจะถูกควบคุมตรวจสอบและก ากับโดย ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

19 

 

(กกต.) ในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ที่ผ่านมายังไม่ปรากฏว่ามีกรรมการบริหาร
พรรคคนไหนขอตรวจสอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมอันต่อเนื่องกันเรื่อยมา ประกอบกับพฤติกรรมก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของ
พรรคที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวสร้างแรงจูงใจกับสมาชิก โดยการบิดเบือนข้อเท็จจริง ให้สมาชิกเข้าใจผิดในการบริหารงาน
ของพรรค เพื่อให้สมาชิกมาเลือกฝ่ายตน และสร้างแรงจูงใจอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลทางพรรคขอสงวนไว้เป็นข้อต่อสู้ทางคดี
ต่อไป โดยหัวหน้าพรรคพรรคได้อาศัยอ านาจ ตามข้อบังคับ ข้อ 24 (1) (ง) ประกอบข้อ 135 ออกค าสั่งพรรคพลังปวง
ชนไทย เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกพรรค และ
กรรมการบริหารพรรค แต่ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแล้วเห็นว่า มีพยานหลักฐานสนับสนุน
เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า การกระท าของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ครบองค์ประกอบความผิดตามหมวดที่ 8 ว่าด้วยมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของสมาชิกพรรค และกรรมการบริหารพรรค ในส่วนที่ 1 มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ ส่วน
ที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ส่วนที่ 3 จริยธรรมทั่วไป และส่วนที่ 4 การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 
 คณะกรรมการบริหารพรรค จึงใช้อ านาจตามข้อบังคับของพรรคพลังปวงชนไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 75 (4) มีมติ
ให้ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากความเป็นสมาชิกภาพของพรรค เนื่องจากกระท าความผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่าง
ร้ายแรงดังกล่าว ขอยืนยันว่า ไม่ใช่การกลั่นแกล้ง ตามที่กล่าวหา แต่เป็นปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค ขอแนะน าบุคคลทั ง
สามว่าหากมีทีมงานพร้อมเงินให้ไปตั งพรรคใหม่ดีกว่า 
 อนึ่ง เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา นายอนันต์ ฉิมบุรีรมย์ รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย พร้อมด้วย
อดีตสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทย เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต.ขอให้ระงับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของพรรคฯ 
ในวันที่ 18 ก.ค.นี  สืบเนื่องจากกรณีที่พรรคฯ มีมติขับตนเองและพวกออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วยข้อหาผิดวินัย
และจริยธรรมร้ายแรง ในช่วงกลางดึกของวันที่ 14 ก.ค. หลังจากที่ตนและพวก ประกาศตัวชิงต าแหน่งหัวหน้าและ
กรรมการบริหารพรรคฯ มีความไม่ชอบมาพากล เป็นการตัดสิทธิ์ตนเองในการสมัครชิงต าแหน่งหัวหน้าพรรค โดยที่
ตนเองไม่ได้ท าอะไรผิด ที่ผ่านมาตนและพวกพร้อมให้สอบ แต่ทางพรรคกลับยังไม่มีการเรียกสอบ และตนได้หารือกับ
ประธานสอบจริยธรรมของพรรค ทนายของพรรค และได้ตกลงกันว่าจะมีการตัดสินการสอบจริยธรรมตนในวันที่ 24 
ก.ค. หลังผ่านการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของพรรคฯไปก่อน แต่พรรคฯกลับมีมติดังกล่าวออกมาในช่วงกลางดึกวันที่ 
14 ก.ค. จึงเกิดเป็นข้อสงสัยว่ามติดังกล่าวมาจากการลงมติของใครบ้าง มีวาระการประชุมถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับ
พรรคหรือไม่ เพราะมติดังกล่าวท าให้ตนและพวกซึ่งเป็นทีมผู้สมัครเป็นกรรมการบริหารพรรค ถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัคร
เลือกตั งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันที่ 18 ก.ค.นี ไปด้วย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000073569 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000073569
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17 กรกฎาคม 2563 19:37 น.   

"อนันต์" เผย ศาลนนทบุรี รับค าร้องขับพ้นสมาชิกพรรค ยันไม่คิดสร้างความแตกแยก หวังให้
พรรคก้าวหน้าตามวิถีปชต. 

 

 

 

 

 
"อนันต์" เผย ศาลนนทบุรีรับค าร้องค าสั่งขับพ้นสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทย ลั่นท าตามกติกาทุกอย่าง ชงเปิดเอกสาร
หากโปร่งใสจริง ยันไม่คิดสร้างความแตกแยกเพียงแค่อยากให้พรรคเจริญก้าวหน้าตามวิถีปชต. 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. เวลา 15.00 น. ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี นายอนันต์ ฉิมบุรีรมย์ รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลัง
ปวงชนไทย พร้อมสมาชิกพรรครวม 11 คน เข้ายื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ/ค าสั่ง/หนังสือ ของพรรค
การเมืองที่ พลท.ป.003/2562 ที่นายนิคม บุญวิเศษ รักษาการหัวหน้าพรรคฯ ออกมาเพื่อขับผมกับเพื่อนจ านวนหนึ่ง
ออกจากความเป็นสมาชิกพรรค เมื่อวันที่9 ก.ค. ซึ่งศาลก็รับฟ้องแต่ไม่ไต่สวนเร่งด่วน และหลังจากนี ก็ต้องรอค าสั่งศาล
ต่อไปว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ให้คุ้มครองชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ โดยให้มีการระงับการประชุมสามัญของพรรคพลัง
ปวงชนไทย ในวันที่ 18 ก.ค.นี  และให้คุ้มครองสิทธิ์ของตนและพวกในการสมัครลงชิงต าแหน่งหัวหน้าพรรคและ
กรรมการบริหารพรรค 

นายอนันต์ กล่าวต่อว่า หลังจากที่ตนได้ยื่นเรื่องต่อ คณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ถึงการมีมติที่มิชอบใน
การขับตนออกจากพรรค และขอให้ระงับการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค ซึ่งทาง กกต.รับเรื่องไว้แล้วแต่เรื่อง
อาจจะใช้เวลาพิจารณาหลายวัน ดังนั นตนจึงด าเนินการต่อในการยื่นเรื่องต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ตรงนี ตนได้ท าตามทุก
อย่างตามขั นตอนอย่างตรงไปตรงมา แม้ไม่ได้เข้าประชุม ก็ไม่เป็นไร เพราะแสดงให้เห็นว่าตนเองในฐานะผู้ถูกกระท า 
พร้อมที่จะเล่นตามกติกา เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่จะมีผลออกมาหลังจากนี  ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ตนก็
จะยืนหยัดต่อสู้เพ่ือให้ได้ความถูกต้องยุติธรรม เพื่อให้พรรคมีการบริหารที่โปร่งใส เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ 

นายอนันต์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่พรรคพลังปวงชนไทยมีการแถลงว่าตนและทีมงานมีพฤติกรรมสร้างความ
ขัดแย้งและแตกแยกภายในพรรค และยืนยันว่าพรรคมีการบริหารงานที่โปร่งใสนั น ตนขอยืนยันว่าตนไม่เคยมีพฤติกรรม
ที่พยายามสร้างความแตกแยกของคนในพรรค ตนเพียงอยากให้พรรคมีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งหาก
พรรคมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆ มีการบริหารที่โปร่งใสตามที่แถลง และไม่มีอะไรที่ต้องปิดบัง ก็ขอให้น าเอกสารต่างๆมา
เปิดเผยต่อสมาชิกให้กระจ่าง ตามวิถีประชาธิปไตยที่พรรคยึดถือมาตลอด 
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"ผมไม่เคยมักใหญ่ใฝ่สูงหรืออยากมีต าแหน่งอะไรในพรรค แต่สมาชิกพรรคและสาขาของพรรคต่างขอร้องให้ผม
ลงสมัครหัวหน้าพรรค เพื่อหวังที่จะให้พรรคเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ น เป็นพรรคที่เป็นประชาธิปไตย และเป็นของ
ประชาชนจริงๆ ดังนั นผมจึงต้องสู้เพื่อทุกคน ผมอยากพัฒนาพรรคให้เจริญรุ่งเรือง ท าสาขาให้แข็งแรง เพื่อเป็นรากฐาน
ที่มั่นคงแก่พรรค ผมสู้อย่างแฟร์ๆไม่เคยใช้วิธีสกปรก เพราะการเมืองเป็นเรื่องของประชาธิปไตย พวกเขาเองก็ประกาศ
ยืนข้างประชาธิปไตย ดังนั นการลงแข่งขันกันถือเป็นเรื่องธรรมดา ควรต้องแข่งขันกันโดยชอบธรรม แพ้ชนะกันอย่างขาว
สะอาดอย่ามาใช้วิธีสกปรก ผู้ชนะถึงจะสง่างาม" นายอนันต์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/170415 

https://siamrath.co.th/n/170415
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วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 - 21:30 น. 

รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย เผยศาลรับค าร้องขอเพกิถอนค าสั่งขบัพ้นสมาชกิ
พรรค 

 
“อนนัต์” เผย ศาลนนทบุรีรบัค าร้องขอเพกิถอนค าสัง่ขับพ้นสมาชิกพรรคพลงัปวงชนไทย ลัน่ท าตามกติกาทุกอย่าง ชี  
หากพรรคโปรง่ใสจรงิควรเปิดเผยเอกสารตอ่สมาชิก ยนั ไมเ่คยสรา้งความแตกแยกเพียงแคอ่ยากใหพ้รรคเจรญิกา้วหน้า
ตามวิถีปชต. 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. เวลา 15.00 น. ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี นายอนันต์ ฉิมบุรีรมย์ รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลัง
ปวงชนไทย พร้อมสมาชิกพรรครวม 11 คน เข้ายื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ/ค าสั่ง/หนังสือ ของพรรค
การเมืองที่ พลท.ป.003/2562 ที่นายนิคม บุญวิเศษ รักษาการหัวหน้าพรรคฯ ออกมาเพื่อขับผมกับเพื่อนจ านวนหนึ่ง
ออกจากความเป็นสมาชิกพรรค เมื่อวันที่9 ก.ค. ซึ่งศาลก็รับฟ้องแต่ไม่ไต่สวนเร่งด่วน และหลังจากนี ก็ต้องรอค าสั่งศาล
ต่อไปว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ให้คุ้มครองชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ โดยให้มีการระงับการประชุมสามัญของพรรคพลัง
ปวงชนไทย ในวันที่ 18 ก.ค.นี  และให้คุ้มครองสิทธิ์ของตนและพวกในการสมัครลงชิงต าแหน่งหัวหน้าพรรคและ
กรรมการบริหารพรรค 

โดยนายอนันต์ กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้ยื่นเรื่องต่อ คณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ถึงการมีมติที่มิชอบใน
การขับตนออกจากพรรค และขอให้ระงับการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค ซึ่งทาง กกต.รับเรื่องไว้แล้วแต่เรื่อง
อาจจะใช้เวลาพิจารณาหลายวัน ดังนั นตนจึงด าเนินการต่อในการยื่นเรื่องต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ตรงนี ตนได้ท าตามทุก
อย่างตามขั นตอนอย่างตรงไปตรงมา แม้ไม่ได้เข้าประชุม ก็ไม่เป็นไร เพราะแสดงให้เห็นว่าตนเองในฐานะผู้ถูกกระท า 
พร้อมที่จะเล่นตามกติกา เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่จะมีผลออกมาหลังจากนี  ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ตนก็
จะยืนหยัดต่อสู้เพ่ือให้ได้ความถูกต้องยุติธรรม เพื่อให้พรรคมีการบริหารที่โปร่งใส เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ 

นายอนันต์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่พรรคพลังปวงชนไทยมีการแถลงว่าตนและทีมงานมีพฤติกรรมสร้างความ
ขัดแย้งและแตกแยกภายในพรรค และยืนยันว่าพรรคมีการบริหารงานที่โปร่งใสนั น ตนขอยืนยันว่าตนไม่เคยมีพฤติกรรม
ที่พยายามสร้างความแตกแยกของคนในพรรค ตนเพียงอยากให้พรรคมีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งหาก
พรรคมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆ มีการบริหารที่โปร่งใสตามที่แถลง และไม่มีอะไรที่ต้องปิดบัง ก็ขอให้น าเอกสารต่างๆมา
เปิดเผยต่อสมาชิกให้กระจ่าง ตามวิถีประชาธิปไตยที่พรรคยึดถือมาตลอด 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/IMG_3011.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/IMG_3011.jpg
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“ผมไม่เคยมักใหญ่ใฝ่สูงหรืออยากมีต าแหน่งอะไรในพรรค แต่สมาชิกพรรคและสาขาของพรรคต่างขอร้องให้
ผมลงสมัครหัวหน้าพรรค เพื่อหวังที่จะให้พรรคเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ น เป็นพรรคที่เป็นประชาธิปไตย และเป็นของ
ประชาชนจริงๆ ดังนั นผมจึงต้องสู้เพื่อทุกคน ผมอยากพัฒนาพรรคให้เจริญรุ่งเรือง ท าสาขาให้แข็งแรง เพื่อเป็นรากฐาน
ที่มั่นคงแก่พรรค ผมสู้อย่างแฟร์ๆไม่เคยใช้วิธีสกปรก เพราะการเมืองเป็นเรื่องของประชาธิปไตย พวกเขาเองก็ประกาศ
ยืนข้างประชาธิปไตย ดังนั นการลงแข่งขันกันถือเป็นเรื่องธรรมดา ควรต้องแข่งขันกันโดยชอบธรรม แพ้ชนะกันอย่างขาว
สะอาดอย่ามาใช้วิธีสกปรก ผู้ชนะถึงจะสง่างาม” นายอนันต์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2270628 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2270628
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17 ก.ค. 2563 22:33 น. 

"อนันต์" ลัน่ "ไมเ่คยมักใหญ่ใฝ่สงู" ยันสูแ้ฟร์ๆ-ไมใ่ชว้ธิีสกปรก 
 
 
 
 
 
 
"อนันต์" เผยศาลนนทบุรีรับค าร้องขอเพิกถอนค าสั่ง ขับพ้นสมาชิก "พลังปวงชนไทย" ลั่นท าตามกติกาทุกอย่าง ชี หาก
พรรคโปรง่ใสจรงิควรเปิดเผยเอกสารต่อสมาชกิ ยันไม่เคยสรา้งความแตกแยก เพียงแค่อยากให้พรรคเจริญก้าวหน้าตาม
วิถี "ประชาธิปไตย" 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.63 ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี นายอนันต์ ฉิมบุรีรมย์ รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย 
พร้อมสมาชิกพรรครวม 11 คน เข้ายื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ/ค าสั่ง/หนังสือ ของพรรคการเมืองที่ 
พลท.ป.003/2562 ที่ นายนิคม บุญวิเศษ รักษาการหัวหน้าพรรคฯ ออกมาเพื่อขับตนกับเพื่อนจ านวนหนึ่ง ออกจาก
ความเป็นสมาชิกพรรค เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งศาลก็รับฟ้องแต่ไม่ไต่สวนเร่งด่วน และหลังจากนี ก็ต้องรอค าสั่งศาล
ต่อไปว่า จะออกมาเป็นอย่างไร ให้คุ้มครองชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ โดยให้มีการระงับการประชุมสามัญของพรรคพลัง
ปวงชนไทย ในวันที่ 18 ก.ค.นี  และให้คุ้มครองสิทธิ์ของตนและพวก ในการสมัครลงชิงต าแหน่งหัวหน้าพรรคและ
กรรมการบริหารพรรค  
 โดยนายอนันต์ กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ถึงการมีมติที่มิชอบใน
การขับตนออกจากพรรค และขอให้ระงับการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค ซึ่งทาง กกต.รับเรื่องไว้แล้ว แต่เรื่อง
อาจจะใช้เวลาพิจารณาหลายวัน ดังนั นตนจึงด าเนินการต่อในการยื่นเรื่องต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ตรงนี ตนได้ท าตามทุก
อย่างตามขั นตอนอย่างตรงไปตรงมา แม้ไม่ได้เข้าประชุมก็ไม่เป็นไร เพราะแสดงให้เห็นว่า ตนในฐานะผู้ถูกกระท า พร้อม
ที่จะเล่นตามกติกา เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่จะมีผลออกมาหลังจากนี  ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ตนก็จะยืน
หยัดต่อสู้เพือ่ให้ได้ความถูกต้องยุติธรรม เพื่อให้พรรคมีการบริหารที่โปร่งใส เป็นที่พึ่งของประชาชนได้  

นายอนันต์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่พรรคพลังปวงชนไทย มีการแถลงว่าตนและทีมงานมีพฤติกรรมสร้างความ
ขัดแย้ง และแตกแยกภายในพรรค และยืนยันว่าพรรคมีการบริหารงานที่โปร่งใสนั น ตนขอยืนยันว่าตนไม่เคยมี
พฤติกรรม ที่พยายามสร้างความแตกแยกของคนในพรรค ตนเพียงอยากให้พรรคมีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ซึ่งหากพรรคมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆ มีการบริหารที่โปร่งใสตามที่แถลง และไม่มีอะไรที่ต้องปิดบัง ก็ขอให้น าเอกสาร
ต่างๆมาเปิดเผยต่อสมาชิกให้กระจา่ง ตามวิถีประชาธิปไตยที่พรรคยึดถือมาตลอด 
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 "ผมไม่เคยมักใหญ่ใฝ่สูง หรืออยากมีต าแหน่งอะไรในพรรค แต่สมาชิกพรรคและสาขาของพรรคต่างขอร้องให้
ผมลงสมัครหัวหน้าพรรค เพื่อหวังที่จะให้พรรคเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ น เป็นพรรคที่เป็นประชาธิปไตย และเป็นของ
ประชาชนจริงๆ ดังนั นผมจึงต้องสู้เพื่อทุกคน ผมอยากพัฒนาพรรคให้เจริญรุ่งเรือง ท าสาขาให้แข็งแรง เพื่อเป็นรากฐาน
ที่มั่นคงแก่พรรค ผมสู้อย่างแฟร์ๆไม่เคยใช้วิธีสกปรก เพราะการเมืองเป็นเรื่องของประชาธิปไตย พวกเขาเองก็ประกาศ
ยืนข้างประชาธิปไตย ดังนั นการลงแข่งขันกันถือเป็นเรื่องธรรมดา ควรต้องแข่งขันกันโดยชอบธรรม แพ้ชนะกันอย่างขาว
สะอาดอย่ามาใช้วิธีสกปรก ผู้ชนะถึงจะสง่างาม" นายอนันต์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1891867 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1891867
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 17 ก.ค. 2563 19:55    

ปชป.เดือดอกีรอบรับประชุมใหญ่ "ตัน๊" มาแรงเสียบรมต. กก.บห.ถกูท้าทายยึดอ านาจ 

 
ปชป.กระเพือ่มต่อเนื่องจอ่เปลีย่นตัว รมต.จับตา "จิตภัสร"์ มาแรง คุมสือ่โซเชี่ยลพรรค ขณะที่ ส.ส.ปชป. ผนึกก าลังหวัง
พลิกเกมยึดอ านาจ กก.บห.พรรค เลือกคนนั่งรมต. พรรคเอง ไม่ต้องผ่านกก.บห. ประชุมใหญ่ 19 ก.ค. ส่อเดือด 
 วันนี  (17ก.ค.) รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ ภายหลังจากกลุ่ม4 กุมาร ได้ลาออกจากรัฐมนตรีเพื่อ
เปิดทางให้นายกฯได้ปรับครม. ส่งแรงกระเพื่อมถึงพรรคร่วมรัฐบาล ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ มีความเคลื่อนไหว
จากกลุ่ม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในสภาฯทันที ซึ่งก่อนหน้านี ในที่ประชุมส.ส.พรรคได้มีการวิจารณ์การท างาน และ
ผลงานรัฐมนตรีของพรรคที่ไม่ค่อยมีผลงานปรากฎ หรือการท างานที่ไม่เอื อต่อส.ส. ท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 อาทิ 
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาฯ ที่ถูกส.ส.พรรคระบุว่า ผลงานและข่าวสารที่ออกสู่สังค มค่อนข้างน้อย
เช่นเดียวกับนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ส่วนนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช. สาธารณสุข ถูกต าหนิว่าช่วงโควิดแพร่ระบาดไม่ได้
ช่วยส.ส.ในพื นที่เรื่องหน้ากากและแอลกอฮอล์เจลเลย จึงตกเป็นเป้าที่ถูกจับตามองว่า หากอาจมีการเปลี่ยนแปลงบุคคล
ที่จะเป็นรัฐมนตรีในส่วนนี  
 แหล่งข่าวระดับสูง ระบุว่า ให้จับตาบุคคลที่โดดเด่นในช่วงหลังการสัมมนาพรรคที่เกาะเสม็ด จ.ระยองคือ น.ส
จิตภัสร์ กฤษดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งได้รับให้เป็นรักษาการณ์เหรัญญิกพรรค ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯใน
ฐานะเลขาธิการพรรคได้มอบหมายให้เข้ามาปรับปรุงเรื่องสื่อโซเชียลมีเดียของทั งหมด รวมถึงการจัดท าแบรนเนอร์
เผยแพร่ผลงานของรัฐมนตรีและส.ส.ของพรรคให้ทันสมัยและนอกกรอบ เช่นเดียวกับพรรคก้าวไกล ที่สามารถเจาะกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ได้ฐานเสียงกว้างและเพิ่มมากขึ นในยุคดิจิดัล โดยส.ส.ของพรรคได้วิจารณ์ในการสัมมนาที่จ.ระยองว่า  สื่อ
โซเชียลของพรรครูปแบบล้าหลัง ไม่ดึงดูด การกระจายไม่แพร่หลาย ส่งวนเวียนกันเองในกลุ่มไลน์เฉพาะส.ส.และคน
ของพรรค ไม่ออกสู่สังคมวงกว้าง หน้าเว็บไซด์พรรค และเพจเฟซบุ๊กไม่มีการอัพเดทข้อมูลให้ทันสถานการณ์ จึงต้อง
เปลี่ยนให้น.ส.จิตภัสร์มาท าแทน พร้อมเปลี่ยนโลโก้พรรคเฉพาะในสื่อโซเชี่ยล มีเพียงรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม ไม่มี
กรอบวงกลม รวงข้าวและค าขวัญประจ าพรรค”สัจจฺเว อมตะวาจา 
 “กลุ่มส.ส.52 คนของพรรคต่างเห็นพ้องกันว่า ส.ส. ควรจะมีส่วนร่วมในการพิจารณาคนที่จะขึ นมาเป็นรัฐมนตรี
ของพรรค แทนที่จะต้องรับความเห็นชอบจากการพิจารณาของกก.บห.พรรค เรากดดันผู้บริหารพรรคในการสัมมนาที่จ.
ระยองค่อนข้างหนัก โดยให้เหตุผลว่า คนที่ท างานใกล้ชิดกับรัฐมนตรีก็คือ ส.ส.มากกว่า กก.บห. เนื่องจาก กก.บห.พรรค
ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นส.ส. และคนที่จะโหวตรับรองในเรื่องต่างๆในสภาฯให้รัฐมนตรีก็คือส.ส. เพราะทุกเรื่องที่รัฐมนตรีของ
พรรคท า ต้องได้รับการสนับสนุนจากส.ส.ทั งในสภาฯและนอกสภาฯ ดังนั น ส.ส.จึงมีบทบาทมากกว่า กก.บห. ถ้า
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รัฐมนตรีไม่เข้าใจการท างาน ของส.ส.ในพื นที่และในสภาฯก็จะเปิดปัญหาในพรรคเช่นปัจจุบัน คือท างานในกระทรวง
มากกว่าใส่ใจงานของพรรค เพราะ ส.ส.เป็นผู้รับนโยบายของพรรคมาด าเนินการทั งในพื นที่และในสภาฯ ส.ส.พรรคส่วน
ใหญ่ต่างเห็นพ้องว่า ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลขึ นเป็นรัฐมนตรีต้องผ่านที่ประชุมส.ส.พรรคมากกว่าผ่านการ
พิจารณาของกก.บห.พรรค เช่นที่ผ่านมา ที่ส าคัญคือ ก่อนร่วมรัฐบาล พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลา เคยท้ วงติง
ในที่ประชุมร่วมว่า ส.ส.ต้องสามารถประเมินผลงานของรัฐมนตรีได้ และที่จ.ระยอง นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง 
ก็ย  าเรื่องนี  โดยเสนอให้ผู้บริหารพรรคท าโพลใน3 ประเด็นใหญ่คือ 1. สถานะของพรรค และความนิยมของพรรค
ประชาธิปัตย์ในพื นที่เขตเลือกตั ง ภูมิภาคต่างๆ 2. ความนิยมในตัวส.ส.ของพรรคในแต่ละเขตเลือกตั ง 3. ความนิยมใน
ตัวรัฐมนตรีของพรรคทั ง 7คน หรือผลงานว่าเป็นรัฐมนตรีที่ Popular หรือเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืม ซึ่งเลขาฯพรรคก็
รับปากจะประเมินผลงานโดยการท าโพลใน1 เดือน แต่คงไม่ทันกับการปรับ ครม.ครั งนี  เพราะเกิดการปรับจากพรรค
หลัก จึงกระเพื่อมถึงพรรคเรา แต่หากจะท า ก็สามารถท าได้ทันที คือให้ส.ส.พรรคทั ง 52 คน ประเมินผลงาน 7 
รัฐมนตรีพรรค ที่ท าได้เลย 
 ส าหรับบุคคลที่เป็นแคนดิเดท ที่จะถูกพิจารณาหากมีการปรับตัวบุคคลในพรรคคือ นายกนก วงศ์ตระหง่าน 
นายไชยยศ จิระเมธากร นายอัศวิน วิภูศิริ. นายวิรัช ร่มเย็น นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู และน.ส.จิตภัสร์ กฤษดากร ซึ่ง
คนหลังสุดที่ได้รับแรงหนุนจากเลขาฯพรรค และกลุ่มส.ส.ยังเติร์ก และกลุ่มอดีตกปปส. จึงต้องจับตาดูว่าในการประขุม
ใหญ่สามัญพรรค19 ก.ค. จะมีอะไรเกิดขึ น เพราะต้องแก้ไขข้อบังคับพรรค และจะเกิดเหตุซ  ารอยพรรคพลังประชารัฐ
หรือไม่ 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000073595 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000073595
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วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 - 20:23 น. 

