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วันที่ 1 มิถุนำยน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายปกรณ์ มหรรณพ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง  
ลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  
สมเดจ็พระนางเจา้สทุิดา พัชรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชินี 
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1 มิ.ย. 2563 

เสรีพิศุทธิ์ สั่งสอนเผดจ็การ เยียวยาเลือกคน !! 

 
"เสรีพิศุทธ์" ลงพ้ืนที่หำเสียง หวังชนะเลือกตั้ง เหตุคนล ำปำง เลือกตัวแทนฝั่งประชำธิปไตย สั่งสอนเผด็จกำร เยียวยำ

เลือกคน ลั่น ประยุทธ์ที่เป็นนำยกรัฐมนตรี ใช้งบประมำณแผ่นดิน ผิดพลำดมำโดยตลอด ตั้งงบเกินดุลมำทุกปี  
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ลงพื้นที่เลือกตั้งซ่อม เขต4 จังหวัดล ำปำง พร้อมเลขำธิกำรพรรค รองหัวหน้ำพรรค 

เพ่ือมำช่วยผู้สมัคร ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ ในกำรหำเสียงเลือกตั้ง ยืนยันว่ำ เรำฝ่ำยประชำธิปไตย 5 คนที่ลงสมัครครั้ง
นี้ มีฝ่ำยประชำธิปไตยเพียงพรรคเดียวเท่ำนั้น คือ "พรรคเสรีรวมไทย"ขอให้พ่ีน้องประชำชน ล ำปำงเขต4 ทั้งจังหวัด
ช่วยกันสนับสนุนพรรคเสรีรวมไทย เพ่ือที่จะปักธงประชำธิปไตยในพ้ืนที่ล ำปำงเขต4 นี้ให้ได้ ถ้ำดูคะแนนในกำรเลือกตั้ง
ครั้งที่แล้ว สรุปว่ำคะแนนประชำธิปไตยเหนือกว่ำเผด็จกำร ถึง 2 เท่ำ เมื่อรวมพรรคเพ่ือไทย พรรคอนำคตใหม่ พรรค
เสรีรวมไทย ได้ประมำณ 7 หมื่นคะแนน แต่พรรคเผด็จกำรได้เพียงแค่ 3 หมื่นเท่ำนั้น 

เพรำะฉะนั้นในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ ฝ่ำยประชำธิปไตยยังยืนยันที่จะลงคะแนนให้กับพรรคเสรีรวมไทย  ที่เป็น
ตัวแทนของฝ่ำยประชำธิปไตย เชื่อได้แน่ ว่ำเรำจะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชำชน ล ำปำง
เขต4 ได้แน่นอนส ำหรับกำรโหวต พรบ. งบประมำณ ต้องกรำบเรียนพี่น้องประชำชนตรงๆว่ำ เรำอยำกที่จะให้รัฐบำลได้
งบประมำณไปเยียวยำพ่ีน้องประชำชนที่ล ำบำก แต่กำรท ำงำนของรัฐบำลที่ผ่ำนมำจะพูดว่ำแค่ 1 ปี มันต้องพูดว่ำ 6 ปี 
เพรำะกำรบริหำรงำนของคุณประยุทธ์ในฐำนะที่เป็นนำยกรัฐมนตรีไม่ว่ำจำกกำรยึดอ ำนำจหรือมำจำกกำรเลือกตั้งเผด็จ
กำร เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่ำคุณประยุทธ์ที่เป็นนำยกรัฐมนตรี ใช้งบประมำณแผ่นดิน ผิดพลำดมำโดยตลอด ตั้งงบ
เกินดุลมำทุกปี หมำยควำมว่ำ ใช้เงินเกินตัว กู้มำทุกปีตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ 2563 ก็ยังกู้ กู้จนหมดตัว เวลำเกิดโรค
ระบำดที่ต้องดูแลพ่ีน้องประชำชน เป็นอย่ำงไร ท ำไม่ได้ ก็ต้องกู้อีก แล้วถ้ำผมไม่สนับสนุนก็ไม่ได้ ก็ต้องให้ ให้โดยวิธีกำร 
"เมื่อไม่เห็นด้วยก็ต้องงดออกเสียง" ถ้ำผมไม่เห็นด้วย ผมก็ต้องบอกว่ำไม่เห็นด้วย แต่ผมท ำไม่ได้หรอกครับ แต่ควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีต่อมำ คือ กำรตรวจสอบกำรใช้งบประมำณ ของรัฐบำลคุณประยุทธ์ ให้ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่มี
กำรทุจริตก็เป็นประกำรต่อมำ ที่พรรคเสรีรวมไทย จะต้องด ำเนินกำรเข้มงวด แต่สื่อบำงสื่อที่รับใช้เผด็จกำร ไปโปรยหัว
ว่ำ งูเห่ำเสรีรวมไทย ไม่มี...ท่ำนไปตรวจสอบดูได้  พรรคเสรีรวมไทยงดออกเสียงหมด งดออกเสียงก็คือ เพ่ือให้
งบประมำณนี้ผ่ำน แต่สื่อเลือกข้ำง สื่อเลวๆก็มี ท่ำนลองไปตรวจดูแล้วกันว่ำสื่อไหน 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378779019/  

https://www.nationtv.tv/main/content/378779019/
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วันท่ี 01 มิ.ย. 2563 เวลำ 12:40 น. 

"เสรีพิศุทธ์"มั่นใจ "เสรีรวมไทย" ชนะเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง 

 
"เสรีพิศุทธ์" ลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัครหำเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จังหวัดล ำปำง มั่นใจประชำชนเทคะแนนให้ 

เอำชนะฝ่ำยเผด็จกำรได้แน่นอน  
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ได้ลงพ้ืนที่ จ.ล ำปำงช่วย ร.ต.ท.

สมบูรณ์ กล้ำผจญ ผู้สมัครของพรรคหำเสียงในกำร เลือกตั้งซ่อม เขต4 จังหวัดล ำปำง 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวว่ำ ขอให้พ่ีน้องประชำชน ล ำปำงเขต4 ทั้งจังหวัดช่วยกันสนับสนุนพรรคเสรีรวมไทย 

เพ่ือที่จะปักธงประชำธิปไตยในพ้ืนที่ล ำปำงเขต4 นี้ให้ได้ ถ้ำดูคะแนนในกำรเลือกตั้งครั้งที่แล้ว  สรุปว่ำคะแนน
ประชำธิปไตยเหนือกว่ำเผด็จกำร ถึง 2 เท่ำ เมื่อรวมพรรคเพ่ือไทย พรรคอนำคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย ได้ประมำณ 7 
หมื่นคะแนน แต่พรรคเผด็จกำรได้เพียงแค่ 3 หมื่นเท่ำนั้น 

ฉะนั้นในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ ฝ่ำยประชำธิปไตยยังยืนยันที่จะลงคะแนนให้กับพรรคเสรีรวมไทย  ที่เป็นตัวแทน
ของฝ่ำยประชำธิปไตย เชื่อได้แน่ ว่ำเรำจะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชำชน ล ำปำงเขต4 
ได้แน่นอน 

 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/624956  
 

  

https://www.posttoday.com/politic/news/624956
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1 มิถุนำยน 2563 - 12:50 น. 

"เสรีพิศุทธ์"ลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง  

 
 

"เสรีพิศุทธ์" ลงพ้ืนที่หำเสียง หวังชนะเลือกตั้ง เหตุคนล ำปำง เลือกตัวแทนฝั่งประชำธิปไตย สั่งสอนเผด็จกำร 

เยียวยำเลือกคน 

          1 มิ.ย.2563  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ลงพ้ืนที่เลือกตั้งซ่อม เขต4 จังหวัดล าปาง พร้อมเลขำธิกำรพรรค 
รองหัวหน้ำพรรค  เพ่ือมำช่วยผู้สมัคร ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ในกำรหำเสียงเลือกตั้ง  ยืนยันว่ำ เรำฝ่ำยประชำธิปไตย 
5 คนที่ลงสมัครครั้งนี้ มีฝ่ำยประชำธิปไตยเพียงพรรคเดียวเท่ำนั้น คือ “พรรคเสรีรวมไทย” 
ขอให้พ่ีน้องประชำชน ล าปางเขต4 ทั้งจังหวัดช่วยกันสนับสนุนพรรคเสรีรวมไทย เพ่ือที่จะปักธงประชำธิปไตยในพ้ืนที่
ล ำปำงเขต4 นี้ให้ได้  ถ้ำดูคะแนนในกำรเลือกตั้งครั้งที่แล้ว สรุปว่ำคะแนนประชำธิปไตยเหนือกว่ำเผด็จกำร ถึง 2 เท่ำ 
เมื่อรวมพรรคเพ่ือไทย พรรคอนำคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย ได้ประมำณ 7 หมื่นคะแนน แต่พรรคเผด็จกำรได้เพียงแค่ 3 
หมื่นเท่ำนั้น 

เพรำะฉะนั้นในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ ฝ่ำยประชำธิปไตยยังยืนยันที่จะลงคะแนนให้กับพรรคเสรีรวมไทย  ที่เป็น
ตัวแทนของฝ่ำยประชำธิปไตย เชื่อได้แน่ ว่ำเรำจะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชำชน ล ำปำง
เขต4 ได้แน่นอน 

ส ำหรับกำรโหวต พ.ร.บ.งบประมำณ ต้องกรำบเรียนพ่ีน้องประชำชนตรงๆ  ว่ำ  เรำอยำกที่จะให้รัฐบำลได้
งบประมำณไปเยียวยำพ่ีน้องประชำชนที่ล ำบำก  แต่กำรท ำงำนของรัฐบำลที่ผ่ำนมำจะพูดว่ำแค่ 1 ปี มันต้องพูดว่ำ 6 ปี 
เพรำะกำรบริหำรงำนของคุณประยุทธ์ในฐำนะที่เป็นนำยกรัฐมนตรีไม่ว่ำจำกกำรยึดอ ำนำจหรือมำจำกกำรเลือกตั้งเผด็จ
กำร เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่ำคุณประยุทธ์ที่เป็นนำยกรัฐมนตรี ใช้งบประมำณแผ่นดิน ผิดพลำดมำโดยตลอด ตั้งงบ
เกินดุลมำทุกปี หมำยควำมว่ำ ใช้เงินเกินตัว กู้มำทุกปีตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ 2563 ก็ยังกู้ กู้จนหมดตัว เวลำเกิดโรค 
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ระบำดที่ต้องดูแลพ่ีน้องประชำชน เป็นอย่ำงไร ท ำไม่ได้ ก็ต้องกู้อีก แล้วถ้ำผมไม่สนับสนุนก็ไม่ได้ ก็ต้องให้ ให้
โดยวิธีกำร “เมื่อไม่เห็นด้วยก็ต้องงดออกเสียง” ถ้ำผมไม่เห็นด้วย ผมก็ตอ้งบอกว่ำไม่เห็นด้วย แต่ผมท ำไม่ได้หรอกครับ  

แต่ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีต่อมำ คือ กำรตรวจสอบกำรใช้งบประมำณ ของรัฐบำลคุณประยุทธ์ ให้ถูกต้อง 
ชอบธรรม ไม่มีกำรทุจริต ก็เป็นประกำรต่อมำ ที่พรรคเสรีรวมไทย จะต้องด ำเนินกำรเข้มงวด แต่สื่อบำงสื่อที่รับใช้เผด็จ
กำร ไปโปรยหัวว่ำ งูเห่ำเสรีรวมไทย ไม่มี...ท่ำนไปตรวจสอบดูได้ พรรคเสรีรวมไทยงดออกเสียงหมด  งดออกเสียงก็คือ 
เพ่ือให้งบประมำณนี้ผ่ำน แต่สื่อเลือกข้ำง สื่อเลวๆ ก็มี ท่ำนลองไปตรวจดูแล้วกันว่ำสื่อไหน 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/432512?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/432512?adz
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วันท่ี 1 มิถุนำยน 2563 - 13:31 น.  

“พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์” หน.พรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่ จ.ล าปาง ช่วยผู้สมัครหาเสียง 
เลือกตั้งซ่อม ส.ส. 

 
 

 
 

 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2210623  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/496420  
  

https://www.matichon.co.th/region/news_2210623
https://www.naewna.com/politic/496420
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/เสรีพิศุทธ์3-scaled.jpg
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ไทยรัฐออนไลน์1 มิ.ย. 2563 14:44 น. 

เสรีพิศุทธ์ ลุย ล าปาง หาเสียงเลอืกตั้งซ่อม ออ้น ขอคนเลือก 

 
 
"เสรีพิศุทธ์" ลุยล าปาง ขอเเต้ม หวังผู้สมัคร ส.ส.ชนะเลือกตั้ง เขต 4 หวัง รวบรวมคะแนนฝ่ายประชาธิปไตย เพื่อ
ไปสั่งสอนเผด็จการ วอน พี่น้องประชาชน ชาวเมืองรถม้า เลือกคน-เลือกข้าง 

วันที่ 1 มิ.ย. 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย เเละนำยวัชรำ 
ณ วังขนำย เลขำธิกำรพรรค นำยวิรัตน์ วรศสิริน รองหัวหน้ำพรรค น.ส.นภำพร เพ็ชร์จินดำ เเละนำยอ ำไพ กองมณี 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ลงพ้ืนที่หำเสียง กำรเลือกตั้งซ่อม  ส.ส.เขต 4 จ.ล ำปำง เพ่ือช่วยผู้สมัคร ส.ส.ของ
พรรค คือ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ ในกำรหำเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 

หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวว่ำ ยืนยันว่ำ ผู้สมัคร ส.ส. 5 คน ที่ลงสมัคร ส.ส.ครั้งนี้ มีฝ่ำยประชำธิปไตยเพียง
พรรคเดียวเท่ำนั้น คือ พรรคเสรีรวมไทย ขอให้พ่ีน้องประชำชน จ.ล ำปำง เขต 4 ทั้งจังหวัด ช่วยกันสนับสนุนพรรคเสรี
รวมไทย เพ่ือที่จะปักธงประชำธิปไตยในพ้ืนที่ เขต 4 นี้ให้ได้ ถ้ำดูคะแนนในกำรเลือกตั้งครั้งที่แล้ว สรุปว่ำ คะแนน
ประชำธิปไตยเหนือกว่ำเผด็จกำร ถึง 2 เท่ำ เมื่อรวมพรรคเพ่ือไทย พรรคอนำคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย ได้ประมำณ 7 
หมื่นคะแนน แต่อีกพรรคหนึ่งได้เพียงแค่ 3 หมื่นคะเเนน เท่ำนั้น 

หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวว่ำ เพรำะฉะนั้นในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ ฝ่ำยประชำธิปไตย  ยังยืนยันที่จะ
ลงคะแนนให้กับพรรคเสรีรวมไทย ที่เป็นตัวแทนของฝ่ำยประชำธิปไตย เชื่อได้แน่นอนว่ำ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคจะได้
เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และเป็นตัวแทนพี่น้องประชำชน จ.ล ำปำง เขต 4 ได้แน่นอน 

หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวต่ออีกว่ำ ส ำหรับกำรลงมติของที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ที่ผ่ำน พ.ร.ก.กู้เงิน 3 
ฉบับ วงเงินรวมกว่ำ 1.9 ล้ำนล้ำนบำทนั้น ต้องกรำบเรียนพ่ีน้องประชำชนตรงๆ ว่ำ  เรำอยำกที่จะให้รัฐบำลได้
งบประมำณไปเยียวยำพี่น้องประชำชน ที่ล ำบำก แต่กำรท ำงำนของรัฐบำลที่ผ่ำนมำ จะพูดว่ำแค่ 1 ปี มันต้องพูดว่ำ 6 ป ี
เพรำะกำรบริหำรงำนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในฐำนะที่เป็นนำยกรัฐมนตรี ไม่ว่ำจำกกำรยึดอ ำนำจหรือมำจำก
กำรเลือกตั้งเผด็จกำร เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่ำ พลเอกประยุทธ์ ที่เป็นนำยกรัฐมนตรี ใช้งบประมำณแผ่นดินผิดพลำดมำ
โดยตลอด ตั้งงบเกินดุลมำทุกปี 
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พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวอีกว่ำ หมำยควำมว่ำ ใช้เงินเกินตัว กู้มำทุกปีตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ 2563 ก็ยังกู้ กู้
จนหมดตัว เวลำเกิดโรคระบำดที่ต้องดูแลพี่น้องประชำชน เป็นอย่ำงไร ท ำไม่ได้ ก็ต้องกู้อีก แล้วถ้ำผมไม่สนับสนุนก็ไม่ได้ 
ก็ต้องให้ โดยวิธีกำร "เมื่อไม่เห็นด้วยก็ต้องงดออกเสียง" 

"ถ้าผมไม่เห็นด้วย ผมก็ต้องบอกว่า ไม่เห็นด้วย แต่ผมท าไม่ได้หรอก แต่ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีต่อมา 
คือ การตรวจสอบการใช้งบประมาณ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ให้ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่มีการทุจริต ก็เป็น
ประการต่อมา ที่พรรคเสรีรวมไทย จะต้องด าเนินการเข้มงวด แต่สื่อบางสื่อไปโปรยหัวว่า “งูเห่าเสรีรวมไทย ไม่มี
...” ขอให้พวกท่านไปตรวจสอบดูได้ คราวนี้พรรคเสรีรวมไทย งดออกเสียงหมด เพื่อให้งบประมาณนี้ผ่าน แต่สื่อ
เลือกข้าง สื่อไหนบ้างท่านลองไปตรวจดูแล้วกันว่าสื่อไหน” หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1858548  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/159549  

        : https://www.innnews.co.th/politics/news_689140/  
        : https://www.newtv.co.th/news/57233  
        : https://www.banmuang.co.th/news/politic/194353 
        : http://tnews.teenee.com/politic/161349.html   
        : https://thestandard.co/sereepisuth-temeeyaves-hope-to-win-the-election-in-lampang/  

 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1858548
https://siamrath.co.th/n/159549
https://www.innnews.co.th/politics/news_689140/
https://www.newtv.co.th/news/57233
https://www.banmuang.co.th/news/politic/194353
http://tnews.teenee.com/politic/161349.html
https://thestandard.co/sereepisuth-temeeyaves-hope-to-win-the-election-in-lampang/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 

 

 
 
 

12:47 | 1 มิถุนำยน 2563   

"พล.อ.ประวิตร" ยิ้ม หลังถูกถามถ้ามีคนเสนอให้เป็นหัวหน้าพรรค 

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยิ้มแทนค าตอบนั่งหัวหน้าพรรค พปชร.หรือไม่ แต่ยืนกระต่ายขาเดียว ไม่รู้ -ไม่
เห็น กรรมการบริหารพรรคยื่นลาออก แต่ย้ าค าเดิมว่าสมาชิกพรรคยังกลมเกลียว 

วันนี้ (1 มิ.ย.2563) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์พรรคพลัง
ประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณีกระแสข่ำวคณะกรรมกำรบริหำรพรรค ยื่นลำออกจำกต ำแหน่ง ส่งผลให้ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมกำรบริหำรพรรคใหม่ ว่ำ ไม่รู้สิ 

เมื่อถำมย้ ำว่ำ แต่หำกพรรคมีมติเลือก พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้ำพรรค จะตอบรับหรือไม่ พล.อ.ประวิตร 
กล่ำวย้ ำว่ำ ไม่รู้ ไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำรพรรค และไม่รู้เรื่อง และขณะนี้ยังไม่รู้เรื่องมำก่อนว่ำกรรมกำรบริหำรพรรรค
ได้ยื่นลำออกจำกต ำแหน่ง 

เมื่อถำมว่ำ จะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร ในฐำนะเป็นประธำนยุทธศำสตร์พรรค พล.อ.ประวิตรกล่ำวว่ำ กำร
ด ำเนินกำรเป็นเรื่องของสมำชิกพรรคแต่ยืนยันถึงควำมกลมเกลียวกันของสมำชิกอยู่แล้ว 
แต่เมื่อผู้สื่อข่ำวพยำยำมถำมย้ ำว่ำ หำกมีกำรเสนอให้เป็นหัวหน้ำพรรคจะไม่ปฏิเสธใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ไม่ได้ตอบ 
ได้แต่เพียงหันมำยิ้ม ให้กับสื่อมวลชน และข้ึนรถออกไปท ำเนียบรัฐบำลทันที 
 
อ้ำงถึง : https://news.thaipbs.or.th/content/293163 
 
 
 
 
 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/293163
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วันท่ี 1 มิถุนำยน 2563 - 14:09 น.  

บิ๊กตู่ ปิดปากเงียบ หลงัพลังประชารัฐ ร้าวหนัก! 

 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2210732  
ข่ำวที่เก่ียวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/432533?adz= 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2210732
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/27-ร้าว.jpg
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เผยแพร่: 1 มิ.ย. 2563 16:03   ปรับปรุง: 1 มิ.ย. 2563 16:55   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์  

นายกฯ ชี้เรื่องธรรมดา กก.บห.พปชร.ลาออก ตนไม่เกี่ยว เผยไม่ใช่เวลาปรับ ครม. 

 
 
“ประยุทธ์” ระบุตนไม่เกี่ยว กก.บห.พปชร.ไขก๊อก อุบปรับ ครม. ยังไม่ถึงเวลาคิด ชี้การปรับเป็นธรรมดาพรรค 

วันนี้ (1 มิ .ย. ) เมื่อเวลำ 15.35 น. พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม ให้สัมภำษณ์ถึงภำยหลังกำรลำออกของกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยน
กรรมกำรบริหำรพรรคใหม่ว่ำ ก็เป็นเรื่องของพรรคไม่ใช่หรือ ต้องมีกำรเลือกกันใหม่ เมื่อถำมย้ ำว่ำ  ส่งผลให้ต้องมีกำร
ปรับ ครม.เลยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่ำวว่ำ “ไม่เกี่ยวกับผมสักอัน เป็นเรื่องของพรรคกำรเมือง ผมจะพิจำรณำเรื่อง
กำรปรับ ครม.ด้วยตนเอง แต่ถึงวำระจ ำเป็นที่ต้องปรับหรือยัง เป็นเรื่องของผม ตอนนี้ยังไม่มี ยังไม่ตอบ ยังไม่ถึงเวลำที่
ผมจะคิดเรื่องนี้ เข้ำใจไหม พูดหลำยทีแล้วไม่ใช่หรือ วันนี้ประชำชนเดือดร้อนอยู่มำกมำยมหำศำล  

และเป็นธรรมดำของพรรคเขำที่จะมีกำรปรับคณะกรรมกำรบริหำรพรรค  ก็เรื่องของเขำ เป็นเรื่องของพรรค
พลังประชำรัฐ ผมก็เห็นหลำยพรรคเขำก็ปรับกรรมกำรบริหำรพรรคมำตลอด ครั้งนี้ก็อย่ำลืมว่ำเขำจัดตั้งมำก่อนเลือกตั้ง 
มันก็นำนพอสมควรแล้ว ก็เป็นเรื่องของเขำที่จะพิจำรณำต่ำงๆ อย่ำเอำผมไปเกี่ยวเลย ผมไม่ได้เป็นสมำชิกพรรค เป็น
เรื่องของพรรค ไม่เก่ียวกับเรื่อง ครม.” 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000056899  
ข่ำวทีเ่กีย่วขอ้ง : https://www.thaipost.net/main/detail/67547 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000056899
https://www.thaipost.net/main/detail/67547
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01 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 14:56 น.     

'บิ๊กป้อม' ไม่รู้ไม่เห็น กก.บห.พปชร.แห่ไขก๊อก ส่งยิ้มแทนค าตอบนั่งหัวหน้าพรรคหรือไม่ 

 
 
1 มิ.ย.63 - ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์พรรค

พลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวถึงกรณีกระแสข่ำวคณะกรรมกำรบริหำรพรรค(กก.กห.) ยื่นลำออก  ส่งผลให้ต้องมีกำร
เปลี่ยนแปลงกก.กห. พรรคใหม่ โดยพล.อ.ประวิตร ปฏิเสธว่ำ ไม่รู้สิ 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ถ้ำพรรคมีติเลือกพล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้ำพรรค พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ ไม่รู้ ไม่ได้เป็น 
กก.บห. ไม่รู้เรื่อง 

เมื่อถำมอีกว่ำ ได้รับทรำบมำก่อนหรือไม่ว่ำกก.บห.ลำออก พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ "ไม่มี ไม่รู้เรื่อง" 
เมื่อถำมย้ ำว่ำ ในฐำนะเป็นประธำนยุทธศำสตร์พรรคจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร  พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ กำร

ด ำเนินกำรเป็นเรื่องของเขำ แต่กลมเกลียวกันอยู่แล้ว 
ถำมว่ำ ถ้ำกก.บห.พ้นสภำพ ส่งผลให้เลือกกก.บห.พรรคชุดใหม่ จะรับหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่ำวปฏิเสธอีกว่ำ 

ไม่มี ไม่รู้ 
เมื่อถำมว่ำ แสดงว่ำถ้ำมีกำรเสนอให้เป็นหัวหน้ำพรรคจะไม่ปฏิเสธใช่หรือไม่  โดยพล.อ.ประวิตร ไม่ได้ตอบ

ค ำถำม เพียงหันมำยิ้ม และข้ึนรถออกไปทันที 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67540  
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/67540
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วันท่ี 1 มิ.ย. 2563 

18 กก.บห. พลังประชารัฐ ยื่นลาออก 
 ท าอุตตม พ้นหัวหน้าพรรค 

 
ที่พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรค พปชร.  ได้ท ำหนังสือถึงหัวหน้ำพรรค 

พปชร. พร้อมแนบรำยชื่อกรรมกำรบริหำรพรรคลำออก จ ำนวน 18 รำย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2563 เป็นตัน
ไป จึงเป็นเหตุให้จ ำนวนกรรมกำรบริหำรพรรคว่ำงลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐทั้งหมด  มีผล
ท ำให้กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐทั้งคณะพ้นจำกต ำแหน่ง มีผลท ำให้กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐทั้ง
คณะพ้นจำกต ำแหน่ง เป็นไปตำมข้อบังคับพรรค ข้อที่ 15 (3)และตำมข้อบังคับพรรค ข้อที่ 15 วรรคสำม ก ำหนดว่ำ 

"ในกรณีกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ยกเว้น (2) ให้เลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
พรรคกำรเมืองชุตใหม่ภำยใน 45 วัน นับแต่วันที่กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ" และตำมวรรค
สี่ "ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะให้กรรมกำรบริหำรพรคกำรเมืองที่พ้นจำก
ต ำแหน่งทั้งคณะอยู่ในต ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรมกำรบริหำรพรคกำรเมืองชุดใหม่" 

ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงมีหนังสือฉบับนี้มำเพ่ือขอให้ท่ำนในฐำนะรักษำกำรหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐได้เรียกประชุม
รักษำกำรคณะกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐโดยเร็ว เพ่ือเร่งก ำหนดวันจัดประชุมใหญ่สำมัญและให้มีกำรเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐชุดใหม่ ภำยใน 45 วันนับจำกวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นไปตำม
ข้อบังคับพรรคพลังประชำรัฐ ข้อที่ 15 วรรค 4 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร 

ส ำหรับรำยนำมกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐลำออกจ ำนวน 18 รำย ประกอบด้วย 1.นำยสันติ พร้อม
พัฒน์, 2.นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์, 3.นำยสุพล ฟองงำม, 4.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ, 5.นำยบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์, 6.
นำยไผ่ ลิกค,์ 7.นำยนิโรธ สุนทรเลขำ, 8.นำยสัมพันธ์ มะยูโซ้ะ, 9.นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, 10.นำยพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์, 
11.นำยชำญวิทย์ วิภูศิริ, 12.นำยสกลธี ภัททิยกุล, 13.นำยสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์, 14.นำยสุรชำติ ศรีบุศกร, 15.นำยนิพันธ์ 
ศิริธร, 16.นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, 17.นำยสมศักดิ ์เทพสุทิน และ 18.นำยพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 

 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/416434  
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/416434
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1 มิถุนำยน 2563  

'อุตตม' ตอบแล้ว! กรณ ี'กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ' 18 ราย ลาออก 

 
 
 
“อุตตม” ตอบแล้ว! กรณี "กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ" 18 รำย ลำออก เผยพึงกระท ำได้ แต่ไม่ควร 

เพรำะไม่เห็นด้วยกับกำรเปลี่ยนแปลง ต้องคิดถึงประชำชน มำกกว่ำคิดถึงตัวเอง 
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63  นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภำษณ์ กรณีการลาออกของ

กรรมการบริหารพรรค 18 คน ว่ำ กำรตัดสินใจลำออกกระท ำได้ ตำมกระบวนกำรทำงกำรเมืองภำยในพรรค แต่ยืนยัน 
กำรเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นควรต้องมำจำก ส.ส. ที่ตัดสินใจว่ำ  จะให้พรรคเดินไปในทิศทำงไหน ไม่ใช่
กรรมการบริหารพรรค 

ส่วนตัวมองว่ำ ยังไม่ใช่เวลำที่จะมำพูดเรื่องตัวบุคคล วันนี้น่ำจะเป็นเวลำที่ท ำงำนเพ่ือคนไทย เพ่ือประเทศไทย
มำกกว่ำ พรรคเพ่ิงผ่ำนกฏหมำยส ำคัญ พรรคมีหน้ำที่ต้องสนับสนุ นำยกรัฐมนตรี เดินหน้ำประเทศไทย มำกกว่ำท ำ
กำรเมือง 

ด้านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ  กว่ำวว่ำ กำร
เปลี่ยนแปลในพรรค ไม่จ ำเป็นที่ต้องให้กรรมกำรบริหำรพรรคต้องลาออก แต่กำรเปลี่ยนแปลงควรเกิดขึ้นในที่ประชุม
ใหญ่พรรค เขำยังเชื่อว่ำ ในพรรคพลังประชำรัฐ ไม่มีควำมแตกแยก แต่เป็นควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด  ซึ่งพรรคพลัง
ประชำรัฐ ในปัจจุบันนับเป็น แกนน ำหลักของพรรคกำรเมืองในประเทศไทย กำรเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ในกรอบของ
ระบอบประชำธิปไตย ต้องฟังเสียง ส.ส. ส่วนพรรคก็มควำมเป็นสถำบัน ที่ต้องท ำให้ประชำชนได้เห็น ว่ำ พรรคเดินหน้ำ
ไปในทิศทำงท่ีเป็นประชำธิปไตย 

น่ำเสียดำยที่กำรเปลี่ยนแปลง ไม่น่ำเกิดขึ้นในเวลำนี้ ในเวลำที่นำยกรัฐมนตรี บอกให้หยุดปัญหำทำงกำรเมือง
เอำไว้ก่อน ในเวลำที่ประเทศเผชิญปัญหำสถำนกำรณ์โควิด หลังโควิดประเทศยังต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์เลวร้ำย ภำค
ธุรกิจจะเผชิญปัญหำใหญ่ ประชำชนจะตกงำน ส ำคัญที่สุดตอนนี้ไม่ใช่เวลำของกำรเมือง แต่มีคนบำงกลุ่มต้องกำรเล่น
กำรเมือง เพ่ือผลประโยชน์ใคร 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883170
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883170
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"ผมไม่เห็นด้วยกับกำรเปลี่ยนแปลง ในช่วงนี้ ไม่ต้องกำรเห็นควำมแตกแยกทำงกำรเมือง ไม่อยำกเห็นกำรเมือง
เก่ำ ถ้ำผู้เล่นไม่ปฏิรูป ต้องคิดถึงประชำชน มำกกว่ำ คิดถึงตัวเอง"  

เสียดำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในพรรค เพรำะคิดว่ำไม่ใช่เวลำที่เหมำะสม และส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับกำรเปลียน
แปลงในช่วงนี้ ไม่ใช่เพรำะเรื่องต ำแหน่ง แต่เพรำะต้องน ำก ำลังทั้งหมดช่วยแก้ปัญหำให้กับประชำชน เพรำะพ่ีน้อง
ประชำชนคงไม่อยำกรู้ควำมแตกร้ำวทำงกำรเมือง แต่คงอยำกรู้ว่ำพรรคแกนน ำรัฐบำล อย่ำงพรรคพลังประชำรัฐ จะมี
แนวทำงอย่ำงไร 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883209  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883209
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1 มิถุนำยน 2563 - 12:30 น. 

"สมศักดิ์" ลั่น !บ่ายน้ีมีข่าวใหญ่ จับตา กก.บห. "พปชร." จ่อตบเท้าลาออก 

 
"สมศักดิ์" ลั่น !บ่ำยนี้ข่ำวใหญ่ จับตำ กก.บห. "พปชร." จ่อตบเท้ำ ลำออก บีบ"อุตตม" พ้นเก้ำอ้ีหัวหน้ำพรรค  

1 มิ.ย.63 เมื่อเวลำ 11.00 น. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐำนะกรรมกำรบริหำร
พรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.)ให้สัมภำษณ์กรณีที่แกนน ำ พปชร.เรียกประชุม ส.ส.วัดก ำลังที่อำคำรรัฐสภำ ก่อนลง
มติพ.ร.ก. เงินกู้ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่ำนมำว่ำ ตนเข้ำประชุมในส่วนของวิปรัฐบำล เพ่ือจะดูว่ำ ส.ส. จะยกมือตำมมติ
ของพรรคอย่ำงไร รวมถึงปัญหำกำรลงคะแนน ส่วนรำยละเอียดอ่ืนๆ ตนไม่ทรำบ ขณะที่มีกำรประชุมอีกห้อง ตนไม่
ทรำบ แต่อำจเป็นระยะเวลำที่คำบเกี่ยวกัน   
  ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำเหตุกำรณ์นัด ส.ส. ประชุม ถือเป็นกำรวัดพลังของแกนน ำแต่ละกลุ่มหรือไม่ นำยสมศักดิ์ กล่ำว
ว่ำ ตนไม่ทรำบ เพรำะไม่ได้อยู่ในสถำนะ ที่จะไปรับทรำบข้อมูลต่ำงๆ  ที่คนเข้ำประชุม ก็เป็นไปตำมที่พรรคนัดหมำย 
เพรำะเป็น ส.ส. ด้วย จึงต้องให้ควำมร่วมมือ 
  ทั้งนี้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้หำรือกับ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำนกรรมกำร
ยุทธศำสตร์พรรคหรือไม่ นำยสมศักดิ์กล่ำวว่ำ ไม่ได้หำรือ เพรำะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร ส่วนที่หลำยคนมองว่ำศึกภำยใน 
พปชร. ยังไม่จบ นำยสมศักดิ์  กล่ำวว่ำ ระบุตนเข้ำใจเรื่องกรรมกำรบริหำรพรรค  ส่วนกรณีที่มีข่ำวว่ำจะลำออกและให้
เลือกกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ นั้น นำยสมศักดิ์ ระบุ  " เชื่อว่ำ วันนี้จะมีข่ำวใหญ่ ขอให้ติดตำมดู ในส่วนของคณะกรรมกำร
บริหำรพรรค ก็คงมีเรื่องของกำรปรับเปลี่ยนกรรมกำรบริหำร และคงได้เห็นในช่วงบ่ำยวันนี้ ขอให้ติดตำมดู " 

เมื่อถำมย้ ำว่ำข่ำวใหญ่ ที่ว่ำจะมอบหมำยให้ทีมกฎหมำยของพรรค ไปยื่นรำยชื่อกรรมกำรบริหำร ที่ลำออก ต่อ 
กกต. เพ่ือให้มีผล หรือไม่นั้น นำยสมศักดิ์ กล่ำวว่ำ ขอให้ติดตำมดู เพรำะตนไม่ทรำบรำยละเอียดตรงนี้ เพียงแต่ได้ยิน
แว่วๆมำ  ซึ่งตนก็เป็น 1 ในกรรมกำรบริหำรด้วย ต่อข้อถำมย้ ำว่ำ แสดงว่ำถ้ำกรรมกำรบริหำรลำออกเกินครึ่ง คือ 18 
คน จะท ำให้หัวหน้ำพรรค พ้นสภำพ ไปโดยอัตโนมัติ ใช่หรือไม่ ตนไม่ทรำบลึกซึ้งขนำดนั้น แต่ก็เป็นเรื่องท ำนอง
นี้  เพรำะตนไม่ทรำบรำยละเอียดในข้อกฎหมำย มีแต่ข้อเท็จจริง ที่เรียนให้ทรำบ ส่วนถือว่ำเป็นกำรตัดหำงปล่อยวัด
หรือไม่นั้นไม่ใช่อย่ำงนั้นหรอก 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/432519?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/432519?adz
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1 มิถุนำยน 2563 - 13:29 น. 

"พลังประชารัฐ"ร้าวหนัก กรรมการบริหารพรรคย่ืนลาออก ส่งผลเลือกกรรมการฯชุดใหม่ 

 
 
"พลังประชำรัฐ"ร้ำวหนัก แถลงด่วน 18 กรรมกำรบริหำรพรรคยื่นใบลำออก ท ำให้กรรมกำรบริหำรพรรคชุด

ปัจจุบันต้องพ้นสภำพ และต้องมีกำรเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่- "อุตตม"เป็นแค่รักษำกำร หน.พรรคไปพลำง -
เปิดรำยชื่อกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ 18 คน ลำออก  

วันนี้ ( 1 มิ.ย. )เม่ือเวลา 13.30 “พลังประชารัฐ” แถลงข่ำวด่วน ณ ที่ท ำกำรพรรค อำคำรปำนศรี ถนน
รัชดำภิเษก โดยมี นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ เป็นผู้แถลงข่ำวกรรมการบริหารพรรค 18 คน
ยื่นใบลาออก(จากจ านวนกรรมการบริหารพรรคที่มีทั้งหมด 34 คน) เป็นเหตุให้กรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่ง
หนึ่ง จึงเป็นผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันพ้นจากต าแหน่งท้ังคณะ ซึ่งตำมข้อบังคับพรรคพลังประชา
รัฐ ข้อที่ ๑๕ (๓) และ วรรคสำม ต้องเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน และระหว่างนี้ ก็ให้คณะกรรมการบริหารพรรคชุด
ปัจจุบันรักษาการเพื่อให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่ภายใน  45 วัน จึงขอให้หัวหน้าพรรค
รักษาการ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครักษาการโดยเร็วเพื่อให้มีการประชุมก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่โดยเร็ว ภายใน 45 วันและต้องมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่  
เปิดหนังสือและรำยชื่อกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ 18 คน ลำออก  
วันที่  1 มิถุนำยน 2563 
เรื่อง กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชารัฐลำออก จ ำนวน 18 คน 
เรียน หัวหน้ำพรรคพลังประชารัฐ 

 สิ่ ง ที่ ส่ ง ม ำด้ ว ย  ๑ .  ร ำยนำมกรรมกำรบริ ห ำ ร พรรคพลั งป ร ะชา รั ฐ ลำออก  จ ำนวน  18 คน 
 หนังสือแจ้งลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชารัฐ จ ำนวน 18 ฉบับ 

 ด้วยข้ำพเจ้ำ นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐได้รับแจ้งจำก กรรมกำรบริหำรพรรคพลัง
ประชารัฐ จ ำนวน 18 คน มีควำมประสงค์ขอลำออกจำกต ำแหน่งจำกกรรมกำรบริหำรพรรค ตำมรำยนำม
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กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชารัฐจ ำนวน 18 คน และหนังสือแจ้งลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชารัฐ
จ ำนวน 18 ฉบับ ทีส่่งมำพร้อมหนังสือ ฉบับนี้ โดยมีผลลำออกนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2563 เป็นตันไป จึงเป็นเหตุให้
จ ำนวนกรรมกำรบริหำรพรรคว่ำงลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐทั้งหมด  มีผลท ำให้
กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐทั้งคณะพ้นจำกต ำแหน่งเป็นไปตำมข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐข้อที่ ๑๕ (๓) 

และตำมข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ ๑๕ วรรคสำม ก ำหนดว่ำ "ในกรณีกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง
พ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะยกเว้น(๒) ให้เลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองชุดใหม่ภำยในวันสี่สิบห้ำวันนับแต่
วันที่กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ" และตำมวรรคสี่ "ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมกำรบริหำรพรรค
กำรเมืองพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะให้กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองที่พ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติ
หน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองชุดใหม่" 

ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงมีหนังสือฉบับนี้มำเพ่ือขอให้ท่ำนในฐำนะรักษำกำรหัวหน้ำพรรคพลังประชารัฐได้เรียก
ประชุมรักษำกำรคณะกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชารัฐโดยเร็ว เพ่ือเร่งก ำหนดวันจัดประชุมใหญ่สำมัญและให้มีกำร
เลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ภำยใน๔๕ วันนับจำกวันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไป
ตำมข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ ๑๕ วรรคสี่ จึงเรียนมำเพื่อโปรดด ำเนินกำร 
ขอแสดงควำมนับถือ 
นำยไพบูลย์ นิติตะวัน 
รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ 
ส่วนรำยชื่อกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐชุดปัจจุบันทั้งหมดจ ำนวน 34 คน มีดังนี ้
1 อุตตม สำวนำยน หัวหน้ำพรรค 
2 สุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้ำพรรค 
3 ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้ำพรรค 
4 ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรค 
5 อนุชำ นำคำศัย รองหัวหน้ำพรรค 
6 สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขำธิกำรพรรค 
7 วิเชียร ชวลิต นำยทะเบียนสมำชิกพรรค 
8 พรชัย ตระกูลวรำนนท์ เหรัญญิกพรรค 
9 ชวน ชูจันทร์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
10 อิทธิพล คุณปลื้ม กรรมกำรบริหำรพรรค 
11 กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมกำรบริหำรพรรค 
12 นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
13 พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมกำรบริหำรพรรค 
14 ชำญวิทย์ วิภูศิริ กรรมกำรบริหำรพรรค 
15 สันติ กีระนันทน์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
16 พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
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17 ชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
18 สรวุฒิ เนื่องจ ำนงค์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
19 สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมกำรบริหำรพรรค 
20 สมศักดิ์ เทพสุทิน กรรมกำรบริหำรพรรค 
21 สุพล ฟองงำม กรรมกำรบริหำรพรรค 
22 สันติ พร้อมพัฒน์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
23 วิรัช รัตนเศรษฐ กรรมกำรบริหำรพรรค 
24 สุชำติ ชมกลิ่น กรรมกำรบริหำรพรรค 
25 ไผ่ ลิกค์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
26 นิโรธ สุนทรเลขำ กรรมกำรบริหำรพรรค 
27 บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
28 สกลธี ภัททิยกุล กรรมกำรบริหำรพรรค 
29 สัมพันธ์ มะยูโซะ กรรมกำรบริหำรพรรค 
30 สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
31 ประภำพร อัศวเหม กรรมกำรบริหำรพรรค 
32 นิพันธ์ ศิริธร กรรมกำรบริหำรพรรค 
33 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่ำ กรรมกำรบริหำรพรรค 
34 สุรชำติ ศรีบุศกร กรรมกำรบริหำรพรรค 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/432526?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/432526?adz
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1 มิ.ย. 2563 - 13:47 น.  