‘นายกไก่’ ต้อนรับ กมธ. ปกครองท้องถิ่น ตรวจความพร้อมรับมือเลือกตั งฉะเชิงเทรา 

 
เมื่ อวันที่  17 กรกฎาคม นายกิตติ  เป้ าเปี่ ยมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา จ านวน 21 คน น าโดยพลเอก 
เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการ
เลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การ
จัดการ การส่งเสริม และการสนับสนุนการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงาน การจัดการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การบริหารงบประมาณ และการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความพร้อมส าหรับการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นเต็ม 100 % ส่วน
เรื่องการบริหารจัดการงานด้านอื่นๆ ตนได้ถือหลักในท างานตามนโยบาย คือ ผิดระเบียบไม่ท า สั่งการไม่ถูกให้บอก มี
อะไรคลุมเครือปรึกษาหารือกัน ซึ่งท าให้การบริหารงาน ทั งของผู้ บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มีความราบรื่น 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนโดยส่วนร่วม” นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2270578 
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18 ก.ค. 2563 05:28 น. 

ตู่รบั-พลาดได้ "ประสาร" "ทศพร" ปัดร่วมวงคณะรัฐมนตรี 

 
“ลุงป้อม” ดอดขึ นตึกไทยฯซดก๋วยเตี๋ยวกับ “ลุงตู่” สะพัดส่งโผโควตา พปชร. “ประยุทธ์” ยันพรรคร่วมยังคง

โควตาเดิมไม่ลดไม่เพิ่มปรับไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่ถึง 50% รอคนนอกตอบรับ ให้ “พี่ป้อม” นั่งเก้าอี เดิมช่วยคุมเกมการเมือง 
รับทาบ “ปรีดี” แต่ไม่มีชื่อ “ทศพร” แจงวืดตัว “ประสาร” เหตุครอบครัวไม่อนุญาต ยังกั๊กตั งรองนายกฯเศรษฐกิจ 
อารมณ์ดียิงมุกยังควบม้าคุม กห.ต่อ “ทศพร” ร่อนสารปัดร่วมวง ครม. “พี่ใหญ่” ให้สิทธิ “น้องตู่” เต็มที่ ไม่มีจับพลัด
จับผลูโยกไปนั่ง มท. เริ่มฉุนถูกจี ถามย  ามีเอี่ยวชงชื่อ “บี” แจง กก.บห.พปชร.ถกปรับครม. 21 ก.ค. มั่นใจคุยกันจบไม่มี
แทงหลัง “จุรินทร์” ชี  ปชป.ยังเกาะขบวนแน่น ก้าวไกลฝากการบ้านทีม ศก.ใหม่ พท.ฉะเวทีปฏิรูปคืนสู่เหย้าชาว
นกหวีด 
 การปรับคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะในส่วนของทีมเศรษฐกิจ เริ่มมีความชัดเจนมากขึ น เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ยืนยันรอการตอบรับจากคนนอกที่ทาบทามอยู่ และจะไม่ไปแตะในส่วนของพรรคร่วม
รัฐบาลตามโควตาเดิมที่เคยตกลงกันไว้ช่วงเจรจาจัดตั งรัฐบาล 
กก.บห.พปชร.ถกปรับ ครม. 21 ก.ค. 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ก.ค.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับคณะรัฐมนตรีว่า มีการหารือกันในเบื องต้น
ว่าในส่วนของพรรคเรามีระบบการจัดท าบัญชี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค พปชร. ให้
นโยบายว่าทุกอย่างจะหารือพูดคุยกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) วันที่ 21 ก.ค. หัวหน้าพรรคจะ
เชิญ กก.บห.ทั งหมดมาพูดคุยกัน ส่วนจะสรุปได้หรือไม่นั น อยู่ที่การพูดคุยกัน มีระบบชัดเจน มีหัวหน้า รองหัวหน้า 
กก.บห. ทุกคนคงมีส่วนร่วมเสนอชื่อ ส่วนจะสรุปเมื่อไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง และสุดท้ายมาอยู่ที่หัวหน้าพรรค ยังมีเวลา
การปรับ ครม. อย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม จะเป็นผู้พิจารณา 
มั่นใจคุยกันจบไม่มีแทงข้างหลัง 

เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวปรับลดรัฐมนตรีในสัดส่วนของ กทม. ท าให้ทุกคนจับตามาที่นายพุทธิพงษ์ นายพุทธิ
พงษ์ตอบว่า ไม่ทราบ แต่ในพรรคเราเคารพกัน แต่ละภาคแต่ละส่วนเราดูแลด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ส าหรับตนวันนี 
ท างานอย่างเดียว ข่าวที่ออกมาไม่ท าให้เสียก าลังใจ เมื่อถามว่าตอนตั งรัฐบาลมีการตกลงกันหรือไม่ว่าให้เป็นรัฐมนตรีกัน
คนละรอบ นายพุทธิพงษ์ตอบว่า ไม่มี พรรคเราพูดคุยกันได้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ เราต่อสู้ร่วมกันมา ในพรรค
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มีอะไรหลายอย่างที่เราพูดคุยกันมาตลอด ไม่ได้หนักเหมือนที่เป็นข่าว เชื่อว่าจะพูดคุยกันได้ และทุกครั งไม่ถึงกับต้อง
โหวต เชื่อว่าทุกคนเคารพในแนวคิดของพรรคและเชื่อว่าจะไม่มีการแทงกันข้างหลัง 
ไม่ก้าวก่ายนายกฯ ตั งคนนอก 

เมื่อถามว่ากระแสข่าวมีชื่อคนนอกเข้ามาทางพรรครับได้หรือไม่ นายพุทธิพงษ์ตอบว่า เป็นเรื่องที่นายกฯ
ตัดสินใจ เราคงไม่ก้าวก่าย แต่ในส่วนของพรรคเรามีการพูดคุยกันเสนอชื่อที่เราเห็นว่าเหมาะสม แต่การตัดสินใจเป็น
อ านาจของนายกฯ เมื่อถามว่าต าแหน่ง รมว.พลังงานสนับสนุนใครเป็นพิเศษหรือไม่ นายพุทธิพงษ์ตอบว่า ไม่มี ใครก็ได้ 
แล้วแต่นายกฯเลือก เมื่อถามว่า โควตานายกฯควรอยู่ที่นายกฯ หรือควรดึงกลับไปที่พรรค นายพุทธิพงษ์ตอบว่า อ านาจ
การปรับและการเลือกเป็นของนายกฯ ตัดสินใจเลือกใครคิดว่าทุกคนรับได้ ไม่มีโควตาของใครทั งนั น สุดท้ายนายกฯจะ
เป็นผู้ตัดสินใจ เพราะท่านเป็นผู้น ารัฐบาล เราต้องเชื่อมั่นในผู้น ารัฐบาล เมื่อผู้น าตัดสินใจอย่างไรเราก็เดินไปตามนั น 
และทุกครั งที่นายกฯตัดสินใจในหลายเรื่องก็ถูกต้องทุกครั ง 
“พี่ใหญ่” ให้สิทธิ “น้องตู่” เต็มที่ 

ต่อมาเวลา 12.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า ต้องไปถามนายพุทธิพงษ์ ตนไม่รู้เลย พรรคยังไม่มีการประชุมกันเลย ประชุมกันก่อนค่อย
ว่ากัน เรื่องนี ไม่ใช่เรื่องของหัวหน้า แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนในพรรคต้องพูดคุยกัน และเรื่องการตั ง ครม. บอกแล้วว่าเป็น
เรื่องของนายกฯ เมื่อถามว่ามีโควตา รมต.ของพรรคหรือไม่ พล.อ.ประวิตรย้อนถามว่า โควตาไหนล่ะ ไม่มี ไม่มี ทุกอย่าง
เป็นเรื่องของนายกฯ เมื่อถามว่าในฐานะหัวหน้าพรรคต้องส่งช่ือให้นายกฯพิจารณา พล.อ.ประวิตรตอบว่า ในพรรคยังไม่
มีการพูดคุยกันเลย ยังไม่ได้คุยกับ กก.บห.พรรค 
ไม่มีจับพลัดจับผลูโยกนั่ง มท. 

เมื่อถามว่าจะมีการสลับเก้าอี กับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า “ไม่รู้ 
ต้องไปถามนายกฯ โอ้ยไม่มีหรอก ไม่มี ไม่ย้าย” เมื่อถามย  าว่าหากจับพลัดจับผลูสลับเก้าอี กันพร้อมหรือไม่ พล.อ.
ประวิตรตอบว่า ไม่มีจับพลัดจับผลูหรอก ถามอยู่อย่างเดียว 
ซัดสื่อยันลูกพรรคเรียบร้อยดี 

เมื่อถามว่า โควตา รมต.ที่ลาออกถือเป็นของพรรคหรือของนายกฯ พล.อ.ประวิตรตอบว่า เป็นโควตานายกฯจะ
เอาใครมาก็เป็นเรื่องของท่าน ส่วนข่าวว่าในพรรคมีการต่อต้านมาเป็น รมต.นั น ยืนยันว่าไม่มี มีแต่พวกคุณพูดกันเอง 
เมื่อถามว่า ถ้าเป็นโควตานายกฯ แสดงว่าทีมเศรษฐกิจอาจเป็นคนนอกทั งหมดใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า ก็แล้วแต่
นายกฯ เมื่อถามว่า จะเคลียร์กับ ส.ส.ที่เป็นตัวเต็งที่ต้องการกระทรวงพลังงานอย่างไร พล.อ.ประวิตรตอบว่า “ไม่มี บอก
แล้วว่าเป็นเรื่องของนายกฯ ฟังไม่รู้เรื่องหรือครับ” เมื่อถามอีกว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม รอง
หัวหน้าพรรค พปชร. ต้องการเก้าอี  รมว.พลังงาน หากไม่ได้จะเกิดแรงกระเพื่อมหรือไม่ พล.อ.ประวิตรไม่ตอบได้แต่ส่าย
หัวแทน เมื่อถามว่า ในพรรคเรียบร้อยดีใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า เรียบร้อยไม่มีอะไร มีแต่พวกคุณไปเขียนกันเอง 
เริ่มฉุนถูกถามย  ามีเอี่ยวชงชื่อ 

เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตรจะมีส่วนเขย่าคุณสมบัติรัฐมนตรีก่อนส่งให้นายกฯหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่มี 
ไว้ประชุมเสร็จแล้วจะบอก เมื่อถามว่า การปรับ ครม.ครั งนี จะมีแต่พลังประชารัฐหรือพรรคร่วมอื่นด้วย พล.อ.ประวิตร
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ตอบน  าเสียงหงุดหงิดว่า “อะไรฟังไม่รู้เรื่องหรอ บอกว่าเป็นเรื่องนายกฯ”เมื่อถามย  าว่านายกฯได้ปรึกษาเรื่องการปรับ 
ครม.หรือไม่พล.อ.ประวิตรตอบสั นๆว่า ไม่ได้ปรึกษา เป็นเรื่องของท่าน 
“ลุงป้อม” ดอดซดก๋วยเตี๋ยว “ลุงตู่” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการให้สัมภาษณ์เสร็จขบวนรถของ พล.อ.ประวิตร ได้วนขึ นไปยังตึกไทยคู่ฟ้า จากนั น
ประมาณ 10 นาที นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และเหรัญญิกพรรค พปชร. ได้เดินตาม
ขึ นไปยังตึกไทยคู่ฟ้า ประมาณ 30 นาที พล.อ.ประวิตรจึงเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า เดินทางออกจากท าเนียบรัฐบาล ทั งนี  
ระหว่างที่  พล .อ .ประยุทธ์ เดินลงจากตึก ไทยคู่ ฟ้ า มายั งตึ กภั กดีบดินทร์  เพื่ อ เป็ นประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประวิตรขึ นมาส่งรายชื่อรัฐมนตรีโควตา พปชร.
แล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์หยุดฟังพร้อมตอบว่า “กินข้าวกันก่อน เขามาประชุมที่นี่ก็เลยมากินข้าวด้วยกัน พูดคุยกัน
เรื่อยเปื่อย” เมื่อถามว่ากินข้าวอร่อยไหม นายกฯตอบว่า “กินก๋วยเตี๋ยว” ทั งนี  ถือว่าไม่บ่อยนักที่ พล.อ.ประวิตรจะขึ น
ตึกไทยคู่ฟ้าเข้าพบนายกฯ 
พรรคร่วมยังคงโควตาตามเดิม 

จากนั นเวลา 15.25 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่า พล.อ.ประวิตรมา
พบเพราะมาประชุมที่ตึกบัญชาการ ตนไม่ค่อยได้เจอท่าน ส าหรับรายชื่อรัฐมนตรีใหม่ทั งหมดอยู่ในหัวหมดแล้ว การ
ทาบทามบุคคลต่างๆต้องให้เวลาเขาได้คิด ยืนยันว่าขั นตอนจนถึงวันนี ยังไม่ท าอะไรเลย ไม่ว่าการกรอกคุณสมบัติหรือ
อะไรวันนี แค่ติดต่อถามว่ายินดีจะมาร่วมกันท างานไหม หลายคนก็บอกว่าบ๊ายบาย เมื่อถามว่า ปรับเล็กหรือปรับใหญ่ 
นายกฯท าท่าคิดก่อนกล่าวว่า ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ ไม่ถึง 50% คนเดิมยังอยู่ ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคร่วมรัฐบาลจะมีการ
ปรับหรือไม่ หรือยังโควตาเดิม พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า พรรคร่วมไม่ได้แสดงเจตนารมณ์ว่าจะปรับ ตนได้พูดคุยแล้วยืนยัน
ว่าไม่มี และได้ตามเดิมที่เคยได้อยู่ เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรและไม่ได้ขอปรับอะไรเพิ่มเติม คุยกันรู้เรื่อง ยังท างานร่วมกันได้
อยู่ ไม่ได้มีปัญหาอะไร 
“พี่ป้อม” นั่งเก้าอี เดิมช่วยการเมือง 

เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตรยังนั่งเก้าอี เดียวเหมือนเดิม หรือควบต าแหน่งใหม่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า 
“ท่านไม่มี ท่านไม่ได้ต้องการไปที่ไหน ท่านก็ท างานหนักขึ นอยู่แล้ว และได้ก็พูดกับผมว่าที่ท่านอยู่นี ก็เพื่อช่วยงานผมใน
ด้านการเมืองและก็ไม่ได้ต้องการต าแหน่งอะไรอีก ท่านก็ตอบไปแล้วนี่ จะมาถามย  ากันอีกท าไม วันนี ผมตอบให้แล้วนะ” 
รับทาบ “ปรีดี” แต่ไม่มีชื่อ “ทศพร” 

เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่คณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจจะมาร่วมทีมเศรษฐกิจ นายกฯ ตอบว่า มีชื่อที่ออกมา
บ้าง ส่วนนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ยอมรับว่าได้ทาบทาม แต่ต้องรอดูตอบรับมาว่าอย่างไร ส่วน
ชื่อนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นั น ยืนยันไม่มีแน่นอน สื่อไป
เอามาจากไหน และนายทศพรก็ไม่ได้อยากมา วันนี ท่านต้องมาช่วยงานตนเพราะเป็นข้าราชการอยู่ ส่วนที่เห็นนาย
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีต รมว.คมนาคม ลงพื นที่ จ.ศรีสะเกษด้วยนั น ไม่ได้ถือว่าส่งสัญญาณอะไร ไปในฐานะคนศรี
สะเกษที่ เป็นบ้านเกิด ยอมรับเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อจากนี หนักแน่นอน เราจึงต้องเลือกคนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อถามว่า ครม.ใหม่ไม่มีข้าราชการประจ าลาออกมาเป็นรัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายกฯตอบว่า ไม่มี 
ส่วนรัฐมนตรีคนนอกมีกี่คนนั นจ าไม่ได้แล้ว ไม่อยากจะจ า 
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วืด “ประสาร” ครอบครัวไม่อนุญาต 
พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงกรณีมีชื่อนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการ ธปท.จะเข้ามาร่วมว่า เพราะ

ครอบครัวไม่อนุญาต เมื่อถามถึง รมว.ต่างประเทศจะมีปรับเปลี่ยนหรือไม่ เพราะมีกระแสข่าวว่านายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รมว.ต่างประเทศ มีปัญหาด้านสุขภาพ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ยังแข็งแรงดี แต่ทั งหมดก าลังพิจารณากันอยู่ เมื่อถามว่า
ยังจ าเป็นต้องมีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใหม่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “ฟังนะในเมื่อนายกฯเป็นฝ่ายเศรษฐกิจแล้วก็ต้อง
ดูแลทุกกระทรวง อะไรที่มีรายได้นายกฯสั่งการได้ทั งหมด ฉะนั นทุกคนต้องมาหารือกัน ต้องเข้าใจว่าเมื่อก่อ นนี มัน
ต่างกัน ที่ด้านเศรษฐกิจมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกฯเป็นผู้คุม ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มีจากการจัดตั งเป็นกรณี
พิเศษ ท่านสามารถจัดประชุมและสั่งการได้ทุกกระทรวง แต่วันนี กระทรวงเศรษฐกิจหลายกระทรวงไปอยู่ในสัดส่วน
พรรคร่วมรัฐบาล แต่ผมเป็นผู้คุมทั งหมด ดังนั นนายกฯเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ แต่ไม่ใช่ว่าตนเก่งเศรษฐศาสตร์หรือเก่ง
อะไร แต่ต้องการเอาทุกอย่างมาพิจารณา วิเคราะห์ ศึกษา และปรึกษากับทีมที่ปรึกษาที่มีหลายภาคส่วน วันนี เราต้อง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องเอาคนที่มีความรู้มาเสริม จะได้เหมาะกับห้วงเวลานี  ที่บางทีต้องใช้ทั งนักเศรษฐศาสตร์ 
การเงินการธนาคารมาช่วยกัน และต้องใช้คณะท างานที่ปรึกษาท างานร่วมกับ ครม. เศรษฐกิจแล้วไปขับเคลื่อนงานด้าน
เศรษฐกิจ ดังนั น ครม.เศรษฐกิจก็คือทีมของรัฐบาล ทุกอย่างจะได้หลากหลายมากขึ น” 
อารมณ์ดียิงมุกยังควบม้าอยู่ 

เมื่อถามว่าพูดเช่นนี แสดงว่าอาจไม่มีรองนายกฯด้านเศรษฐกิจ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ แต่มีก็ดี 
ตนก็ดูทั งหมดอยู่แล้ว เมื่อถามว่านายกฯยังคงควบเก้าอี  รมว.กลาโหมหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “ท าไมละ ผมมี
ปัญหาอะไร ไม่มี วันนี ผมควบม้าอยู่ วันนี ทุกอย่างยังเหมือนเดิม” เมื่อถามว่าวันนี ดูเหมือนนายกฯอารมณ์ดีแสดงว่าการ
จัดทัพทุกอย่างลงตัวแล้วใช่หรือไม่ นายกฯตอบว่า ไม่ได้มีงานอย่างเดียว มีงานเยอะแยะไปหมด จึงต้องปล่อยวางให้ได้ 
เมื่อถามย  าว่าทุกอย่างเรียบร้อยเหลือเพียงขั นตอนธุรการใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “อย่ามาซักเรื่อยเปื่อย วันนี 
อยู่ในขั นตอนการติดต่อ บางคนก็ตอบแล้ว บางคนยังไม่ตอบ บางคนขอกลับไปปรึกษาครอบครัวก่อน สิ่งส าคัญที่สุดคือ
ครอบครัว” ยืนยันการปรับ ครม.จะเสร็จสิ นไม่เกินเดือน ส.ค. เมื่อถามว่าโฉมหน้า ครม.ใหม่จะแจ่มใช่หรือไม่ พล.อ.
ประยุทธ์ตอบว่า คิดว่าน่าจะดี ขอให้รอดูที่ผลงาน 
“ทศพร” ร่อนสารปัดเข้าร่วม ครม. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้ส่งเอกสารข่าวแจ้งว่า
เลขาธิการ สศช. ปฏิเสธข่าวการเข้าร่วม ครม. โดยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ศสช. ระบุว่า เรื่องที่ปรากฏเป็น
ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าได้ตอบรับเข้าร่วม ครม.ชุดใหม่แล้วนั น ไม่เป็นความจริง ขณะนี ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็น
เลขาธิการ สศช.ตามปกติ และยังมีภารกิจส าคัญที่ต้องดูแลและกลั่นกรองโครงการ และแผนงานเงินกู้ 4 แสนล้านบาท
ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดีเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยและสนับสนุนงานอยู่
เบื องหลังของนายกฯตามที่ได้รับมอบหมาย 
เก้าอี คลัง–พลังงานวัดภาวะผู้น า 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมจากพรรค พปชร.ว่า การประชุม กก.บห.ที่จะมีขึ นวันที่ 21 ก.ค. จะมีการพิจารณา
เสนอชื่อรัฐมนตรีโควตาของพรรคให้นายกฯพิจารณา ในส่วนเก้าอี  รมว.คลัง และ รมว.พลังงาน แม้แกนน าบางคนอยาก
มานั่ง แต่โจทย์ส าคัญที่นายกฯมองคือต้องแก้ปัญหาในภาวะวิกฤติ ไม่ใช่ตอบโจทย์ความต้องการฝ่ายการเมืองเท่านั น ทั ง
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สองต าแหน่งเป็นโควตาคนนอกที่เป็นมืออาชีพ และนายกฯยังตั งใจจะปรับให้น้อยที่สุดแทนต าแหน่งที่ว่างเท่านั น เพื่อ
ลดแรงกระเพื่อม โดยเก้าอี  รมว.คลังรอเพียงการตอบรับจากนายปรีดี ดาวฉายเท่านั น ส่วน รมว.พลังงาน เป็นไปได้สูงที่
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต รมช.คมนาคม จะมารับต าแหน่ง ทั งจากประสบการณ์และมีความสัมพันธ์กับ 3 ป. เช่ือว่า
ทั งคู่จะได้รับเสียงตอบรับที่ดี รวมถึงเป็นบทพิสูจน์ภาวะผู้น าของนายกฯ 
พปชร.ชงสองสูตรให้นายกฯจิ ม 

ทั งนี  มีรายงานว่าพรรค พปชร.เตรียมจัดท าโผ ครม.เป็น 2 สูตร เสนอต่อนายกฯ สูตรแรก นายสุริยะ จึงรุ่งเรือง
กิจ รมว.อุตสาหกรรม ไปนั่ง รมว.พลังงาน แล้วดันนายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรค ไปนั่ง รมว.อุตสาหกรรม แทน 
ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รองหัวหน้าพรรค เสนอให้เอาโควตา รมว.อว. ไปแลกกับ รมว.แรงงานของพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย (รปช.) ที่เสนอชื่อนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ มาเป็น สูตรสอง คือ ให้นายอนุชาไปด ารงต าแหน่ง 
รมว.อว. ส่วนนายสุชาติไปเป็น รมช.มหาดไทย ขณะที่ พล.อ.ประวิตรมีความพยายามผลักดันให้นางนฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล ไปนั่งเก้าอี  รมต.ประจ าส านักนายกฯ แทนนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา 
(ชพน.) เพราะปัจจุบันรัฐบาลไม่ได้มีเสียงปริ่มน  าแล้ว เพราะคนที่รับปากให้เก้าอี  ชพน.ตอนจัดตั งรัฐบาล คือ นายอุตตม 
สาวนายน อดีตหัวหน้าพรรค ที่ลาออกไปแล้ว 
“วิษณุ” ถามสื่อ “จะมาไล่ผมหรอ” 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.
กลาโหม ระบุจะปรับ ครม.ไม่เกินเดือน ส.ค. ว่า ขณะนี ยังไม่ได้รับสัญญาณ ฟังแต่จากสื่อ เมื่อถามว่านายวิษณุยังอยู่ใน 
ครม.ใช่หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ไม่รู้ จะไปตอบได้อย่างไร เมื่อถามว่าไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ล้าใช่หรือไม่ เพราะนายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกฯ ระบุว่า ต้องการไปดูแลสุขภาพ นายวิษณุตอบว่า การดูแลสุขภาพเป็นหน้าที่ของทุกคน
อยูแ่ล้ว เมื่อถามย  าว่ายังแข็งแรงดีอยู่ใช่หรือไม่ นายวิษณุย้อนถามสื่อว่า “คุณจะมาไล่ผมหรอ” 
เตรียมตั งรักษาการแทนสี่กุมาร 

เมื่อถามว่าการลาออกของกลุ่ม 4 กุมาร จะกระทบต่อการท างานหรือไม่ นายวิษณุตอบว่า เคยมีค าสั่งเดิมอยู่
แล้วว่าหากใครไม่อยู่ ใครจะเป็นผู้รักษาการ แต่บางต าแหน่ง เช่น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน และ
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รมว.การอุดมศึกษาฯ ไขว้กันอยู่ เมื่อออกไปทั งคู่จึงไม่มีผู้รักษาการ ดังนั น ในที่ประชุม ครม. 
วันที่ 21 ก.ค. นายกฯจะสั่งการใหม่ จะปล่อยว่างไม่ได้ ส่วนต าแหน่ง รมว.คลังไม่มีปัญหา เพราะมี รมช.คลังรักษาการ
อยู่ เมื่อถามว่ารัฐมนตรีลาออกหลายคนเช่นนี กระทบเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ไม่ทราบ ไม่ตอบ เมื่อ
ถามย  า ว่าแล้วจะกระทบเรื่องการท างานหรือไม่ นายวิษณุตอบว่า มันก็ต้องกระทบบ้าง จะบอกว่าไม่กระทบได้อย่างไร 
นายกฯจึงบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหานี โดยเร็ว เมื่อถามว่ารู้สึกเสียดายนายสมคิดหรือไม่ เพราะท างานร่วมกันมาหลายยุค 
นายวิษณุตอบว่า “อย่าเพิ่งตอบ เดี๋ยวน  าตาไหล” 
“เทวัญ” หนุน “ปรีดี” เจ๋งจริง 