ด่วน! 18 กก.บห.พลังประชารัฐลาออก บีบ อุตตม-สนธิรัตน์ พ้นเก้าอี้  

 
18 กรรมการบริหารพลังประชารัฐลาออก บีบ อุตตม-สนธิรัตน์ พ้นเก้าอ้ี รองหัวหนัาพลังประชารัฐแถลง จี้เร่ง
ประชุมใหญ-่เลือกชุดใหม่ใน 45 วัน 

วันที่ 1 มิ.ย. ที่พรรคพลังประชำรัฐ นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และ รองหัวหนัำพรรคพลังประชำ
รัฐ แถลงว่ำ ได้รับแจ้งและหนังสือจำกกรรมกำรบริหำรพรรค 18 คนว่ำ ขอลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรพรรค 
โดยท ำหนังสือถึงหัวหน้ำพรรค เพ่ือแจ้งให้ทรำบ โดยสิ่งที่ส่งแนบมำเป็นรำยชื่อของทั้ง 18 คน และหนังสือลำออก 

“ในฐำนะรองหัวหน้ำพรรค จึงเตรียมส่งหนังสือถึงหัวหน้ำพรรค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 เมื่อลำออกทั้ง 
18 คน ท ำให้จ ำนวนกรรมกำรบริหำรพรรคว่ำงลง และมีผลท ำให้กรรมกำรบริหำรพรรคทั้งหมดพ้นจำกต ำแหน่ง และ
ตำมข้อบังคับของพรรคข้อที่ 13 ในกรณีกรรมกำรบริหำรพรรคพ้นทั้งคณะ ให้เลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ใน 45 
วัน และให้กรรมกำรบริหำรพรรคที่พ้นต ำแหน่งไปแล้วอยู่บริหำรและรักษำกำรไปก่อน” 

จำกนี้จึงขอให้รักษำกำรหัวหน้ำพรรค เร่งเรียกประชุมใหญ่และเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่โดยเร็ว 
เมื่อถำมถึงว่ำจำกนี้จะมีกำรปรับครม.หรือไม่ นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ เบื้องต้นในวันนี้กรรมกำรบริหำรพรรคที่ลำออกเป็น
เรื่องภำยในพรรค กำรด ำเนินกำรของพรรคกำรเมืองมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นประจ ำ พรรคพลังประชำรัฐต่ำงหำกท่ีไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลง 

“หลังกำรเลือกตั้งมีส.ส.หลำยกลุ่มมำรวมกัน ท ำให้ต้องมีกำรปรับตัว เพ่ือให้ส.ส.ที่มำรวมกัน ได้ช่วยเหลือ
ประชำชนอย่ำงเต็มที่ โดยกำรปรับเปลี่ยนต้องตอบสนองต่อประชำชนและพรรคกำรเมือง” 
เมื่อถำมว่ำหัวหน้ำพรรคคนใหม ่เป็นพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ หรือไม่ นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ ไม่อยำกกล่ำว
เช่นนั้น เมื่อกรรมกำรบริหำรพรรคชุดเก่ำสิ้นสภำพ ก็ต้องเร่งจัดประชุมใหญ่ เพ่ือเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่  
ยืนยันไม่ได้บีบกรรมกำรชุดเก่ำ แต่เป็นไปตำมข้อบังคับพรรค 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4235472  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883170  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4235472
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883170
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/พลังประชารัฐ-1.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 

 

 

1 มิ.ย. 2020 15:22:08  

18 กก.บห.พปชร.ยื่นหนังสือลาออกแล้ว มีผล วันน้ี     

 
พลังประชารัฐ 1 มิ.ย.- 18 กรรมมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออกแล้ว มีผล วันนี้ ส่งผลพ้นสภาพ

ทั้งชุด รอนัดเลือกประชุมใหม่ “ไพบูลย์”  ย้ า ไม่มีแนวคิดตั้งพรรคการเมืองใหม่  ปัดตอบเสนอ “พล.อ.ประวิตร” 
เป็นหัวหน้าคนใหม่  

นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ แถลงข่ำวกำรลำออกของคณะกรรมกำรบริหำรพรรค 18 
คน  พร้อมหนังสือกำรลำออกของแต่ละคน เพ่ือน ำส่งให้นำยอุตตม สำวนำยน หัวหน้ำพรรค   มีผลวันนี้ (1 มิ.ย.)   ซึ่ง
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมข้อบังคับพรรค ข้อที่ 15 (3) ที่กรรมกำรบริหำรพรรคลำออกเกินกึ่งหนึ่ง ท ำให้
คณะกรรมกำรบริหำรพรรคทั้งคณะ รวมถึง หัวหน้ำพรรค และเลขำธิกำรพรรค พ้นจำกต ำแหน่ง    ต้องมีกำรเลือก
คณะกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ ภำยใน 45 วัน  

“ถือเป็นกำรด ำเนินกำรภำยในของพรรค ที่ท ำตำมข้อบังคับพรรคข้อที่ 15 ส่วนเหตุผลกำรลำออก เป็นเอกสิทธิ์
ของแต่ละคน  ขณะนี้เพียงรอว่ำหัวหน้ำพรรคจะเรียกประชุมใหญ่สำมัญพรรคเมื่อไร  กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นเรื่อง
ปกติ ที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง และกำรที่กรรมกำรบริหำรพรรคทั้ง 18 คน ลำออกวันนี้ ไม่มีนัยส ำคัญใดๆ แต่จะมีผลให้
กำรท ำงำนตอบสนองทำงกำรเมืองและประชนได้ดีขึ้น  พลังประชำรัฐจะเข้มแข็งขึ้น” นำยไพบูลย์ กล่ำว 

เมื่อถำมว่ำ กำรลำออกของกรรมกำรบริหำรพรรคทั้ง 18 คน จะเป็นกำรกดดันให้นำยอุตตม และนำยสนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ เลขำธิกำรพรรค พ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่ นำยไพบูลย์ ปฏิเสธที่จะให้ควำมเห็น แต่ย้ ำว่ำเป็นไปตำมข้อบังคับ
พรรค เพ่ือเปิดทำงให้มีกำรเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ พร้อมขอให้รักษำกำรหัวหน้ำพรรคเร่งนัดให้มีประชุม
โดยเร็ว 
“ยืนยันว่ำ กำรด ำเนินกำรวันนี้ จะป็นประโยชน์กับพรรค และไม่มีกำรตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ เพรำะทุกคนยังเป็นสมำชิก
พรรคอยู”่ นำยไพบูลย์ กล่ำว 

นำยไพบูลย์ ปฏิเสธที่จะตอบว่ำ  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธำนกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรค จะมำด ำรง
ต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคหรือไม่   และกำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีผลต่อกำรปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 
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ส ำหรับกรรมกำรบริหำรพรรค 18 คนที่ลำออก ประกอบด้วย  นำยสันติ พร้อมพัฒน์  นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์  นำยสุ
พล ฟองงำม  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ  นำยบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์   นำยไผ่ ลิกค์  นำยนิโรธ สุนทรเลขำ  นำยสัมพันธ์ มะ
ยูโซ้ะ  นำยณัฎฐพล ทีปสุวรรณ  นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  นำยชำญวิทย์ วิภูศิริ  นำยสกลธี ภัทริยกุล   นำยสัมฤทธิ์  
แทนทรัพย์  นำยสุรชำติ ศรีบุศกร  นำยนิพนธ์ ศิริธร  นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน และนำยพงษ์กวิน 
จึงรุ่งเรืองกิจ  .- ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ed4bab0e3f8e40af844b623 
ข่ำวทีเ่กีย่วข้อง : https://news1live.com/detail/9630000056823  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/436740?as=  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/436747?as=  

https://www.mcot.net/viewtna/5ed4bab0e3f8e40af844b623
https://news1live.com/detail/9630000056823
https://www.thansettakij.com/content/politics/436740?as
https://www.thansettakij.com/content/politics/436747?as
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1 มิถุนำยน 2020 เวลำ 16:23  

"บิ๊กตู่" โยน "พปชร." เปลี่ยน "กก.บห." อย่าเอาผมไปเกี่ยว 

 
"บิ๊กตู่" ปัด ไม่เกี่ยวข้อง "พปชร." เปลี่ยน "กก.บห." โยนเรื่องพรรค ยัน พิจำรณำปรับ "ครม." ด้วยตัวเอง แต่ยัง

ไม่ถึงเวลำ  
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี  และรมว.กลำโหม ให้สัมภำษณ์ถึงกำรลำออก

ของกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ว่ำ ก็เป็นเรื่องของพรรคไม่ใช่หรือ ต้องมีกำรเลือกกันใหม่ เมื่อถำม
ว่ำ ส่งผลให้ต้องมีกำรปรับครม. เลยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่ำวว่ำ "ไม่เกี่ยวกับผมสักอัน เป็นเรื่องของพรรค
กำรเมือง ผมจะพิจำรณำเรื่องกำรปรับครม.ด้วยตนเอง แต่ถึงวำระจ ำเป็นที่ต้องปรับหรือยัง เป็นเรื่องของผม ตอนนี้ยังไม่
มี ยังไม่ตอบ ยังไม่ถึงเวลำที่ผมจะคิดเรื่องนี้ เข้ำใจไหม พูดหลำยทีแล้วไม่ใช่หรือ วันนี้ประชำชนเดือดร้อนอยู่มำกมำย
มหำศำล และเป็นธรรมดำของพรรคเขำที่จะมีกำรปรับคณะกรรมกำรบริหำรพรรค ก็เรื่องของเขำ เป็นเรื่องของพรรค
พลังประชำรัฐ ผมก็เห็นหลำยพรรคเขำก็ปรับกรรมกำรบริหำรพรรคมำตลอด  ครั้งนี้ก็อย่ำลืมว่ำเขำจัดตั้งมำก่อน
เลือกตั้ง มันก็นำนพอสมควรแล้ว ก็เป็นเรื่องของเขำที่จะพิจำรณำต่ำงๆ อย่ำเอำผมไปเกี่ยวเลย ผมไม่ได้เป็นสมำชิก
พรรค เป็นเรื่องของพรรค ไม่เก่ียวกับเรื่องครม." 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11793?line=  
  
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/11793?line
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01 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 17:43 น.     

'อุตตม-สนธิรัตน'์พ้นต าแหน่งหัวหน้า-เลขาฯพรรค หลัง 18 กก.บห.พปชร.ลาออก เตรียม

เลือกชุดใหม่ 45 วัน 

 
 
1 มิ.ย.63 - ที่พรรคพลังประชำรัฐ นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และรองหัวฟหน้ำพรรคพลังประชำ

รัฐ แถลงว่ำ ตนได้รับแจ้งจำกกรรมกำรบริหำรพรรค 18 คน พร้อมส่งหนังสือลำออก โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 
เป็นต้นไป ส่งผลให้กรรมกำรบริหำรพรรคชุดเก่ำ 34 คน ที่มีนำยอุตตม สำวนำยน เป็นหัวหน้ำพรรค ส่งผลให้เป็นเพียง
รักษำกำรแทน โดยตนจะยื่นหนังสือลำออกของทั้ง 18 คนให้แก่นำยอุตตมภำยในวันนี้ อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับขั้นตอน
เป็นไปตำมข้อบังคับพรรคพลังประชำรัฐข้อที่ 15 วรรคสำม เมื่อคณะกรรมกำรว่ำงลงเกินกึ่งหนึ่ง  มีผลท ำให้
กรรมกำรบริหำรพรรคพ้นต ำแหน่งทั้งคณะ จ ำเป็นต้องตั้งกรรมกำรชุดใหม่ภำยใน 45 วัน และให้กรรมกำรชุดรักษำกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกรรมกำรชุดใหม่ ซึ่งพรรคพลังประชำรัฐไม่ได้ประชุมใหญ่มำตั้งแต่ 26 ม.ค. จึงอยำกให้
สื่อมวลชนจับตำว่ำจะมีกำรประชุมในวันใด และเชื่อว่ำนำยอุตตมจะจัดประชุมเพรำะเป็นคนรักษำกฎระเบียบ 

นำยไพบูลย์ กล่ำวต่อว่ำ ส่วนเหตุผลของกรรมกำรที่ลำออกเพรำะเป็นเรื่องธรรมดำเมื่อถึงเวลำหนึ่งจะต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้กำรท ำงำนของพรรคดีขึ้น และเป็นเอกสิทธิ์ของกรรมกำรแต่ละคนที่ต้องกำรให้เป็นไปตำมข้อบังคับข้อที่ 
15 ส่วนรำยละเอียดอ่ืนๆ เช่น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี เหมำะสมเป็นหัวหน้ำพรรคคนใหม่หรือไม่ ตน
ไม่ขอตอบแต่มองว่ำท่ำนเป็นเสำหลักของพรรคพลังประชำรัฐอยู่แล้ว 

เมื่อถำมว่ำ มีควำมขัดแย้งใดในพรรคหรือไม่ นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ  ตนไม่ขอก้ำวล่วง เพรำะวันนี้ตนมำแถลง
เพรำะเป็นรองหัวหน้ำและท ำหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมำยในพรรคให้เป็นไปตำมข้อบังคับ 

ถำมว่ำ เหตุผลกำรยื่นใบลำออกของกรรมกำรบริหำรพรรคหลังผ่ำน พ.ร.ก.กู้เงิน  3 ฉบับ 1.9 ล้ำนล้ำนบำท 
เกี่ยวกับทีมเศรษฐกิจหรือไม่ นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ วันที่ 1  มิ.ย. ถือเป็นวันดี ไม่มีนัยยะใดๆท้ังสิ้น เรื่องดังกล่ำวเป็นเรื่อง
ภำยในพรรค 
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ส ำหรับรำยชื่อกรรมกำรบริหำรพรรค ที่ยื่นลำออก  18 คน ประกอบด้วย 1.นำยสันติ พร้อมพัฒน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ  2.
นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 3.นำยสุพล ฟองงำม 4.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ส.ส.พะเยำ  5.นำยบุญสิงห์ 
วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ  6.นำยไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก ำแพงเพชร  7.นำยนิโรธ สุนทรเลขำ ส.ส.นครสวรรค์ 8.นำยสัมพันธ์ 
มะยูโซ๊ะ ส.ส.นรำธิวำส  9.นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ   10.นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ  11.นำยชำญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.กทม. 12. นำยสกลธี ภัทรธิยกุล 13.นำยสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ 14. นำยสุ
รชำติ ศรีบุษกร ส.ส.พิจิตร 15.นำยนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง  16.นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ  17.นำยสมศักดิ์ 
เทพสุทิน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และ18.นำยพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ  ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67552  
ข่ำวที่เก่ียวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000056997  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/67552
https://mgronline.com/politics/detail/9630000056997
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วันท่ี 2 มิถุนำยน 2563 - 09:16 น. 

จับตาประชุมใหญ่ พปชร.รื้อ กก.บห.ชดุใหญ ่หลัง 18 กก.บห.ไขก๊อก  
‘อุตตม’ โยน ส.ส.ตัดสนิ 

 
จับตาประชุมใหญ่ พปชร.รื้อ กก.บห.ชุดใหญ่ หลัง 18 กก.บห.ไขก๊อก-บีบเลือก หน.-เลขาใหม่ใน 45 วัน 

‘อุตตม’ โยนส.ส.ตัดสิน ‘บิ๊กตู’่ ลั่นปรับ ครม.นายกฯดูเอง 
 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกกรณีควำมขัดแย้งภำยใน  พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มี

กระแสข่ำวมำอย่ำงต่อเนื่องว่ำกรรมกำรบริหำรพรรค (กก.บห.) จำกจ ำนวน 34 คน จะมีผู้ยื่นใบลำออก18 คน เพ่ือให้มี
กำรเลือกหัวหน้ำพรรค เลขำธิกำรพรรค ท ำให้เกิดกำรจับตำว่ำ การประชุมใหญ่เพื่อเลือก กก.บห.ใหม่จะท าได้หรือไม่ 
เนื่องจากติดภาวะฉุกเฉิน ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ ได้มีกรรมกำรบริหำรพรรคยื่นใบลำออกแล้ว 18 คน ประกอบด้วย 1.นำยสันติ 
พร้อมพัฒน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 2.นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 3.นำยสุพล ฟองงำม 4.ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่ำ ส.ส.พะเยำ 5.นำยบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 6.นำยไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก ำแพงเพชร 7.นำยนิโรธ สุนทรเลขำ 
ส.ส.นครสวรรค์ 8.นำยสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นรำธิวำส 9.นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 10.นำยพุทธิพงษ์ 
ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ11.นำยชำญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.กทม. 12.นำยสกลธี ภัททิยกุล 13.นำยสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 
ส.ส.ชัยภูมิ 14.นำยสุรชำติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร 15.นำยนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง 16.นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ 17.นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และ 18.นำยพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 

นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรค พปชร. กล่ำวว่ำ ได้รับหนังสือลำออกจำก กก.บห.พรรค 18 คน จึงได้
ท ำหนังสือเรียนไปยังหัวหน้ำพรรค พปชร.ว่ำมี กก.บห.พรรคประสงค์ลำออก การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ 
เป็นต้นไป เมื่อลาออก 18 คน เป็นเหตุให้ต าแหน่ง กก.บห.พรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่ง มีผลให้ กก.บห.พรรค พปชร.ทั้ง
คณะต้องพ้นจากต าแหน่ง และตำมข้อบังคับพรรค พปชร. 15 วรรค 3 ระบุ ให้ต้องเลือกตั้ง กก.บห.พรรคชุดใหม่
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ กก.บห.พรรคพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ 
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ขณะที ่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ว่ำ เป็นเรื่องของพรรค ไม่เก่ียวกับผมเป็นเรื่อง
ของพรรคกำรเมือง ส่วนจะส่งผลให้มีกำรปรับ ครม.หรือไม่นั้นจะพิจำรณำด้วยตนเอง แต่ถึงวำระจ ำเป็นที่ต้องปรับ ครม.
หรือยัง เป็นเรื่องของผม ตอนนี้ยังไม่มี ยังไม่ตอบ ยังไม่ถึงเวลำที่ผมจะคิดเรื่องนี้ พูดหลำยทีแล้วไม่ใช่หรือ วันนี้ประชำชน
เดือดร้อนอยู่มำกมำยมหำศำล และเป็นธรรมดำของพรรคเขำที่จะมีกำรปรับ กก.บห.พรรค ก็เรื่องของเขำ เป็นเรื่องของ
พรรค พปชร. ผมก็เห็นหลำยพรรคเขำก็ปรับ กก.บห.มำตลอด ครั้งนี้ก็อย่ำลืมว่ำเขำจัดตั้งมำก่อนเลือกตั้ง มันก็นำน
พอสมควรแล้ว ก็เป็นเรื่องของเขำที่จะพิจำรณำต่ำงๆ อย่ำเอำผมไปเกี่ยวเลย ผมไม่ได้เป็นสมำชิกพรรค เป็นเรื่ องของ
พรรค ไม่เก่ียวกับเรื่อง ครม. 

ด้ำน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์พรรคพลังประชำรัฐ (พป
ชร.) ตอบค ำถำมถึงกรณีถ้ำพรรคมีมติเลือกเป็นหัวหน้ำพรรค ว่ำ ไม่รู้ เป็นเรื่องของ กก.บห. ไม่รู้เรื่อง เมื่อถำมย้ ำว่ำ ถ้ำมี
กำรเสนอให้เป็นหัวหน้ำพรรคจะไม่ปฏิเสธใช่หรือไม่ โดย พล.อ.ประวิตรไม่ได้ตอบค ำถำม เพียงหันมำยิ้ม 

ส่วน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ในฐำนะหัวหน้ำพรรค พปชร. กล่ำวถึงกำร
ลำออกของกก.บห.พรรค 18 คน ว่ำ เป็นไปตำมข้อบังคับพรรค แต่ยืนยันกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นควรต้องมำ
จำก ส.ส. ที่ตัดสินใจว่ำ จะให้พรรคเดินไปในทิศทำงไหน ไม่ใช่กรรมกำรบริหำรพรรค 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน ในฐำนะเลขำธิกำรพรรค พปชร. กล่ำวว่ำ กำรเปลี่ยนแปลง
ในพรรค ไม่จ ำเป็นที่ต้องให้ กก.บห.พรรคต้องลำออก แต่กำรเปลี่ยนแปลงควรเกิดขึ้นในที่ประชุมใหญ่พรรค ซึ่งในพรรค 
พปชร.ไม่มีควำมแตกแยก แต่เป็นควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ในกรอบของระบอบ
ประชำธิปไตย ต้องฟังเสียง ส.ส.น่ำเสียดำยที่กำรเปลี่ยนแปลง ไม่น่ำเกิดขึ้นในเวลำนี้ ในเวลำที่นำยกฯ บอกให้หยุด
ปัญหำทำงกำรเมืองเอำไว้กอ่น แต่มีคนบำงกลุ่มต้องกำรเล่นกำรเมืองเพ่ือผลประโยชน์ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2211705 
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วันจันทร์ ท่ี 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 18.29 น. 

'2 กุมาร'ซัดกลับ 18 กก.บห.ลาออก เล่นการเมืองเพื่อตัวเอง 'ไม่คิดถึงประชาชน' 

 
 
จำกกรณีที่มีกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ( พปชร.) ลำออกพร้อมกันจ ำนวน 18 คน เพื่อเดินเกมบีบให้มี

กำรเปลี่ยนตัวนำยอุตตม สำวนำยน ออกจำกต ำแหน่งหัวหน้ำพรรค พปชร.นั้น 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2563 นำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ให้สัมภำษณ์

ขณะเดินทำงไปร่วมงำนครบรอบ 20 ปีเครือเนชั่น กรณีกำรลำออกของกรรมกำรบริหำรพรรค 18 คนว่ำ กำรลำออก
ดังกล่ำวสำมำรถท ำได้ในทำงกำรเมือง แต่กำรเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นควรต้องมำจำก ส.ส.ที่ตัดสินใจว่ำ จะให้พรรค
เดินไปในทิศทำงไหน ไม่ใช่กรรมกำรบริหำรพรรค 

ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่ำ ยังไม่ใช่เวลำที่จะมำพูดเรื่องตัวบุคคล วันนี้น่ำจะเป็นเวลำที่ท ำงำนเพ่ือคนไทย เพ่ือประเทศ
ไทยมำกกว่ำ พรรคเพิ่งผ่ำนกฏหมำยส ำคัญ พรรคมีหน้ำที่ต้องสนับสนุนนำยกรัฐมนตรี เดินหน้ำประเทศไทย มำกกว่ำท ำ
กำรเมือง 

ทำงด้ำนนำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำน ในฐำนะเลขำธิกำรพรรค พปชร. กล่ำวว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงใน
พรรค ไม่จ ำเป็นที่ต้องให้กรรมกำรบริหำรพรรคต้องลำออก แต่กำรเปลี่ยนแปลงควรเกิดขึ้นในที่ประชุมใหญ่พรรค และ
น่ำเสียดำยที่กำรเปลี่ยนแปลงไม่น่ำเกิดขึ้นในเวลำนี้ ในเวลำที่นำยกรัฐมนตรี บอกให้หยุดปัญหำทำงกำรเมืองเอำไว้ก่อน 
ในเวลำที่ประเทศเผชิญปัญหำสถำนกำรณ์โควิด-19 ซึ่งประเทศยังต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์เลวร้ำย ภำคธุรกิจจะเผชิญ
ปัญหำใหญ่  ประชำชนจะตกงำน ส ำคัญที่สุดตอนนี้ไม่ใช่เวลำของกำรเมือง แต่มีคนบำงกลุ่มต้องกำรเล่นกำรเมือง เพ่ือ
ผลประโยชน์ใคร 

"ผมไม่เห็นด้วยกับกำรเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ ไม่ต้องกำรเห็นควำมแตกแยกทำงกำรเมือง ไม่อยำกเห็นกำรเมือง
เก่ำ ถ้ำผู้เล่นไม่ปฏิรูป ต้องคิดถึงประชำชนมำกกว่ำ คิดถึงตัวเอง อย่ำงไรก็ตำมพรรคไม่ได้แตกแยก เพียงแต่แตกต่ำงทำง
ควำมคิดเท่ำนั้น"นำยสนธิรัตน์ กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/496511   
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01 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 19:18 น.      

'เอี่ยม' เย้ย 'พปชร.' เวรกรรมมาไว ปฏิรูปการเมืองไม่มอียู่จริง 

 
1 มิ.ย.63 - นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่ำวถึงกรณี 18 กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำ

รัฐลำออก เพ่ือบีบ นำยอุตตม สำวนำยน หัวหน้ำพรรค นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขำธิกำรพรรค พ้นเก้ำอ้ี ว่ำ ในที่สุด
เรื่องที่เป็นข่ำวลือมำก่อนหน้ำนี้ คือ ข่ำวจริงที่มำก่อนเวลำอันควร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.
กลำโหม หมดเวลำจะลอยตัวเหนือปัญหำอีกต่อไป ถ้ำควำมพยำยำมในกำรด ำเนินกำรบีบนำยอุตตม เพ่ือผลักดันพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นมำเป็นหัวหน้ำพรรค พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ทรำบเรื่องมำก่อน ก็เตรียมตัวเลือกตั้งใหม่ได้เลย เวร
กรรมมำไว ควำมขัดแย้งแตกแยกในพรรคพลังประชำรัฐรอบนี้หนักเกินเยียวยำ รัฐธรรมนูญที่เคยท ำให้พรรคพลังประชำ
รัฐได้ประโยชน์ ถึงเวลำได้รับโทษ เกิดผลกระทบในทำงลบ เพรำะระบบพรรคกำรเมืองอ่อนแอ เป็นหลักฐำนส ำคัญว่ำ
กำรปฏิรูปกำรเมืองไม่มีอยู่จริง แบ่งมุ้ง ตั้งก๊วน แยกก๊ก ประลองก ำลัง แย่งชำมข้ำว ในขณะที่ประชำชนเดือดร้อนจำก
สำรพัดวิกฤต หำกมีโอกำสในครั้งหน้ำประชำชนจะให้ค ำตอบว่ำต้องเลือกอย่ำงไรถึงจะได้พรรคกำรเมืองที่เป็นที่พ่ึงที่หวัง
แก้ปัญหำให้ประชำชนได้ในทุกสถำนกำรณ์ 

"ปัญหำกำรเมืองในพรรคพลังประชำรัฐ อำจท ำให้รัฐบำลขำดสมำธิ ออกมำตรกำรผิดพลำด ขำดประสิทธิภำพ 
ไร้ประสิทธิผล มุ่งแก้แต่ปัญหำของตัวเอง จนละทิ้งปัญหำของประเทศชำติและประชำชน" นำยอนุสรณ์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67561 
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จันทร์ที่ 1 มิถุนำยน 2563 เวลำ 22.00 น.                      

คาด 2 สัปดาห์'พปชร.'โล๊ะของเก่า ตั้งขุนพลใหม่ชู'บิ๊กป้อม'ขึ้นแท่น  

 
           คำด 2 สัปดำห์ ตั้งขุนพล พปชร.ชุดใหม่ รอแห่ “บิ๊กป้อม” ขึ้นแท่นหัวหน้ำพรรคคนใหม่   ลุ้น“กลุ่มสำมมิตร- 
วิปรัฐบำล” นั่งแม่บ้ำนพรรค  ส่วนปรับครม.โล๊ะ “สมคิด -3 กุมำร” ขณะที่ “สุริยะ”จ่อคัมแบคก.พลังงำน  ด้ำน“สุชำติ-
อนุชำ-นฤมล”ลุ้นรมต.ป้ำยแดง 

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ ส ำหรับควำมเคลื่อนไหวของกลุ่มต่ำงๆ ในพรรคพลังประชำรัฐ ภำยหลัง
จำกที่ 18 กรรมกำรบริหำรพรรคยื่นใบลำออก แล้ว  โดยมีนำยไพบูลย์ นิติตะวัน  รองหัวหน้ำพรรค เป็นผู้มำยื่นเอกสำร  
ลงเลขรับที่ 134/2563 ลงวันที่  1 มิ.ย. เวลำ 14.00น.  โดยเจ้ำหน้ำที่พรรคได้ตรวจเอกสำรควำมถูกต้อง จำกนั้นได้ส่ง
ตัวแทนไปยื่นต่อ กกต.ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เพ่ือให้รับทรำบแล้ว จำกนี้นำยอุตตม  สำวนำยน ในฐำนะ
รักษำกำรหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ จะต้องเรียกประชุมรักษำกำรคณะกรรมกำรบริหำรพรรคที่เหลือ 16 คน เพ่ือตั้ง
กรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่  โดยขั้นตอนนี้มีกำรประมำณกำรว่ำน่ำจะอยู่ในช่วงเวลำ 2 สัปดำห์นับจำกนี้ที่ต้องท ำ
ขั้นตอนธุรกำรให้แล้วเสร็จ 
 ส ำหรับคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ จะต้องเป็นไปตำมสัดส่วนโควตำของแกนน ำแต่ละกลุ่มรวมถึงแบ่ง
ตำมรำยภำค เข้ำมำเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคเพ่ือคำนอ ำนำจซึ่งกันและกัน โดยอำจจะมีรำยชื่ อของคณะกรรมกำรที่
ลำออกไปแล้ว มำร่วมเป็นคณะกรรมกำรชุดใหม่   ส่วนแคนดิเดตหัวหน้ำพรรคใหม่ยังมีชื่อเพียงคนเดียวแบบไร้คู่แข่ง คือ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคตำมที่มีกระแสข่ำวมำตั้งแต่ต้น   

ส่วนต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรคยังต้องจับตำ ระหว่ำงกลุ่มวิปรัฐบำลที่มีนำยสันติ พร้อมพัฒน์   รมช.คลัง เจ้ำของ
ตึกท่ีท ำกำรพรรคใหม่  เป็นตัวเก็ง และกลุ่มสำมมิตร ภำยใต้กำรน ำของนำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสำหกรรม  ที่อยู่
ระหว่ำงกำรตัดสินใจจะนั่งต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรคหรือสนับสนุนให้นำยอนุชำ นำคำศัย รักษำรองหัวหน้ำพรรคเข้ ำมำ
ท ำหน้ำที่แทน   โดยขั้นตอนกำรตั้งกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ แกนน ำระดับสูงในพรรคได้ส่งสัญญำณต้องท ำให้เรียบร้อย
ภำยในสัปดำห์หน้ำ เพ่ือให้ปัญหำ “คลื่นใต้น้ ำ” ของกลุ่มต่ำงๆ ในพรรค ในเวลำนี้ ได้จบลงก่อนที่จะได้มีกำร ปรับ ครม.
ต่อไป 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

37 

 

 รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ   ขณะที่ควำมเคลื่อนไหวในกำรปรับครม. หลังจำกที่ นำยอุตตม  รมว.คลัง  นำยสนธิรัตน์  
สนธิจิรวงศ์   รมว.พลังงำน เลขำธิกำรพรรค พ้นจำกต ำแหน่งกำรบริหำรงำนในพรรคแล้ว รวมถึงนำยสุวิทย์  เมษินทรีย์ 
รมว.กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์วิจัย และนวัตกรรม  ก็เป็นที่จับตำว่ำอยู่ในข่ำยที่จะถูกปรับ ออกยกทีม “3 กุมำร” 
รวมถึงหัวหน้ำทีมอย่ำงสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี หัวหน้ำทีมเศรษฐกิจ ก็คำดว่ำจะโดนปรับออกด้วย
เช่นเดียวกัน   
 ส่วนรำยชื่อหำกมีกำรปรับครม. ตำมที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม เห็นว่ำถึง
เวลำที่จะปรับครม. ในส่วนของพรรคพลังประชำรัฐ อำจมีสลับกระทรวง โดยมีชื่อของนำยสุริยะ  เป็นตัวเต็งที่จะเป็น 
รมว.พลังงำน ตำมโผแรกก่อนที่จะมีกำรตั้งรัฐบำล  และยังมีแคนดิเดตรัฐมนตรี อีก 3 คน ได้แก่ นำยอนุชำ นำคำศัย  
ส.ส.ชัยนำท  นำยสุชำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ประธำนส.ส.พรรค  นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  โฆษกประจ ำส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี เป็นต้น 
  รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ ส ำหรับในส่วนของทีมเศรษฐกิจนั้น หำกมีกำรปรับ นำยสมคิด ออกจำกรองนำยกรัฐมนตรี  
ทำงผู้ใหญ่ในรัฐบำลได้มีกำรทำบทำมบุคคลภำยในมำด ำรงต ำแหน่งแทน  โดยเบื้องต้นเป็นผู้บริหำรระดับสูงในแวดวง
ธนำคำรแห่งหนึ่งรวมถึง อดีตผู้บริหำรระดับสูงในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ด้วย. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/777662 
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02 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 07:04 น.      

แฉเบื้องหลัง 18 กก.บห.พลังประชารัฐลาออก! ก๊วน'วิรัช-ธรรมนัส' ร้าวลึกจนวินาทีสุดท้าย 

 
 
2 มิ.ย.63- ผู้สื่อข่ำวรำยงำนกรณี 18 กรรมกำรบริหำรพรรค (กก.บห.) พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ยื่นหนังสือ

ลำออก เพ่ือให้มีกำรประชุมใหญ่วิสำมัญเพ่ือเลือก กก.บห.ชุดใหม่ ภำยใน 45 วันนั้น  เป็นที่น่ำสังเกตว่ำไม่มีชื่อของนำย
วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และประธำนวิปรัฐบำล นำยสุชำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี และประธำน ส.ส. รวมถึงนำย
อนุชำ นำคำศัย ส.ส.ชัยนำท ที่ก่อนหน้ำนี้ เป็นกลุ่มที่ต้องกำรให้มีกำรเปลี่ยนแปลง กก.บห.  

ขณะเดียวกัน กลับปรำกฏชื่อ กก.บห. โดยเฉพำะกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส ที่เพ่ิงจะไปประชุมให้ก ำลังใจนำยอุตตม 
สำวนำยน และนำยสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  ที่ห้อง 419 อำคำรรัฐสภำ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. โดยมีรำยงำนว่ำ กก.บห.
บำงส่วนที่ไปร่วมประชุมกับ ร.อ.ธรรมนัส แต่มีชื่อเป็น 1 ใน กก.บห.ที่ลำออกด้วย รู้สึกเครียด เพรำะท ำให้คนมองว่ำ คน
ที่มีรำยชื่อคือ คนสร้ำงควำมวุ่นวำยในพรรคในช่วงที่ผ่ำนมำ และกลำยเป็นคนหักหลังเพ่ือน ในขณะที่กลุ่มคนที่ ควำม
เคลื่อนไหวจะเปลี่ยนแปลงตลอดกลับไม่มีชื่อ  
 ทั้งที่ตอนไปเซ็นใบลำออกไว้กับ พล.อ.ประวิตร ได้เซ็นกันทุกคน แต่กลับเลือกมำแค่ 18 คน และในจ ำนวนนี้
หลำยคนเป็นกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ำ เรื่องกำรเลือกรำยชื่อ 18 คนนี้ พล.อ.ประวิตรไม่น่ำจะรู้เรื่อง โดย
มี ส.ส.บำงส่วนก ำลังพยำยำมติดต่อ พล.อ.ประวิตร เพ่ือขอเข้ำพบระบำยควำมอัดอ้ัน ส่วนที่ไม่มีกำรออกมำตอบโต้หรือ
สัมภำษณ์ เนื่องจำกไม่ต้องกำรให้ถูกมองว่ำ หักกับ พล.อ.ประวิตร. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67589 
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2 มิ.ย. 2563 08:10 น. 

แฮชแท็ก #พลังประชารัฐ ยังร้อนแรง หลังกรรมการบริหารพรรคพ้นเก้าอี้ยกชุด 

 
แฮชแท็ก #พลังประชำรัฐ ยังร้อนแรงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังกรรมกำรบริหำรพรรค 18 คน ยื่นใบลำออกพ้น

เก้ำอ้ียกชุด ส่งผลให้ "อุตตม สำวนำยน" หลุดจำกหัวหน้ำพรรคเป็นรักษำกำรแทน 
วันที่ 2 มิถุนำยน 2563 ภำยหลังมีรำยงำนว่ำ กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ (กก.บห.) ทั้ง 18 คน ยื่นหนังสือ
ลำออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 เป็นต้นไป ส่งผลให้กรรมกำรบริหำรพรรคชุดเก่ำทั้ง 34 คน ที่มี นำยอุตตม สำว
นำยน เป็นหัวหน้ำพรรคนั้น ต้องเป็นเพียงรักษำกำรแทนเท่ำนั้น และจ ำเป็นต้องตั้งกรรมกำรชุดใหม่ภำยใน 45 วัน 

นอกจำกนี้ยังมีกระแสข่ำวว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี จะขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรคพลัง
ประชำรัฐอีกด้วย ท ำให้กระแสในโลกออนไลน์ โดยเฉพำะทวิตเตอร์มีกำรติดแฮซแท็ก #พลังประชารัฐ พูดถึงประเด็นนี้
กันจ ำนวนมำก จนแฮชแท็กดังกล่ำวติดเทรนด์ทวิตเตอร์ 
ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้สัมภำษณ์ถึงกรณี กก.บห.ยื่นใบลำออก โดยปฏิเสธว่ำ  ไม่รู้ ไม่ได้เป็น
กรรมการบริหารพรรค ไม่รู้เรื่อง 

เมื่อถำมอีกว่ำ ได้รับทรำบมำก่อนหรือไม่ว่ำ กก.บห.ลำออก พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ "ไม่มี-ไม่รู้เรื่อง" เมื่อถำม
ย้ ำว่ำ ในฐำนะเป็นประธำนยุทธศำสตร์พรรคจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ  การด าเนินการเป็น
เรื่องของเขา แต่กลมเกลียวกันอยู่แล้ว 
เมื่อถำมย้ ำว่ำ ถ้ำกรรมกำรบริหำรพรรคพ้นสภำพ ส่งผลให้เลือก กก.บห.กรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่จะรับเป็นหัวหน้ำ
พรรคหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่ำวปฏิเสธอีกว่ำ ไม่มี ไม่รู้ 
ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ แสดงว่ำถ้ำมีกำรเสนอให้เป็นหัวหน้ำพรรค จะไม่ปฏิเสธใช่หรือไม่ โดย พล.อ.ประวิตร ไม่ได้ตอบค ำถำม 
เพียงหันมำยิ้ม และข้ึนรถออกไปทันที. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/society/1859148 
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1 มิถุนำยน 2020 เวลำ 14:11  

"ส.ส.ก้าวไกล" รับไร้หลักฐาน ส.ส.ได้สิทธิ์งาบงบ 80 ล้านใน พ.ร.ก.กู้เงินล้านล้านบาท 

 
หลัง ส.ส.พรรคก้าวไกล เปิดหัวประเด็น ส.ส.ได้รับงบ80ล้านบาท ล่าสุดมาแถลงยืนยันว่าไร้หลักฐาน เพราะได้ยินแค่