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึงการปรับ ครม. 
ว่า ไม่ทราบว่าในส่วนของโควตาพรรคชาติพัฒนาจะปรับเปลี่ยนหรือไม่ และยังไม่ได้รับการติดต่อ ทั งหมดขึ นอยู่กับ
นายกฯ เมื่อถามว่า มีข่าวว่ามีชื่อคนมาแทนในต าแหน่ง รมต.ประจ าส านักนายกฯแล้ว นายเทวัญตอบว่า ไม่ทราบเมื่อ
ถามว่ามองรายชื่อทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่ปรากฏออกมาอย่างไร นายเทวัญตอบว่า เห็นมีชื่อนายปรีดี ดาวฉาย ประธาน
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สมาคมธนาคารไทย จริงๆท่านก็เป็นคนเก่ง และรู้จักกันดี เมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยกับนายกฯหรือไม่เรื่องการปรับ 
ครม.ในส่วนของพรรค นายเทวัญตอบว่า ยังไม่คุยกับนายกฯ ช่วงนี ท่านเดินทางไปต่างจังหวัด ตนก็งานยุ่งทั งวัน ไว้ทราบ
แล้วจะบอก 
“จุรินทร์” ยังเกาะขบวนแน่น 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภายหลังเข้าพบนายกฯที่
ท าเนียบรัฐบาลว่า นายกฯยังไม่ได้พูดคุย เรื่องปรับ ครม. เมื่อยังไม่ได้แจ้งอะไรก็ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ เมื่อถามว่า
โควตาพรรคประชาธิปัตย์ยังคงเดิมใช่หรือไม่ นายจุรินทร์ตอบว่า ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี  ยังไม่แจ้งอะไร เมื่อถามว่าถ้าต้อง
ปรับเปลี่ยนโควตา พรรคประชาธิปัตย์ยังจะเหนียวแน่นกับรัฐบาลอยู่หรือไม่ นายจุรินทร์ตอบว่า ยังไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง เง่ือนไขทั งหมดในการเข้าร่วมรัฐบาลยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังเหมือนวันแรกที่ได้คุยกัน 
กระเพื่อมเกมเปลี่ยนตัว รมต. 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า แม้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ยืนยันว่ายังไม่ได้รับสัญญาณจากนายกฯเรื่องปรับ 
ครม. และขอยึดเงื่อนไขและโควตาเดิม แต่ยังคงมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่ม ส .ส.พรรค ที่ไม่ค่อยพอใจผลงานของ
รัฐมนตรีบางส่วน อาทิ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รวมถึงนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขณะที่นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ถูกต าหนิว่าช่วงโควิดไม่ได้ช่วย ส.ส.ในพื นที่
เรื่องหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์เลย จึงตกเป็นเป้าว่าอาจมีการเปลี่ยน แปลงรัฐมนตรีในส่วนนี โดยบุคคลที่เป็นแคนดิ
เดตน่าจับตา อาทิ นายกนก วงศ์ตระหง่าน นายไชยยศ จิระเมธากร นายอัศวิน วิภูศิริ นายวิรัช ร่มเย็น นางศิริวรรณ 
ปราศจากศัตรู รวมถึง น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร ที่ได้รับแรงหนุนจากเลขาฯพรรค และกลุ่ม กปปส. 
ภท.สงบไม่ต่อรองขอเก้าอี เพิ่ม 

ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการปรับ ครม. ที่นายกฯประกาศ
จะด าเนินการให้เสร็จภายในเดือน ส.ค. ว่า ผู้บริหารพรรคได้พูดกันเรียบร้อยแล้วว่าแม้พรรคภูมิใจไทยจะได้ ส.ส.เพิ่มขึ น 
10 คน แต่ จะไม่ต่อรองขอโควตารัฐมนตรีเพิ่ม แต่ถ้ารัฐบาลจะปรับโควตาให้เพิ่มถือเป็นอ านาจนายกฯ ยืนยันพรรคไม่มี
การต่อรองขอโควตาเพิ่มทั งในส่วนรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการ ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ทุกคนท างานได้ รัฐมนตรี
ของพรรคทุกคนท างานเต็มที่ เมื่อถามว่าการที่พรรคภูมิใจไทยมี ส.ส.เพ่ิม มองว่าควรได้รัฐมนตรีเพิ่มหรือไม่ นายสิริพงศ์
ตอบว่า “ผมมองว่ามีเท่านี ก็โอเคแล้ว ไม่จ าเป็นต้องเพิ่ม ขอให้พรรคใหญ่ไปแก้ปัญหาในพรรคของตัวเองก่อน ใช้เวลา
ส่วนมากแก้ปัญหาเพื่อประชาชน ไม่ต้องค านึงเรื่องการต่อรอง เพราะเป็นการเมืองแบบเก่า ส่วนถ้าจะสลับสับเปลี่ยน
กระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยดูแลอยู่นั น ต้องมาคุยในรายละเอียด เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรค คงต้องดูความถนัด
ของพรรคด้วยว่าเป็นเรื่องใด ถ้าให้ไปดูกระทรวงกลาโหม คงไม่ถนัด” 
“สุวิทย์” อ าลา ขรก.อุดมศึกษาฯ 
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รมว.อว. เดินทางเข้า
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่มาตั งแถวต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้ให้ก าลังใจ โดยนายสุวิทย์ได้โบกมืออ าลาและชูมือเป็นสัญลักษณ์ไอเลิฟยู
ตอบกลับ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันท างานให้กับ อว. และประเทศชาติ ให้
ข้อเสนอแนะและก าลังใจมาโดยตลอด หลังจากนี คงต้องขอพักบทบาททางการเมืองลง แต่ยังไม่ทิ ง หน้าที่ของการเป็น
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คนไทยที่ส านึกในคุณแผ่นดิน และไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดยืนยันว่าจะร่วมกับประชาชนในการน าพาประเทศชาติให้ก้าว
ไปข้างหน้า 
“สนธิรัตน์” ฟุ้งผลงานเพียบ 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน กล่าวว่า มีนโยบายและโครงการหลายอย่างที่ด าเนินการไว้ อะไร
ที่คิดว่าดีอยากให้ รมว.พลังงานคนใหม่สานต่อ เพราะวางเอกสารทุกอย่างไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนตัวบุคคลที่จะมารับ
ต าแหน่ง รมว.พลังงาน ทั งนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นั น ไม่ขอออกความเห็น ขอให้เป็น
บุคคลที่เป็นนักบริหารสามารถท างานได้ทันที ระหว่างเว้นงานการเมืองอาจกลับมาท าบทบาทหน้าที่เดิมเพื่ อชุมชน ใน
มูลนิธิสัมมาชีพต่อไป ส่วนจะกลับเข้าเล่นการเมืองอีกหรือไม่นั น ตอนนี ยังมองไม่เห็นโอกาส ยืนยันว่ากระทรวงพลังงาน
ในยุคตน ได้เปิดประตูไปสู่ประชาชนมากขึ น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตอบโจทย์พลังงานเพื่อทุกคน (Energy For 
All) และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ 
ก้าวไกลฝากการบ้านทีม ศก.ใหม่ 

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ที่ผ่านมาทีมเศรษฐกิจชุดเก่าบริหาร
เศรษฐกิจในลักษณะแบ่งชนชั น ธุรกิจระดับบนช่วยหมด แต่ระดับล่างปล่อยให้ดิ นรนต่อสู้กันไปเอง ได้ข่าวว่ารัฐบาล
ก าลังมีทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ แม้หัวหน้าทีมจะเป็นคนเดิมแต่ขอฝากให้ทีมใหม่นี ดูแลปัญหาของคนหาเช้ากินค่ า และ
ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย อย่าท าเฉยปล่อยให้ธุรกิจสีเทาเฟื่องฟูหนี นอกระบบงอกงาม เพราะเรื่องนี นอกจากเป็นการ
ท้าทายอ านาจรัฐแล้ว ยังสะท้อนถึงความใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนด้วย มาตรการที่ออกมาต้องท าให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้สินเชื่อดอกเบี ยต่ า หรือการเข้าไปดูแลหนี สิน ต่างๆ เพื่อประคับประคอง
จนกว่าจะผ่านช่วงวิกฤตินี ไปได้ ที่ผ่านมาธุรกิจเกรดเอรัฐช่วยไปแล้วตั งแต่ต้น จนเขาแข็งแรงมากขึ นแล้ว ตอนนี ถึงเวลา
แล้วที่ควรหันมาดูคนข้างล่างบ้าง 
ประกันรายได้ข้าว 1 ก.ย.–พ.ค.64 

ที่ท าเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ กล่าวหลังการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั งที่ 3/2563 ที่มีนายกฯ เป็นประธาน ว่าที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ประกันรายได้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูผลิตที่จะมาถึงนี  โดยยึดหลักการเดียวกับเมื่อปีที่ผ่านมา คือ ข้าว 
5 ชนิด และในเรื่องของวงเงินประกันรายได้จะเริ่มขึ นตั งแต่วันที่ 1 ก.ย.2563 เป็นต้นไป จนสิ นฤดูการผลิตประมาณ
เดือน พ.ค.2564 โดยมติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ก าหนดราคาเป้าหมายและ
ปริมาณต่อครัวเรือนเท่ากับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าว 5 ชนิด ดังนี  1.ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละ
ไม่เกิน 14 ตัน 2.ข้าวหอมมะลินอกพื นที่ 14,000บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 3.ข้าวเจ้า 10,000 บาทต่อตัน 
ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 4.ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน 5.ข้าวเหนียว 12,000 
บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 
เตือนอย่าประมาทพลังนิสิต–นศ. 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการนัดชุมนุมของกลุ่มสหภาพนักเรียน 
นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) วันที่ 18 ก.ค. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว่า เป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิต
นักศึกษารอบสอง หลังจากเคยเคลื่อนไหวในลักษณะแฟลชม็อบ ที่จุดติดมาแล้วในเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา แต่ต้องยุติลงด้วย
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สถานการณ์โควิด-19 ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ทุกฝ่ายควรให้ความส าคัญ รับฟัง อย่าประมาทพลังของนิสิตนักศึกษา 
เพราะเป็นกลุ่มพลังที่บริสุทธิ์ และมีความส าคัญทางการเมืองในสังคม ที่เคยมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
มาแล้ว จากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ทั งนี  เพื่อเป็นการรับฟังความเห็นให้รอบด้าน สภา
ผู้แทนราษฎรควรมีมติจัดตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อรับฟังความเห็น และการมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา โดยเปิด
กว้างให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการเป็นกรรมาธิการวิสามัญชุดนี ด้วย 
พท.ฉะปฏิรูปคืนสู่เหย้าชาวนกหวีด 

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เห็นรายชื่อที่นายกฯลงนามแต่งตั งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศชุดต่างๆแล้ว ประชาชนคงได้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ว่า ต้องการ
ส่งสัญญาณอะไร เป็นแท็กติกพื นๆที่ต้องการเผาเวลา ยืดระยะเวลาการสืบทอดอ านาจออกไปให้ยาวนานที่สุด 
ประชาชนจ าได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์จุดพลุความหวังลมๆแล้งๆ หลบหลังค าว่าปฏิรูป ที่ถือว่าเป็นวาทกรรมลวง เพราะไม่
เคยมีอยู่จริง โดยเฉพาะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีนายเสรี วงษ์มณฑา 
เป็นประธานนั น เป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐบาลอย่างดีว่ามุ่งหมายอย่างไร เห็นรายชื่อทั งหมดแล้วเหมือนรัฐบาล
จัดงานคืนสู่เหย้าชาวนกหวีด ให้พรรคพวกได้มีงานท าอีกครั ง 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1891815 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1891815
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18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06:35 น. 

โควตารมต.แทน 4 กมุาร 'บิก๊ตู่' จัดเอง ลงตัว 'ปรีดี' คุมคลัง คาด 'ไพรินทร์' ดูพลงังาน   

 
 
 
 
 

 
 
 

18 ก.ค.63 - รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
(กก.บห.) พรรคในวันที่ 21 ก.ค. จะมีการพิจารณาเสนอชื่อรัฐมนตรีโควตาของพรรคให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พิจารณา เนื่องจากมีรัฐมนตรีที่เคยอยู่ในส่วนของพรรคลาออก ท าให้มีเก้าอี ว่างลง 4 
ต าแหน่งคือ รองนายกรัฐมนตรี รมว.คลัง รมว.พลังงาน และรมว.การอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  
 แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ส าหรับ รมว.คลัง และรมว.พลังงานนั น แม้แกนน าบางคนใน พปชร.อยากจะมานั่ง และ
แม้นายกฯจะเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองดี แต่โจทย์ส าคัญที่นายกฯมองคือ ต้องแก้ปัญหาให้ประเทศและประชาชน
ในภาวะวิกฤติ ไม่ใช่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการฝ่ายการเมืองเพียงอย่างเดียว ดังนั น ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่ง รมว.คลัง 
และรมว.พลังงาน จะเป็นโควตาคนนอกที่เป็นมืออาชีพ  
 อีกทั งความตั งใจนายกฯต้องการปรับ ครม.ให้น้อยที่สุดเพื่อแทนต าแหน่งที่ว่างเท่านั น และให้เกิดแรงกระเพื่อม
น้อยที่สุด โดยสัดส่วนพรรคร่วมรัฐบาลยังเหมือนเดิม   
 ทั งนี  ในส่วน รมว.คลัง รอเพียงการตอบรับจากนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยเท่านั น ส่วน 
รมว.พลังงาน มีความเป็นไปได้สูงที่นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต รมช.คมนาคม จะมารับต าแหน่งนี  เพราะมี
ประสบการณ์บริหารด้านพลังงาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 3 ป. และเชื่อว่า ทั งสองคนจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจาก
ประชาชน รวมถึงจะเป็นบทพิสูจน์ความเป็นภาวะผู้น าของนายกฯในภาวะวิกฤติ ไม่ใช่เอาการเมืองมาเล่น เพราะ
สถานการณ์วันนี แม้การเอาคนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาช่วยแก้ปัญหาก็ยังมั่นใจได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้หรือไม่ ดังนั น หากนายกฯพูดคุยท าความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผล ทุกคนจะเข้าใจ 
เพราะถ้าการเมืองตีรวนจนอยู่ไม่ได้ บ้านเมืองจะยิ่งอยู่ไม่ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71783 
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18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:12 น. 

ปชป.วุ่นกอ่นประชุมใหญ่สามญั 52 ส.ส.ขอมีเอี่ยวดันคนนั่งเกา้อี รมต. จับตา 6 รายชือ่ควา้
พุงปลา! 

 

18 ก.ค.63 - รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ ภายหลังจากกลุ่ม 4 กุมาร ได้ลาออกจากรัฐมนตรีเพื่อ
เปิดทางให้นายกฯได้ปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.)  ส่งแรงกระเพื่อมถึงพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทันที โดย
ก่อนหน้านี ในที่ประชุมส.ส.พรรคเกิดการวิจารณ์การท างาน และผลงานรัฐมนตรีของพรรคที่ไม่ค่อยมีผลงานปรากฎ หรือ
การท างานที่ไม่เอื อต่อส.ส. ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19  

แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า ส าหรับบุคคลที่เป็นแคนดิเดทที่จะถูกพิจารณา หากมีการปรับตัวบุคคลในพรรค คือ 
นายกนก วงศ์ตระหง่าน นายไชยยศ จิระเมธากร นายอัศวิน วิภูศิริ นายวิรัช ร่มเย็น นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู และ
น.ส.จิตภัสร์ กฤษดากร   

"ขอให้จับตาบุคคลที่โดดเด่นในช่วงหลังการสัมมนาพรรคที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง คือ น.ส.จิตภัสร์ ซึ่งได้รับให้เป็น
รักษาการณ์เหรัญญิกพรรค โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ในฐานะเลขาธิการพรรคได้มอบหมายให้เข้ามา
ปรับปรุงเรื่องสื่อโซเชียลมีเดียทั งหมดของพรรค รวมถึงการจัดท าแบรนเนอร์เผยแพร่ผลงานของรัฐมนตรีและส.ส.ของ
พรรคให้ทันสมัยและนอกกรอบ เช่นเดียวกับพรรคก้าวไกลที่สามารถเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ฐานเสียงกว้างและเพิ่มมาก
ขึ นในยุคดิจิดัล การสัมมนาครั งที่แล้ว ที่เกาะเสม็ด ส.ส.ของพรรควิจารณ์ว่า สื่อโซเชียลของพรรครูปแบบล้าหลัง ไม่
ดึงดูด การกระจายไม่แพร่หลาย ส่งวนเวียนกันเองในกลุ่มไลน์เฉพาะส.ส.และคนของพรรค ไม่ออกสู่สังคมวงกว้าง หน้า
เว็บไซต์พรรค และเพจเฟซบุ๊กไม่มีการอัพเดทข้อมูลให้ทันสถานการณ์  จึงต้องเปลี่ยนให้น.ส.จิตภัสร์มาท าแทน พร้อม
เปลี่ยนโลโก้พรรคเฉพาะในสื่อโซเชียล มีเพียงรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม ไม่มีกรอบวงกลม รวงข้าวและค าขวัญประจ า
พรรค สัจจฺเว อมตะวาจา" แหล่งข่าว ระบ ุ

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ส.ส.ทั ง 52 คนของพรรค เห็นว่าส.ส.ควรจะมีส่วนร่วมในการพิจารณาบุคคลสมควรได้
เป็นรัฐมนตรีของพรรค  แทนที่จะต้องรับความเห็นชอบจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรค โดย
มีการกดดันผู้บริหารพรรคในการสัมมนาที่จ.ระยองค่อนข้างหนัก โดยให้เหตุผลว่า คนที่ท างานใกล้ชิดกับรัฐมนตรีก็คือ 
ส.ส.มากกว่า กก.บห. เนื่องจาก กก.บห.พรรคส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นส.ส.  และคนที่จะโหวตรับรองในเรื่องต่างๆในสภาฯให้
รัฐมนตรีก็คือส.ส.  เพราะทุกเรื่องที่รัฐมนตรีของพรรคท า ต้องได้รับการสนับสนุนจากส.ส.ทั งในสภาฯและนอกสภาฯ 
ดังนั น ส.ส.จึงต้องมีบทบาทมากกว่า กก.บห.  ถ้ารัฐมนตรีไม่เข้าใจการท างาน ของส.ส.ในพื นที่และในสภาฯก็จะเปิด
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ปัญหาในพรรคเช่นปัจจุบัน คือท างานในกระทรวงมากกว่าใส่ใจงานของพรรค เพราะ ส.ส.เป็นผู้รับนโยบายของพรรคมา
ด าเนินการทั งในพื นที่และในสภาฯ   

แหล่งข่าว เปิดเผยด้วยว่า ก่อนร่วมรัฐบาล พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลา เคยท้วงติงในที่ประชุมร่วม
ว่า  ส.ส.ต้องสามารถประเมินผลงานของรัฐมนตรีได้ และที่จ.ระยอง  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง ก็ย  าเรื่องนี  
โดยเสนอให้ผู้บริหารพรรคท าโพลใน3 ประเด็นใหญ่คือ 1.สถานะของพรรค และความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ใน
พื นที่เขตเลือกตั ง ภูมิภาคต่างๆ 2.ความนิยมในตัวส.ส.ของพรรคในแต่ละเขตเลือกตั ง   

3.ความนิยมในตัวรัฐมนตรีของพรรคทั ง 7คน หรือผลงานว่าเป็นรัฐมนตรีที่ Popular หรือเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืม 
ซึ่งเลขาฯพรรคก็รับปากจะประเมินผลงานโดยการท าโพลใน 1 เดือน แต่คงไม่ทันกับการปรับครม.ครั งนี  เพราะเกิดการ
ปรับจากพรรคหลัก จึงกระเพื่อมถึงพรรคประชาธิปัตย์ อย่างไรกต็าม เรื่องที่สามารถท าได้ทันที นั่นคือ การให้ส.ส.ทั ง 52 
คนของพรรค ประเมินผลงาน 7 รัฐมนตรีพรรค ฉะนั น ขอให้จับตาการประชุมใหญ่สามัญของพรรคที่จะเกิดขึ นในวันที่ 
19 ก.พ. นี   

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71785  

https://www.thaipost.net/main/detail/71785
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18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:01 น.  

'นพดลโพล' พบวา่คนสว่นใหญ่รอ้ยละ 82.8 ชี ระดับคณุธรรมของนกัการเมอืง 'ยุคบิก๊ตู่' มี
ค่อนข้างนอ้ย-ไม่มีเลย 

 
18 ก.ค.63 - นายนพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง 
คนรุ่นใหม่ กับ ผู้ใหญ่ทางการเมือง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนินการเก็บข้อมูล
แบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั งการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,541 ตัวอย่าง 
ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผา่นมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.8 ระบุ ระดับ
คุณธรรมของนักการเมือง ยุคบิ๊กตู่ มีค่อนข้างน้อย ถึง ไม่มีเลย ในขณะที่รอ้ยละ 17.2 ระบุค่อนข้างมาก ถึง มากทีสุ่ด 
 ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.6 ระบุ คนรุ่นใหม่จะไม่เชื่อฟัง ไม่ท าตาม ผู้ใหญ่ทางการเมือง สั่งสอน 
ในขณะที่ร้อยละ 28.4 เชื่อฟัง โดยส่วนใหญห่รือร้อยละ 67.4 ระบุ คนรุน่ใหม่มองผูใ้หญ่ทางการเมืองท าตัวไม่ดี ไม่เป็น
แบบอย่างที่ดี ในขณะที่ร้อยละ 32.6 ระบุท าตัวดี นอกจากนี  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.2 ระบุ การใช้กฎหมายบังคับ
จับกุม จะช่วยห้ามปรามคนรุน่ใหม่ไม่ได้ ในขณะที่ร้อยละ 43.8 ระบุ ช่วยได ้

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.0 ระบุ คนรุ่นใหม่มองการเมืองปัจจุบันเป็น การเมืองเก่า ในขณะที่
ร้อยละ 21.0 ระบุเป็นการเมืองใหม่ นอกจากนี  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.5 ระบุไม่เหน็ผลงานของรัฐบาลที่ท าประโยชน์
อะไรให้กับเยาวชน ในขณะทีร่้อยละ 24.5 ระบุเห็นผลงาน 
ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.4 ระบุคนรุ่นใหม่ สิ นหวังในการมองอนาคตของประเทศ ในขณะที่
ร้อยละ 41.6 มีความหวัง 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ห้วงเวลานี เปราะบางมากส าหรับท่าทีของคนรุ่นใหม่ต่อชาติบ้านเมืองที่ต้องการให้ผู้
หลักผู้ใหญ่ที่ดีจริง ๆ ของประเทศมาช่วยกันดูแลท าให้บ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตของหัวเลี ยวหัวต่อนี ไปให้ได้เพราะผู้ใหญ่
ทางการเมืองที่ก าลังมีอ านาจอยู่ตอนนี ก าลังถูกมองว่าไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ได้ท าประโยชน์อะไรให้กับคนรุ่นใหม่ 
ท าให้พวกเขาสิ นหวัง หรือ โฮปเลส (Hopeless) จึงต้องอาศัยผู้หลักผูใ้หญ่ที่ก าลังดูแลชาติบ้านเมืองอยู่ในเวลานี เร่งท า
อะไรบางอย่าง ก่อนจะสายเกินไป ช่วงปลายปี 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71794 

https://www.thaipost.net/main/detail/71794
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วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 10:47 น. 

“เสรีพิศุทธ์” ลุยหาเสียงเลอืกตั งซอ่ม ขอชาวปากน  า สั่งสอน"บิก๊ตู่"อยา่เสพติดอ านาจ 

 
 “เสรีพิศุทธ์” ลุยช่วยผู้สมัคร หาเสียงเลือกตั งซ่อมสส. เขต 5 สมุทรปราการ ขอชาวปากน  า สั่งสอน”บิ๊กตู่”อย่าเสพติด
อ านาจ เหตุยอมตั งครม.ยี มาหนุนเก้าอี  

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเเละคณะลงพื นที่จ.สมุทรปราการ เขต5 ช่วยนายมานะ 
บุญนาค ผู้สมัครส.ส.ของพรรคหาเสียงที่ ตลาดyes อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ พร้อมกล่าวกับประชาชนว่าตอนนี 
ก าลังสอบสวนการทุจริตเลือกตั งซ่อมส.ส.ล าปาง เขต4 เพราะฝ่ายเผด็จการเหลิงอ านาจท าทุกอย่างให้เพื่อชนะเเบบไม่
สนใจกติกา ตนไม่ยอมให้คนพวกนั นได้ใจเเน่นอน เเละเขตนี ก็เช่นกัน อดีตส.ส.โดนใบเหลือง ดังนั นตนจะน าล าปาง
โมเดลมาปักที่นี่เพื่อสั่งสอนฝ่ายเผด็จการ 
 “หลายสิบปีก่อน เมืองปากน  ามีข่าวโกงเลือกตั ง ผมเชื่อว่าคนปากน  าไม่โกง เเต่นักการเมืองเเละข้าราชการบาง
คนโกง วันนี ผมส่งนายมานะลงสมัครเพื่อมาช่วยสกัดการโกงเพราะบางฝ่ายย่ามใจ ล าปางโมเดลจะมาใช้ที่นี่เพื่อปราบ
โกง ผมเคยจับโกงเลือกตั ง120บาทมาเเล้ว เเละคราวนี ในเขตนี ทราบว่าบางคนเริ่มโกงเเล้ว ดังนั นพรรคของผมต้องมา
ปราบ เเละพรรคผมไม่ได้ลงสมัครเพื่อตัดคะเเนนใคร ดังนั น ขอฝากไว้ว่าผมกับคนปากน  าต้องช่วยกันลบค าครหาในอดีต
ให้ได้”พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวอีกว่า ขอชาวปากน  าช่วยตนอีกทางหนึ่งคือเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเเละพรรค
ของตนเข้าไปสู้คนพวกนั น ตอนนี จะพบว่าเเกนน าฝ่ายเผด็จการพรรคหนึ่งที่หนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นหัวหน้า
รัฐบาลก าลังเเย่งเก้าอี ครม.กันรายวัน คนพวกนี ขยับกันเเบบไม่อายฟ้าดิน เพียงหวังเก้าอี ครม.เท่านั นเเละท่าทีของพล
เอกประยุทธ์ก็ยอมการต่อรองเเบบนี  

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่าตนมองเเล้วครม.ชุดใหม่ ชาวบ้านน่าจะร้องยี กันทั่วประเทศ เพราะน่าจะได้
คนที่มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ เเละหลายคนไม่ยอมรับในชื่อเสียงเหตุผลที่หัวหน้ารัฐบาลต้องยอมคนพวกนี ตน
มองออกว่าเพียงเพื่ออยู่ต่อในอ านาจเท่านั น เเบบนี บ้านเมืองจะก้าวหน้าอย่างไร ดังนั นชาวปากน  า เขต 5 ต้องช่วยตน
ไม่ให้คนพวกนี  เหลิงอ านาจเเละน าพาบ้านเมืองเสียหายวันนี ไวรัสโควิด-19ก็ท าให้ชาวโลกเเละคนไทยเดือดร้อน เเต่คน
พวกนี ต้องการเเค่เก้าอี  โดยไม่เเคร์สิ่งต่างๆเลย มันน่าอายมาก ดังนั นวิธีง่ายๆของชาวปากน  า เขต5ที่จะสั่งสอนเเละบอก
พลเอกประยุทธ์ว่าคนที่นี่ไม่ยอมรับฝ่ายเผด็จการเเละควรลุกไปจากอ านาจคือเลือกนายมานะในขั นต้นให้ชนะ เพื่อไป
คานอ านาจเเละตรวจสอบรัฐบาล วิธีนี คือการเเสดงออกทางประชาธิปไตยที่สง่างาม วิธีต่อไปคือช่วยกันส่งเสียงดังๆว่า
พลเอกประยุทธ์ออกไปได้เเล้ว หากผลการเลือกตั งเป็นไปในเเบบที่ตนหาเสียงกับชาวปากน  า เขต5 พลเอกประยุทธ์นับ
ถอยหลังได้เลยว่าต้องคืนอ านาจให้ประชาชนได้เเล้ว วันนี ก็ชัดเจนเเล้วว่าพลเอกประยุทธ์ไร้น  ายาในการเลือกคนมาเป็น
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รัฐมนตรีเพราะต้องยินยอมส.ส.จากบางพรรคที่หนุนพลเอกประยุทธ์ในการสืบทอดอ านาจ 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่าวันที่พลเอกประยุทธ์ยึดอ านาจกับวันนี นั นมันน่าจะมีค าตอบที่ชัดเจนเเล้วว่า
มันเเตกต่างเช่นใด ชาวปากน  า เขต 5ต้องช่วงตนหยุดเผด็จการเพ่ือไม่ให้บ้านเมืองเสียหายมากกว่านี  
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/628662 

https://www.posttoday.com/politic/news/628662


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

43 

 

 
18 กรกฎาคม 2563  

'สัมพันธ์' เผย กมธ.งบ 64 พอใจการท างาน 7 วันแรก ชี  'อุตตม' ลาออก ไม่กระทบ  

 
“สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์” กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการงบ เผย กมธ.งบ 64 พอใจการท างาน 7 วันแรก 
มั่นใจไม่กระทบการท างาน หาก "อุตตม" ลาออกจากต าแหน่งประธาน กมธ. 
 นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการงบ เปิดเผยว่า วานนี  (17 ก.ค.
2563) ที่ประชุมกรรมาธิการได้มีการพูดถึงการประชุมในช่วง 7 วันแรกที่ผ่านมา ได้พิจารณาภาพรวมไปแล้ว โดย
กรรมาธิการทุกท่านมีความพอใจในการชี แจงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแต่ละกระทรวง ซึ่งกรรมาธิการได้ให้
ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบต่องบประมาณและเมื่อพิจารณาภาพรวมหมดแล้ว 
กรรมาธกิารก็จะมีการตั งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณารายละเอียดต่อไป 
 เมื่อถามถึงกรณีที่นายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ที่ตัดสินใจลาออกไปนั น จะกระทบต่อ
การท าหน้าที่ประธานกรรมาธิการหรือไม่ นายสัมพันธ์ กล่าวว่า เท่าที่ตนทราบ ท่านอุตตมยังไม่ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก
ประธานคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งตามกระบวนการต้องยื่นหนังสือต่อเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ แล้วจึงจะเลือกประธาน
คณะกรรมาธิการฯ คนใหม่ 
 ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ท่านอุตตมไม่จ าเป็นต้องลาออกจากต าแหน่งประธาน กมธ.ก็ได้เช่นกัน เพราะสามารถ
ด ารงต าแหน่งในสัดส่วนบุคคลภายนอกได้ แต่สุดท้ายแล้วก็คงต้องอยู่ที่ท่านอุตตมจะเป็นคนตัดสินใจ แต่ตนเชื่อว่าจะไม่
กระทบต่อการท างานของ กมธ.อย่างแน่นอน เพราะในชั นของ กมธ.สามารถมีการสลับสับเปลี่ยนกันได้ 
 
อ้างอิง: : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889943?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889943?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889943?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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17 ก.ค. 2563 

นัดชุมนุมใหญ่กลางกรุงไม่สน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ! 

 
เพจ เยาวชนปลดแอก Free YOUTH ไม่สน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โพสต์เชิญชวนประชาชน แสดงจุดยืนที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ในวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. แจงข้อเรียกร้อง พร้อมยกระดับหากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาล 
 หลังเพจเยาวชนปลดแอก Free YOUTH ออกมาโพสต์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ในวันที่ 18 กรกฎาคมนี  โดยมี 4 แก่นน าได้แก่... 
อั๋ว จุฑาทิพย์ (ประธานสนท.) 
ไมค์ ภาณุพงศ์ (ประธานเยาวชนตะวันออกฯ) 
นนท์ ณัฐชนน (เยาวชนตะวันออกฯ) 
แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี  จะมีใครอีกโปรดติดตาม... 
ท าให้หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่า เรียกชุมนุมเพื่ออะไรล่าสุดทางเพจได้ออกมาบอกถึงเหตุที่เรียกชุมนุมไว้ดังนี  
ประกาศข้อเรียกร้อง 3 ประการ! 

1. "ต้องประกาศยุบสภา" รัฐบาลสืบทอดอ านาจภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ล้มเหลวใน
การบริหารเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 รัฐบาลได้ประกาศภาวะ
ฉุกเฉินและออกมาตรการ Lockdown ส่งผลให้มีคนตกงานและขาดรายได้เป็นจ านวนมาก แต่รัฐบาลก็มิได้เยียวยาอย่าง
ถ้วนหน้าและทั่วถึง มิหน าซ  ายังปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจโดยที่ไม่แยแสแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั นยัง
ได้ปล่อยปละละเลยให้แขก VIP ที่มีเชื อไวรัสเข้ามาในประเทศโดยที่ไม่ได้กักตัวซึ่งถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อโอกาสที่จะมีการแพร่
ระบาดครั งใหญ่รอบ 2 

ด้วยเหตุนี เราจึงไม่อาจไว้วางใจให้รัฐบาลชุดนี บริหารบ้านเมืองต่อไปได้ จึงข้อยื่นค าขาดว่า นายกรัฐมนตรีต้อง
ประกาศ "ยุบสภา" เพื่อคืนอ านาจให้ประชาชนและเปิดทางให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาแก้ ไขปัญหาทางการเมือง
และเศรษฐกิจ 
 2. "หยุดคุกคามประชาชน" ภายหลังการเลือกตั งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เราต่างก็หวังกันว่าประเทศไทยจะ
มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ น ประชาชนจะมีเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุมโดยที่ไม่ถูกคุกคาม
และยัดข้อกล่าวหาหรือคดีความ แต่ความเป็นจริงแล้วหาเป็นเช่นนั นไม่การคุกคามทั งทางกายภาพและทางจิตวิทยา
ยังคงด าเนินต่อไปแทบไม่ต่างจากเมื่อสมัยที่คสช.ยังมีอ านาจอยู่ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ ของเราถูกยัดคดี
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ไปทีละคน ทีละคน มีการอ้างความมั่นคงเพื่อปิดปากประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและความยุติธรรม 
ดังนั นเราจึงขอเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชน ทั งทางกายภาพ ทางจิตวิทยาตลอดจนการยัดข้อหาเพ่ือด าเนินคดีรวม
ไปถึงให้รัฐสภายกเลิกกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตย 

3. "ร่างรัฐธรรมนูญใหม่" เรามีรัฐธรรมนูญที่เอื อต่อการสืบทอดอ านาจของรัฐบาลเผด็จการ โดยแรกเริ่มเดิมทีก็มี
ที่มาที่ไม่ชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว เพราะ คณะผู้ร่างไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชน ผู้ที่รณรงค์ให้ไม่รับ
ร่างรัฐธรรมนูญในการลงประชามติก็ถูกคุกคามและยัดข้อหากันไปหลายคน เนื อหาของรัฐธรรมนูญก็เป็นไปเพื่อรักษา
ระบอบเผด็จการในคราบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็น 
 - ส.ว.250 ยกมือโหวตให้หัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อสืบทอดอ านาจ 
 - องค์กรอิสระ และศาลถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก าจัดประชาชนและนักการเมืองที่เห็นต่างจากผู้มีอ านาจทั งที่
พูดถึงได้และพูดถึงไม่ได้ 
 - ระบบเลือกตั งแบบจัดสรรปันส่วนผสมและบัตรใบเดียวที่บิดเบือนเจตจ านงของประชาชน และท าให้เกิด
รัฐบาลที่ไม่เข้มแข็ง ไร้ประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้ รวมไปถึงการผุดของงูเห่าหรือผู้แทนราษฎรที่
ทรยศต่อประชาชน- นอกจากนี ยังมีโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมอื่น ๆ อีกที่เป็นต้นตอปัญหาที่เรื อรังมาเป็นเวลายาวนานสิ่ง
เหล่านี สะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจนี เป็นต้นตอของปัญหาทั งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
ดังนั นการจะปลดล็อกกุญแจดอกแรกที่จะน าพาประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่อ านาจสู งสุดเป็น
ของประชาชนอย่างแท้จริงได้ คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยค านึงถึงหลักการ
สิทธิมนุษยชนเป็นหลักและปราศจากการแทรกแซงของคนที่ประชาชนไม่ได้เลือก 
 หากภายใน 2 สัปดาห์นับตั งแต่เราอ่านประกาศวันที่ 18 กรกฎาคมนี  หากไม่มีการตอบรับใด ๆ จากทางรัฐบาล
เกี่ยวกับข้อเรียกร้องทั ง 3 ประการนี  เราจะท าการยกระดับการชุมนุมต่อไป 

เวลานี เราไม่ทนอีกแล้ว! 17:00น. เป็นต้นไป 18 กรกฎาคมนี ! มุ่งตรงไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขจัดต้นตอ
ของปัญหา ถอนโคนเผด็จการที่ฝังรากลึกมายาวนาน 

อย่าให้เรื่องนี กลายเป็นเรื่องของลูกหลานเราที่ต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมไม่จบสิ น ให้มันจบในรุ่นของเรา 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378785672/?qline= 

https://www.nationtv.tv/main/content/378785672/?qline
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17 ก.ค. 2563 - 11:58 น. 

FootNote : บทบาทของ ประวิตร วงษ์สุวรรณ กับแนวโน้มใหม่ในการปรับครม. 

 
FootNote : บทบาทของ ประวิตร วงษ์สุวรรณ กับแนวโน้มใหม่ในการปรับครม. 
 เด่นชัดแล้วว่า แนวโน้มที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเป็นรองนายกรัฐมนตรี พร้อมกับควบกับต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งมีความเป็นไปได้สูงอย่างสูงย่ิง 
 เพียงแต่ว่าจะควบต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือว่าจะควบต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเท่านั น 
 เหตุผลเพราะการด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นไปในกระสวนเดียวกันกับ
กรณีของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และกรณีของ นายวิษณุ เครืองาม 
 นั่นก็คือ เป็นการด ารงต าแหน่งในโควตากลางอันเป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  จึงย่อมแตกต่างไปจาก
โควตาของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบกับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 จึงย่อมแตกต่างไปจากโควตาของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบกับต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 แต่ในเดือนกรกฎาคม 2563 สถานะของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปลี่ยนไปแล้ว นับแต่วันที่ 27 มิถุนายน
เป็นต้นมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ คือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พรรคอันเป็นแกนน าในการจัดตั งรัฐบาลให้กับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 การพิจารณาต าแหน่งของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงต้องเหมือนกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้า
พรรคภูมิใจไทย 

หากมีการปรับครม.เมื่อใดก็หมายความว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะต้องด ารงต าแหน่งเป็นรอง
นายกรัฐมนตรีและควบกับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหน่ึงซึ่งส าคัญ 
 ประเด็นอยู่ที่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหม หรือจะเป็นกระทรวงมหาดไทย นี่ย่อมเป็นแนวโน้มและทิศทางใหม่
ของการปรับครม. 
 ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะไปควบต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะไปควบต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นั่นย่อมขึ นอยู่กับภารธุระอันเป็นเป้าหมายของพรรคพลังประชารัฐ  เป็นเรื่องที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จักต้องยินยอม 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4522378 

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4522378
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17 กรกฎาคม 2020 เวลา 16:27 

'ทศพร-ประสาร-อาคม' ปฏิเสธร่วมทีมศก.รัฐบาล 

 
นายกฯ ยอมรับ 3 คนนอกปฏิเสธ ยืนยัน โผ ครม.อยู่ในหัวแล้วทั งหมด แจงพรรคร่วม ไม่ประสงค์ปรับ "ประวิตร" ไม่
ต้องการต าแหน่งเพิ่ม 

ความคืบหน้าการปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) ล่าสุดมีท่าทีมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รมว.กลาโหม เปิดเผยภายหลังพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเข้า
พบว่า เป็นเพียงการทานอาหารร่วมกัน เพราะไม่ค่อยได้เจอกัน 
 ส่วนสัปดาห์หน้ารายชื่อครม.จะเสร็จทั งหมดใช่หรือไม่ ยอมรับว่า รายชื่อทั งหมดอยู่ในหัว แต่คนใหม่ที่จะเข้ามา
นั น ยังไม่มีการกรอกคุณสมบัติ โดยได้ติดต่อไปหลายราย แต่ก็ไม่ตอบรับ  
 ส่วนการปรับ ครม.ครั งนี  ถือว่า ปรับเล็ก หรือ ปรับใหญ่ พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่า ไม่ถือว่าเล็ก หรือ ใหญ่ เพราะ
ไม่ถึง 50% พร้อมยืนยันว่า จากการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาล ไม่มีการแสดงความจ านงจะปรับรัฐมนตรีด้วย โดยยัง
ท างานด้วยกันได้อยู่ และพรรคร่วมไม่ได้ขอออะไรเพิ่มเติม ซึ่งคุยกันรู้เรื่อง 
 ส่วนพล.อ.ประวิตร จะควบกระทรวงอื่นด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่า ไม่มี โดยพล.อ.ประวิตร ไม่ได้
ต้องการไปที่ไหน ซึ่งงานก็หนักอยู่แล้ว และเคยพูดกับตนเองว่า ที่อยู่เพื่อช่วยงานตนด้านการเมือง โดยไม่ต้องการ
ต าแหน่งอะไร 
  ถอดค าต่อค า! พล.อ.ประยุทธ์ : "วันนี กระทรวงเศรษฐกิจหลายกระทรวงไปอยู่ในสัดส่วนพรรคร่วมรัฐบาล แต่
ผมเป็นผู้คุมทั งหมด" 

ส่วนในฐานะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องมีรองนายกฯเศรษฐกิจหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่า ต้องดู
ว่า เมื่อนายกฯเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจแล้ว ก็ควบคุมทุกกระทรวง ซึ่งนายกฯสั่งการได้ทั งหมด โดยจะต่างจากเดิม 
เพราะหลายกระทรวงเศรษฐกิจ ก็ไปอยู่กับพรรคร่วม 

พล.อ.ประยุทธ์ ยังยอมรับว่า มีรายชื่อผู้ที่จะด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ออกมาบ้างแล้ว พร้อมย  า ได้
ทาบทามนายปรีดี ดาวฉาย ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ตอบกลับมา ขณะเดียวกัน ถือเป็นงานหนักที่จะฟื้นเศรษฐกิจ พร้อมกันนี  
ปฎิเสธว่า ไม่มีชื่อนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เพราะยังเป็นข้าราชการอยู่ ส่วนนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นั่น ครอบครัวไม่
อนุญาต 
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  ส่วนกรณีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ที่ลงพื นที่กับนายกฯด้วยเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ 
บอกว่า ไม่มีอะไร เพราะมาช่วยชี แจงแผนงานที่ท าไปแล้ว โดยมาร่วมในฐานะเป็นคนศรีสะเกษ  
 พล.อ.ประยุทธ์ ยังยืนยันว่า การปรับครม.ครั งนี  ไม่มีข้าราชการลาออกมา ส่วนทีมเศรษฐกิจที่จะเข้ามาใหม่ ก็
ต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ย  าว่า การปรับครม.จะเสร็จภายในเดือน ส.ค.นี  นอกจากนี  ให้ความไว้วางใจกับ
ประชาชนว่า การปรับครม.ครั งนี  จะท าทุกอย่างให้ดีขึ น  
 เมื่อถามว่า นายกฯยังควบกลาโหมอยู่ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ถามกลับว่า ตนมีปัญหาอะไร พร้อมหยอกล้อ
ว่า "ควบม้าอยู่ ไม่ตกม้า"  
  
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13551?line= 
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เผยแพร่: 17 ก.ค. 2563 18:05  

ยอมนักกินเมือง! “ลุงไพศาล” เตือน ..จะหิวเป็นผีเปรตร่ าไป “แก้วสรร” ชี ชัด นายกฯคน
นอกเหนือการเมืองจบแล้ว 

 
“ลุงไพศาล” ยก "ตาอินกับตานา" เตือนทะเลาะกันไม่เลิก จะถูกฆ่าทั งคู่ “ตาอยู่” ก็ไม่รอด คนเราถ้าไม่รู้จักพอก็ไม่รู้จัก
มี จะหิวเป็นผีเปรตอยู่ร่ าไป “แก้วสรร” ชี ชัด นายกฯคนนอก อยู่เหนือการเมือง ตาม รธน.ของ “ลุงตู่” จบสิ นแล้ว 
 น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี (17 ก.ค.63) เฟซบุ๊ก Paisal Puchmongkol ของ นายไพศาล พืชมงคล อดีต
กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความแฝงนัยส าคัญอย่างมาก 
 ท่ามกลางกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ดูเหมือน “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และ รมว.กลาโหม จะยอมจ านนต่อเกมการเมือง เกมแย่งชิงเก้าอี  รมต. เกมแย่งเค้กกระทรวงที่มีผลประโยชน์สูง ฯลฯ 
แม้กระทั่ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ที่นายกฯดึงมาท างานตั งแต่แรก และ รมต. “4 
กุมาร” ที่ “สมคิด” ดึงมาช่วย ก็ต้องพ่ายแพ้ต่อเกมในพรรคพลังประชารัฐ ตามที่เป็นข่าวไปแล้ว 
 1.สอนตาอินกับตานาว่า ถ้าพวกเอ็งขืนทะเลาะกันไม่เลิก ก็จะถูกแย่งเอาพุงปลาไปกิน และกินยาวไปจนจบโค
ขวิด และดีไม่ดีก็จะถูกฆ่าทั งคู่ 
 2. สอนตาอยู่ด้วยว่า ได้ฉกเอาพุงปลาเขามากิน โดยไม่ได้ลงแรงหาปลากับเขาด้วย หากยังไม่รู้จักพอ คิดจะฮุบ
เอาปลาทั งตัว และจะฆ่าทั งตาอินตานา ด้วยนั น ก็จะถูกสองตารุมกันกินโต๊ะ และฆ่าเอาก็ได้ 
 คนเรา ถ้าไม่รู้จักพอก็ไม่รู้จักมี จะหิวเป็นผีเปรตอยู่ร่ าไป และ ถ้ารู้จักพอก็จะรู้จักมี จะเป็นผู้อิ่มอุดมแล้วใน
ความพอเพียงนั น” 

ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน วันนี  แก้วสรร อติโพธิ ได้เผยแพร่บทความเรื่อง "ประยุทธ์ 2 กับวิกฤตเศรษฐกิจ" โดยมี
เนื อหาดังนี  
 ถาม สิงหาคมนี  ทั งภาคเอกชนและภาครัฐหมดเงินแล้ว ทั งเงินออมและเงินได้ เศรษฐกิจครัวเรือนก็ใช้เงิน 
5,000 บาทหมดแล้วเหมือนกัน อย่างนี อะไรจะเกิดขึ น 

ตอบ เมื่อโลกหมดก าลังซื อเพราะโควิด-19 เศรษฐกิจไทยที่ถูกโลกาภิวัตน์มาหลายปีจนหมดตัวตน ก็มีชีวิตต่อไป
ไม่ได้คนตกงานจะเต็มเมือง หนี เอ็นพีแอลจะเต็มธนาคาร ข้าวจะยากหมากจะแพง อนาคตก็มืดมองไม่เห็น 

ถาม โอกาสฟื้นคงเป็นตัว U ไม่ใช่ตัว V 
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 ตอบ ถ้าเป็นเพราะโลกเปลี่ยนอย่างนี  น่าจะเป็นตัว L เสียมากกว่านะครับ จุดเปลี่ยนผ่านสร้างชีวิตเศรษฐกิจ
ใหม่ขึ นมาตรงนี ยากมาก อย่างจีนนั น เศรษฐกิจเขาใหญ่พอที่จะดิ นไปได้ด้วยก าลังผลิตก าลังบริโภคในประเทศ แต่ของ
ไทยเรา แค่ “ไทยเที่ยวไทย” คงช่วยธุรกิจท่องเที่ยวไทยไม่ได้เท่าใดหรอกครับ 
 ถาม 1 ปีที่ผ่านมา นายกฯประยุทธ์ เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่ด้วย เขาคงปรับ ครม.เพื่อเตรียมรับวิกฤตครึ่งปี
หลังนี เป็นแน่ 

ตอบ เขาโทรบอก รองนายกฯสมคิด ว่าจ าเป็นต้องท าเพราะ “การเมือง” นั่นคงหมายถึงการเมืองในพรรคพลัง
ประชารัฐ ไม่ใช่เพ่ือกิจการงานบ้านเมืองอะไรที่ไหน 
 ถาม ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ก็คงจะใช้กฎหมายความมั่นคงตั ง ศบค.ภาคเศรษฐกิจ เหมือนรับมือโควิดอีก เห็น
ทุกวันนี ลากใครต่อใครมาเป็นกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิมากมายไปหมด คุยว่าเป็นแนวทาง New Normal เลย
ทีเดียว 

ตอบ ถ้าคิดอย่างนั นจริงก็ผิดเต็มประตู งานรับวิกฤตเศรษฐกิจครั งนี รัฐบาลต้องรับผิดชอบลุยงานเต็มหน้าเสื่อ การ
น าของนายกฯต้องแน่น 100 % เลย จะให้กรรมการที่ไหนมาแบกรับแทน แล้วนายกฯวนเวียนดูอยู่ห่างๆเท่านั น ไม่ได้ 
 ถาม ถ้าได้คิดอย่างนี จริง การปรับ ครม.ครั งนี  ก็ต้องสร้างนโยบายแนวทางรับมือวิกฤตก่อน แล้วห าคนที่
เหมาะสมกับแนวทางจริงๆ มาเป็นรัฐมนตรีใน “ประยุทธ์ 2” 

ตอบ คุณฝันไปหรือเปล่า...รัฐบาลนี ตั งตามโควต้าพรรคมาแต่แรก ต าแหน่งของรองฯสมคิด และสี่กุมารนั น 
กรรมการบริหารพลังประชารัฐชุดใหม่ เขาบอกแล้วว่า แท้จริงเป็นโควตาพรรค ไม่ใช่โควตากลางของนายกฯ 
 ถาม พรรคนี ตั งเพื่อรองรับนายกฯ ประยุทธ์ ได้รับเลือกก็เพราะประชาชนเลือกนายกฯประยุทธ์ แล้วจะไม่ให้ 
นายกฯประยุทธ์ มีสิทธิ์เลือกรัฐมนตรีได้อย่างไร ? 
 ตอบ ค าถามนี ล้าสมัยมาก วันนี นายกฯประยุทธ์ยอมรับแรงบีบในพรรคจน สี่กุมารและหัวหน้าลาออกเปิดทางให้
ไปแล้ว แล้วจะมาขืนมือคนในพรรคเลือกคนใดเป็นรัฐมนตรีใดได้โดยล าพังตนอีกหรือ 
ชัดเจนว่า...“ความเป็น นายกฯคนนอก อยู่เหนือการเมือง “ของคุณประยุทธ์ ที่รัฐธรรมนูญมีชัยรับรองไว้ ได้สิ นสุดลงแล้ว” 
 ถาม แล้วคุณท่านกลายเป็นอะไรครับ 
ตอบ เป็นพระเอกลิเกที่คณะ “พ่อประชารัฐ” เชิญมา ร าร้องหน้าม่านเท่านั นเอง ปลายปีนี เจอวิกฤตจริงบวกด้วยกระแส
ไม่ไว้วางใจทั งในถนน และในสภาเมื่อใดก็ต้องลาโรง ร าไม่ออกแน่ๆ 
 สี่กุมารและหัวหน้าคณะ โชคดีมากๆที่หลุดออกมา ได้เสียก่อน ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆที่พระท่านยัง
คุ้มครองอยู่”(จากไทยโพสต์) 
 แน่นอน, แรงกดดันทางการเมืองที่ถูกเผยออกมา ถึงขนาด “ลุงตู่” ต้องเลือกที่จะเกรงใจฝ่ายการเมือง มากกว่า 
ฝ่ายตัวเอง และยอมเสียคนกับ นายสมคิด ที่เอาเขามาฮช่วยท างาน ก่อร่างสร้างรัฐบาลจนมั่นคง ย่อมไม่ธรรมดา 
 ยิ่งโพสต์ อ.แก้วสรร ที่ระบุว่า ความเป็น “นายกฯคนนอก”ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ “ฉบับมีชัย” ให้อยู่
เหนือการเมือง ดูเหมือนจบลงแล้วนั น ก็ยิ่งน่าสยดสยอง ว่านับแต่นี ไป ฝ่ายที่เคยหนุนหลังให้ปฏิรูปประเทศและคืน
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จะหวังอะไรได้ 
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 ที่ส าคัญ งบประมาณ และความคาดหวังที่ประชาชนหวังว่า จะถูกใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเต็มเม็ดเต็มหนว่ย ไม่
ถูกกินเข้ากระเป๋าใครระหว่างทาง ก็ท าท่าว่าจะไม่ควาเป็นดังหวัง เพราะ “การเมือง” อยู่เหนือ นายกฯ และความเกรงใจ
ทางการเมือง จะท าให้รัฐนาวาล านี  เต็มไปด้วย “นักกินเมือง” หรือไม่ ก็อย่าลืมค าเตือนจาก “ลุงไพศาล” ด้วยก็แล้วกัน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000073574 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000073574
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18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 