พูดกันมา 

            นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงที่รัฐสภำ ยอมรับถึงข้อมูลที่
ได้อภิปรำยในที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม วำระพระรำชก ำหนด (พ.ร.ก.)  3 ฉบับเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ระบำดไวรัสโควิด-19 ว่ำ ในกำรจัดสรรงบฟื้นฟูเศรษฐกิจ  4 แสนล้ำนบำทใน พ.ร.ก.ให้อ ำนำจ
กระทรวงกำรคลังกู้เงิน วงเงิน 1 ล้ำนล้ำนบำท พบว่ำมีกำรจัดส่วนให้โครงกำรที่ ส.ส.เสนอ คนละ 80 ล้ำนบำท ว่ำ คนไม่มี
หลักฐำนที่ชัดเจน แต่ได้ยินกำรพูดคุยของส.ส.ทั้ง ส.ส.พรรคฝ่ำยค้ำน และส.ส.พรรครัฐบำล แต่ตนไม่ขอเปิดเผยรำยละเอียดว่ำ 
ส.ส.รัฐบำลที่พูดคุยกันนั้นเป็นพรรคกำรเมืองใด อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรที่จะจัดสรรให้ ส.ส. นั้นจะเป็นกำรจัดสรรผ่ำนผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด ตำมโครงกำรที่ส.ส.ในพ้ืนที่เป็นผู้เสนอ โดยมีงบก ำหนดให้สูงถึง 80 ล้ำนบำท ทั้งนี้พฤติกรรมดังกล่ำวตนขอให้
ภำคประชำสังคม และสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบหำกพบข้อมูลขอให้ส่งมำยังที่พรรคก้ำวไกล  
            นำยพิจำรณ์ กล่ำวด้วยว่ำส ำหรับกำรตรวจสอบในรำยละเอียดนั้น หำกสำมำรถท ำได้ภำยใต้กรรมำธิกำร (กมธ.) 
วิสำมัญ จะเสนอให้ตั้งดิจิตอล แพลตฟอร์ม เพ่ือพิจำรณำข้อมูลกำรใช้จ่ำย แทนกำรรอรับรำยงำนจำกรัฐบำล ใน 3- 6 เดือน 
ส่วนกรณีที่หลำยฝ่ำยกังวลว่ำเมื่อมีกมธ.วิสำมัญ ที่จะประกอบด้วย ส.ส.หลำยพรรคกำรเมืองและอำจมีส.ส.ที่ ได้รั บ
ผลประโยชน์ร่วมเป็นกมธ. นั้น ตนขอเรียกร้องให้ส.ส.ให้ควำมร่วมมือต่อกำรตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวด้วย 

เมื่อผู้สื่อข่ำวถำมว่ำกำรใช้งบฟื้นฟูตำมพ.ร.ก. จะบอกสังคมให้จับตำพรรคแกนน ำรัฐบำลหรือพรรคร่วมรัฐบำล
มำกกว่ำ กันน.ส.ศิริกัญญำ ตันสกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล  ตอบค ำถำมแทนว่ำ โดยกลไกกำรจัดสรรงบประมำณที่
ส.ส.ต้องน ำเสนอโครงกำรผ่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนั้นต้องติดตำมใน 2 ทำง คือ ทั้งกระทรวงมหำดไทยและ ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด.  
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11780?line= 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://news1live.com/detail/9630000056842  
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/11780?line
https://news1live.com/detail/9630000056842
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วันจันทร์ ท่ี 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 14.51 น. 

สีข้างถลอก!‘ก้าวไกล’พลิกลิ้นอ้างไร้หลักฐานปมแจกเงิน สส. 80 ล. แก้เขินชวนจับตา 

 
แค่ฟังเขามา! ‘พิจารณ์’ เงิบ กลับล าอ้างไร้หลักฐานปมแจกเงินส.ส. 80 ล้าน แก้เขินชวนประชาชนร่วมจับตา-ส่ง
ข้อมูลโกงให้ตรวจสอบ 

1 มิถุนำยน 2563 ที่รัฐสภำ นำยพิจำรณ์ เชำวพัฒนำวงศ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และรองหัวหน้ำพรรคก้ำวไกล 
กล่ำวถึงกรณีที่มีกำรกล่ำวหำว่ำที่พรรคก้ำวไกลออกมำแฉถึงกำรให้เงิน ส.ส.หัวละ 80 ล้ำนบำทโดยไม่มีหลักฐำน ว่ำ 
งบประมำณที่ตนได้ยินมำเมื่อช่วงเช้ำวันที่ 31 พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ เป็นกำรพูดคุยระหว่ำงส.ส.ด้วยกัน ทั้งในพรรค ฝ่ำย
ค้ำนและรัฐบำล ว่ำ จะมีกำรจัดสรรงบประมำณให้ 80 ล้ำนบำทส ำหรับส.ส.แต่ละคน ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ไม่มี แต่มีมำนำนแล้ว
ที่เรียกว่ำ “งบ ส.ส.”  ซึ่งเมื่อครั้งที่ตนเป็นกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณปี 63 ประเด็นนี้ก็มีเรื่อง
มำเข้ำหูเหมือนกัน 

ทั้งนี้ ในครั้งนั้นมีกำรพูดคุยในลักษณะนี้ว่ำมีกำรแบ่งปันงบ ส.ส.ตัวเลขอยู่ที่ 20-30 ล้ำนบำท แต่ตอนนั้นเรำท ำ
อะไรไม่ได้เพรำะขณะนั้นพรรคอนำคตใหม่ไม่มีส่วนร่วมในกำรพูดคุยเกี่ยวกับงบส.ส.ดังกล่ำว  แต่ครั้งนี้เมื่อตนได้ยินเรื่อง
นี้แล้วคิดว่ำจ ำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นพูดประเด็นนี้กลำงสภำ เพรำะอย่ำงน้อยให้ประชำชนได้รับรู้ว่ำมีเหตุกำรณ์ลักษณะนี้
เกิดข้ึน 

“จริงๆแล้วงบลักษณะนี้เคยมีมำอยู่แล้วเพรำะรัฐธรรมนูญไม่ได้ก ำหนดเอำไว้ แต่ส ำหรับรัฐธรรมนูญปี 60 มีกำร
บัญญัติในมำตรำ 144 ว่ำกำรที่ส.ส.จะผันงบลงพ้ืนที่ตนเองท ำไม่ได้ ถือว่ำผิดรัฐธรรมนูญและผิดกฎหมำย และขณะนี้
ประเทศเรำก ำลังอยู่ภำยใต้วิกฤตโควิด จึงจ ำเป็นต้องกู้เงินภำยใต้พ.ร.ก.ที่ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้ 1ล้ำนล้ำนบำท 
ซึ่งถือว่ำสูงที่สุดในประวัติกำรณ์ ดังนั้นงบที่ได้ควรจะจัดสรรและใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชนและ
ประเทศชำติ ต่อให้ไม่มีงบส.ส. ไม่มีกำรคอรัปชั่น กำรบริหำรจัดกำรที่ไม่มีประสิทธิภำพก็แย่อยู่แล้ว แต่ถ้ำยังมีกำรทุจริต 
แบ่งเค้กกัน ผมเห็นว่ำควำมหวังที่ไทยจะฟ้ืนฟูพลิกวิกฤตให้เป็นโอกำสก็ยำกเหลือเกิน” นำยพิจำรณ์ กล่ำว 

นำยพิจำรณ์ กล่ำวอีกว่ำ เมื่อมีงบลงไปแล้วท ำให้ส.ส.สำมำรถเลือกใช้ได้ว่ำจะใช้อย่ำงไรกับโครงกำรไหน  มี
โอกำสสูงมำกว่ำโครงกำรที่ดีๆมำจำกหน่วยงำนข้ำรำชกำร และโครงกำรที่ตอบสนองท้องถิ่นจริงอำจจะไม่เกิดขึ้นเพรำะ
ไม่ตรงกับผลประโยชน์นักกำรเมืองบำงคน บำงกลุ่มในท้องถิ่น โดยงบเหล่ำนี้จะไปถึงตัวส.ส. โดยผ่ำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
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ดังนั้นเป็นสิ่งที่ตนจ ำเป็นต้องพูดและส.ส.พรรคอ่ืนหลำยคนก็อยำกพูดตีแผ่ในเรื่องนี้  แต่พูดไม่ได้เพรำะเป็นกำรขัด
ผลประโยชน์กับเพ่ือนส.ส.ด้วยกัน 

“แม้สิ่งที่ผมพูดไปจะไม่มีหลักฐำน แต่เชื่อว่ำกำรที่ออกมำพูดลักษณะนี้อย่ำงน้อยจะเป็นกำรป้องปรำมหยุดยั้ง
สิ่งที่อำจจะเกิดขึ้น ส ำคัญที่สุดคือเรำต้องตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพ่ือตรวจสอบเงินกู้เหล่ำนี้” นำยพิจำรณ์ กล่ำว 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำหำกมีกำรทุจริตจริงตำมที่พรรคกล่ำวหำควรจะมีกำรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่ำงไร นำยพิจำรณ์ 
กล่ำวว่ำ เรำคิดว่ำเมื่อมีกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯทำงพรรคก้ำวไกลจะเสนอให้มีกำรสร้ำงดิจิทัลแพลทฟอร์ม  
เพ่ือที่จะจับทุกโครงกำรที่ใช้งบประมำณและมำตรกำรแก้ไขโควิด เพ่ือจะให้หน่วยงำนต่ำงๆที่ๆได้รับงบประมำณมีหน้ำที่
ต้องส่งข้อมูลเข้ำมำ ซึ่งจะรวดเร็วกว่ำกำรให้ฝ่ำยบริหำรมำรำยงำนต่อสภำทุก3 เดือนหรือ6 เดือน ซึ่งจะรวดเร็วและ
ถูกต้องแม่นย ำมำกกว่ำด้วย ทั้งนี้ระบบดังกล่ำวจะได้ผลมำกน้อยแค่ไหนต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกส.ส.ทุกคน ซ่ึงเชื่อว่ำ
มีส.ส.หลำยคนที่เห็นประโยชน์ของประเทศชำติ 
ต่อข้อถำมว่ำหำกสำมำรถสำวไปถึงตัวบุคคลได้พรรคจะด ำเนินกำรยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญให้ถอดถอนหรือไม่  นำย
พิจำรณ์ กล่ำวว่ำ เรำจะด ำเนินกำรให้ถึงที่สุด แต่ตอนนี้ขอใช้กลไกลจำกคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯก่อน  จึงขอให้
ประชำชนที่พบเห็นพฤติกรรมเหล่ำนี้ส่งข้อมูลมำยังพรรค เรำยินดีน ำไปด ำเนินกำร 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/496439  
ข่ำวที่เก่ียวข้อง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/67576 

  

https://www.naewna.com/politic/496439
https://www.thaipost.net/main/pdetail/67576
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02 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 06:18 น.      

'ดร.เสรี'สวดยับ ส.ส.พปชร.เจียะป้าบ่อสื่อ แย่งอ านาจไม่เห็นหัวลุงตู่ ชาวบ้านเอือมพวก

นักการเมืองขี้โกง  

 
 
2 มิ.ย.63- ดร.เสรี วงษ์มณฑำ ผู้ร่วมก่อตั้งสถำบันทิศทำงไทย นักวิชำกำรด้ำนสื่อสำรมวลชนและกำรตลำด 

โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำ  กินอ่ิมแล้วว่ำงมำก ไม่มีอะไรท ำแล้วหรือ ถึงออกมำแสดงให้ชำวบ้ำนเห็นว่ำพรรคมีควำม
แตกแยก ช่วงชิงอ ำนำจ (สู่ผลประโยชน์?) 

รู้ตัวบ้ำงไหมว่ำชนะเลือกตั้งเพรำะอะไร ได้เป็นรัฐบำลเพรำะอะไร ส ำคัญผิดคิดว่ำตัวเองมีแสงในตัวกระนั้นหรือ 
ลองใช้สมองตรองดูให้ดีเถิด ประชำชนเขำจ ำใจเลือกบำงคนทั้งๆที่ไม่อยำกจะเลือก เพรำะเขำต้องกำรให้ลุงตู่เป็นนำยกฯ 
แล้วพวกคุณจึงได้ต ำแหน่งรัฐมนตรี และท ำให้ ครม. ของลุงตู่ไม่สง่ำงำม เพรำะมีคุณบำงคนได้ต ำแหน่ง 

กำรที่คุณขัดแย้งกันนี่ คุณมองไม่เห็นหัวลุงตู่เลยหรือ คุณไม่มีควำมเกรงใจลุงตู่เลยแม้แต่น้อย 
นอกจำกพวกคุณจะท ำสิ่งที่ไม่ควรท ำแล้ว คุณยังไม่รู้กำละเทศะด้วยนะ เวลำลุงตู่ก ำลังเหนื่อยกับกำรท ำงำน

ร่วมกับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ต่อสู้กับโควิด และต้องปรึกษำเจ้ำสัวในกำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจ ท่ำมกลำงกำรแซะ แขวะ 
ด่ำ หำเรื่องของฝ่ำยค้ำน แล้วคุณจะสร้ำงปัญหำให้รัฐบำลให้นำยกฯปวดหัวท ำไม 

คุณเคยเอำตำดู ใช้หูฟังบ้ำงไหมว่ำประชำชนเขำเอือมระอำนักกำรเมืองแค่ไหน จริงอยู่นักกำรเมืองที่เป็นคนเก่ง
คนดีพอมีอยู่ แต่นักกำรเมืองขี้โกง เล่นกำรเมืองเพ่ือผลประโยชน์มีมำกเหลือเกิน และส่วนมำกกระสันต์ที่จะเป็นรัฐมนตรี 
โดยไม่ประเมินควำมสำมำรถของตนเลย 

ลองใช้เวลำที่อยู่บ้ำนเพ่ือป้องกันกำรติดเชื้อโควิด คิดก ำจัดเชื้ออะไรบำงอย่ำงที่ท ำให้พวกคุณท ำสิ่งที่ประชำชน
มองว่ำ "ขั่ว" ให้หมดจำกควำมคิดของพวกคุณสักหน่อยดีไหมคะ เผื่อจะคิดได้ และท ำสิ่งที่เหมำะที่ควร 

พฤติกรรมของพวกคุณตอนนี้ท ำให้คนเกลียดนักกำรเมืองแล้วไม่อยำกเลือกตั้งค่ะ ถ้ำพวกเรำไม่อยำกให้มี
เลือกตั้ง อย่ำหำว่ำเรำนิยมเผด็จกำรนะคะ เรำอยำกได้คนเก่งมำเป็นรัฐมนตรีบริหำรประเทศค่ะ ไม่ใช่พวกคุณที่แสดง
อำกำรมองหำผลประโยชน์. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67587 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/67587
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02 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 06:40 น.      

ปรสิต!' ปิยบุตร'ถล่มพปชร.เรายอมเสียเสรีภาพให้รัฐเพ่ือได้พรรคการเมืองแบบน้ี 

มาเป็นรัฐบาลหรือ  

 
 
 
2 มิ.ย.63- นำยปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ แกนน ำกลุ่มก้ำวหน้ำ โพสต์ข้อควำมผ่ำน

เฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่ำ ตำมข่ำววิเครำะห์ของคุณวำสนำ นำน่วม หำกเป็นเช่นนั้น
จริง 

“ประชำชน” อยู่ตรงไหนในสมกำรกำรเมืองของพวกเขำ 
นี่คือดอกผลของรัฐประหำร 22 พค 2557 
เรำต้องกำรกำรเมืองไทยให้เป็นแบบนี้จริงๆหรือ? 
เรำจ่ำยภำษีไปเพื่อได้พรรคกำรเมืองแบบนี้มำเป็นรัฐบำล บริหำรงบประมำณที่มำจำกภำษีของพวกเรำอย่ำงนั้น

หรือ? 
เรำยอมเสียเสรีภำพให้รัฐเพ่ือได้พรรคกำรเมืองแบบนี้มำเป็นรัฐบำลหรือ? 
ได้เวลำ “ประชำชน” ผู้ทรงอ ำนำจสูงสุดของแผ่นดินนี้ จัดกำร “ปรสิต” ที่สูบกินเลือดเนื้อพวกเรำมำเกือบ

ทศวรรษแล้ว 
อย่ำปล่อยประเทศไทยที่เป็นของพวกเรำทุกคน ตกอยู่ในมือของคนพวกนี้อีกต่อไป. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67588 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/67588
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02 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 09:13 น.  

เพื่อไทยฟังธง!ความขัดแย้งในพปชร.ต้องแก้ด้วยการรื้อรัฐธรรมนูญ 

 

2 มิ.ย.63- นำยสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลรำชธำนี พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกำรลำออกของกรรมกำรบริหำรพรรค
พลังประชำรัฐ (พปชร.)ว่ำ เป็นเรื่องของภำยในพรรค พปชร.เพียงแต่เหตุที่เกิดขึ้นมันไม่สมเหตุสมผลเท่ำไร แต่สิ่งที่เป็น
ต้นเหตุของกำรเป็นปัญหำของระบบกำรเมืองของเรำ คือ รัฐธรรมนูญ2560 ที่ออกแบบมำให้พรรคกำรเมืองอ่อนแอ ท ำ
ให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยมำกมำย พอร่วมรัฐบำลก็ต่อรองกันสำรพัด พรรคใหญ่ก็แบ่งกลุ่มแบ่งก้อนก็ต่อรองต ำแหน่ง
เหมือนกัน 

เขำกล่ำวว่ำรัฐบำลที่มำจำกรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ ำนำจก็ต้องแก้ปัญหำรำยวันกับพรรคกำรเมืองที่ร่ วม
รัฐบำล นโยบำยที่สัญญำไว้กับประชำชนช่วงหำเสียงเลือกตั้ง ก็เป็นสัญญำที่ว่ำงเปล่ำ ไม่สำมำรถตอบสนองต่อประชำชน
ได้ ปีกว่ำที่ผ่ำนมำก็เห็นได้ชัดแล้วว่ำผลพวง ของรัฐธรรมนูญระบบสืบทอดอ ำนำจมั่นส่งผลสะเทือนขนำดไหน ทำงออก
ของประเทศเรำคือต้องแก้รัฐธรรมนูญ2560 โดยเร็ว กำรตั้งกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำเพ่ือแก้ไข รัฐธรรมนูญ2560 ไม่
ส่งผลอะไรในทำงปฎิบัติ แค่กำรซื้อเวลำเท่ำนั้นเอง ทุกฝ่ำยต้องเข้ำมำร่วมกันอย่ำงจริงใจ โดยเฉพำะ สว.ที่มำจำกระบบ
สืบทอดอ ำนำจ ต้องกล้ำออกมำสนับสนุนและท ำเพ่ือชำติบ้ำนเมือง ก่อนที่จะสำยไปกว่ำนี้. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67600 
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ลูกหาบ พปชร. ฟาดปาก เปิด 'สงคราม' ตัวแทน 
 

ศึกยึด-แย่ง-ชิง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กลับมาระอุอีกครั้ง หลังเปิดประชุมสภาถกเนื้อหา พ.ร.ก.กู้เงิน 

บรรดา ส.ส. ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว 

ต่อรอง บรรดา “แกนน า” ของกลุ่ม-ก๊ก-ก๊วน ส่ง “ลูกหาบ” ออกมาป่วนดิสเครดิต “คนในพรรคพปชร.” 
เลื่อยขากันเอง 

ขำประจ ำอย่ำง “สิระ เจนจาคะ” ส.ส.กทม. เด็กในคำถำ “กลุ่มสำมมิตร” ออกมำเขย่ำ “4กุมำร” พุ่งเป้ำไป
ที่ “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รมว.พลังงำน กดดันให้ลำออกจำกต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรคอีกครั้ง 
หำกจ ำกันได้ “สิระ” ก่อนหน้ำนี้มีแนวคิดดันให้ “เสี่ยแฮงค์” อนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนำท แกนน ำกลุ่มสำมมิตร ขึ้นนั่ง
เลขำธิกำรพปชร. “สิระ” ออกมำเขย่ำขำเก้ำอ้ี “สนธิรัตน์” ตั้งโต๊ะแถลงขับไล่พ้นพรรคด้วยวลี “เป็นภัยต่อความม่ันคง
ของพรรคและรัฐบาล” 

แต่แรงกดดันของ “กลุ่มสำมมิตร” ยังไม่มีพลังมำกพอที่จะซัด “สนธิรัตน์” ให้ตกเก้ำอ้ีเลขำธิกำรพรรคเพ่ือดึง
เก้ำอ้ี “รมว.พลังงำน” คืนมำได้ จนสุดท้ำยต้องม้วนเสื่อกลับบ้ำน “กลุ่มสามมิตร-เสี่ยแฮงค์” ต้องอกหัก คิดแผนเลื่อย-
คิดแผนยึดพรรคพปชร.มำใหม่ 