'คารวตาศาสตร์' ของนายกฯ 

 
          นายกฯ นี่........ 
                ท่านเป็นคนแฟรงก์ๆ แฟร์ๆ ดีนะ! 
เที่ยวไหนก็ไม่พัง! รวมเคล็ดลับดูแลผิวปังตลอดทริป 
            เมื่อวาน นักข่าวงัดโพย "เต้ารายวัน" ไล่เช็กเรียงรายชื่อ 
            คนนี จะมาเป็นรัฐมนตรีมั ย คนโน้นล่ะ...จะมามั ย โดยเฉพาะต าแหน่งรัฐมนตรีคลังน่ะ? 
            ท่านท าการบ้านให้นักข่าวหมด ส่วนใหญ่ปฏิเสธ ครอบครัวไม่อนุญาต เขากลัวต้องมาเสียผู้-เสียคนเพราะ
การเมือง! 
            แต่นายกฯ พูดอยู่ตอน ฟังแล้ว "จบคัมภีร์" เลย ลองอ่านดู! 
            "ฟังนะ ในเมื่อนายกฯ เป็นฝ่ายเศรษฐกิจแล้ว นายกฯ ก็ต้องดูแลทุกกระทรวง อะไรที่มีรายได้ นายกฯ สั่งการ
ได้ทั งหมด เพราะฉะนั น ทุกคนต้องมาหารือกัน 
                ต้องเข้าใจว่า เมื่อก่อนนี  มันต่างกันที่เศรษฐกิจมี 'นายสมคิด' เป็นผู้คุม ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการจัดตั ง
เป็นกรณีพิเศษ 
                ท่านก็สามารถจัดการประชุมและสั่งการได้ทุกกระทรวง    แต่วันนี  'กระทรวงเศรษฐกิจ'  หลายกระทรวง
ไปอยู่ในสัดส่วนพรรคร่วมรัฐบาล แต่ผมเป็นผู้คุมทั งหมด 
                ดังนั น เมื่อนายกฯ เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ไม่ใช่ว่าผมเก่งเศรษฐศาสตร์ หรือเก่งด้านอะไร 
                แต่ผมต้องการเอาทุกอย่างมาพิจารณาและวิเคราะห์ ศึกษา และปรึกษากับที่ปรึกษา ที่มีหลายภาคส่วน
ด้วยกัน วันนี  ทั งหมดเราต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องเอาคนที่มีความรู้มาเสริมด้วย จะได้เหมาะกับห้วงเวลานี " 
                คะแนนเต็ม ๑๐ เอาไป ๙.๙ หักค่าสวมหน้ากากพูดฟังไม่ชัดไป ๐.๑! 
            ๔ ปี "นายกฯ คสช." มีตัวเองกับคนรอบข้าง ๒-๓ คน เป็นที่ปรกึษา ท่านเป็นทหาร ไม่ใช่นักการเมือง 
            ๑-๒ ปี "นายกฯ เลือกตั ง" มีประชาชน, มีผู้รู้, มีผู้ปฏิบัติการ แต่ละสาขา "ทั่วประเทศ" เป็นที่ปรึกษา ท่านเป็น
นักการเมือง ไม่ใช่ทหาร 
            การที่ท่าน "พนมมือ ๑๐ ทิศ" เข้าหาทั งมิตรและศัตรู เปิดใจรับฟังปัญหาและความคิดเห็น 
            "ร้อยเศรษฐศาสตร์"....... 
            ยังสู้ "หนึ่งคารวตาศาสตร์" ที่ท่านนายกฯ เจนจบแล้วตอนนี ไม่ได้! 
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            ไม่อย่างนั น จะไม่สามารถพูดอย่างนี ได้เลย ที่พูดได้ เพราะ "อัตตา-ตัวตน" ความเป็น "พลเอกประยุทธ์" ไม่มีแล้ว 
            มีแต่ "นายกฯ ของประชาชน" ผู้มีประชาชนอยู่ในหัวใจ! 
            เคยถาม "นายอนุชา นาคาศัย" เลขาฯ พปชร.ว่ากระทรวงเศรษฐกิจอยู่ใน "พรรคร่วมคุม" ก็มี เป็นปัญหามั ย? 
            นายอนุชาตอบน่าฟัง ไม่มี นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ ประสานงานกันได้หมด! 
            เมื่อวิสัยทัศน์นายกฯ เช่นนี  ท าให้นึกถึงบุคคลท่านหนึ่งคือ "ดร.เสนาะ อูนากูล" ผู้ก าหนดทิศทางพัฒนา
ประเทศมาถึงปัจจุบัน ร่วมกับท่านอาจารย์ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" 
            จากยุคจอมพลสฤษดิ์ ถึงยุคพลเอกเปรม และยุคท่านอานันท์ ปันยารชุน 
                Eastern Seaboard ที่พลิกประเทศให้ไทยโชติช่วงชัชวาล ก็ด้วยมันสมองและสองมือ "ดร.เสนาะ" นี่แหละ 
            ตอนนี  ประเทศ "กินบุญเก่า" หมดแล้ว EEC ที่นายกฯ ประยุทธ์ก าลังท า จะเป็นบุญต่อยอด 
            ฟังคนรอบทิศแล้ว....... 
            ผมคิดว่า ถ้านายกฯ ไปขออนุศาสน์จากปูชียบุคคลวัย ๘๘ ปีท่านนี  จะถึงพร้อมด้วย มงคล ๓๘  ประการ 
            "ประเสริฐ" สถานเดียว! 
            เคยอ่านที่ "คุณธนกร จ๋วงพานิช" สัมภาษณ์ไว้ปีก่อน ใน thaitribune.org ขออนุญาตคัดบางตอน เป็น
วิทยาทาน 
            ดร.เสนาะ อูนากูล ย้อนรอยเทคนิคของ 'เทคโนแครต' ที่น าพาประเทศมา ...thaitribune.org 
            คลื่นลูกที่สาม 
            ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทุกคนตระหนักดีว่า ความส าเร็จของ Eastern Seaboard พระเอกของแผนฯ 5 ซึ่ง
ท าให้จีดีพีต่อหัวประชากรเพิ่มขึ นเกือบ 4 เท่า 
            และผลักดันให้ไทยกระโดดจากประเทศเกษตรกรรมสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้ คือแรงบันดาลใจของ 
Eastern Economic Corridor หรือ EEC 
            พระเอกของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หวังให้พาไทยไปสู่เศรษฐกิจ
แห่งความรู้และนวัตกรรมที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมของโลกอนาคต 
            อย่างเช่น รถไฟฟ้า หุ่นยนต์ ดิจิทัล การบิน และไบโอเคมี 
            เราต้องเอาเรื่องความยั่งยืนเข้ามาให้เร็ว มันถึงจะเป็นทางสายกลาง คือไม่ใช่ท าทางใดทางหนึ่ง แต่ท าทั งสอง
อย่าง แอคทีฟทั งคู่ แล้วให้เกิดสมดุลระหว่างสองแรง แรงที่จะไปข้างหน้า กับแรงที่จะดูแลให้มันยั่งยืน 
            "ผมคิดว่า ครั งนี จะเป็น Third Wave เป็นยุคที่สามของการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง 
            จากสมัยคุณป๋วยในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ มาถึงรัฐบาลคุณเปรม แล้วก็รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับคุณสมคิดใน
ครั งนี  
            ผมมองว่า มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็น technology/innovation  
driven ประเทศไทยไม่มีวัฒนธรรมในเรื่องนี เท่าไหร่ หลังจาก Eastern Seaboard แล้ว ก็ใช้บุญเก่าจนหมด ยังไม่รู้จะ
ไปไหนกัน 
            มันก็จ าเป็นต้องท าสิ่ งเหล่านี มาเปลี่ยน เพื่ อจะท าให้ เรามีวัฒนธรรมของสตาร์ทอัพ เป็น Digital  
Transformation ขึ นมา 
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            ส าคัญอยู่ที่หลังการเลือกตั งคราวนี  โครงการจะต่อเนื่องไปได้นานไหม ความต่อเนื่องเป็นเรื่องส าคัญมากของ
การพัฒนา 
            อย่างคุณเปรม ถ้าอยู่ไม่ถึง 8 ปี ถ้าแค่ 5 ปีนะ จะไม่มีอะไรโผล่มาเลย ยังอยู่ในกระดาษ ยังเป็นตอม่อฝังอยู่ใต้
ดิน ปีที่ 6 ถึงจะโผล่ ปีที่ 7 ถึงจะพอมองเห็นอะไร 
            ทุกอย่างมันต้องใช้เวลา ความต่อเนื่องส าคัญที่สุด ผมไม่อยากจะพูดว่า เผด็จการหรืออะไร ผมมองในแง่ทาง
เศรษฐกิจ 
            ถ้ามีความต่อเนื่อง มันจะมาช่วยเปลี่ยนทุกอย่างหมด อย่างน้อยขออีก 5 ปี ถ้า 10 ปี ได้ยิ่งดี เพราะคราวนี 
เรื่องใหญ่มาก" 
            แน่นอนว่า การเรียกร้องความต่อเนื่องของโครงการที่ก าเนิดในรัฐบาลรัฐประหาร ย่อมถูกโจมตีถึงความไม่
ชอบธรรม 
                แต่ ดร.เสนาะ ดูจะเห็นว่าการถกเถียงในประเด็นนี เป็นความเสียโอกาสชนิดหนึ่ง ไม่ต่างกับการตีม้าที่ตาย
ไปแล้ว 
            "เดี๋ยวนี  narrative ของบ้านเมืองเรา มันกลายเป็นเรื่องประชาธิปไตย vs. เผด็จการไปหมด 
            แน่นอนภายใต้ narrative นี  ยังไงเผด็จการก็แพ้ เรียกว่าไม่ต้องน าสืบกันแล้ว เพราะน าสืบกันจนกระทั่งเผด็จ
การตกเตียงแล้ว 
            แต่สิ่งที่ควรจะท าให้มากขึ นคือ อะไรที่เขาท าถูกแล้ว ก็ควรช่วยกันพูดถึง ช่วยกันเอาข้อเท็จจริงให้ปรากฏ 
ไม่ใช่เชียร์นะ แต่เอาข้อเท็จจริงให้ปรากฏ 
            ไม่อย่างนั น narrative มันจะครอบคลุม substance ไปหมด อย่าไปห่วงว่าจะเป็นการช่วยเผด็จการ  ดูจาก
เนื องานสิ เนื องานเขาเยอะมาก 
            อย่างกรณีโครงการ PPP (การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ) ระดมเงินจากเอกชนได้ถึง 5-6  แสนล้าน 
ลดภาระที่รัฐต้องกู้เงินมาพัฒนาประเทศ 
            ไม่เคยมีในประเทศไทย เป็น achievement แต่ไม่มีใครพูดถึง ยิง่ถ้ามีการประมูลโครงสร้างพื นฐานเรื่องใหญ่ๆ 
อย่างรถไฟความเร็วสูง ท่าเรือน  าลึก สนามบิน และอุตสาหกรรมการบินอู่ตะเภา และการพัฒนา S-Curve 12 ประเภท 
            บ้านเมืองจะไปอีกมหาศาล และก้าวข้ามไปสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ เพราะโครงสร้างพื นฐานมัน
น าไปสู่ direct investment แต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่เกิด 
            อย่าดูถูก narrative ทางการเมือง มันมีพลังมาก ผมจ าได้ ตอนเปลี่ยนจากยุคคุณเปรม เป็นยุค  Buffet 
Cabinet สีของผังเมืองของเรา ที่เคยระบายไว้ที่มาบตาพุด สีของเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตอนุรักษ์ อะไรต่ออะไร 
            มันเปลี่ยนได้หมดเลย ภายใน 7 วัน 14 วัน 
            ดังนั น การเมืองมี impact สูงมาก สภาพัฒน์เปลี่ยนสภาพจากตัวกลาง กลายเป็นไปนั่งอยู่ปลายโต๊ะ นั่งดู ทน
แทบไม่ได้เลย เห็นเขาส่งลูกกัน คนนั นเสนออันนั น...โอเค คนนี เสนออันนี ...โอเค 
 
            แบ่งเค้กกันหมด ดังนั น ผมถึงบอกคนในรัฐบาลว่า ต้องรู้จักสื่อสาร ของที่ได้ท าเพื่อมาค้านกับ  narrative ทาง
การเมืองที่เป็น emotion 
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            สุดท้าย มันต้องประกอบกัน หนึ่ง คือให้โอกาสเขาหรือผู้ใดที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลท างานได้ต่อเนื่อง 
            แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้งระวัง เพราะไม่ระวังแล้วรัฐบาลจะเหลิง 
            ต้องคอยเช็กดูให้ดี เรื่องความโปร่งใส เรื่องการตรวจสอบพวกนี ต้องมาแรง 
            การประมูลต่างๆ ต้องมีกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล ถ้าไม่ท าเรื่องพวกนี ให้มาก คนที่มีอ านาจ  absolute 
เขาจะ corrupt absolutely 
            สังเกตได้ว่าสมัยคุณเปรมไม่เคยมีเรื่องอื อฉาว อันนี เป็นเงื่อนไขส าคัญ อย่าให้เกิดอะไรอื อฉาวขึ นมาเป็นอันขาด 
ตลอด 8 ปีของคุณเปรม เราถือหลักไว้ว่า หนึ่ง เราท างานเพ่ือส่วนรวม ไม่มีอะไรเป็นส่วนตัว 
            สอง ทุกเรื่องท าบนโต๊ะ ไม่มีใต้โต๊ะ ความน่าเชื่อถือมันเกิดจากตรงนี  แล้วถ้าคราวนี รักษาตรงนี ไว้ได้ ก็จะมี
ความส าเร็จ" 
            จนกว่าจะพบกันอีก 
            ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปพร้อมกับการมาถึงของเทคโนโลยี วิกฤตภัยทางสิ่งแวดล้อม หรือความผันผวนทางการเมือง
ของโลก 
            ท าให้เทคโนแครตผู้สร้างยุคโชติช่วงชัชวาลของไทยมักถูกมองว่า เป็นร่องรอยของอดีต ที่มีแต่จะเลือนรางไป
พร้อมกับยุคสมัยที่พวกเขาได้สร้างมา 
            แต่หากฟังจากเทคโนแครตท่านนี  'เทคนิค' หรือหลักวิชาบางอย่าง อาจทนทานต่อกาลเวลาได้มากกว่านั น 
            "เศรษฐศาสตร์จริงๆ แล้วไม่ใช่เรือ่งตายตัวอะไรหรอก หลักใหญ่ คือ 
             เรื่องการตัดสินใจ เรื่องการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งยังไงโลกก็หนีไม่พ้นเรื่องนี  
            แต่ว่าบริบทมันเปลี่ยน ก็ต้องรู้จักประยุกต์หลักวิชา เพื่อจะวิเคราะห์โลกยุคใหม่ ซึ่งก าลั งมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 2 ด้าน ซึ่งดูจะขัดแย้งกันอยู ่
            ด้านหนึ่ง คือการเจริญเติบโตของการตลาดแบบ globalization และพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
แต่ที่เป็น disruptive technology ก็มีมากมาย จนท าให้เกิดปฏิกิริยา 
            อีกด้านหนึ่ง คือ คนไม่เอาตลาด ไม่เอาโลกาภิวัตน ์
            ดังนั น เราต้องเอาเรื่องความยั่งยืนเข้ามาให้เร็ว มันถึงจะเป็นทางสายกลาง 
            คือไม่ใช่ท าทางใดทางหนึ่ง แต่ท าทั งสองอย่าง แอคทีฟทั งคู่ แล้วให้เกิดสมดุลระหว่างสองแรง แรงที่จะไป
ข้างหน้ากับแรงที่จะดูแลให้มันยั่งยืน 
            ยั่งยืน ก็คือไม่ดูแต่ทางเศรษฐกิจ แต่ดูทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย และก็ต้องไม่เอาทรัพยากรของคนรุ่นหลัง
มาใช้จนหมด 
            จะเห็นว่าทางสายกลางไม่ใช่ท าอะไรอย่างเดียวโด่เด่ไป แต่ท าหลายอย่างพร้อมกัน แล้วให้มันเกิดความสมดุล" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71780 
 
 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/71780
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18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 

บิ๊กตู่ทุบโต๊ะจิ มรมต. เน้นมืออาชีพปัดสลับเก้าอี ‘ป้อม-ป๊อก’ 

 
 ครม.ประยุทธ์ 2/2 เริ่มชัดเจน "ลุงตู่" อารมณ์ดีหลังกินข้าวกับ "ลุงป้อม" แพลมรายชื่อ ครม.อยู่ในหัวหมดแล้ว 