ต่อมำเมื่อ “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์
พรรคพปชร. ถูกดึงเข้ำมำอยู่ในเกมโค่น “4กุมำร” ท ำให้ “เสี่ยแฮงค์-เพื่อนใหม่” ลงแขกสหบำทำเลื่อยเก้ำอ้ี “หัวหน้ำ-
เลขำฯ” พรรคพปชร.อีกค ำรบ แต่กำรรบครั้งนี้เดิมพันต้องชนะเท่ำนั้น ไม่มีถอย 

“สิระ” ลูกหำบคนเดิม-คนดีของ “สำมมิตร” ตบกระเป๋ำออกแรงอีกเฮือก สู้เพ่ือผลักดันให้ “นำย” ได้สมหวัง 
มำครำนี้ เล่นบทเดิม ฟำดฟัน “หัวหน้ำ-เลขำฯ” พรรคพปชร. เพ่ิมเติม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ เข้ำไปอยู่ในลิสต์ หลัง “ผู้กองมนัส” แปรพักตร์มำอยู่ขั้วเดียวกับ “อุตตม-สนธิรัตน์” 
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ทว่ำ “อุตตม-สนธิรัตน์” ตั้งรับมำดี ไม่ยอมตกเป็นลูกไล่ให้หลอกด่ำอยู่ฝ่ำยเดียว โดยมอบหมำยให้  “วัชระ 
กรรณิการ์” โฆษกกระทรวงพลังงำน สมำชิกพรรคพปชร. คอยตอบโต้แทน ชนิดเก็บทุกเม็ด โต้กลับทุกดอก แบบไม่ให้
เสียรังวัด 

ศึกฝีปำก “สิระ” VS “วัชระ” จึงเป็นแค่ “สงครำมตัวแทน” ท่ำมกลำงศึกยึด-แย่ง-ชิง “พรรคพปชร.” ที่ระดับ 
“แกนน ำ” นั่งดูอยู่หลังฉำกปล่อยให้ “ลูกหำบ” ออกโรงมำฟำดฟันกันเอง 

หวังส่งสัญญำณไปยัง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรี รมว.กลำโหม ผู้มีบำรมีเหนือพรรค 
และมีอ ำนำจปรับ ครม.แต่เพียงผู้เดียว 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883104 
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'พปชร.แตก' ระดม ส.ส. งัดข้อ ปม 'พลังงาน'  
สามมิตรแยกทาง 'สมคิด' ซบ 'บิ๊กป้อม' 

 
 

สถานการณ์ความปั่นป่วนภายในพรรคแกนน ารัฐบาล เกิดความเคลื่อนไหวครั้งใหม่อีกระลอก โดยขั้วการเมือง

ในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ออกแรงวัดก าลังภายในกันอีกยก 

แต่ครั้งนี้ อำจจะเป็นกำรเตรียมจบศึก “ยึด-แย่ง” อ ำนำจกำรน ำในพรรค เพรำะ “กลุ่มสนับสนุนลุงป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรค พปชร. ก ำลังกุมควำม
ได้เปรียบมำกกว่ำ “กลุ่มสนับสนุนอุตตม” นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง หัวหน้าพรรคพปชร. 

ล่ำสุดกำรกดดัน “อุตตม” ด้วยกำรบีบให้กรรมกำรบริหำรพรรค พปชร. ลำออกจำกต ำแหน่ง เพ่ือส่งผลให้ 
“อุตตม” ต้องพ้นจำกเก้ำอ้ีหัวหน้ำพรรคตำมข้อบังคับพรรค “กลุ่มสนับสนุนลุงป้อม” ก ำลังอยู่ในสถำนกำรณ์ได้เปรียบ 
เมื่อเสียงข้ำงมำกไหลมำอยู่ในขั้วนี้ โดย “2 ส.” ทั้ง สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม , สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.
ยุตธิรรม สยบยอมสวามิภักดิ์ให้ “พล.อ.ประวิตร” 

เหตุที่ “สุริยะ-สมศักดิ์” ยอมตัดใจทิ้ง “ส.สมคิด” นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี “พ่ีชำย 2 ส.” 
ผู้ท ำคลอด “4กุมำร” เพรำะหลังค ำนวณทิศทำงลมแล้ว สู้อย่ำงไรก็ยำกที่จะเอำชนะ “พล.อ.ประวิตร” และหำกหวังยื้อ
ให้สถำนกำรณ์อึมครึมทอดเวลำยำวออกไป อำจจะท ำให้ “ตกขบวน” ได ้
“สุริยะ-สมศักดิ์” รู้ดีว่ำมีกลุ่ม-ก๊วนที่ไม่เป็นมิตรกับ “สำมมิตร” ที่เหลือเพียง “สองมิตร” หำกไม่ยอมกระโดดขึ้น 
“รถไฟสายลุงป้อม” มีโอกำสที่จะถูกริบเก้ำอ้ีรัฐมนตรี โควตำอำจจะโดนเฉือนทิ้งให้ลดน้อยถอยลง 
 ว่ำกันว่ำ เงื่อนไขที่ “สุริยะ” ยอมสยบต่อ “พล.อ.ประวิตร” เพรำะมีดีลเก่ำมำล่อ “กระทรวงพลังงาน” เป็นที่
หมำยปองของ “สุริยะ” ตั้งแต่จัดตั้ง “รัฐบำลบิ๊กตู่2/1” แต่ต้องอกหัก หลังวัดก ำลังภำยในกับ “สนธิรัตน์” จน “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ลงมำทุบโต๊ะด้วยตัวเอง 

มำเท่ียวนี้ “สุริยะ” หวังไว้สูง และไม่อยำกพลำดหวังอีก จึงยอมผิดใจกับ “สมคิด” เพ่ือฝันที่เป็นจริงของตัวเอง 
นอกจำกนี้ “สุริยะ-สมศักดิ์” พยำยำมสำนฝัน “น้องเลิฟ” อนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนำท รองประธำนยุทธศำสตร์ พรรค 
พปชร. ให้ได้นั่งเก้ำอ้ีรัฐมนตรีเสียที หลังต้องหลุดจำกวงโคจรทั้งที่เป็นตัวเต็งมีต ำแหน่งในครม.บิ๊กตู่2/1 

ชั่ ว โมงนี้  “สุ ริ ยะ -สมศั กดิ์ ”  จึ งฝั นหวำน  โดย ไม่ ต้ อ งอำย ใคร  เ พ่ือจู บปำก  “พล .อ .ประวิ ตร” 
ทว่ำเกมนับเสียงกรรมกำรบริหำรพรรค แม้ดูเหมือนจะจบลงที่ “กลุ่มสนับสนุนลุงป้อม” ได้ชัยชนะ แต่กำรเมืองเรื่อง
ผลประโยชน์ ก็ยังวำงใจใครไม่ได้ 100% เพรำะมีจ ำนวนเสียง ส.ส.อีกไม่น้อย พร้อมจะแปรผัน ในศึกยึด -แย่ง
พรรคพปชร.ครั้งนี้ได้อีก 

เช็คลิสต์ล่ำสุด ขั้ว “อุตตม-สนธิรัตน์-ธรรมนัส” โชว์พลัง 60 ส.ส. คอยสนับสนุนให้ “อุตตม” นั่งเก้ำอ้ีหัวหน้ำ
พรรคต่อ หำกยอด 60 ส.ส. เป็นไปตำมที่ “ผู้กองมนัส” นับนิ้วเช็คลิสต์ให้กับ “อุตตม-สนธิรัตน์” จริง ก็มีโอกำสที่กำร
เปลี่ยนแปลง “หัวหน้ำพรรคพปชร.” จะท ำได้ยำกข้ึน 
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อย่ำลืมว่ำตัวเลข ส.ส. ในมือของ “ผู้กองมนัส” ไม่นิ่งเท่ำไร สำมำรถถูก “ขั้วตรงข้ำม” เรียกใช้บริกำรได้ตลอดเวลำ
เช่นกัน ตัวเลข 60 ส.ส. อำจจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “ฟรีแลนซ์” อยู่ทุกฝั่ง-รักทุกคน ขอเพียงแค่มี “กล้วย” เป็น
ค่ำตอบแทน 
 “สิระ เจนจาคะ” ส.ส.กทม. ลูกหำบสองมิตร ปรำมำสเอำไว้ว่ำ 60 ส.ส. ที่ “ผู้กองมนัส” น ำมำเคลมให้
สนับสนุนอุตตม มีตัวจริงเสียงจริงแค่ 26 เสียง ที่เหลือมีแต่ “ส.ส.เลือดผสม” พร้อมแปรพักตร์ย้ำยขั้วได้ทุกเมื่อ 

อย่ำงไรก็ตำม ก่อนหน้ำนี้เกมยึดพรรคพปชร.ดูเหมือนจะจบ หลัง “สมคิด-อุตตม-สนธิรัตน์” ยกขบวนไปขอ
ขมำ “พล.อ.ประวิตร” เพ่ือต่อรองเก้ำอ้ีรัฐมนตรีและเก้ำอ้ีกรรมกำรบริหำรพรรค ขณะที่ “ผู้กองมนัส” ยอมถอยให้
เช่นกัน เพรำะอ่ำนสัญญำณแล้วสู้ยำก 

จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในช่วงกลำงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ เมื่อ ส.ส. ในสังกัด “ผู้กองมนัส” พำเหรดกันเข้ำไปติวเข้มเตรียม
ตัวอภิปรำย พ.ร.ก.กู้เงิน ที่กระทรวงกำรคลัง ฐำนที่มั่นของ “อุตตม” เกือบ 10 รำย จนถูกจับตำมองว่ำเป็นแรงเคลื่อน
เพ่ือต่อรองอีกยก 

เมื่อ “พล.อ.ประวิตร” รับรู้ควำมเคลื่อนไหว จึงเรียก “ผู้กองมนัส” เข้ำไปไต่สวน ก่อนระเบิดอำรมณ์เกรี้ยว
กรำด จัดหนักทุกค ำ ท ำให้ “ผู้กองมนัส” ตัดสินใจฮึดสู้ ยื่นดีลไปยัง “อุตตม-สนธิรัตน์” ขอสู้เฮือกสุดท้ำย เพ่ือสกัดกั้น
ไม่ให้ “กลุ่มสนับสนุนลุงป้อม” ได้สมหวัง 

เพราะหาก “พล.อ.ประวิตร” คุมอ านาจภายในพรรคพปชร. กลุ่ม-ก๊วนที่อยู่เบื้องหลัง “ลับมีด” รอเช็กบิล 
“ผู้กองมนัส” เช่นกัน ดังนั้นหาก “อุตตม-สนธิรัตน์” พ่ายศึก ก็ท าให้ “ผู้กองมนัส” พ่ายแพ้ด้วยเช่นกัน 

ขณะเดียวกัน “กลุ่มสนับสนุนลุงป้อม” จ ำนวน 20 เสียง ไม่มี ส.ส.ฟรีแลนซ์ มีแต่ตัวจริงคัดสรรมำแล้วทั้งสิ้น 
บวกกับ ส.ส. ในคำถำของ “สุริยะ-สมศักดิ์” ในนำมสองมิตรอีก 21 เสียง ไม่มี ส.ส.ฟรีแลนซ์ เช่นกัน ท ำให้ “กลุ่ม
สนับสนุนลุงป้อม” มี ส.ส. อยู่ในมือแน่ๆ 41 เสียง 

นอกจำกนี้ ยังเหลือ ส.ส.พปชร. อีก 20-25 รำย ที่ไม่มีสังกัดแน่นอน จึงถูกจัดอยู่ใน “กลุ่มฟรีแลนซ์” สวิงได้ทั้ง 
2 ขั้ว อยู่ที่ขั้วไหนมีข้อเสนอที่น่ำสนใจกว่ำ หรือแจก “กล้วย” ให้มำกกว่ำ 

โดย “กลุ่มฟรีแลนซ์” จะเป็นตัวแปรส ำคัญที่จะพลิกเกมยึดพรรคพปชร. เพรำะทุกเสียงของ ส.ส. ถูกนับผสม
ปนเปกันจนไม่สำมำรถแยกได้ต้นสังกัดที่แท้จริงได้ 

หลังจำกนี้ ต้องจับตำทุกจังหวะก้ำวของ “แกนน ำพปชร.” ว่ำศึกภำยในพรรค จะบีบให้ “พล.อ.ประยุทธ์” ลง
มำแก้เกม-สยบศึก ด้วยตัวเองหรือไม่ เพรำะหำกปล่อยให้ “แกนน ำกลุ่ม” ปล่อยข่ำวว่ำเคลมว่ำ “พล.อ.ประยุทธ์” หนุน
ขั้วตัวเองอยู่ จะยิ่งลุกลำมบำนปลำยไม่หยุด 

นาทีนี้ "บิ๊กตู่“ คือค าตอบเดียวที่จะยุติปัญหา ดั่งสโลแกนหาเสียงของพลังประชารัฐ ที่ว่า “เลือกความสงบ 
จบที่ลุงตู่” แต่ไม่ใช่ความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง เพราะเป็นความสงบของ "นักการเมือง" ล้วนๆ 
อ้ำงอิง : 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883102?utm_source=category&utm_medium=interna

l_referral&utm_campaign=analysis  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883102?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883102?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
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1 มิถุนำยน 2563 - 12:53 น. 

ทีมพรพิมล ลาก่อนเพื่อไทย 

 
 
"ส.ส.ก้อย" สมัยหน้ำย้ำยบ้ำนแน่ ทิ้งเสื้อเพ่ือไทย เปิดตัว "ทีมพรพิมล" ปูทำงสู่ศึกท้องถิ่น เมินแดงล ำลูกกำล่ำงูเห่ำ 
          ควันหลงกำรลงมติ พ.ร.ก.กู้เงิน ทั้ง 3 ฉบับ โดยมีกำรลงมติโดยแยกทีละฉบับ ซึ่ง พ.ร.ก.2 ฉบับแรก พรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำน มีมติ “งดออกเสียง” เป็นเอกภำพ แต่ พ.ร.ก.รักษำเสถียรภำพของระบบกำรเงินและควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจ
ฯ ฝ่ำยค้ำนมีมติ “ไม่เห็นด้วย” แต่ก็มี 12 เสียง แสดงตัวงดออกเสียง 
          ใน 12 เสียงก็มำจำกพรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรคเพื่อไทยอีก 2 เสียงเจ้ำเก่ำ คือ พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.
กทม. และ พรพิมล ธรรมสำร ส.ส.ปทุมธำนี 
          แม้ก่อนหน้ำวันลงมติ พ.ร.ก.กู้เงิน สุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม และประธำนวิปรัฐบำล จะออกมำดักคอว่ำ 
งูเห่ำตกงำน แล้วก็ตำม  
ทีม ส.ส.ก้อย ออกงาน 
          เปิดตัวทีมพรพิมล 
          ต้นเดือน พ.ค.ที่ผ่ำนมำ "พรพิมล ธรรมสาร" ส.ส.ปทุมธำนี เขต 5 ยังโพสต์เฟซบุ๊กอัพเดทควำมเคลื่อนไหว
พบปะชำวบ้ำนแถว อ.ธัญบุรี และ อ.ล ำลูกกำ เป็นปกติ 
          "ร่วมแจกอำหำรปรุงส ำเร็จ ยำสำมัญประจ ำบ้ำน ณ วัดนิเทศน์ คลองสิบสำม ล ำลูกกำ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์
เช่นนี้ ก้อยอยำกจะช่วยเหลือพ่อแม่พ่ีน้องด้ำนต่ำงๆ ได้ให้เกิดประโยชน์สุด สถำนกำรณ์นี้เรำจะผ่ำนไปด้วยกันค่ะ" 
          ที่น่ำสนใจ ส.ส.ก้อย ติดแฮชแท็ก #เรำไม่ทิ้งกัน #ทีมพรพิมล #StandWithPornpimon ไม่มีโลโก้ “พรรคเพ่ือ
ไทย” ส ำหรับค ำว่ำ “ทีมพรพิมล” ประกอบด้วย ส.ส.ก้อย ,สมชำย รังสิวัฒนศักดิ์ อดีตที่ปรึกษำ รมช.มหำดไทย และ 
เฉลิมพงษ ์รังสิวัฒนศักดิ์ ส.อบจ.ปทุมธำนี เขต 7 อ.ธัญบุรี 
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          ส.ส.ก้อย ดูจะไม่สนใจมำตรกำรคำดโทษ จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี 3 ส.ส.กระท ำกำรฝ่ำฝืน
มติพรรค ที่ไม่ให้เข้ำร่วมกิจกรรมของพรรคและไม่ส่งสมัครในกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป 
          น่ำสนใจ ส.ส.ก้อย ไม่ติดแฮชแท็ก #สนั่นรักษ์พัฒนำ ซึ่งเป็นชื่อกลุ่มเดิมของสำมี สมชำย รังสิวัฒนศักดิ์  อดีต
นำยกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 

ทีมพรพิมล ส่งสัญญำณชัด..สมัยหน้ำเธอย้ำยบ้ำนแน่ แต่ไม่พลังประชำรัฐแน่นอน  
แดงล่างูเห่า 

          ดังที่เป็นข่ำวไปแล้วว่ำ กลุ่มวิทยุเสื้อแดงในปทุมธำนี กลับมำเปิดสถำนีวิทยุออนไลน์ น ำโดย สมชำติ นำคบรรจง 
และ ศรรัก ทองชัย ซึ่งเป็นแกนน ำเสื้อแดง ย่ำนล ำลูกกำ ปทุมธำนี 
          ทั้งสมชำติ และศรรัก ขยับแสดงพลังต่อต้ำน “ส.ส.ก้อย” และได้ยื่นหนังสือถึงหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ขอให้พรรค
พิจำรณำลงโทษ ส.ส.ทรยศหักหลังประชำชน 
          ประเด็น “วิทยุเสื้อแดง” คืนชีพนั้น เกี่ยวพันกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเมืองปทุมธำนี หำกใครติดตำมฟังรำยกำร
วิทยุของพวกเขำ ก็จะทรำบว่ำ แดงฮำร์ดคอร์กลุ่มนี้เชียร์ใคร? 
          มำถึงวันนี้ ส.ส.ก้อย ไม่เกรงกลัวอิทธิพล “แดงล ำลูกกำ” เพรำะเธอสำมำรถพูดคุยกับ “เจ้ำพ่อแดงปทุม” ตัว
จริงได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/432520?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/432520?adz
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1 มิถุนำยน 2563 - 15:34 น. 

การจัดทัพใหม่ของ"กัปตันลุงตู่" 

 
คนวงในเวทีกำรเมืองจับสัญญำณออกมำแล้วว่ำ หำกสถำนกำรณ์ไวรัส"โควิด-19"คลี่คลำย กำรจัดทัพใหม่ของ"

กัปตันลุงตู่"จะบังเกิดขึ้น แล้วก็เกิดกรณีกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐลำออกรวดเดียว 18 คน เปิดช่องให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพรรคแกนน ำรัฐบำลและ ครม. 

"ข่ำวลือ" มักมำก่อน"ข่ำวจริง" เสมอ  
สุดท้ำยวันนี้( 1 มิ.ย.)"พรรคพลังประชารัฐ" แถลงข่ำวกรณีกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชารัฐแจ้งลำออก

รวดเดียว18 คนจำกทั้งหมดที่มีจ ำนวน 34 คน มีผลท ำให้กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชารัฐชุดปัจจุบันทั้งคณะพ้น
จำกต ำแหน่งกลำยเป็น" รักษำกำร"รอเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ภำยใน 45 วัน   

ก่อนหน้ำนี้ "คนวงในเวทีกำรเมือง" จับสัญญำณออกแล้วว่ำหำกสถำนกำรณ์ไวรัส"โควิด -19"คลี่คลำย กำรจัด
ทัพใหม่ของ"กัปตันลุงตู่"จะบังเกิดข้ึนภำยในสิ้นไตรมำสสองและขึ้นไตรมำสสำมของปี 

นี่คือไทม์ไลน์กำรล้ำงไพ่กำรเมืองใหม่ 
แน่นอนว่ำกำรล้ำงไพ่ครำวนี้ พรรคพลังประชารัฐจะต้องเสียสละมำกสุด โดยเฉพำะใครบำงคนที่เป็นแกนน ำ

พรรค แต่ไม่ท ำหน้ำที่ดูแลลูกพรรค ใครเป็นเสนำบดีแต่ท ำหน้ำที่ผิดฝำผิดตัวหรือลงไปล้วงลูกแบบมิสมควรกระท ำ 
เรื่องรำวแบบนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ น่ำจะรับรู้กลเกมท้ังหมด... 
และกำรล้ำงไพ่ใหม่คือค ำตอบ 

แน่นอนว่ำหลำยมุ้งในพรรคพลังประชารัฐนั้น เป็น"กำรรวมตัวเฉพำะกิจ" บำงคนยังอยำกไปต่อในนำมพรรคนี้ 
บำงคนอยำกย้ำยออกไปตั้งพรรคใหม่ 

ดังนั้นกำรลุกเข้ำไปบัญชำกำรพรรคพลังประชารัฐอย่ำงเต็มตัวของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธำน
ยุทธศำสตร์พรรคที่พร้อมไปเป็นหัวหน้ำพรรคแทนนำยอุตตม สำวนำยนนั้น มิใช่เป็นข่ำวลือ แต่มันคือข่ำวจริงที่มำก่อน
เวลำอันควร 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

53 

 

 "กลุ่มสี่กุมำร"ที่มีสำมเก้ำอ้ีเสนำบดี(คลัง,พลังงำน,อุดมศึกษำฯ)รวมทั้งเก้ำอ้ีหัวหน้ำพรรค,เลขำธิกำรพรรค,รอง
หัวหน้ำพรรคไว้ในมือ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรีที่ยังแตะมือกับ"กลุ่มสำม
มิตร"ไว้ได้ 

แต่ยำมนี"้กลุ่มสี่กุมำร"อำจไม่ใช่คนโปรดของใครบำงคนใน"บูรพำพยัคฆ"์แล้ว... 
กระแสข่ำวว่ำ พรรคสร้ำงไทย คือชื่อพรรคใหม่ที่มีกระแสข่ำวว่ำ"กลุ่มสี่กุมำร"จะใช้ชื่อพรรคนี้เดินเกมกำรเมือง

ในวันที่ต้องลงจำก"เรือเหล็ก" 
เพรำะกระแสข่ำวนี้เกิดขึ้นพร้อมกับข้อมูลว่ำแกนน ำพรรคบำงคนไปนัดพบนักธุรกิจชั้นน ำของเมืองไทยด้ำน

โทรคมนำคมในโรงแรมแห่งหนึ่ง 
ตรงนี้คือค ำยืนยันที่แนวโน้มสูงยิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ำ"กลุ่มสี่กุมำร"วำงแผนกำรเมืองไว้อีกชั้นหนึ่ง และด ำเนินกำรมำ

ระยะหนึ่งแล้ว รวมทั้งยังแตะมือหลำยขั้วในสังคมไว้แล้ว หำกวันหนึ่งต้องสิ้นสุดกำรเดินทำงกับ"เรือเหล็ก"กำรเดินต่อบน
ถนนกำรเมืองด้วยหนทำงใหม่จึงต้องมีและได้วำงแผนไว้แต่เนิ่นๆ 
แต่จะไปรอดหรือไม่..น่ำคิด 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/432546?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/432546?adz
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1 มิถุนำยน 2563 - 18:15 น. 

เช็กบ๊ิกป้อม หลอมใจ พปชร. 

 
 
ชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มำแรงท่ีสุด นั่งประมุขพรรคพลังประชำรัฐคนใหม่ ย้อนไทม์ไลน์ บิ๊กป้อมเปิดใจสื่อว่ำ 
พร้อมแล้ว  

หลังเสร็จศึก พ.ร.ก.กู้เงิน ในสภำฯ เกมเปลี่ยน “หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ” ก็เดินเกมเร็วมำก เมื่อ ไพบูลย์ 
นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ แถลงข่ำวเรื่องกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ แจ้งลำออก 18 คนมีผล
ท ำให้กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐทั้งคณะพ้นจำกต ำแหน่ง 

พลันที่ “ไพบูลย์” แถลงข่ำวจบ สื่อมวลชนทั้งประเทศ ก็โฟกัสไปที่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
ประธำนยุทธศำสตร์พรรค ซึ่งก่อนหน้ำนั้น ก็มีข่ำวว่ำ ส.ส.หลำยก๊กในพรรคเตรียมหนุนให้บิ๊กป้อม เป็นหัวหน้ำพรรคคน
ใหม่ แทนอุตตม สำวนำยน ที่กลำยเป็นรักษำกำรหัวหน้ำพรรค 

มีข้อน่ำสังเกตว่ำ สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้นัดเปิดใจกับสื่อยักษ์ใหญ่ 2 ค่ำย โดยปกติ 
“บิ๊กป้อม” ไม่ค่อยให้สัมภำษณ์สื่อแบบเดี่ยวๆ 
ไม่ปฏิเสธ 

เมื่อข่ำวโควิดจำงลง ข่ำวเขย่ำเก้ำอ้ีหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ก็แทนท่ี เพรำะมีชื่อของพ่ีใหญ่ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ จะมำคุมพรรคเอง วันที่ 28 พ.ค.2563 บิ๊กป้อมจึงนัดพบสื่อค่ำยสีบำนเย็น โดยตอบค ำถำมเกีีียวกับเรื่อง
หัวหน้ำพรรค 

"เป็นเรื่องของพรรค ในส่วนของผมก็ต้องดูก่อน ยังขอไม่ปฏิเสธและไม่ตอบรับ ทั้งนี้หลังจากที่ผมมาท า
หน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค ส.ส.ของพรรคก็พอใจ เพราะเรารู้จักกันมาตั้งแต่ตอนมาสมัครเป็นสมาชิก
พรรค" 
โปรดสังเกตค ำว่ำ “ไม่ปฏิเสธและไม่ตอบรับ” ของบิ๊กป้อม 
เมื่อถูกถำมว่ำ พรรคพลังประชำรัฐ มีหลำยกลุ่มหลำยก๊วน ลุงใหญ่ใจดีที่ “เอ๋ ปำรีณำ”ยืนยันว่ำ ลุงป้อมน่ำรักในสำมโลก 
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"ไม่มีกลุ่ม ไม่มีก๊วน จริงๆแล้ว ในพรรคไม่มีอะไร ผมไปก็เรียบร้อยทุกที และ 100 กว่าคนก็อยู่กับผม" บิ๊ก
ป้อมย้ า และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ก็ไม่เคยถามว่า อยากเป็นหัวหน้าพรรค
หรือไม่  

“เรามีเรื่องอ่ืนคุยกันมากมาย ส่วนเรื่องที่ลือกันว่าผมกับนายกรัฐมนตรี ชอบงอนกันก็ไม่จริง เราคุยกันทุก
วัน ส าหรับคลื่นใต้น้ าที่ชอบโจมตียอมรับว่า ก็ต้องมีคนชอบและไม่ชอบบ้าง ซึ่งก็แล้วแต่คน ถามว่าผมจะมาเอา
ต าแหน่งอะไร เพราะไม่ได้คิดอะไร อยู่แบบนี้ก็โอเคแล้ว” 
ตู่จบ..ป้อมก็จบ 

ถัดมำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็ให้สัมภำษณ์ค่ำยสีเขียว ก็ต้องเจอค ำถำมท ำนองเดียวกัน หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำรพรรค จะมีโอกำสที่บำงกลุ่มแยกไปตั้งพรรคใหม่บ้ำงไหม บิ๊กป้อมบอกว่ำ เชื่อมั่นไม่มี
ใครไปไหน 

หำกที่ประชุมใหญ่พรรคพลังประชำรัฐ มีมติให้เป็นหัวหน้ำพรรค บิ๊กป้อมบอกว่ำ ขอดูก่อน เพรำะไม่ได้ตั้งใจเข้ำ
มำเล่นกำรเมือง จริงๆไม่อยำกเป็นนักกำรเมือง ต้องกำรเข้ำมำช่วยประเทศ พอดีตกกระไดพลอยโจนมำเรื่อยๆ 

"นายกฯ ท างานฝ่ายบริหารเยอะแยะไปหมด ผมก็ดูแลพรรคการเมือง ช่วยกันท างานทั้ง 2 คน นายกฯจบ ผมก็
จบ ผมไม่เล่น ไม่เอาต่อ ใครมาบอกว่าผมมาแทนนายกฯ ไม่มีแทน ไม่เอา ผมไม่เป็น ผมช่วยนายกฯอย่างเดียว" 

ถึงชั่วโมงนี้ สภำกำแฟทุกวง ตั้งแต่ตลำดยันโรงแรมหรู ต่ำงเชื่อว่ำ พล.อ.ประวิตร จะก้ำวขึ้นมำเป็นหัวหน้ำ
พรรค เพื่อสร้ำงควำมเอกภำพในพรรค 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/432564?adz=  
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1 มิถุนำยน 2563 - 18:51 น. 

ช าเเหละ "18 กก.บห.พปชร."  

 
 

กำรแจ้งลำออกของ 18 กก.บห. พปชร.ในวันนี้ แปลว่ำ เกมล้ำงขั้ว/เปลี่ยนไพ่/สลับเก้ำอ้ีในพรรค บังเกิดข้ึนเเล้ว

...ช ำเเหละ "18 กก.บห.พปชร."...อยู่ขั้วไหน-สัมพันธ์อย่ำงไร? 

หลังจำกนำยไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรคพลังประชารัฐเเถลงข่ำวว่ำ18กรรมกำรบริหำรพรรคจำก 34 
คนลำออกท ำให้ต้องเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ใน 45วัน เเปลว่ำ นำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง ในฐำนะ
รักษำกำรหัวหน้ำพรรคต้องเรียกประชุมวิสำมัญพรรคในเวลำดังกล่ำว 

 กรรมกำรบริหำรพรรคชุดนี้ เ พ่ิงท ำหน้ ำที่ ได้ไม่กี่ เดือนเเละมีกระเเสข่ำวมำเสมอว่ำจะมีกำรเปลี่ยน
กรรมกำรบริหำรพรรคโดยเปิดทำงให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์พรรค
เข้ำมำท ำหน้ำที่หัวหน้ำพรรคเเละจะกระเทือนต่อกำรปรับครม.ครั้งหน้ำ  

 เเละมีกระเเสข่ำวขับไล่ โจมตีกันเองของสมำชิกพรรคนี้เป็นระยะเพ่ือเปิดทำงล้ำงไพ่ภำยในพรรคอย่ำงเป็น
ทำงกำร 
คณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดปัจจุบันมีทั้งสิ้น 34 คนประกอบไปด้วย 
1 .นำยอุตตม สำวนำยน หัวหน้ำพรรค 
2 .นำยสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้ำพรรค 
3 .นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้ำพรรค 
4 .นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรค 
5 .นำยอนุชำ นำคำศัย รองหัวหน้ำพรรค 
6 .นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขำธิกำรพรรค 
7 .นำยวิเชียร ชวลิต นำยทะเบียนสมำชิกพรรค 
8 .นำยพรชัย ตระกูลวรำนนท์ เหรัญญิกพรรค 
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9 .นำยชวน ชูจันทร์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
10 .นำยอิทธิพล คุณปลื้ม กรรมกำรบริหำรพรรค 
11 .นำยกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมกำรบริหำรพรรค 
12 .นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
13 .นำยพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมกำรบริหำรพรรค 
14 .นำยชำญวิทย์ วิภูศิริ กรรมกำรบริหำรพรรค 
15 .นำยสันติ กีระนันทน์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
16 .นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
17 .นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
18 .นำยสรวุฒิ เนื่องจ ำนงค์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
19 .นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมกำรบริหำรพรรค 
20 .นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน กรรมกำรบริหำรพรรค 
21 .นำยสุพล ฟองงำม กรรมกำรบริหำรพรรค 
22 .นำยสันติ พร้อมพัฒน์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
23 .นำยวิรัช รัตนเศรษฐ กรรมกำรบริหำรพรรค 
24 .นำยสุชำติ ชมกลิ่น กรรมกำรบริหำรพรรค 
25 .นำยไผ่ ลิกค์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
26 .นำยนิโรธ สุนทรเลขำ กรรมกำรบริหำรพรรค 
27 .นำยบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
28 .นำยสกลธี ภัททิยกุล กรรมกำรบริหำรพรรค 
29 .นำยสัมพันธ์ มะยูโซะ กรรมกำรบริหำรพรรค 
30 .นำยสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ กรรมกำรบริหำรพรรค 
31 .นำงสำวประภำพร อัศวเหม กรรมกำรบริหำรพรรค 
32 .นำยนิพันธ์ ศิริธร กรรมกำรบริหำรพรรค 
33 .ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่ำ กรรมกำรบริหำรพรรค 
34 .นำยสุรชำติ ศรีบุศกร กรรมกำรบริหำรพรรค 
เเละกำรลำออก18คนในวันนี้ ( 1 มิ.ย.)ของกรรมกำรบริหำรพรรคนั้น ใครเป็นใครบ้ำง?เเละอยู่ขั้วใดบ้ำง?  
บรรทัดจำกนี้มีค ำตอบ 
1.นำยสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลังเเละส.ส.บัญชีรำยชื่อ (เเกนน ำกลุ่ม ส.ส.เพชรบูรณ์) 
2.นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษำธิกำร เเละส.ส.บัญชรีำยชื่อ (เเกนน ำกลุ่ม กปปส.) 
3.นำยพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดีอีเอส เเละส.ส.บัญชีรำยชือ่ (เเกนน ำกลุ่ม กปปส.) 
4.นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ (สมำชิกกลุ่ม กปปส.) 
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5.นำยชำญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.กทม.เขต15  (สมำชิกกลุ่ม กปปส. ) 
 ุ6.นำยสกลธี ภัทรธิยะกุล รองผู้ว่ำฯกทม.  (สมำชิกกลุ่ม กปปส. ) 
7.นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสำหกรรมเเละส.ส.บัญชีรำยชื่อ ( เเกนน ำกลุ่มสำมมิตร) 
8.สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เเละส.ส.บัญชีรำยชื่อ  (เเกนน ำกลุ่มสำมมิตร) 
9.นำยพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ (กลุ่มสำมมิตร) 
10.นำยสุพล ฟองงำม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ (กลุ่มสำมมิตร) 
11. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรเเละสหกรณ์ เเละส.ส.พะเยำ เขต1 (เเกนน ำกลุ่มธรรมนัส) 
12 .นำยบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ (สมำชิกกลุ่มธรรมนัส) 
13.นำยไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก ำเเพงเพชร เขต1 (สมำชิกกลุ่มธรรมนัส) 
14.นำยนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เขต1      (สมำชิกกลุ่มธรรมนัส) 
15.นำยนิโรธ สุนทรเลขำ ส.ส.นครสวรรค์ เขต6  ( สมำชิกกลุ่มสำมมิตร / กลุ่มธรรมนัส) 
1 ุ6.นำยสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ เขต3 (สมำชิกกลุ่มสำมมิตร /กลุ่มธรรมนัส) 
17.นำยสุรชำติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต3     (สมำชิกกลุ่มสำมมิตร/กลุ่มธรรมนัส) 
18.นำยสัมพันธ์ มะยูโซ้ะ ส.ส.นรำธิวำส เขต2  (สมำชิกกลุ่มโครำช แกนน ำกลุ่มฯคือนำยวิรัช รัตนเศรษฐ) 
  กรรมกำรบริหำรพรรคบำงคนไม่ได้ลงชื่อลำออก เช่นนำยอนุชำ นำคำศัย รองหัวหน้ำพรรคเเละเเกนน ำกลุ่ม
สำมมิตร แต่ก็มิได้หมำยควำมว่ำจะไม่เอำด้วย หรือเเกนน ำกลุ่มโครำชคือ นำยวิรัช รัตนเศรษฐ  ที่ไม่ลงชื่อเพรำะที่ผ่ำน
มำหลำยครั้งไปขัดเเย้งกับหลำยมุ้งในพรรค 
   กำรแจ้งลำออกของ 18 กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชารัฐ ในวันนี้ เเปลว่ำ เกมล้ำงขั้ว/เปลี่ยนไพ่/สลับเก้ำอ้ี
ในพรรคบังเกิดขึ้นเเล้วเเละหำกเปลี่ยนได้ส ำเร็จ ก็มำรอดูกันว่ำหัวหน้ำพรรคเเละเเกนน ำพรรคชุดใหม่จะน ำพรรคได้
ดีกว่ำ"กลุ่มสี่กุมำร"เเละ"บำงมุ้ง"ในพรรคหรือไม่ 
 

อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/432568?adz= 

  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/432568?adz
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เผยแพร่: 1 มิ.ย. 2563 20:10   ปรับปรุง: 1 มิ.ย. 2563 20:44   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์  

ดักคอ! “ปิยบุตร” โหนพิจารณา พ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้าน “ส.ว.มีไว้ท าไม?” ชี้ “ลงตู่” 
ชนะ “ทอน” บทพิสูจน์ให้เห็น 

 
ภำพจำกเฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล  

  “ปิยบุตร” เดินเกม “ส.ว.มีไว้ท ำไม?” โยนค ำถำมต่อสังคม ท่ำมกลำงกำรพิจำรณำ พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ 1.9 
ล้ำนล้ำนบำท ของรัฐบำล ยกตัวอย่ำง “ลุงตู่” ชนะ “ทอน” กรณีโหวตเลือก “นำยกฯ” เป็นบทพิสูจน์ได้อย่ำงดี  

น่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง วันนี้ (1 มิ.ย. 63) เฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ของ นำย
ปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ อดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ โพสต์หัวข้อ “[ ส.ว. มีไว้ท ำไม? ]” 

โดยระบุว่ำ “วันที่ 5 มิถุนำยน ปีที่แล้ว ที่ประชุมร่วมกันรัฐสภำลงมติเลือกบุคคลไปด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี 
ผลปรำกฏว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้ 500 คะแนน ส่วน ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ 244 คะแนน 

ใน 500 คะแนนที่ลงมติเลือก พล.อ.ประยุทธ์ นั้น มี 249 เสียงจำกสมำชิกวุฒิสภำ นั่นหมำยควำมว่ำ สมำชิก
วุฒิสภำทุกคน (เว้นแต่ประธำนวุฒิฯ ที่ท ำหน้ำที่รองประธำนรัฐสภำซึ่งงดออกเสียง) ได้ลงคะแนนเลือก พล.อ .ประยุทธ์ 
เป็นนำยกรัฐมนตรีโดยพร้อมเพรียงกัน 

เหตุกำรณ์ในวันนั้น คือ บทพิสูจน์ว่ำวุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นเครื่องมือค้ ำประกัน
กำรสืบทอดอ ำนำจของ พล.อ.ประยุทธ์ และพวก 

รำยกำร Interregnum ในซีรีส์ใหม่ “ส.ว. มีไว้ท ำไม?” เริ่มต้นตอนแรก จะพำท่ำนผู้ฟังย้อนกลับไปดู ที่มำที่ไป
ของวุฒิสภำชุดนี้ ใครเป็นเจ้ำของควำมคิด เริ่มผลักดันเข้ำในร่ำงรัฐธรรมนูญเมื่อไร กระบวนกำรได้มำซึ่ง ส.ว. เป็น
อย่ำงไร ประเทศไทยสูญเสีย อะไรไปบ้ำงเพ่ือให้ได้วุฒิสภำแบบนี้มำ 

ส่วนในตอนต่อๆ ไป จะพำท่ำนผู้ฟังย้อนไปฟังประวัติศำสตร์กำรเกิดขึ้นของ Senate ตั้งแต่สมัยโรมัน ระบบ
สภำเดียวและระบบสองสภำ เหตุผลของกำรมีสองสภำ ตลอดจนประวัติศำสตร์รัฐธรรมนูญไทยและกำรเมืองไทยที่บ่งชี้
ว่ำ วุฒิสภำที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหำรคือสภำแห่งกำรสืบทอดอ ำนำจ 

ทั้งหมดนี้ เพ่ือตั้งค ำถำมว่ำ “ส.ว. มีไว้ท ำไม?” น ำไปสู่บทสรุปที่ว่ำ ประเทศไทยมีสภำผู้แทนรำษฎรจำกกำร
เลือกตั้งโดยประชำชนก็เพียงพอแล้ว” 
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ทั้งนี้ ส.ว.ชุดนี้ ก ำลังจะท ำบทบำทส ำคัญอีกครั้ง ในกำรพิจำรณำ พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับของรัฐบำล เม็ดเงิน 1.9 
ล้ำนล้ำนบำท เพ่ือน ำมำแก้ปัญหำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ โควิด 19 และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งแก้ปัญหำให้กับ
ประชำชน ซึ่งถูกจับตำมองว่ำ จะเอียงข้ำงรัฐบำลหรือไม่  