ยันคุมเศรษฐกิจเอง ต้องเลือกคนตรงสถานการณ์ เผยทาบ "ปรีดี" รอตอบรับ ส่วน "ประสาร" ครอบครัวไม่อนุญาต คอน
เฟิร์ม "บิ๊กป้อม" นั่งเก้าอี เดิมช่วยงานการเมืองโควตาพรรคร่วมเหมือนเดิม การันตีรอบนี ให้ความหวังกับ ปชช.ได้ ว่าจะ
ท าให้ดีขึ น "ลุงป้อม" สยบข่าวลือสลับเก้าอี  มท.1 ยันทั งหมดขึ นกับนายกฯ หึ่ง! นายกฯ เฟ้นเอามืออาชีพมากกว่าตอบ
โจทย์การเมือง แต่ พปชร.ชง 2 สูตรวัดใจ ยังดัน “สุริยะ” ชิงพลังงาน “แฮงค์” นั่งอุตฯ แทน จ่อริบเก้าอี  ชพน.หาที่นั่ง
ให้ “นฤมล” ด้าน ส.ส.ปชป.ก่อหวอดขอเอี่ยวเลือก รมต.มากกว่า กก.บห. 
 ที่ท าเนียบรัฐบาล เวลา 15.25 น. วันที่ 17 กรกฎาคม พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้าในการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ขึ นพบหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าว่า วันนี ที่ พล.อ.ประวิตรมาพบนั น เพราะมาประชุมที่ตึกบัญชาการ และตนไม่ค่อยได้เจอ
ท่าน 
     "ส าหรับรายชื่อรัฐมนตรีใหม่ทั งหมดอยู่ในหัวผมหมดแล้ว แต่ในการทาบทามบุคคลต่างๆ ไปนั น ก็ต้องให้เวลา 
เขาต้องมีเวลาในการคิด และยืนยันว่าขั นตอนจนถึงวันนี ยังไม่ท าอะไรเลย ไม่ว่าการกรอกคุณสมบัติหรืออะไรก็ตาม วันนี 
ผมแค่ติดต่อพร้อมถามว่ายินดีที่จะมาร่วมกันท างานไหม ซึ่งหลายคนก็บอกว่าบ๊ายบาย" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 
     เมื่อถามว่า จะเป็นการปรับเล็กหรือปรับใหญ่ นายกฯ ท าท่าคิดก่อนกล่าวว่า ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ ไม่ถึง 50% 
และคนเดิมยังอยู่ ส่วนพรรคร่วมไม่เกี่ยว และพรรคร่วมก็ไม่ได้แสดงเจตนารมณ์ว่าจะปรับ ตนได้พูดคุยแล้วยืนยันว่าไม่มี 
และได้ตามเดิมที่เคยได้อยู่ เขาไม่ได้มีปัญหาอะไร และไม่ได้ขอปรับอะไรเพิ่มเติมทั งสิ น คุยกันรู้เรื่อง ยังท างานร่วมกันได้
อยู่ ไม่ได้มี ปัญหาอะไร 
     "ท่านไม่มี ท่านไม่ได้ต้องการไปที่ไหน ท่านก็งาน หนักขึ นอยู่แล้ว และได้ก็พูดกับผมว่าที่ท่านอยู่นี ก็เพื่อช่วยงาน
ผมในด้านการเมือง และก็ไม่ได้ต้องการต าแหน่งอะไรอีก ท่านก็ตอบไปแล้วนี่ จะมาถามย  ากันอีกท าไม วันนี ผมตอบให้
แล้วนะ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประวิตรยังนั่งเก้าอี เดียวเหมือนเดิมหรือควบต าแหน่งใหม่ 
     เมื่อถามว่า ยังจ าเป็นต้องมีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใหม่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า "ฟังนะ ในเมื่อนายกฯ เป็น
ฝ่ายเศรษฐกิจแล้ว นายกฯ ก็ต้องดูแลทุกกระทรวง อะไรที่มีรายได้นายกฯ สั่งการได้ทั งหมด เพราะฉะนั นทุกคนต้องมา
หารือกัน ซึ่งต้องเข้าใจว่า เมื่อก่อนนี มันต่างกันที่เศรษฐกิจ มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกฯ เป็นผู้คุม ซึ่งเป็น
รัฐบาลที่มีจากการจัดตั งเป็นกรณีพิเศษ ท่านก็สามารถจัดการประชุมและสั่งการได้ทุกกระทรวง แต่วันนี กระทรวง
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เศรษฐกิจหลายกระทรวงไปอยู่ในสัดส่วนพรรคร่วมรัฐบาล แต่ผมเป็นผู้คุมทั งหมด ดังนั นเมื่อนายกฯ เป็นหัวหน้าทีม
เศรษฐกิจ ไม่ใช่ว่าผมเก่งเศรษฐศาสตร์หรือเก่งด้านอะไร แต่ผมต้องการเอาทุกอย่างมาพิจารณาและวิเคราะห์ ศึกษา 
และปรึกษากับที่ปรึกษา ที่มีหลายภาคส่วนด้วยกัน วันนี ทั งหมดเราต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องเอาคนที่มีความรู้
มาเสริมด้วย จะได้เหมาะกับห้วงเวลานี " 
     เมื่อถามว่าทีมเศรษฐกิจที่จะเข้ามาใหม่เน้นงานด้านใดเป็นหลัก พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ต้องเข้ามาช่วยกัน
แก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องฟื้นฟูโดยเร็ว วันนี การฟื้นฟูงานด้านเศรษฐกิจบางทีต้องใช้ทั งนักเศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคารมาช่วยกัน อีกทั งสิ่งที่ตนได้ไปรับฟังจากภาคเอกชนและกลุ่มสมาคมต่างๆ รวมถึงภาคประชาชนและสื่อ จึงต้อง
ท าทั งหมดมาประมวลและแจกจ่ายงานให้ทีมเศรษฐกิจว่าจะต้องท างานอะไรกันบ้าง ดังนั น ครม.เศรษฐกิจก็คือทีมของ
รัฐบาล ทุกอย่างจะได้หลากหลายมากขึ น 
     เมื่อถามว่า ที่นายกฯ พูดเช่นนี แสดงว่าอาจจะไม่มีรองนายกด้านเศรษฐกิจใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า มีก็
ได้ ไม่มีก็ได้ แต่มีก็ดี ซึ่งตนก็ดูทั งหมดอยู่แล้ว 
     ส่วนคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจที่เคยพูดคุยนายกฯ มีความเป็นไปได้จะมาร่วมทีมเศรษฐกิจหรือไม่ นายกฯ 
กล่าวว่า ก็มีชื่อที่ออกมาบ้าง และยอมรับว่าได้มีการทาบทามนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย แต่ก็ต้อง
รอดูว่าจะตอบรับมาว่าอย่างไร ต้องรอก่อน แต่ยอมรับว่าเศรษฐกิจต่อจากนี หนักแน่นอน เราจึงต้องเลือกคนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ยืนยันว่าไม่มีชื่อนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาฯ สภาพัฒน์ สื่อไปเอามาจากไหน ไม่มี และนายทศพร 
ก็ไม่ได้อยากจะมาวันนี ท่านต้องช่วยงานตน เพราะเป็นข้าราชการอยู่ 
ปชช.คาดหวังจะท าให้ดีขึ น 
     ถามว่า ครม.ที่จะปรับใหม่ไม่มีข้าราชการประจ าลาออกมาเป็นรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายกฯ ยืนยันว่า ไม่มี ส่วนจะ
เป็นคนนอกกี่คน จ า ไม่ได้แล้ว เพราะไม่อยากจะจ า ส่วนนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ ท่านก็ยังแข็งแรงดี 
แต่ทั งหมดก าลังพิจารณากันอยู่ ส่วนนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นั นครอบครัวไม่อนุญาต 
     "ท าไมล่ะ ผมมีปัญหาอะไร ไม่มี วันนี ผมควบม้าอยู่ วันนี ทุกอย่างยังเหมือนเดิม" นายกฯ กล่าวเมื่อถามว่านายก
ฯ ยังคงควบเก้าอี  รมว.กลาโหมหรือไม ่
     ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า วันนี ดูเหมือนนายกฯ อารมณ์ดี แสดงว่าการจัดทัพทุกอย่างลงตัวแล้วใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าว
ว่า ไม่ใช่ แต่งานตนไม่ได้มีงานอย่างเดียว มีงานเยอะแยะไป หมดจึงต้องปล่อยวางให้ได้ วันนี อยู่ในขั นตอนการติดต่อ 
บางคนก็ตอบแล้ว บางคนยังไม่ตอบ บางคนก็ขอกลับไปปรึกษาครบครัวก่อน สิ่งส าคัญที่สุดคือครอบครัว และจะเสร็จ
สิ นภายในเดือน ส.ค. 
    "การปรับ ครม.ครั งนี ให้ความหวังกับประชาชนได้ว่าเราจะท าทุกอย่างให้ดีขึ น และที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีความบกพร่อง
เสียหายอะไร เพียงแต่ว่าสถานการณ์หลายอย่าง มันกดทับเข้ามา ทั งสถานการณ์ภายนอกประเทศ ทั งภูมิภาค เติมเรื่อง
โควิดเข้ามา หลายอย่างอยู่ในช่วงแก้ปัญหา ดังนั นคนแก้ปัญหาเปลี่ยนหน้ากันไป ประชาชนก็อาจรู้สึกดีขึ น เราต้องไปหา
ความรู้สึกประชาชนด้วย แต่อย่าไปโทษคนเก่า เพราะการท างานร่วมกันไม่ได้ การจากตายเสียเมื่อไหร่ เราก็อยู่กันด้วยดี 
รัฐมนตรีที่ลาออกทั งสี่ท่านเขาก็ดีกับผม ไม่ได้มีการพูดจาอะไรเสียหาย เรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันผมก็ฟัง แต่ก็ยังวิจารณ์
และพูดกันไม่เลิกจนกว่ามีการจัดตั ง ครม.เสร็จ" 
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     เมื่อถามว่าโฉมหน้า ครม.ใหม่จะแจ่มใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า คิดว่าน่าจะดี ขอให้รอดูที่ผลงาน ทุก
อย่างต้องดูที่ผลงาน แต่ผลงานเราก็ไม่ได้ประเมินกันทุกวัน 
      ทางด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ช่ว ง
เช้าเพียงสั นๆ ถึงกรณีกระแสข่าวการปรับ ครม.ว่า ไม่รู้ ต้องไปถามนายกฯ เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่การสลับไปนั่ง รมว.
มหาดไทย พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่รู้ ต้องไปถามนายกฯ 
     ส่วนกรณีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรองหัวหน้าพรรค พปชร. ระบุว่า
เรื่องโควตารัฐมนตรีของพรรคจะมีความชัดเจนในวันอังคารที่ 21 ก.ค.ว่า ต้องไปถามนายพุทธิพงษ์ ตนไม่รู้เลย พรรคยัง
ไม่มีการประชุมกันเลย ประชุมวันอังคารก่อนค่อยว่ากัน เรื่องนี ไม่ใช่เรื่องของหัวหน้า แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนในพรรคต้อง
พูดคุยกัน เรื่องการตั ง ครม.บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของนายกฯ 
      ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีโควตาของพรรคหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวย้อนสื่อว่า โควตาไหนล่ะ ไม่มี ทุกอย่างเป็น
เรื่องของนายกฯ เมื่อถามว่าแต่ในฐานะหัวหน้าพรรค ต้องลองส่งชื่อรัฐมนตรีให้นายกฯ พิจารณา พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 
ตอนนี ในพรรคยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลย ยังไม่ได้คุยกับกรรมการบริหารพรรค 
      เมื่อถามถึงกรณีจะมีการสลับเก้าอี กับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยนั น พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า โอ้ย
ไม่มีหรอก ไม่มี ไม่ย้าย ไม่มีจับพลัดจับผลูหรอก ถามอยู่อย่างเดียว 
"ลุงตู่-ลุงป้อม"กินก๋วยเตี๋ยว 
      ส่วนโควตารัฐมนตรีที่ลาออกถือเป็นของพรรคหรือนายกฯ พล.อ.ประวิตรบอกว่า เป็นโควตาของนายกฯ จะเอา
ใครมาก็เป็นเรื่องของท่าน ส่วนที่มีข่าวว่าในพรรคมีการต่อต้านคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรี ยืนยันว่าไม่มี มีแต่พวกคุณพูด
กันเอง ส่วนโควตาของนายกฯ ทีมเศรษฐกิจอาจเป็นคนนอกทั งหมดหรือไม่ก็แล้วแต่นายกฯ   
     เมื่อถามอีกว่า จะเคลียร์กับ ส.ส.ที่เป็นตัวเต็งที่ต้องการกระทรวงพลังงานอย่างไร พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่มี 
บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของนายกฯ ฟังไม่รู้เรื่องเหรอครับ เมื่อถามว่านายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ต้องการ
เก้าอี พลังงาน หากไม่ได้จะเกิดแรงกระเพื่อมหรือไม่ พล.อ.ประวิตรไม่ตอบแต่ส่ายหัวแทน ถามอีกว่าในพรรคเรียบร้อยดี
ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เรียบร้อยไม่มีอะไร มีแต่พวกคุณไปเขียนกันเอง 
     ทั งนี  เมื่อเวลา 12.45 น. ภายหลัง พล.อ.ประวิตรเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ครั งที่ 1/2563 และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ตึกบัญชาการ 1 แล้ว ขบวนรถ 
พล.อ.ประวิตรได้วนขึ นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้า จากนั น นางนฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายก รัฐมนตรีและในฐานะเหรัญญิก พปชร. ได้ตามขึ นไป แต่ไม่ได้เข้าร่วมฟังการหารือ
ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.ประวิตร ซึ่งคาดจะเป็นการหารือปรับ ครม. โดยใช้เวลาเข้าพบประมาณ 30 นาที ท า
ให้นายกฯ ได้ลงมามอบนโยบายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการขยายผลการยึดทรัพย์ยาเสพติดจากท าเนียบฯ ไป
ยัง จ.เชียงใหม่ ล่าช้ากว่าก าหนดการเดิมถึง 20 นาท ี
     จากนั น เวลา 13.40 น . พล .อ .ประยุทธ์ ได้ลงมายั งตึกภักดีบดินทร์  เพื่ อ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประวิตรได้ขึ นมาส่งรายชื่อรัฐมนตรี ในโควตา
พรรค พปชร.แล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์หยุดฟัง พร้อมกล่าวว่า “กินข้าวกันก่อน เขามาประชุมที่นี่ ก็เลยมากิน ข้าว
ด้วยกัน พูดคุยกันเรื่อยเปื่อย” เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากินข้าวอร่อยไหม นายกฯ กล่าวว่า “กินก๋วยเตี๋ยว” 
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     ขณะที่นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กล่าวถึงการปรับ ครม.ว่า มีการหารือกันในเบื องต้นว่าในส่วนของพรรคเรามี
ระบบท าบัญชีต่างๆ พล.อ.ประวิตรให้นโยบายว่าทุกอย่างจะหารือพูดคุยกันในกรรมการบริหารพรรค โดยวันอังคารที่ 
21 ก.ค. หัวหน้าพรรคจะเชิญกรรมการบริหารพรรคทั งหมดมาพูดคุยกัน ส่วนจะสรุปได้หรือไม่นั น ขึ นอ ยู่ที่
คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้พูดคุยกัน มีระบบชัดเจน ทุกคนคงมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ สุดท้ายมาอยู่ที่หัวหน้า
พรรค ยังมีเวลาระบบ และการปรับ ครม.จะเป็นอย่างไรนายกฯ จะเป็นผู้พิจารณา 
      เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวปรับลดรัฐมนตรีในสัดส่วนของ กทม.ท าให้ทุกคนจับตามาที่ท่าน นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า 
ไม่ทราบ แต่ว่าปกติในพรรคเคารพซึ่งกันและกัน แต่ละภาคแต่ละส่วน เราดูแลด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ตอนนี ตนก็ท างาน
ไป เชื่อว่าทุกคนท างานอย่างเดียว และข่าวที่ออกมาไม่ท าให้เสียก าลังใจ พรรคเราพูดคุยกันได้ทุกอย่าง เป็นไปตาม
กระบวนการ ไม่ได้หนักเหมือนที่เป็นข่าว เชื่อว่าจะพูดคุยกันได้ และทุกครั งไม่ถึงต้องโหวต เชื่อว่าทุกคนเคารพใน
แนวคิดของพรรค เชื่อว่าจะไม่มีการแทงกันข้างหลัง ทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน ทั งนี ต้องเชื่อมั่นในผู้น ารัฐบาล เมื่อผู้น า
ตัดสินใจอย่างไรเราก็เดินไปตามนั น 
"กลุ่มดาวฤกษ์" เคลื่อนไหว 
     นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายสมคิดและ 3 รัฐมนตรีในกลุ่ม 4 กุมารลาออกจาก
ต าแหน่งจะกระทบต่อการท างานหรือไม่ว่า เคยมีค าสั่งเดิมอยู่แล้วว่าหากใครไม่อยู่ใคร จะเป็นผู้รักษาการ แต่บาง
ต าแหน่ง เช่น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รมว.การอุดมศึกษาฯ ไขว้
กันอยู่ เมื่อออกไปทั งคู่จึงไม่มีผู้รักษาการ ดังนั นที่ประชุม ครม.วันที่ 21 ก.ค.นี  นายกฯ จะสั่งการใหม่ จะปล่อยว่างไม่ได้ 
ส่วนต าแหน่ง รมว.การคลัง ไม่มีปัญหา เพราะมี รมช.การคลังรักษาการอยู่ ยอมรับว่าต้องกระทบบ้าง จะบอกว่าไม่
กระทบได้อย่างไร นายกฯ จึงบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหานี โดยเร็วตาม ที่พูดไปกับสื่อ 
     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเสาร์ที่ 18 ก.ค.63 เวลา 13.30 น. กลุ่มส.ส.ดาวฤกษ์ น าโดย น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี  
ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์  ส.ส.กทม.พรรค พปชร.ร่วมพูดคุย รับฟังปัญหา
ผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร ์
ภายใต้หัวข้อ "exclusive talk สุมหัวคุยแก้ปัญหา "เมื่อหนังไทยติด covid" ที่หน้าโรงภาพยนตร์ โรงที่ 13 เมเจอร์รัช
โยธิน ขณะเดียวกันมีการเปิดตัวนายสันติ กีระนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. ร่วมกิจกรรมด้วย 
      ส าหรับนายสันติ เป็น 1 ใน 3 ส.ส.กลุ่ม 4 กุมาร ร่วมกับนายวิเชียร ชวลิต และนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. ที่ยังอยู่ในพรรค หลังแกนน ากลุ่ม 4 กุมารเพิ่งลาออกจากรัฐมนตรีและสมาชิกพรรค โดยมี
ข้อสังเกตว่าการมาเปิดตัวกับกลุ่ม ส.ส.ดาวฤกษ์ ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่ม 4 กุมาร จะมีการเพิ่ม ส.ส.จาก 6 คนเป็น 7 
คน จะมีนัยทางการเมืองหรือไม่ ในช่วงที่ พล.อ.ประยุทธ์ก าลังจะปรับ ครม. 
     ที่กระทรวงพลังงาน เวลา 09.30 น. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ า
กระทรวง หลังจากประกาศลาออกจากต าแหน่ง หลังจากนั นนายสนธิรัตน์ได้พบปะอ าลาข้าราชการและผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจในสังกัด แถลงผลงานกับสื่อมวลชน และแจกหนังสือเอ็นเนอร์ยี่ฟอร์ออล พร้อมลายเซ็นให้กับผู้เข้าร่วมงาน  
โดยนายสนธิรัตน์กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกฝ่ายและสื่อที่ท างานร่วมกันมา 1 ปี นับจากนี คงจะพักผ่อน และยังไม่คิดว่าจะ
เล่นการเมืองใดๆ คงจะไปท างานด้านที่สร้างประโยชน์ต่อประเทศต่อเนื่อง ซึ่งใครจะมาด ารงต าแหน่ง รมว.พลังงานคน
ใหม่ ก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีจะพิจารณา และไม่ขอฝาก จะสานงานต่อที่ท าไว้หรือไม่ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี ก็แล้วแต่ 
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รมว.พลังงานคนใหม่ ทั งนี อยากฝากทุกคนว่าอย่าให้กระทรวงวุ่นวาย ไม่อยากให้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลประโยชน์กัน
เยอะ เพราะตนอยู่มา 1 ปีก็ไม่มีอะไรแบบนั น 
     รายงานข่าวจากพรรค พปชร.แจ้งว่า ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคในวันที่ 21 ก.ค. 
จะมีการพิจารณาเสนอชื่อรัฐมนตรีโควตาของพรรคให้ พล.อ.ประยุทธ์  พิจารณา เนื่องจากมีรัฐมนตรีที่เคยอยู่ในส่วน
ของพรรคลาออกท าให้มีเก้าอี ว่างลง 4 ต าแหน่งคือ รองนายกรัฐมนตรี, รมว.การคลัง, รมว.พลังงาน และ รมว.การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ส าหรับ รมว.การคลังและ รมว.พลังงานนั น 
แม้แกนน าบางคนใน พปชร.อยากจะมานั่ง และแม้นายกฯ จะเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองดี แต่โจทย์ส าคัญที่นายกฯ 
มองคือต้องแก้ปัญหาให้ประเทศและประชาชนในภาวะวิกฤติ ไม่ใช่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการฝ่ายการเมืองเพียงอย่าง
เดียว 
ชง 2 สูตรวัดใจนายกฯ 
     ดังนั น ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่ง รมว.การคลังและ รมว.พลังงาน จะเป็นโควตาคนนอกที่เป็นมืออาชีพ อีกทั ง
ความตั งใจนายกฯ ต้องการปรับ ครม.ให้น้อยที่สุดเพื่อแทนต าแหน่งที่ว่างเท่านั น และให้เกิดแรงกระเพื่อมน้อยที่สุด โดย
สัดส่วนพรรคร่วมรัฐบาลยังเหมือนเดิม ในส่วน รมว.การคลัง รอเพียงการตอบรับจากนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคม
ธนาคารไทยเท่านั น ส่วน รมว.พลังงาน มีความเป็นไปได้สูงที่นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต รมช.คมนาคม จะมารับ
ต าแหน่งนี  เพราะมีประสบการณ์บริหารด้านพลังงาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 3 ป. รวมถึงจะเป็นบทพิสูจน์ความเป็น
ภาวะผู้น าของนายกฯ ในภาวะวิกฤติไม่ใช่เอาการเมืองมาเล่น เพราะสถานการณ์วันนี แม้การเอาคนที่เป็นมืออาชีพเข้ามา
ช่วยแก้ปัญหา ก็ยังมั่นใจได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิดได้หรือไม่ ดังนั น หาก
นายกฯ พูดคุยท าความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผล ทุกคนจะเข้าใจ เพราะถ้าการเมืองตีรวนจนอยู่ไม่ได้ บ้านเมืองจะยิ่งอยู่
ไม่ได ้
     รายงานข่าวระบุว่า ส าหรับโควตา พปชร. รัฐมนตรียังนั่งที่เดิมเกือบทั งหมด จะมีเพียงการขยับบางเก้าอี เท่านั น 
ซึ่งจากกรณีที่นายกฯ ระบุว่าพรรคสามารถเสนอชื่อบุคคลได้แต่จะเอาตามหรือไม่ ขึ นอยู่กับนายกฯ ตัดสินใจเอง ท าให้ 
พปชร.จะเสนอโผ ครม.ของ พปชร.ให้นายกฯ พิจารณาเลือก 2 สูตร สูตรแรก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.
อุตสาหกรรม จะไปนั่ง รมว.พลังงาน แล้วเอานายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท และเลขาธิการพรรค ไปนั่ง รมว.
อุตสาหกรรมแทน ส่วนนายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี และรองหัวหน้าพรรค พปชร. จะเสนอให้เอาโควตา รมว.อว. ไป
แลกกับ รมว.แรงงาน ซึ่งเป็นโควตาของพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ที่เสนอชื่อนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
กก.บห.รปช. ส่วนอีกสูตรคือ ให้นายอนุชา ไปด ารงต าแหน่ง รมว.อว. ส่วนนายสุชาติจะไปเป็น รมช.มหาดไทย ซึ่งจะท า
ให้กระทรวงมหาดไทยมี รมช. 3 คน คือ นายนิพนธ์ บุญญามณี จากพรรคประชาธิปัตย์ , นายทรงศักดิ์ ทองศรี จาก
พรรคภูมิใจไทย และนายสุชาติ จาก พปชร. 
     ขณะเดียวกันยังมีรายงานอีกว่า พล.อ.ประวิตรพยายามผลักดันให้นางนฤมลนั่งเก้าอี  รมต.ประจ าส านักนายกฯ 
แทนนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลไม่ได้มีเสียงปริ่มน  าแล้ว แตกต่าง
จากช่วงแรกที่ต้องรวบรวมเสียงทุกพรรคให้ได้มากที่สุด จึงยอมยกเก้าอี นี ให้พรรค ชพน. อีกทั งคนที่รับปากว่าจะให้เก้าอี  
ชพน.ตอนจัดตั งรัฐบาลคือ นายอุตตม สาวนายน อดีตหัวหน้าพรรค พปชร. ที่ปัจจุบันลาออกไปแล้ว 
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     ทางด้านพรรคร่วมรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
พรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า ในส่วนของโควตา ชพน.จะปรับเปลี่ยนหรือไม่ก็ยังไม่ทราบ และยังไม่ได้รับการติดต่ออะไร
ทั งนั น เพราะทั งหมดขึ นอยู่กับนายกฯ ส่วนรายชื่อทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ เห็นมีชื่อนายปรีดี ดาวฉาย จริงๆ ท่านก็เป็นคน
เก่ง และเคยเป็นประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย เป็นคนเก่งและรู้จักกันดี 
สส.ปชป.ก่อหวอด 
     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ภายหลัง
เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ว่า นายกฯ ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องปรับ ครม.กับตน แต่ตนเคยเรียนไปแล้วว่าทั งหมดนี ต้องเริ่มต้นที่
หัวหน้ารัฐบาล ดังนั นเมื่อนายกฯ ยังไม่ได้แจ้งอะไร ก็ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ ในเรื่องนี  ส่วนโควตาของพรรค ปชป. 
ยังคงเดิมใช่หรือไม่ ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี  แต่ทั งหมดถือว่าจะต้องเริ่มต้นที่นายกฯ ซึ่งนายกฯ ยังไม่แจ้ง อะไร และยังไม่ได้
พูดคุยอะไรในเรื่องนี  และเงื่อนไขทั งหมดในการเข้าร่วมรัฐบาลก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังเหมือนวันแรกที่ได้คุย กัน
จนถึงวันนี  
     มีรายงานข่าวจากพรรค ปชป.ภายหลังจากกลุ่ม 4 กุมารได้ลาออกจากรัฐมนตรี ส่งแรงกระเพื่อมถึง ปชป. ซึ่ง
เป็นพรรคร่วมรัฐบาลทันที โดยก่อนหน้านี ในที่ประชุม ส.ส.พรรคเกิดการวิจารณ์การท างานและผลงานรัฐมนตรี ของ
พรรคที่ไม่ค่อยมีผลงานปรากฏ หรือการท างานที่ไม่เอื อต่อ ส.ส. ท่ามกลางวิกฤติโควิด -19 เช่น คุณหญิงกัลยา โสภณพ
นิช รมช.ศึกษาฯ ที่ ส.ส.พรรคระบุว่าผลงานและข่าวสารออกสู่สังคมค่อนข้างน้อย เช่นเดียวกับนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พ
ม. ส่วนนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ถูกต าหนิว่าช่วงโควิดแพร่ระบาดไม่ได้สนับสนุน ส.ส.ในพื นที่เรื่องหน้ากาก
และแอลกอฮอล์เจล จึงตกเป็นเป้าที่ถูกจับตามองว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีในส่วนนี  
     แหล่งข่าวกล่าวว่า ส าหรับบุคคลที่เป็นแคนดิเดตที่จะถูกพิจารณาคือ นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นายไชยยศ จิร
เมธากร, นายอัศวิน วิภูศิริ, นายวิรัช ร่มเย็น, นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู และ น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร โดยขอให้จับตา
บุคคลที่โดดเด่นในช่วงหลังการสัมมนาพรรคที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง คือ น.ส.จิตภัสร์ ซึ่งได้รับให้เป็นรักษาการเหรัญญิก
พรรค โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ในฐานะเลขาธิการพรรค ได้มอบหมายให้เข้ามาปรับปรุงเรื่องสื่อโซเชียล
มีเดียทั งหมดของพรรค รวมถึงการจัดท าแบนเนอร์เผยแพร่ผลงานของรัฐมนตรีและ ส.ส.ของพรรคให้ทันสมัยและนอก
กรอบ เช่นเดียวกับพรรคก้าวไกลที่สามารถเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ฐานเสียงกว้าง และเพิ่มมากขึ นในยุคดิจิดัล พร้อม
เปลี่ยนโลโก้พรรคเฉพาะในสื่อโซเชียล มีเพียงรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม ไม่มีกรอบวงกลม รวงข้าว และค าขวัญประจ า
พรรค สัจจฺเว อมตะวาจา 
     รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ส.ส.ทั ง 52 คนของพรรค เห็นว่า ส.ส.ควรจะมีส่วนร่วมในการพิจารณาบุคคลสมควรได้
เป็นรัฐมนตรีของพรรค แทนที่จะต้องรับความเห็นชอบจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค โดย
มีการกดดันผู้บริหารพรรคในการสัมมนาที่ จ.ระยองค่อนข้างหนัก โดยให้เหตุผลว่า คนที่ท างานใกล้ชิดกับรัฐมนตรีก็คือ  
ส.ส.มากกว่า กก.บห. เพราะ ส.ส.เป็นผู้รับนโยบายของพรรคมาด าเนินการทั งในพื นที่และในสภา ฉะนั นขอให้จับตาการ
ประชุมใหญ่สามัญของพรรคที่จะเกิดขึ นในวันที่ 19 ก.ค.นี . 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/71775 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/71775
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ท าไมไม่ยอมเลอืกตั งท้องถิน่สกัที   

 
ข่าวมั่วท้องถิ่น ผสมกับวิกฤติปัญหาเศรษฐกิจของประเทศสร้างความมึนงงให้แก่คนท้องถิ่นจนพูดไม่ออก ลองมาถอดใจ
กับคนท้องถิ่นดูว่าเขาคิดอะไรกัน นี่ยังไม่รวมสื่อที่มีใจเอนเอียงเข้าข้างคนท้องถิ่นหลายส านัก ที่ช่วยกันน าเสนอตีข่าว
การเลือกตั งท้องถิ่น ไม่ว่าการถอดรหัสระเบียบ กกต. เพื่อเดาทิศทางจับสัญญาณการเลือกตั ง , การคาดการณ์ท้องถิ่น
แรกที่จะ “ประเดิม” จัดเลือกตั งเป็นพื นที่แรก, อปท.รูปแบบใดพร้อมที่สุด จากจ านวน อปท.ทั งประเทศ 7,851 แห่ง ที่
สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น (สถ.และผถ.) ยังอยู่ในฐานะ “รักษาการ” การแช่แข็งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 98,940 ต าแหน่งให้รักษาการต่อไปจนถึงขณะนี ไม่ต่ ากว่า 5 ปีเต็ม ตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และ ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
 ตลอดเวลาของการครองอ านาจ 6 ปี ในช่วง 3 ปีแรกคนท้องถิ่นรอได้ แต่ช่วง 3 ปีหลังรู้สึกอึดอัดและหงุดหงิด 
แต่รัฐบาลก็ปูนบ าเหน็จให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อลดกระแส แต่ก็มิอาจทัดทานกระแสคนท้องถิ่น
หมู่มากที่มีเป็นเรือนหลายแสน ผนวกกับเสียงของประชาชนคนท้องถิ่นอีกมากมายประมาณจ านวนไม่ได้ แต่คาดว่า
หลายล้านคน เสียงจากผู้มีอ านาจบอกสื่อจะเลือกตั งมาหลายครั ง ลองมาทวนครั งแรกบอกหลังเลือกตั ง ส.ส. 90 วัน 
ต่อมาบอกรัฐบาลไม่มีงบประมาณเพราะเอางบไปใช้เรื่องโควิดหมด ล่าสุดรัฐมนตรีบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เสนอ
งบประมาณของสภาท้องถิ่น จะเริ่มเลือกตั งได้ต้อง 1 ตุลาคมไป บอกอย่างนี มันถึงเวลาแล้ว หมดค าอ้างแก้ตัวเพื่อการ
ลากยาว เพราะประเทศชาติต้องเดินหน้า อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวบ้านปวงชนชาวไทย มิใช่อยู่ที่คนรวบ
อ านาจไว้ว่าจะปล่อยเมื่อใดก็ได ้
คู่ปฏิปักษ์อ านาจรัฐกับอ านาจประชาชนสวนทางกัน 
 ขอเรียกว่า “พรรคราชการ พรรคประชาชนมีฐานที่มาต่างกัน” โครงสร้างเศรษฐกิจคนรากหญ้าจะเอาอะไรน า
ทาง จะท าเพื่อกินอยู่เอง หรือขยายเป็นการซื อขายแลกเปลี่ยนกันเอง ก าหนดราคากันเอง หรือท าเพื่อกินอยู่เอง จนเป็น
ทาสนายทุนใหญ่ ที่ก าหนดราคาโดยคนกลาง ประเทศไทยตั งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากทั งลมฟ้าอากาศของลมมรสุม
และมีชัยภูมิที่ดีมากขนาบด้วยสองมหาสมุทรใหญ่อยู่กลางภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ คนไทยทุกคนทุกระดับชนชั นไม่เคย
ปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอกประเทศเลย อิทธิพลภายนอกประเทศมาก ากับวิถีบทบาทคนไทยมาตลอดอย่าง
ท่วมท้น แม้คนไทยจะสร้างอัตลักษณ์ของตนเองมากเพียงใด ก็หนีไปย้อมตัวจากนอกกลับเข้ามามีบทบาทในไทย
เหมือนเดิมแทบทุกวงการ การศึกษาแก่นแท้ที่มาที่ไปในทุกเรื่องทั งการเมือง การสงคราม การลงทุน การศึกษา การ
สาธารณสุข การคมนาคม แม้แต่เรื่องขยะ ก็ไปดูงานต่างประทศมาท าทั งนั นเอาของนอกมาเปรียบเทียบเพื่ อความ
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เหนือกว่าในสิ่งที่คนไทยมีอยู่ รากเหง้าคนไทยใน “พรรคราชการ” หรือ “วงการราชการ” ต่างชิงไหวชิงพริบกับ “พรรค
ประชาชน” ขอเรียกว่า “คนรากหญ้าในพื นถิ่น” เป็น “วงการที่นอกราชการ” ฉะนั น ความคิดเห็นขัดแย้งจาก
ผลประโยชน์ที่สองฝ่ายต่างยึดเหนี่ยวที่ต่างมุมกัน จึงเอาของนอกมาใช้กับคนไทยโดยตรงไม่ได้ ในเรื่องนั นๆ “นายทุน
ร่วม” กับ “กลุ่มอ านาจรัฐ” เป็นกลุ่มเอาเปรียบประชาชนมาทุกช่วงสมัยรัฐบาล มิใช่ “นายทุนร่วมประชาชน” ต่อรอง
อ านาจรัฐแบบญี่ปุ่น ที่ใช้อ านาจต่อรองจากอเมริกาผู้กุมอ านาจญี่ปุ่นในฐานะผู้ชนะสงคราม ฉะนั น นายทุนกับประชาชน
ของญี่ปุ่น จึงร่วมมือกันเพื่อความอยู่รอด ต่างจากไทยที่ต่างแข่งขันกันเพื่อต้องการขึ นสู่ยอดเหมือนนิทานมหาชนก ต่าง
แข่งขันกันเป็นใหญ่ แข่งขันกันกอบโกย “วงการท้องถิ่น” ลืมให้ความส าคัญกับผู้สร้างฐานเศรษฐกิจที่แท้จริงไป คือ 
“ประชาชนรากหญ้าในท้องถิ่น” ทั งแรงงาน ช่างฝีมือ ผู้ช านาญการด้านอาชีพ ผู้สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าของชุมชน ฯลฯ 
แถมยังเอาใบปริญญา ความอ่อนทักษะมาปกครองชาวบ้านคนท างานที่มากทักษะเฉพาะตัวในสถานประกอบการ ส่วน
ในวงการอื่น เช่น ทหาร ต ารวจ ครู สถานศึกษา สงฆ์ ล้วนยึดถือตาม “วงราชการ” เหมือนกันทั งสิ น มีผู้เปรียบว่าคน
หัวๆ ที่ครองต าแหน่งสูงๆ ขี เท่อ ไทยจึงล้าหลัง แถมขาดจริยธรรม ตัณหา ราคะ ละโมบ กอบโกย เพื่อตุนไว้ใช้ในการ
ก้าวหน้าในต าแหน่งสูงๆ ต่อไป ข่าวการซื อต าแหน่งรัฐมนตรี ต าแหน่งราชการใหญ่ ต าแหน่งบอร์ดต่างๆ ล้วนได้มาด้วย
การใช้บันไดทางการเงิน คนหัวๆ ในสังคมไทยแข่งกันขึ นสู่ยอด แต่ไม่ได้บ ารุงรักษาฐานรากของสังคมแต่อย่างใด การ
ตอบแทนกลับคืนสังคมรากหญ้ามีน้อย ส่วนคนรากหญ้า ที่ถือเป็นคน “วงการนอกราชการ” ก็เช่นกัน ยกตัวอย่าง 
ค่านิยมมีผัวฝรั่ง เพื่ออยากได้บ้านหลังใหญ่ มีรถขับ มีเงินช่วยผ้าป่าโรงเรียนเก่า ฯลฯ ล้ วนเลียนแบบเช่น “วงการ
ราชการ” ที่ต้องการทัดเทียม ต้องการหน้าตาหรือการยอมรับ หรือเหนือกว่าคนชั นเดียวกันในสังคม ก็คือการขึ นสู่ยอด
สูงๆ นั่นเอง 
เปิดมุมมองวิกฤติของคนท้องถิ่น 

ลองมาเปิดใจอีกมุมมองหนึ่งในวิกฤติความเป็นความตายของท้องถิ่น ที่คน อปท.ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกัน 
อย่าเฉยเมย ไม่อยากเรียงหัวข้อล าดับความเร่งด่วน เพราะเป็นวิกฤติที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 
(1) เศรษฐกิจแย่ เพราะกระตุ้นภาคเอกชนไม่มีเหลือ การลงทุนภาครัฐหดตัว เศรษฐกิจถดถอย GDP ติดลบ 5-8% แต่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศแล้วว่า ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤติแล้วเริ่มต้นฟื้นตัวในไตรมาสที่ 3 แต่บรรดาผู้รู้
สวนว่าไม่น่าเชื่อว่าได้ผ่านจุดต่ าสุดแล้ว เพราะยังมีปัญหาหนี เสีย NPL หนี เสีย SME เงินกู้จากต่างประเทศที่ยังต้องช าระ
รออยู่ เป็นปัญหาส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่หายไป ปัญหาการส่งออก ปัญหาบริษัทปิดกิจการ ปัญหาคน
ว่างงาน ปัญหาเงินฝืด ปัญหาอื่นๆอีก “บลูมเบิร์ก” วิเคราะห์ เศรษฐกิจไทยส่อย่ าแย่ที่สุดในเอเชีย ล่าสุดทูตสหรัฐ
วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจไทยจะโดนผลกระทบเป็นเวทีภูมิภาคในการต่อสู้ของมหาอ านาจจีนและสหรัฐอเมริกา ยังคาดไม่ได้
ว่าอีกกี่ปีเศรษฐกิจไทยจะเหมือนเดิม 
 (2) วิกฤติแล้งในภาคเกษตรกรรม ส่งผลให้เกษตรกรกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทยล าบาก ผลผลิตไม่มี มีแต่
ขายไม่ได้ มีปัญหาเรื่องคุณภาพ ต้นทุนสูง เกษตรกรมีหนี สิน เข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการของรัฐ ฯลฯ 
 (3) ภาคการเมืองยังไม่สงบนิ่ง ฝ่ายรัฐบาลต่างแย่งชิงต าแหน่งอ านาจกันเอง ประชาชนเสื่อมศรัทธาที่จะมีผล
โดยตรงต่อคะแนนนิยมของฝ่ายกุมอ านาจ 
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 (4) รมต. เศรษฐกิจไม่เข้าตานักวิชาการ แม้ชาวบ้านเองก็ยังรู้ เพราะไม่สามารถท าให้เศรษฐกิจดีขึ น คนราก
หญ้า และ คนชั นกลางล าบาก นักวิจารณ์สังคมว่าไทยมีวิกฤติเศรษฐกิจสูงแล้ว เพราะมีแต่ข่าวเรื่ องธุรกิจปิดตัวทั งๆ ที่
ธุรกิจเหล่านี เคยเจริญรุ่งเรืองมาเกิน 20 ปี เป็นต้น 
 (5) คนท้องถิ่นรวมชาวบ้านและทุกฝ่ายโหยหาเรียกร้องให้มีการเลือกตั งท้องถิ่น แต่ฝ่ายรัฐบาลไม่พร้อมมีข้ออ้าง
ในการเลื่อนมาตลอด แม้จะได้ข้อสรุปค่อนข้างชัดว่า อย่างไรเสียท้องถิ่นก็ต้องมีการเลือกตั ง แต่ก็ยังไม่กล้าฟันธงว่าจะให้
มีการเลือกตั ง อปท. ประเภทใดก่อน และ จะเริ่มแน่นอนได้ในวันใด 
 (6) นักเรียนนักศึกษา คนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้า Gen Z ต้องการประชาธิปไตยเต็มใบ การแก้รัฐธรรมนูญจ าเป็น ที่
นักการเมืองทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วม มาถึงวินาทีนี ไม่น่าเชื่อว่ามีกระแสจุดประเด็น การตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่
ประชาชนทุกฝ่ายที่ขัดแย้งกันมาตั งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ที่ขัดแย้งหนักสุดคือช่วงปี 2550 และช่วงปี 2557 
ทั งๆ ที่มีแนวคิดตรากฎหมายนี มาแล้ว แต่ถูกพับทิ งไป 
 (7) การท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักท าเศรษฐกิจพังเป็นโดมิโน เพราะการปิดประเทศจากสถานการณ์โควิด 
แม้ว่าตอนนี  มท. ได้ปลดล็อกการสัมมนาอบรมท้องถิ่นได้ ที่จริงรัฐควรหนุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและธรรมชาติ
ท้องถิ่นให้เป็น “วาระแห่งชาติ” เพราะของดีมีอยู่ที่ชุมชนพื นบ้านมากมาย วัฒนธรรมท้องถิ่นเท่านั น ที่จะพาชาติให้สงบ 
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน แต่รัฐอย่าลืมให้ “ลดการสร้างอภิสิทธิ์ชน” ลงด้วย ยกตัวอย่างจังหวัดอุบลราชธานี มีสิ่งประดิษฐ์
พื นถิ่นเกี่ยวกับวัด เช่น กลองเพล ฆ้อง ระฆัง อาหารประเภทปลา หมู แม้แต่หนังควายแห้งหมักเกลือก็มี เครื่องใช้สอย 
ไม้กวาด เครื่องจักสาน เครื่องจับปลา เครื่องใช้สอย การสูบน  าจ่ายตามท่อ ระบบชลประทาน ทุกจังหวัดมีที่เหมือนกัน 
คือเรื่องอาหาร เครื่องดนตรี เครื่องมือใช้สอยฯ เพราะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น พื นฐานเหล่านี  ควรได้รับการพัฒนา ต่อ
ยอดขึ นไปเรื่อยๆ 
 (8) รัฐบาลสนใจแต่ความมั่นคง มุ่งรักษาสถานภาพตนเองมากกว่าภาพลักษณ์ของประเทศชาติ เพื่อเอาเกียรติ
ประวัติไปอวดชาวโลก แต่กลับไปกดดันชาวบ้านคนรากหญ้าให้ต่ าลง 
 (9) พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เรียกย่อว่า พรก. ฉุกเฉิน) ที่มีเจตนารมณ์เพื่อ
ความมั่นคง เพราะมีทั งอ านาจการจับกุม คุมขัง ค้นเคหสถาน สิทธิในการเดินทาง แสดงความเห็น และการเสนอข่าว ที่
นอกเหนือจากการควบคุมโรคติดต่อที่ร้ายแรง เช่นการคุมโรคติดเชื อโควิด แต่เหมามารวบรวมกัน เป็นครั งแรกที่
ประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ปฏิกิริยาของนักศึกษาเกิดไม่ยอมรับ (อารยขัดขืน) พรก.ฉุกเฉิน เพราะถือว่า
ไม่ยุติธรรมมาแต่ต้น 
 (10) จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ เพราะมีการตรากฎหมายให้ลดการจัดเก็บ 90% ท้องถิ่นขาดแคลน
งบ แม้งบเลือกตั งที่กันไว้ตั งไว้ในตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาต้องโอนมาใช้จ่ายเพ่ือโควิดไปก่อน 
 (11) ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลส่งเสริมให้ อปท.ใช้เงินสะสมจนไม่มีเหลือ ท้องถิ่นหมด สต๊อกเงิน
ส ารอง หรือ แม้เงินทุนส ารองสะสมอันเป็นความหวังสุดท้ายก็หมดเช่นกัน 
 สุดยากที่จะคาดเดาว่า เหตุใดฝ่ายรัฐบาลที่มีอ านาจรัฐ จึงกลัวเกรงการเลือกตั งท้องถิ่นมาก ใครทราบช่วยบอก
ด้วย แต่ที่แน่ๆ ฝ่ายอ านาจรัฐกลัวสูญเสียอ านาจใช่ไหม ที่จริงยังฝอยต่อได้อีกมาก แต่กระดาษหมด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/170115 

https://siamrath.co.th/n/170115
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18 ก.ค. 2563 - 00:10 น. 

บทบรรณาธกิาร : พลงัเศรษฐกิจ 

 
พลังเศรษฐกิจ - การลาออกของรัฐมนตรีฉายา 4 กุมาร รวมถึงรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มีความหมาย
โดยตรงต่อการสร้างทีมบริหารเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล 
 เพราะทีมเดิม 4+1 ดูแลภาพรวมของเศรษฐกิจมาตั งแต่เกิดเหตุรัฐประหาร 2557 จังหวะเวลาของการมาด ารง
ต าแหน่งเป็น ช่วงเวลาไม่ปกติ และจังหวะที่ลาออกไปก็ไม่ปกติเช่นกัน เหตุการณ์รัฐประหารท าให้โจทย์เศรษฐกิจยากขึ น 
และโรคระบาดโควิด-19 ก็ยิ่งท าให้ยากขึ นไปอีก  
 ปัญหาการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงอาจไม่เหมือนประเทศอื่นๆ ตรงที่เริ่มต้นจากติดลบไปสู่
ติดลบมากขึ น สิ่งที่ประชาชนติดตามและจับจ้องจากนี ไปคือใครจะขึ นมาก ากับดูแลเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมกับ
โจทย์ที่ยากที่สุดครั งหนึ่ง 
 หลังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจยอมรับว่าไม่ใช่คนเก่งเศรษฐกิจ และไม่คุ้นเคยกับการ
ปรับเปลี่ยนตามมิติการเมือง จากเดิมที่หัวหน้ารัฐบาลตั งใจปรับคณะรัฐมนตรีหลังพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านสภาและบังคับใช้ได้ในเดือนกันยายน ขณะนี สถานการณ์เปลี่ยน จ าเป็นต้องปรับให้ทันใน
เดือนสิงหาคม 
 การเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชน ว่ารัฐบาลจะน าพาการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ จะตามมาหรือไม่ หากพิจารณาเรื่องนี ในมิติทางการเมือง ตัวบุคคลที่จะมาด ารงรัฐมนตรี
อาจไม่ส าคัญเท่ากับระบบและโครงสร้างทางการเมือง เพราะคนที่คิดว่าเก่งหรือมีชื่อเสียงทางเศรษฐกิจ อาจไม่สามารถ
เรียกความมั่นใจจากประชาชนหรือนักลงทุนได้มากอย่างที่คาดหวัง 

หากย้อนกลับไปดูสถานการณ์การฟื้นฟูประเทศช่วงหลังวิกฤตต้มย ากุ้งปี 2540-2541 จะพบว่าจังหวะที่
เศรษฐกิจฐานรากเริ่มเฟื่องฟู อยู่ในช่วงที่การเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยสูง อาจเพราะผู้แทนในสภามาจากเสียงส่วน
ใหญ่ของประชาชนตรงๆ ไม่คดเคี ยวด้วยกติกา พลังทางเศรษฐกิจจึงเกิดได้จากความเชื่อมั่น ศรัทธา และความร่วมมือ 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4518312 

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4518312
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ไดเ้วลาปัดฝุ่นนิรโทษ? 

 
“กฎหมายนริโทษกรรม” ถูกปัดฝุ่นอีกครั ง เมื่อ ส.ว.ค านูญ สิทธิสมาน อภิปรายในวุฒิสภา เสนอให้รัฐบาลตรากฎหมาย
นิรโทษกรรมให้ประชาชนจากความผิดที่เกิดขึ น หรือเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองตั งแต่ปี 2548 ถึง 2563 
เพราะเมื่อการเมืองขาดเสถียรภาพ ความสงบย่อมไม่ยั่งยืน ท าตามยุทธศาสตร์ชาติไม่ส าเร็จ 

เป็นการอภิปรายในการประชุม เพื่อรับทราบผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2562 กับรายงานของ
คณะกรรมาธิการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ นายค านูณชี ว่าความผิดเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองไม่ได้มีจิตเป็นอาชญา
กรโดยแท้ แต่ต้องการสังคมที่ดีกว่า ต้องการการเมืองใหม่ การปฏิรูปประเทศจึงควรให้อภัย 
 ในการยึดอ านาจเมื่อปี 2557 คณะรัฐประหาร คสช.อ้างว่ามีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง ขจัดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในชาติ แต่ผ่านมาแล้วกว่า 6 ปี แม้จะมีสภาปฏิรูปประเทศ
มาถึง 2 สภา มีคณะกรรมการศึกษาแนวทางปรองดอง ไม่ทราบว่ากี่คณะ แต่ไม่มีการปรองดอง 
 สาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งของรัฐประหาร 2557 เนื่องจากรัฐบาลขณะนั นพยายามออกกฎหมายที่เรียกว่า “นิร
โทษกรรมสุดซอย” ลบล้างความผิดให้นักการเมืองทุกฝ่าย รวมทั งความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ มีกลุ่ม ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์ที่เรียกตัวเองว่า “กปปส.” ออกมาชุมนุมตอ่ต้าน จนร่างกฎหมายตกไป และน าไปสู่รัฐประหาร 
 เหตุออกกฎหมายนิรโทษกรรม เนื่องจากเกิดความแตกแยกในกลุ่มนักการเมือง แบ่งเป็นกลุ่มเสื อเหลืองและ
กลุ่มเสื อแดง ทุกครั งที่พรรคของตนเพลี่ยงพล  าในสภา กลุ่มผู้แพ้จะออกมาชุมนุมยืดเยื อ กลายเป็นการเมืองข้างถนน 
และน าไปสูค่วามรุนแรงอย่างน้อย 3 ครั ง มีคณะกรรมการสร้างความปรองดอง 2 คณะ 
 แม้คณะกรรมการและองค์กรทั งสองจะมีความเป็นอิสระอย่างสูง และมีข้อเสนอแนะที่ดี ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ แต่ไม่มีใครรับไปปฏิบัติ ซ  ายังท าตรงกันข้ามกับข้อเสนอแนะ ห้ามนิรโทษกรรมให้ตนเองและพวกพ้อง แต่
รัฐบาลบางคณะกลับท าและน าไปสู่ความรุนแรง การเมืองไทยขัดแย้งกันมา 15 ปี วันนี พูดถึงนิรโทษกรรมอีกครั ง 
 เป็นการเรียกร้องให้นิรโทษกรรมให้ทุกฝ่าย ให้รัฐบาลที่มาจาก คสช.ตรากฎหมาย ไม่ทราบว่าจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ เพราะเมื่อ คสช.ยึดอ านาจก็กลายเป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง กลุ่มผู้ยึดมั่นในประชาธิปไตยถือว่าเป็นการยึด
อ านาจจากประชาชน พรรคที่รัฐบาลของตนถูกยึดอ านาจ ก็ยังอยู่ในการเมือง. 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1891335 
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หนักกวา่หาทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ หลัง “ปรมาจารย์กวง” ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และทีม รมต. 
4 กุมาร ไขก๊อก 

 
ทีมเศรษฐกิจที่ว่าหายาก ตอนนี โผแรกค่อนข้างลงตัวที่ชื่อ “ปรีดี ดาวฉาย” บิ๊กสมาคมธนาคารไทย มานั่ง แท่น รมว.
คลัง อีกรายที่ไม่ใช่ “ตัวปัญหา” แต่ดันโผล่ชื่อมาอยู่ในจุดเกิดเหตุของปัญหา คือติดโผรัฐมนตรีใน “กระทรวงพลังงาน” 
คือ “ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” อดีตบิ๊ก ปตท. และชิมลางมาแล้วบนเก้าอี  รมช.คมนาคม 
 ติดสายสะพาย “สายตรง” ของ “จันทร์โอชากรุ๊ป” เข้าประกวด ว่าแบ็กปึ้กแข็งปั้กก็แล้ว แต่ก็อย่างที่ผู้น า
ยอมรับในคิวโละ 4 กุมาร และต่อเนื่องถึงโปรแกรมปรับ ครม. ต้องยึดถือ “วิถีการเมือง” 
 เมื่อพลังการเมืองจากสหพันธมิตรที่แห่คุณลุง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ขึ นแท่น
หัวหน้าพรรค ก็ไม่อยากให้เสียโควตาที่นั่ง ขอตัวแทน “ฝ่ายการเมือง” มาคุมกระทรวงขุมทรัพย์แห่งนี ล่าสุดมีเชื อความ
จริงที่ว่า ถึงขั นยื่นค าขอโยน “ค าขาด” กันเลย 
 ในโปรแกรมที่อาจชี เป็นชี ตาย ในการพิจารณางบฯ 2564 วาระ 2-3 อีกไม่นานนี  เมื่อ “แต้ม ส.ส.” ก็คือเสียง
สวรรค์ในการหนุนรัฐบาล ถ้าเสียงหายมือล่องหนไม่กี่ 10 แต้ม รัฐบาลก็ล้มครืนทันที 
 โจทย์หินของ “ผู้น า” ต้องฟังเสียงฝ่ายการเมืองตามวิถีการเมือง แต่อีกทางก็ต้องยืนยัน “โควตากลาง” ของ 
“จันทร์โอชากรุ๊ป” ต้องการชื่อ “ไพรินทร์” แปะเก้าอี พลังงาน จึงมีเสียงแว่วจากทีมฝ่าย เสธ.แนะแก้เกมด้วย “อาวุธใน
มือ” 
 ซัดกลับด้วยลูกขู่ “ยุบสภา” 
เสียงฮึ่มๆ ล้างกระดานให้ไปเหนื่อยเลือกตั งกันอีก เริ่มแว่วมา คนการเมืองได้ยินก็สะดุ้งโหยง แต่แน่นอนหลายหัวคิด
สหพันธมิตร พปชร.ที่ร่วมกันแห่หามคุณลุงก็ต้องแก้เกมกลับ 
 เริ่มมีการพูดถึงไอเดียพิเศษสุด ส่งซิกให้ฝ่ายค้านเพื่อไทยที่ทีมคุณลุงบ้านป่ารอยต่อ เข้าไปแบ่งปัน “เมตตาจิต” 
จนติดใจงอมแงม ชว่ยจัดแจงรวมเสียงยื่นญัตติซักฟอก จองกฐินอภิปรายไม่ไว้วางใจ ผู้น าก็ไร้ดาบ “ยุบสภาฯ” หนีไม่ได ้
 สถานการณ์เกมประลองก าลังของคนกันเอง ยังยันๆกัน แต่ประเภทผู้เชี่ยวชาญช านาญหมากเกมการเมืองมอง
ว่า ถึงที่สุดงานนี พี่ๆน้องๆคงหา “จุดร่วม” สงวน “จุดต่าง” ไปต่อด้วยกันได้ 
 เมื่อถือ “อ านาจ” อยู่ในมือ คงไม่มีใครเขวี ยงทิ ง ยกเว้นทั่นผู้น าจะตัดสินใจ “ลงหลังเสือ” แบบงามๆ อีกทาง
หนึ่ง พลิกมาสแกนสถานการณ์ในค่ายประชาธิปัตย์ เชื อไวรัสการเมืองยังระบาดหนัก โดยที่ต้องติดตามคิวประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2563 ของพรรคประชาธิปัตย ์
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 ต่อเนื่องจากจุดเริ่มที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกับ ส.ส.สายปฏิรูป “อันวาร์ สาและ” ส.ส.ปัตตานี รองเลขาธิการพรรค
ประชาธิปัตย์ จุดพลุคิวปฏิรูปพรรค ดึงอุดมการณ์เก่าของพรรคเก๋าๆคืนมา รื อค่ายก่อนที่สมาชิกบิ๊กเนมจะเทหนี เช่นที่
ก าลังไขก๊อกรายวัน 
 วันนี เกมเขย่าประชาธิปัตย์เดินมาถึงจุดที่ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะ
หัวหน้าพรรค ชักแกว่ง เพราะสถานการณ์จริงก็ปฏิเสธยาก ทั งเลือดสีฟ้าไหลออก ทั งคนเป็นฝ่ายบริหารพรรค รมต.ห่าง
เหินลูกค่าย ไร้พลังอัดฉีดเข้าพื นที่ ทั งที่มีต าแหน่งเสบียงครบครันอาวุธครบมือ 
 แนวร่วมสายปฏิรูป “เฟรนด์ ออฟ อันวาร์” มากันแน่น แม้บางรายแอบพก “วาระแฝง” พ่วงมาด้วย แต่ก็ไม่
ปฏิเสธแนวทางยกเครื่องประชาธิปัตย์ เพราะขืนปล่อยไว้มีแต่พัง ถึงขั นชื่อหายไปจากการเมือง เห็นด้วยกับค าถามที่ถูก
โยนขึ นกลางอากาศ พรรคประชาธิปัตย์ในศตวรรษนี จะตกยุคหรือทันยุค 
 จะเลือกวิสัยทัศน์ “เยสเตอร์เดย์” หรือ “ทูมอร์โร” แน่นอน ระดับแบ็กอัปแข็งโป๊ก “ชวน หลีกภัย” ประธาน
สภาฯ ประธานสภาที่ปรึกษา ปชป.จะเป็นก าแพงพิงของ “จุรินทร์” ก็จริง แต่สหพันธมิตร ปชป.กลุ่มก๊กในค่าย “รวม
การเฉพาะกิจ” ดาหน้าขย่มเขย่า 
 ทั งสายปฏิรูป สายวาระแฝง รอลุ้นเก้าอี เสนาบดี หรือสายเตรียมดัน “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อดีตหัวหน้า
พรรคคัมแบ็ก กระทั่งเหล่ามืองานรับจ๊อบ เกมตัดตอนบอนไซค่ายเก่าแก่ ปชป. ตามพิมพ์เขียว “ผู้ถือดุลอ านาจ” ทีม 
กปปส. บิ๊กเนมที่แหกค่ายทิ งพรรคไปใหญ่ในรัฐบาล หรือปีกลุงก านันที่ยังมีบทบาทในพรรค 

ทัพสหพันธมิตรร่วมเกมเขย่าขย่ม ปชป. เร่งเร้าและร้อนแรง ท่ามกลางการจับตาของลุงๆในรัฐบาลพลังประชา
รัฐ เป็นเดิมพันของพรรคการเมืองเก่าแก่ หลังประชุมใหญ่รอบนี ได้เห็นกัน. 
ทมีขา่วการเมือง 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1891776 
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ที่แท้ก็ “ธานอส” ดีดนิ วปิดต านาน “4 กุมาร” จับตาขมุทรัพย์ “คลงั-พลงังาน” 

 
ผู้จัดการสัปดาห์ - “โล่งอก-โล่งใจ” คือความรู้สึกแรกที่ อุตตม สาวนายน อดีต รมว.คลัง บอก หลังจากน าทีม 

“สี่กุมาร” ที่ประกอบด้วย อุตตม, “เฮียสน” สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน, “ดร.ด า” สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต 
รมว.อุดมศึกษาฯ และ “ตี๋กอบ” กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ่วงด้วย “เฮียกวง” สมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่เป็น “กุนซือ” อยู่เบื องหลัง พากันตัดสินใจลาออก สละ “เรือเหล็ก” ของ “ลุงตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “ถอดหัวโขน” จากแกนน าพรรคการเมืองและรัฐมนตรี ในเวลาไล่เลี่ยกัน 
 แต่เอาเข้าจริง งานนี  ต้องบอกว่าเป็นฝีมือของ “ธานอส” ที่ตัดสินใจดีดนิ วสลัดทีมสี่กุมารไปตามนิยาม “เสร็จ
นาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล” โดยเป้าหมายก็คือต้องการส่ง “คนของตัวเอง” ไปนั่งคุม 2 กระทรวงส าคัญคือ 
“กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงาน” 
 ปฏิบัติการดีดนิ วของธานอสในครั งนี จัดว่า “ไม่ธรรมดา” และผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดี ขณะที่ทีมสี่กุมาร
ก็รับรู้ถึงสัญญาณชัดๆ ที่ส่งผ่านออกมาเป็นระยะแรงกว่า 5 G จึงตัดสินใจโบกมือลาเพื่อให้เป้าหมายให้ทุกอย่างจบลง
ด้วยด ี
 เบื องลึกส่งไลน์ถึง “เฮียกวง”หากมองในแง่ดี ก็พอพูดได้ว่า ในความโหดร้าย ก็มีความสวยงาม เจืออยู่ไม่น้อย 
เพราะการที่ “ทีมสมคิด” ยกทีมลาออกโดยไม่งอแงสร้างปัญหาเพิ่ม ก็ถือเป็นการยกระดับตัวเองจาก “4 กุมาร” ที่ถูก
ค่อนขอดว่าไม่ประสีประสาทางการเมืองขึ นเป็น “4 สุภาพบุรุษ” ในทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยืนยันว่า จากกันด้วยดี 
แบบไม่คิด “เผาบ้านเก่า” 

แต่เอาเข้าจริงงานนี ต้องบอกว่า “โหด” ไม่น้อย เพราะ “เบื องหลัง” ของการส่งข้อความทางไลน์ส่วนตัวถึง 
“เฮียกวง” จน “ทีมสี่กุมาร” ต้องตัดสินใจลาออกจากเก้าอี รัฐมนตรีนั น ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ปรากฏต่อสาธารณชน 
 ข้อความสั นๆว่า “รู้สึกล าบากใจ รู้สึกแย่ ไม่รู้จะพูดต่อหน้าอย่างไร” อาจมองดูว่า เป็นการจ ายอมด้วยภาวะบีบ
คั น แต่เอาเข้าจริงผ่านการคิดวิเคราะห์และวางแผนมาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
 กล่าวคือ หลังจาก “นายสมคิด” ได้รับข้อความ ก็ได้โทรศัพท์กลับไปหา “พล.อ.ประยุทธ์” ทันที โดยนายกฯ 
ได้พูดกับนายสมคิดว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องปรับรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลทางการเมือง ซึ่งนายสมคิดตอบ
นายกฯ ว่า ไม่มีปัญหา ขอให้สบายใจได้ รู้ถึงความจ าเป็น เข้าใจว่าในทางการเมือง นายกฯ หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ต้องกังวล 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

70 

 

 บทสนทนาดังกล่าวทางหนึ่งเป็นการสารภาพต่อสาธารณชนว่า การปรับคณะรัฐมนตรีมิได้ขึ นอยู่กับผลงานและ
ความสามารถของรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ และมิใช่การปรับเพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
แก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ หากแต่เป็นการปรับด้วยเหตุผลทางการเมืองที่มุ่งการจัดสรรผลประโยชน์และอ านาจของ
นักการเมืองที่เป็นฐานของรัฐบาลเป็นหลัก 
 สังคมอาจมองว่าเป็นการปรับเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มอ านาจภายในพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) 
เป็นการปรับเพ่ือลดปัญหาคลื่นใต้น  าที่เกิดจากแรงปรารถนาแห่งอ านาจของแกนน าพรรค 
 แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว การปรับคณะรัฐมนตรีครั งนี มิได้เกิดจากแรงกดดันภายในพรรคหรือความจ าเป็นทาง
การเมืองเพียงประการเดียว เพราะมีข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้ว่า งานนี  “ธานอสเอาด้วย” 
 เหตุผลที่ดีดนิ วจนตัดสินใจส่งไลน์ไปถึง มูลเหตุมาจากการตัดสินใจลาออกจาก “สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ” 
ของ “อุตตม สนธิรัตน์และกอบศักดิ์” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะท าให้ภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐตกต่ าถึงขีด
สดุ ด้วยประชาชน โดยเฉพาะ “กองเชียร์” พากันร้อง “ยี ” ระงมไปทั งแผ่นดินเพราะเหลือแต่ฝูงซอมบี ที่อยากจะเข้ามา
มีอ านาจ 
 ที่ส าคัญคือเห็นว่า “ทีมสี่กุมาร” ไม่อยู่ในโอวาทหรือไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปอย่างที่ต้องการ จึงตัดสินใจดีด
นิ วเพ่ือให้พ้นหูพ้นตาไปในเร็ววัน หรือพูดง่ายๆ ว่า ฉุนขาดจนไม่อาจร่วมงานกันต่อไปได้ 
 นอกจากนี  ประเด็นที่ส าคัญไม่แพ้กันคือการที่ต้องการผลักดัน “เด็กในคาถา” มานั่งเก้าอี ใหญ่ที่หลายคนหมาย
มั่นปั้นมือ นั่นก็คือ “กระทรวงพลังงาน” ที่เป็น “โควตาส่วนตัว” ตั งแต่ท ารัฐประหารเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลเลือกตั ง ซึ่ง
เด็กในบ้านคนที่ว่านั นได้รับการยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าคือ “ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” 

ที่ผ่านมา “ไพรินทร์” ได้รับความไว้ใจให้ไปฝึกวิทยายุทธ์ในหลายกระทรวง เช่นช่วยงานกระทรวงคมนาคม 
ก่อนโยกไปเป็น รมช.ศึกษาธิการ สมัย “รัฐบาล คสช.” ทั งๆ ในความเป็นจริงแล้วเขาคือเทคโนแครตด้านพลังงานคน
ส าคัญของประเทศ แปลไทยเป็นไทยคือ สามารถจับวางไปไว้ตรงส่วนไหนก็ได ้
 ดังนั น นักการเมืองที่หมายมั่นปั้นมือในเก้าอี นี และวิ่งล็อบบี กันตีนขวิดน่าจะได้รับความผิดหวังกลับไป 
เว้นเสียแต่ว่าจะมี “ดีลบางอย่าง” ที่ท าให้สามารถเปลี่ยนใจในภายหลัง 
 ทีมงานสี่กุมาร “อุตตม สนธิรัตน์ กอบศักดิ์และสุวิทย์” ในวันที่ยื่นหนังสือลาออกจากเก้าอี รัฐมนตรี ทีมงานสี่
กุมาร “อุตตม สนธิรัตน์ กอบศักด์ิและสุวิทย์” ในวันที่ยื่นหนังสือลาออกจากเก้าอี รัฐมนตรี 
 ขณะเดียวกัน การส่งไลน์บอกเลิกก็น่าจะเป็นด้วยเหตุผลอีกประการหนึ่งว่า “ดีลรัฐมนตรีคนนอก” ลงตัว ด้วย
ก่อนหน้ามีกระแสข่าวว่า มีการทาบทาม “คนนอก” เพื่อให้มาคุมทีมเศรษฐกิจไว้หลายต่อหลายคน แต่ถูก “เซย์โน” มา
ตลอด กระทั่งมีว่า “ทีมสมคิด” อาจได้อยู่ต่ออย่างน้อยๆไปถึงผลักดัน “งบประมาณ 2564” ผ่านสภาผู้แทนราษฎร ช่วง
เดือน ก.ย.-ต.ค.ด้วยซ  า เพราะ “แมวมอง” ท าท่าจะจนตรอก หาตัวแทนไม่ได้ 
 มีการ “โยนหิน” ชื่อ “คนนอก” ออกมาเป็นแผง ตั งแต่ ปรีดี ดาวฉาย นายกสมาคมธนาคารไทย , ไพรินทร์ ชู
โชติถาวร อดีต รมช.คมนาคม และอดีตผู้บริหาร ปตท., สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ อดีตผู้บริหารพีทีทีจีซี ในเครือ ปตท., 
กานต์ ตระกูลฮุน อดีตผู้บริหารปูนซิเมนต์ไทย หรือเอสซีจี, บุญทักษ์ หวังเจริญ อดีตผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เพิ่ง
ถูกดึงไปเป็นบอร์ดการบินไทย หรืออย่างรายของ ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒน์ ที่ “นายกฯตู่” ชื่นชมใน
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ฝีไม้ลายมือ จนระยะหลังพาติดคณะไปแทบทุกที่ แต่คนนอกที่มีส่วนส าคัญอีกคนหนึ่งในการดีดนิ วครั งนี นี ก็คือ “ปรีดี 
ดาวฉาย” 
 เมื่อได้รับสัญญาณตอบรับกะทันหันจาก “คนที่ไม่ได้อยากมา” ก็คงเก็บ “ความลิงโลด” ในใจไม่อยู่ จนต้อง
เลือกใช้ไลน์ขณะก าลังลงพื นที่ จ.ระยอง กับภารกิจ “กู้หน้า” ครั งส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่น กรณี “ศบค.การ์ดตก” 
ปล่อยคนติดโควิด-19 เพ่นพ่านไปทั่ว ท าคนทั งจังหวัดหวาดผวา แทนการพูดคุยแบบ “เฟซทูเฟซ” ที่เป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติของคนหรือต าแหน่งระดับนี  หรืออย่างน้อยๆ ก็อาจจะบอกผ่าน “ผู้จัดการรัฐบาล” อย่าง “บิ๊กป้อม” พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เหมือนเช่นเคย 
 หนักไปกว่านั นคือ เกิดความย้อนแย้งขึ นจนอดนึกข าไม่ได้ เพราะหากยังจ ากันได้ก่อนหน้านี เคยมีการ
อรรถาธิบายว่า โควตารัฐมนตรีเป็นของพรรคพลังประชารัฐ ขึ นอยู่กับว่าพรรคจะส่งใครมา กรณีอุตตมก็เพราะเป็น
หัวหน้าพรรค กรณีสนธิรัตน์ก็เพราะเป็นเลขาธิการพรรค และลูกพรรคพลังประชารัฐก็ประกาศดังไปทั่วเจ็ดคุ้งน  าว่า ไม่
เอาโควตา “คนนอกพรรค” แต่เหตุไฉนการปรับครม.เที่ยวนี ถึงได้มีช่ือ “ปรีดาและไพรินทร์” ลอยมาได้ 

ดังนั น จึงสรุปได้ว่า สิ่งที่ปรากฏในช่วงที่ผ่านมาเป็นเพียงละครทางการเมือง ซึ่งสุดท้ายก็ “โป๊ะแตก” เพราะ
โดนจับไต๋ได้ว่า งานนี ไม่ใช่แค่พรรค แต่ “ธานอสเอาด้วย” 
 อย่างไรก็ดี คงต้องติดตามกันต่อไปว่า หลังจาก “ดีดนิ ว” จนการเมืองไทยเข้าสู่ “New Normal” แล้ว ธานอส
จะยังมีพลังเหมือนเดิมหรือไม่ หรือจะเป็นแบบธานอสในภาพยนตร์อเวนเจอร์ที่สังขารร่อแร่ 
 เพราะสิ่งที่เกิดขึ นสะท้อนให้เห็นว่า ค าประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารประเทศตามวิถีใหม่ก่อนหน้านั นก็ดู
เหมือนกลายเป็นสิ่งที่ปราศจากความหมายแม้แต่น้อย เพราะสิ่งปรากฏคือ “การเมืองเก่า” ล้วนๆ ชนิดที่ไม่มีอื่นเจือปน
แม้แต่นิดเดียว 
 ถ้าจะมีอะไรที่ใหม่หน่อยก็น่าจะเป็นเรื่อง “อ านาจ” เพราะทรงแล้วน่าจะเดินไปในแนว “ศบค.โมเดล” ที่
ประสบความส าเร็จในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ตัวนายกฯ นั่งเป็นผู้อ านวยการศูนย์ โดยเฉพาะ
กระทรวงทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณออกมาหลายต่อหลายครั ง รวมทั งการปรับ ครม.ครั งนี ด้วยว่าต้องการเป็น 
“หัวหน้าทีม” 
แบ่งแยกแล้ว “3 ป.” รวบอ านาจ 

แต่ก็ใช่ว่าที่ “เด็กดื อ” อาละวาด แล้ว “ผู้มีอ านาจ” ทั ง “ลุงตู่-ลุงป้อม” รวมไปถึง “ลุงป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในนาม “พี่น้อง 3 ป.” จะไม่พอใจ 
 เพราะการที่ “นักการเมือง- นักเลือกตั ง” แบ่งกลุ่มก๊วนต่อรอง แล้วหันมาซัดกันนัวเนีย ก็ท าให้การปกครองท า
ได้ง่ายขึ น ตามสูตร “แบ่งแยกแล้วปกครอง” 
 ดีกว่าปล่อยให้ “นักการเมือง-นักเลือกตั ง” เกิด “สามัคคี” เป็นเนื อเดียวกันขึ นมา แล้วมารวมพลังกันต่อรอง 
ไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีที่จะโดนขี่คอ อาจลามมาถึง “ลุงป้อม” หรือ “ลุงตู”่ ที่จะโดนไปด้วย 
 สะท้อนให้เห็นว่า นักการเมืองยิ่งตีกันเละแค่ไหน อ านาจของ “พี่น้อง 3 ป.” จะยิ่งเบ่งบาน แถมรุกคืบมากินใน
ส่วนของนักการเมืองเพิ่มทุกขณะด้วย 
 อย่างว่า “นักการเมือง -นักเลือกตั ง” เป็นสายพันธุ์พิเศษ เวลาเป็น “เด็กดี” ก็ดีใจหาย ถ้าคิดเป็น “เด็กดื อ” 
กันขึ นมา ก็หยุดไม่อยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะเวลาไม่ได้ “ขนม” ที่ต้องการ 
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 เพราะนักการเมืองในคราบ “เด็กดื อ” ที่ “ลุงๆ” เลี ยงไว้เป็นประเภท “เสือหิว-เสือโหย” วิวัฒนาการมาเป็น 
“ฝูงซอมบี ” กระเหี ยนกระหือรือจ้องเขมือบ “ขุมทรัพย์ 
 ” แบบไม่สนภาพลักษณ์ “คนด”ี ของ “ลุงตู”่  
 เมื่อ “เด็กดี” อยู่ไม่ได้ เปิดทางให้ “เด็กดื อ” ประเภทไม่ได้ดั่งใจลงไปแดดิ นกับพื นเข้ามามีอ านาจในพรรคพลัง
ประชารัฐ และในรัฐบาลมากขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ “คนนอก” ที่ “บิ๊กตู่” ดึงเข้ามาช่วยงาน ไม่พ้นสภาพถูก “ขี่
คอ” แบบที่ “ทีมสมคิด” ถูกย่ ายีมาแล้ว 
 ขนาด “ทีมสมคิด” ที่ไม่ได้ท าอะไรผิดและร่วมสร้างพรรคมาด้วยกัน ยังถูกกระท าได้ นับประสาอะไรกับ “คน
นอก” ที่จะหลีกพ้นสถานการณ์เยี่ยงนี  ซึ่งละครการเมืองฉากเก่าอาจย้อนรอยเดิมคือ “ยืมมือนักการเมืองก าจัดทิ ง” ได้
ตลอดเวลาถ้าคุมไม่ได้ 
 หากกระทรวงส าคัญที่เป็น “หัวใจ” ในการฟื้นเศรษฐกิจ เรียกศรัทธาให้รัฐบาล ถูก “ซอมบี ” ต่อรองเอาไปปู้ยี่ปู
ย า ก็เท่ากับนับถอยหลังเตรียมลาโรงกันได้เลย 
 แต่หาก “บิ๊กตู่” แข็งขืนไม่ให้ตามที่เรียกร้อง ดีไม่ดีจะก่อหวอดลามมาไล่นายกฯอย่าดูเบาเหตุการณ์ “สภาฯ
ล่ม” เมือ่สัปดาห์ก่อน ที่ป่านนี  “ลุงตู่ -ลุงป้อม” คงจับมือใครดมได้แล้วว่า ฝีมือใคร ที่ไม่ใช่ “ฝ่ายค้าน” แน่นอน 
 ไม่ต้องมองลึกซึ ง “เกมตื นๆ” หย่อนระเบิดโชว์ว่า หากไม่ได้ดั่งใจ อะไรๆ ก็เกิดขึ นได้ แล้วใครที่มีความสามารถ
กดปุ่มสั่ง ส.ส.พลังประชารัฐให้หายตัวไปจากห้อง หรืออยู่ในห้องแล้วไม่กดแสดงตัวได ้
 น่าแปลกเหตุการณ์ “สภาฯล่ม” วันก่อน น่าจะท าให้ “ประธานวิปรัฐบาล” อย่าง “เฮียยักษ์-วิรัช” จะเสีย
เครดิต แต่กลับท าให้ “ผู้ใหญ่” เห็นความส าคัญของ “มืองาน” อย่าง “วิรัช” แทนซะอย่างนั น และอาจท าให้รัฐบาล
ต้อง “เอาใจ” โดยใส่ชื่อ “วิรัช” เข้าไปเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2564 แทนที่ “อุตตม” ที่
ลาออกจาก รมว.คลัง ไปก็เป็นได ้
 แล้วก็ต้องจับตาไปกันต่อว่า เมื่อถึง “ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2564” กลับเข้าสู่สภาฯในวาระ 2-3 เวลานั น
สถานการณ์ทั งในคณะรัฐมนตรี และในพรรคพลังประชารัฐ คลื่นลมจะสงบแล้วหรือไม่แต่ถ้ายังไม่จบก็น่ากลัวจะต้อง
กลับไปเข้า “คูหา” กันใหม่ 
 เพราะกติกามีว่า หาก “กฎหมายการเงิน” ไม่ผ่านสภาฯ ไม่มีทางอื่นต้อง “ยุบสภา” โดยปริยาย โดยมี
เหตุการณ์ “สภาฯล่ม” ครั งล่าสุดที่เป็น “หนังตัวอย่าง” 
 เป็นวงจร “การเมืองน  าเน่า” ใช้เสียง ส.ส.กดดันต่อรอง ขู่กันไปมาว่า อยู่กันไม่ได้ก็ยุบสภา อยู่กันแบบนี เห็นที
จะเละตุ้มเป๊ะเหมือนเดิม หรือมากกว่าเดิมด้วยซ  า เพราะอีกฝั่ง “ประยุทธ์” ที่มีตัวช่วยอย่าง “250 ส.ว.” ก็ไม่ใช่ “หมูใน
อวย” คงไม่ยอมถูกผลักเข้า “ทุ่งสังหาร” ง่ายๆ หากเร็วๆ นี  “ลุงตู่” ชิงตัดร าคาญ “เซตซีโร” ยุบสภาว่ากันใหม่ ก็
อย่าได้แปลกใจ. 
 
อ้างถึง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000073548 

https://mgronline.com/daily/detail/9630000073548
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วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 - 08:49 น. 

09.00 INDEX ความนิ่ง ของ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ความสงบ เยือกเย็น พลังประชารัฐ 

 
09.00 INDEX ความนิ่ง ของ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ความสงบ เยือกเย็น พลังประชารัฐ 
  ความเงียบภายในพรรคพลังประชารัฐเป็นความเงียบที่เหมือนความ เงียบของปลายยอดสุดของ ”ภูเขาน  าแข็ง” 
เหมือนกับค า “ไม่รู้”จากปาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

เป็นค า “ไม่รู้” ตั งแต่มีข่าวว่าจะได้รับเชิญไปนั่งเป็นประธานยุทธ ศาสตร์ เป็นค า “ไม่รู้” ตั งแต่มีข่าวว่าจะได้รับ
เชิญไปนั่งเป็นหัวหน้า พรรค 
ถามว่าแล้วผลที่สุดเป็นอย่างไร 

ไม่ว่าต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์ ไม่ว่าต าแหน่งหัวหน้าพรรคล้วนตกอยู่ในความยึดครองของ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ท่วงท านองของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก าลังจะกลายเป็น ท่วงท านองของ
พรรคพลังประชารัฐ 

ไม่รู้ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะได้ควบต าแหน่งรัฐมนตรีเหมือนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เหมือน
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ด ารงอยู่หรือไม่ ไม่รู้แม้กระทั่งว่าต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะตกเป็นของใคร 
 หากสรุปตามท่วงท านองแห่งระบบเกียรติศักดิ์หรือ Honor Sys Tem อัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้รับ
การบ่มเพาะมาอย่าง ยาวนานในโรงเรียนนายร้อยจปร. นี่คือท่วงท านองของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ตั งแต่แรกพบ
ประสบกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
ตั งแต่แรกพบประสบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ในเมื่อมีความเห็นว่าอ านาจในการปรับครม.เป็นอ านาจของนา ยกรัฐมนตรี เป็นอ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา บทสรุปย่อม อยู่ในอ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

แม้การร่วมวงก๋วยเต๋ียวจะเป็นเรื่องระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เพียง 2 
คนเท่านั น แต่ ณ วันนี  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ผู้บังคับบัญชา 
  หากมองจากพรรคพลังประชารัฐตอนนี ก็ถือได้ว่าประสบความส าเร็จ แล้วโดยพื นฐาน เพราะหัวหน้าพรรคคือ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เพราะวันนี ไม่เพียงแต่ไม่มี นายอุตตม สาวนายน ไม่มี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ หาก นาย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ก็ไม่มี นี่ย่อมเป็นชัยชนะเป็นก้าวแรกของพรรคพลังประชารัฐ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2270719 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/1-72.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2270719
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18 กรกฎาคม 2563  

ม็อบนักศึกษา จี ยุบสภา-ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

 
ผบช.น. เตือนกลุ่มนักศึกษานัดชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี  ยังไม่ขออนุญาตชุมนุม อาจฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
ขณะที่ สนท.-กลุ่มเยาวชนปลดแอกฯ เรียกร้อง 3 ประเด็น "ยุบสภา-หยุดคุกคามปชช.-ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
 จากกรณีกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนท. และเยาวชนในนามกลุ่มเยาวชนปลด
แอก Free YOUTH นัดรวมตัวจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในรูปแบบแฟลชม็อบ เพื่อแสดงออกแนวคิดทางการเมือง ที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันที่ 18 ก.ค.นั น 
 ล่าสุด (17ก.ค.)ในเพจเฟชบุ๊ค เยาวชนปลดแอก Free YOUTH ได้โพสต์ข้อความว่า “เวลานี เราไม่ทนอีกแล้ว! 
17:00น. เป็นต้นไป 18 กรกฎาคมนี ! มุ่งตรงไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขจัดต้นตอของปัญหา ถอนโคนเผด็จการที่ฝัง
รากลึกมายาวนาน” รวมทั งข้อความ “แค่ร่างกายต้องการปะทะแก๊สน  าตาไม่พอ!! ต้องเตรียมพร้อมด้วย” 
 นอกจากนี  ยังระบุถึงการแต่งกายด้วยเสื อสีด า พร้อมเหตุผลว่า เพื่ อไว้อาลัยให้กับความอยุติธรรมที่เกิดขึ น
รายวันในประเทศที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย และยังก าชับให้สวมหน้ากากอนามัยและพกเจลล้างมือ และระบุว่า เรามี
หน่วยพยาบาล 
 นอกจากนี เพจดังกล่าวยังประกาศข้อเรียกร้อง 3 ประเด็น ได้แก่ 1.“ต้องประกาศยุบสภา” โดยระว่ารัฐบาลสืบ
ทอดอ านาจภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิด
วิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและออกมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้มีคนตกงาน
และขาดรายได้เป็นจ านวนมาก แต่ไม่ได้เยียวยาอย่างถ้วนหน้าและทั่วถึง ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจ 
 ปล่อยปละละเลยให้แขก VIP ที่มีเชื อไวรัสเข้ามาในประเทศโดยที่ไม่ได้กักตัวซึ่งถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อโอกาสที่จะมี
การแพร่ระบาดครั งใหญ่รอบ 2 ด้วยเหตุนี เราจึงไม่อาจไว้วางใจให้รัฐบาลชุดนี บริหารบ้านเมืองต่อไปได้ จึงข้อยื่นค าขาด
ว่า นายกฯ ต้องประกาศยุบสภาเพื่อคืนอ านาจให้ประชาชนและเปิดทางให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาแก้ไขปัญหา
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
 2. “หยุดคุกคามประชาชน” โดยระบุว่า ภายหลังการเลือกตั งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 เราต่างก็หวังกันว่า
ประเทศไทยจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ น ประชาชนจะมีเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุมโดย
ที่ไม่ถูกคุกคาม และยัดข้อกล่าวหาหรือคดีความ แต่ความเป็นจริงการคุกคามทั งทางกายภาพและทางจิตวิทยา ยังคง
ด าเนินต่อไปแทบไม่ต่างจากสมัย คสช.ยังมีอ านาจอยู่ 
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 ดังนั นเราจึงขอเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชน ทั งทางกายภาพ ทางจิตวิทยาตลอดจนการยัดข้อหาเพื่อ
ด าเนินคดีรวมไปถึงให้รัฐสภายกเลิกกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 3. “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่” ที่ระบุว่า เรามีรัฐธรรมนูญที่เอื อต่อการสืบทอดอ านาจของรัฐบาลเผด็จการ คณะผู้
ร่างไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชน ผู้ที่รณรงค์ให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในการลงประชามติก็ถูกคุกคามและยัดข้อหากัน
ไปหลายคน เนื อหาของรัฐธรรมนูญก็เป็นไปเพื่อรักษาระบอบเผด็จการในคราบประชาธิปไตย ทั งกรณี ส.ว.250 องค์กร
อิสระ ระบบเลือกตั งแบบจัดสรรปันส่วนผสมและบัตรใบเดียวที่บิดเบือนเจตจ านงของประชาชน ยังมีโครงสร้างที่ไม่เป็น
ธรรมอื่น ๆ อีกที่เป็นต้นตอปัญหาที่เรื อรังมาเป็นเวลายาวนาน 
 หากภายใน 2 สัปดาห์นับตั งแต่เราอ่านประกาศวันที่ 18 ก.ค.นี  ไม่มีการตอบรับใด ๆ จากทางรัฐบาลเกี่ยวกับ
ข้อเรียกร้องทั ง 3 ประการนี  เราจะท าการยกระดับการชุมนุมต่อไป 
 ในเพจดังกล่าวยังระบุว่า ในวันที่ 18 ก.ค.จะมีแกนน า ประกอบด้วย ฟอร์ด ทัตเทพ เลขาธิการ FreeYOUTH 
อั๋ว จุฑาทิพย์ ประธานสนท. ไมค์ ภาณุพงศ์ ประธานเยาวชนตะวันออกฯ นนท์ ณัฐชนน เยาวชนตะวันออกฯ และอีก
หลายคน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับนายภานุพงศ์ จาดนอก และนายณัฐชนน พยัฆพันธ์ คือ 2 บุคคลที่อ้างเป็นแกนน า
เยาวชนภาคตะวันออกเพื่อประชาธิปไตย ไปยืนชูป้ายไล่นายกฯ และถูกต ารวจ สภ.เมืองระยอง ควบคุมตัวไปด าเนินคดี 
จนกลายเป็นประเด็นอยู่ในเวลานี  
 ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงได้ออกมาเตือนถึงการละเมิดกฎหมาย โดยพล.ต.ท .ภัคพงษ์ พงศ์เภตรา ผู้บัญชาการ
ต ารวจนครบาล ระบุว่า ต ารวจยังไม่ได้รับหนังสือขออนุญาตชุมนุม ตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แต่
ขณะนี  อยู่ในช่วงของการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 ดังนั น การรวมตัวอันสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจมีความผิดตามกฎหมาย จึงขอความ
ร่วมมือหากมีการนัดชุมนุมหรือรวมตัวให้ค านึงถึงสิทธิของผู้อื่นไม่ละเมิดหรือกระท าผิดกฎหมาย 
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18 กรกฎาคม 2563  

แยกทาง.. ทางแยก 'ประยุทธ'์ 
หลัง "ดร.สมคิด" และ "ทีม 4 กมุาร" ลาออกไป ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ทีก่ าลังจะมา จบัตามอง! เก้าอี  "กระทรวง

พลังงาน" ว่า จะเป็นจุดแตกหักในพรรคพลังประชารัฐ และรัฐบาลลุงตู่ หรือไม่ พบกันได้ในรายการเนช่ันสุดสัปดาห์ 18 
ก.ค. นี  เวลา 17.00 น. ที่เนชัน่ทีวี ช่อง 22 
 กรณีการแยกทางกับ "สมคดิ จาตุศรีพิทักษ์" และทีม 4 กุมาร "อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย-์กอบศักด์ิ" จะเป็นทาง
แยกส าคญัของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มากน้อยแค่ไหน 
 โดยเฉพาะเมื่อ ดร.สมคิด และ ทีม 4 กมุาร ทีมเศรษฐกิจชุดเก่าลาออกไป.. และของใหม่ที่ก าลงัจะมา ต้อง
กระทบกับโควต้าเก้าอี รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ 
 นี่จะกลายเป็นจุดแตกหักหรอืไม่ โดยเฉพาะ "กระทรวงพลังงาน" ที่ว่ากันว่า เป็นกระทรวงเล็ก แต่มีความ
ยิ่งใหญ่ในแผนงาน "กระทรวงพลังงาน" จะเป็นจุดแตกหักในพรรคพลังประชารัฐ และรฐับาลลุงตู่ หรือไม่ 
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