อย่ำงไรก็ตำม นำยค ำนูณ สิทธิสมำน ส.ว. กล่ำวว่ำ ส.ว.ไม่จ ำเป็นต้องอภิปรำยสนับสนุนเพียงอย่ำงเดียว โดย
คำดว่ำจะมีเนื้อหำใหม่ที่เป็นข้อสังเกตให้รัฐบำลรับไปปฏิบัติเกี่ยวกับพระรำชก ำหนดทั้ง 3 ฉบับ เพียงแต่ต้องเข้ำใจว่ำ
พระรำชก ำหนดทั้ง 3 ฉบับ แม้แต่ในสภำผู้แทนรำษฎรเองแม้จะอภิปรำยท้วงติงกำรตั้งข้อสังเกต แต่ทุกคนก็ยอมรับว่ำ
เป็นควำมจ ำเป็นสูงสุดในขณะนี้ ที่ต้องมีกำรออกกฎหมำยพิเศษ เชื่อว่ำ เรื่องนี้ควรจะต้องดูในเนื้อหำอภิปรำย ส่วน
เนื้อหำแต่ละคนจะเป็นอย่ำงไร ก็ต้องพิจำรณำกันเป็นรำยบุคคลไป แต่ส่วนตัวตั้งข้อสังเกตบำงประกำรที่ยังไม่มีกำร
อภิปรำยในสภำผู้แทนรำษฎรตลอด 5 วันที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นรำยละเอียดบำงประกำรของพระรำชก ำหนดฉบับที่ 3 พ.ร.ก.
กำรรักษำเสถียรภำพของระบบกำรเงินและควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

ที่น่ำสนใจไปกว่ำนั้น คือ พัฒนำกำรของ ส.ว. ซึ่งจำกกำรสัมมนำวิชำกำร “สภำ ส.ว. = สภำ...?” เมื่อวันที่ 17 
พ.ค. 62 ที่คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ จำกคณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้ควำมหมำยของวุฒิสภำ หรือ 
Senate ในภำษำอังกฤษว่ำ “สภำคนแก่” ซึ่งมีที่มำจำกสภำของชนชั้นสูงในยุคโรมัน ที่ส่วนใหญ่มักจะร่ ำรวย มีอิทธิพล 
และมีอ ำนำจปกครองอย่ำงเด็ดขำดในสำธำรณรัฐโรมัน และเริ่มเสื่อมอ ำนำจลงเป็นเพียงไม้ประดับ หลังจำกที่ออกัสตัส 
ซีซำร์ ยึดอ ำนำจ และเปลี่ยนสำธำรณรัฐโรมันเป็นจักรวรรดิโรมัน 

แต่ส ำหรับประเทศไทย วุฒิสภำถือก ำเนิดขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำร หลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองใน พ.ศ. 
2475 ซึ่งน ำโดยกลุ่มข้ำรำชกำรทหำรและข้ำรำชกำรพลเรือน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “คณะรำษฎร” โดยท ำหน้ำที่เป็น 
“สภำพ่ีเลี้ยง” ให้กับสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวคือ เมื่อมีกำรผ่ำนกฎหมำยจำกสภำผู้แทนรำษฎรแล้ว ก็ต้องผ่ำนวุฒิสภำ
ด้วย เพื่อให้สมำชิกวุฒิสภำ หรือ ส.ว. ช่วยตรวจสอบ ให้เหตุผลหักล้ำงหรือทักท้วง เพ่ือให้สภำผู้แทนรำษฎรท ำงำนอย่ำง
รอบคอบ และในขณะที่ประเทศไทยก ำลังพยำยำมปรับเปลี่ยนตัวเองสู่ระบอบประชำธิปไตย ข้ำรำชกำรก็เริ่มมีควำม
แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ 

“ใน พ.ศ. 2435-2475 ซึ่งเรำเรียกว่ำยุครำชำธิปไตย บทบำทของชนชั้นข้ำรำชกำรมีพัฒนำกำรตำมล ำดับ มี
ควำมแข็งแกร่งมำกขึ้นจนกระทั่ง 2475 ข้ำรำชกำรทหำรก็เริ่มมีอ ำนำจมำกขึ้น เข้ำมำยึดอ ำนำจกำรปกครองหลำยครั้ง
หลำยหน กระทั่งพ.ศ. 2516 ผมใช้ค ำว่ำระบอบคณำธิปไตย ก็คือระบอบที่ข้ำรำชกำรเป็นเจ้ำของอ ำนำจอธิปไตย เป็น
ผู้ใช้อ ำนำจอธิปไตย และเป็นผู้สืบต่ออ ำนำจอธิปไตย”  

ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ จำกคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช อธิบำยพัฒนำกำรของ
ข้ำรำชกำรไทย ซึ่งน่ำจะส่งผลต่อกำรแต่งตั้งสมำชิกวุฒิสภำในยุคหลัง 

โดยเล่ำว่ำ ในช่วง พ.ศ. 2516-2557 มีควำมพยำยำมแชร์อ ำนำจร่วมกันระหว่ำงข้ำรำชกำรกับพรรคกำรเมือง 
จำกกำรมีสภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำกกำรเลือกตั้ง อย่ำงไรก็ตำม ศ.ดร.ธีรภัทร์ เรียกระบอบกำรปกครองในขณะนั้นว่ำ 
“ธนำธิปไตย” คือ กำรที่พรรคกำรเมืองใช้เงินในกำรได้มำซึ่งอ ำนำจรัฐ ทว่ำในที่สุด กำรแชร์อ ำนำจดังกล่ำวก็มำถึงจุด
แตกหัก หลังจำกกำรเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ที่อ ำนำจมำอยู่ในมือพรรคกำรเมืองมำกขึ้น น ำไปสู่กำรท ำรัฐประหำร พ.ศ. 
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2549 และเกิดควำมขัดแย้งตำมมำอีกหลำยครั้ง จนกระทั่งเกิดรัฐประหำรครั้งล่ำสุดโดย คสช. เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2557 นั่นเอง 

“เรำก็มุ่งหวังว่ำ คสช. จะปฏิรูปกำรเมืองก่อนกำรเลือกตั้ง น ำไปสู่ระบอบประชำธิปไตยที่สมบูรณ์ มีกำร
บริหำรงำนที่ยึดผลประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก แต่ปรำกฏว่ำ 5 ปีที่ผ่ำนมำนั้น เป็น 5 ปีแห่งควำมล้มเหลวในด้ำน
กำรเมือง เป็น 5 ปีที่เรำไม่ได้พัฒนำไปสู่กำรเป็นประชำธิปไตย แต่กลับย้อนยุคกลับไปสู่ระบอบคณำธิปไตยใหม่ ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2475-2516 ปรำกฏกำรณ์ล่ำสุดก็คือ สมำชิกวุฒิสภำที่เพ่ิงประกำศชื่อไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นควำมคิดแบบเดิมที่
ต้องกำรเอำข้ำรำชกำรประจ ำ ไม่ว่ำจะเป็นนำยทหำร และข้ำรำชกำรพลเรือนต่ำงๆ เข้ำมำ” ศ.ดร.ธีรภัทร์ กล่ำว... 

แน่นอน, “ส.ว.มีไว้ท ำไม?” ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของกำรปฏิรูปกำรเมือง และขณะที่ “คสช.” ยังมีอ ำนำจ เป็น
เรื่องที่หยิบยกมำโจมตีทำงกำรเมืองได้ตลอดเช่นกัน เพรำะยำกที่จะยืนยันได้ว่ำ เป็นประชำธิปไตยเต็มใบ และยำกที่จะ
ปฏิเสธว่ำ คสช.ไม่ได้ครอบง ำกำรบริหำรประเทศ ยิ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรี ก็ยิ่งเข้ำทำงอีกฝ่ำย  

แต่อย่ำลืม ก่อนที่จะมีกำรรัฐประหำรของ “คสช.” ใครสร้ำงควำมขัดแย้ง จนน ำมำสู่กำรประท้วงตำมท้องถนน 
มีกำรใช้อำวุธสงครำมเข้ำประหัตประหำรกัน และท่ีส ำคัญ ไม่ยอมรับกำรเจรจำยุติปัญหำ จนกำรเมืองถึงทำงตันด้วย  

หลังรัฐประหำร คสช.ต้องกำรปฏิรูปประเทศทุกด้ำน มีกำรร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป (2560) และรัฐธรรมนูญ 
2560 ก็ผ่ำนประชำมติเรียบร้อย  

อย่ำงนี้แล้ว ถ้ำจะโทษ ส.ว. ก็ต้องโทษสิ่งที่ท ำให้เกิด ส.ว.ในวันนี้ด้วย โดยเฉพำะต้นเหตุส ำคัญก็คือ ส.ส. พรรค
กำรเมือง และนักกำรเมือง ที่อยู่ในรัฐสภำขณะนั้น ที่ไม่สำมำรถแก้ปัญหำกำรเมือง ด้วยกำรเมืองได้ จนสร้ำงควำม
ขัดแย้ง ถึงข้ันอำจน ำไปสู่กำรนองเลือด เชื่อว่ำประชำชนไทยคงจ ำเหตุกำรณ์ช่วงนั้นได้ดี  

ดังนั้น กำรเด็ดยอดมำโจมตี โดยไม่รับผิดชอบต่อเหตุกำรณ์ในอดีต ก็ไม่ต่ำงอะไรกับคนฉวยโอกำสอย่ ำงหน้ำ
ด้ำนที่สุดนั่นเอง 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000057010 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000057010
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02 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      

พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น' 
 
 

 
    บอกก่อน..... 
    ผมไม่รู้จริงๆ ว่ำ "พรรคพลังประชำรัฐ" เขำเล่นอะไรกัน? 
    รัฐบำลก ำลังไปได้ดี 
    จู่ๆ ก็เล่นเกมชิงเก้ำอ้ี "หัวหน้ำพรรค" โดย กก.บห. "เกินก่ึงหนึ่ง" รวมหัวกัน ยื่นหนังสือลำออก เมื่อวำน (๑ มิ.ย.๖๓) 
    เป็นผลให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรค "พ้นต ำแหน่ง" ทั้งคณะ ต้องเลือกตั้ง กก.บห.กันใหม่ทั้งหมด ภำยใน ๔๕ วัน! 
    ท ำกันเช่นนี้ เพ่ืออะไร? 
    ก็ชัดเจน เพื่อชิงเก้ำอ้ีหัวหน้ำพรรค จำกนำยอุตตม สำวนำยน รมว.กำรคลัง และเก้ำอ้ีเลขำฯ พรรค จำกนำยสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำน 
    แล้วก๊กไหนล่ะที่ชิง และจะให้ใครเป็นหัวหน้ำ-เลขำฯ พรรคแทน? 
    ก่อนจะไปถึงตรงนั้น ก็ต้องย้อนดูว่ำ ใครบ้ำงที่ใช้แท็กติกเข้ำชื่อลำออกจำก กก.บห. 
    ตำมท่ีนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ในฐำนะรองหัวหน้ำพรรคแถลง และเปิดเผยรำยชื่อผู้ลำออก มี ๑๘  คน ดังนี้ 
    ๑.นำยสันติ พร้อมพัฒน์ 
    ๒.นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ 
    ๓.นำยสุพล ฟองงำม 
    ๔.นำยธรรมนัส พรหมเผ่ำ 
    ๕.นำยบุญสิงห์ วรินทร์รักษ ์
    ๖.นำยไผ่ ลิกค์ 
    ๗.นำยนโิรธ สุนทรเลขำ 
    ๘.นำยสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 

https://www.thaipost.net/main/detail/67583
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    ๙.นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
    ๑๐.นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 
    ๑๑.นำยชำญวิทย์ วิภูศิร ิ
    ๑๒.นำยสกลธี ภัททิยกุล 
    ๑๓.นำยสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 
    ๑๔.นำยสุรชำติ ศรีบุศกร 
    ๑๕.นำยนิพันธ์ ศิริธร 
    ๑๖.นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
    ๑๗.นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน 
    ๑๘.นำยพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 
    กก.บห.พลังประชำรัฐมีทั้งหมด ๓๔ คน ลำออกไป ๑๘ ที่เหลือ ๑๖ คน (ต้องพ้นต ำแหน่งไปโดยปริยำยด้วย) ก็มี 
    ๑.นำยอุตตม สำวนำยน หวัหน้ำพรรค 
    ๒.นำยสวุิทย์ เมษินทรีย์ รอง หน.พรรค 
    ๓.นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รอง หน.พรรค 
    ๔.นำยอนุชำ นำคำศัย รอง หน.พรรค 
    ๕.นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขำฯ พรรค 
    ๖.นำยวิเชียร ชวลิต นำยทะเบียนพรรค 
    ๗.นำยพรชัย ตระกูลวรำนนท์ เหรัญญิกพรรค 
    ๘.นำยชวน ชูจันทร์ กก.บห. 
    ๙.นำยอิทธิพล คุณปลื้ม กก.บห. 
    ๑๐.นำยกอบศักดิ์ ภูตระกูล กก.บห. 
    ๑๑.นำงนฤมล ภิญโญสินวฒัน์ กก.บห. 
    ๑๒.นำยสันติ กีระนันทน์ กก.บห. 
    ๑๓.นำยสรวุฒิ เนื่องจ ำนงค์ กก.บห. 
    ๑๔.นำยสุชำติ ชมกลิ่น กก.บห. 
    ๑๕.นำยวิรัช รัตนเศรษฐ กก.บห. 
    ๑๖.นำงประภำพร อัศวเหม กก.บห. 
    ดูเผินๆ อำจเข้ำใจกันว่ำ ๑๘ กับ ๑๖ รำยชื่อนี้ "แยกคนละฝ่ำย" กัน แต่ผมดูแล้ว มันเหมือนเล่นไพ่ป๊อก ใบที่หงำย 
เป็นไพ่แต้มหลอก! 
    ฉะนั้น ชื่อที่ลำกับที่ไม่ได้ลำ อย่ำเพ่ิงสรุปเป็นแต้มจริงในเรื่องฝ่ำย มันเป็นเทคนิคหลอกตำเท่ำนั้น 
    ที่แน่ๆ ผลจำก ๑๘ คนลำออก....... 
    ท ำให้ตอนนี้ นำยอุตตม-นำยสนธิรัตน์ พ้นจำกเก้ำอ้ีหัวหน้ำและเลขำฯ พรรค ไปอยู่ในสถำนะ "รักษำกำร" เท่ำนั้น 
    ก็ตอ้งดูกันต่อ ว่ำนำยอุตตมจะเรียกประชุมเลือกตั้ง กก.บห.ชุดใหม่กันวันไหน? 
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    ที่เล่ำลือ เขำว่ำจะให้ "พี่ใหญ่" พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรคคนใหม่ 
    จ ำเป็นและมีเหตุผลอะไร ที่ต้องเปลี่ยนตัวหัวหน้ำพรรคทุเรศ-ทุรังกลำงคันเช่นนี้? 
    ก็ต้องขอยืมวรรคทองพลเอกประวิตรมำตอบว่ำ "ไม่รู้"! 
    ถ้ำให้เดำ ก็ต้องเดำว่ำ...... 
    ล ำพังพลเอกประวิตร "เบื่อๆ อยำกๆ" เป็นก็ได้ ไม่เป็นก็ได้ แต่ด้วยคอนเนกชันทำงธุรกิจสังคมและกำรเมืองตั้งแต่
สมัยเป็นบิ๊กทหำร 
    รู้จัก-มักคุ้นวงจรของค ำ "พ่อค้ำกับกำรเมือง" ดี จึงชินกับกำรเมืองเก่ำๆ เข้ำได้กับกำรเมืองเก่ำๆ 
    และเข้ำถึงวัฒนธรรมกำรเมือง ในศัพท์บัญญัติว่ำ "กำรดูแล" ลึกซ้ึง! 
    ตรงข้ำมกับซีกนำยอุตตม ซึ่งเป็นนักปฏิบัติกำร มุ่งท ำงำน-เอำเนื้องำน ไม่ถนัดท ำงำน-เอำกำรเมืองในเรื่อง "ดูแล" 
    สรุปตรงนี้ คือ........ 
    ส.ส.พลังประชำรัฐ ส่วนใหญ่มำจำกธุรกิจกำรเมือง คุ้นชินกับกำรดูแลทั้งรำยเดือนและรำยพิเศษ 
    ครั้นได้เป็น ส.ส. คนที่ไม่ได้ลงทุน กลับได้เป็นรัฐมนตรี     ส่วนพวกเขำ เลือกตั้งแต่ละครั้งต้องลงทุน ได้มือเข้ำมำยก
ในสภำเป็นกลุ่ม-เป็นก้อน แต่กลับเป็นอัศวินไร้บัลลังก์ 
    นี่ก็ ๑ ปีผ่ำนไป.... 
    ลุกให้พวกกูนั่งเก้ำอ้ีรัฐมนตรีบ้ำงได้ม้ัย? 
    ถำมนำยกฯ เดี๋ยวก็ถูกอัด อีกอย่ำงนำยกฯ เป็นคนนอก ไม่ได้เป็นสมำชิกพรรค เพียงอ้อนวอนให้มำเป็นนำยกฯ ใน
บัญชีพรรคเท่ำนั้น 
    ง่ำยที่สุดก็ต้องใช้บริกำรพ่ีใหญ่ที่นำยกฯ เกรงใจ กับพ่ีใหญ่ นำยกฯ เหมือนน้ ำท่วมปำก ไม่กล้ำว้ำกแน่นอน 
    มี "จิ๋ว หวำนเจี๊ยบ" ก็ต้องมี "ป้อม หวำนจ๋อย" ใครมำนวดคล ำขย ำคลึง เป็นเออออรับปำกหมด 
    อีกอย่ำง ก็อย่ำงที่ทรำบ พลเอกประวิตรเป็นทหำรธุรกิจสังคมเก่ำ คบง่ำย-ลงตัวง่ำย กับ ส.ส.อำชีพที่รู้คอ-รู้รสนิยม
กันดี 
    เพ่ือปรับ ครม.จัดสรรเก้ำอ้ีรัฐมนตรีกันใหม่  
    เพ่ือสืบสำนประเพณีให้ค ำว่ำ "ดูแล" คงรูปในพรรค 
    ก็ต้องใช้วิธีปูเสื่อใหม่....... 
    ปะเหลำะพลเอกประวิตรให้ขึ้นนั่งแทนนำยอุตตม ด้วยมั่นใจ วิธีนี้ อำศัยยี่ห้อพ่ีใหญ่ "หัวหน้ำพรรค" ไปค้ ำคอนำยกฯ 
ให้ปรับ ครม. 
    ปรับคนใหม่ ระบบ "ดูแล" ในพรรคจะไหลลื่น! 
    พลเอกประวิตรน่ะ ถำมว่ำอยำกเป็นนำยกฯ มั้ย? 
    ลึกๆ อยำก..... 
    แต่รู้ตัวว่ำ "ไม่ถึง" จึงไม่กระสันนัก เมื่อถูกยืมมือเขี่ยขั้วอุตตมให้เขยื้อน หวังจะได้ขยับกัน พลเอกประวิตรก็รู้ แต่มัน
เคลิ้มๆ อยู่บ้ำง ด้วยต้องรสนิยมสไตล์แบ่งปัน 
    ดังนั้น ไม่รู้...ของพลเอกประวิตร  
    แปลว่ำ "เอำ-ก็เอำ"!? 
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    เนี่ย ดูแล้ว กำรเมืองอำชีพ เขำก็คิดกันเฉพำะมื้อ-เฉพำะครำวแค่นี้ ซึ่งมันก็จริงตำมคิดเขำคือ "น้ ำขึ้นให้รีบตัก" เพรำะ
กำรเมืองไทย "มำเร็ว-ไปเร็ว" 
    ขืน "หน้ำบำง-กระเป๋ำโบ๋"! 
    นี่ก็อ่ำนตำมหน้ำไพ่ ส่วนไต๋ที่กลบไว้จริงๆ มันยังไงกัน ผมไม่มีข่ำวสีฟ เพรำะไม่มีสัมพันธ์สวำทนักกำรเมือง 
    เกมนี้ เหมือนลูกเต๋ำที่เต้น ยังไม่รู้หรอกว่ำ จะออกหน้ำไหน จะเป็นบิ๊กป้อม หรือเต๋ำตำย พลิกกลับหน้ำเดิมที่นำย
อุตตม มันเป็นได้ทั้งนั้น 
    ขึ้นอยู่กับฝีมือคนเขย่ำ คือนำยกฯ ว่ำจะเขย่ำสู้ทำงยำว-ทำงสั้นแบบไหน ในตำที่ ส.ส.มือเก๋ำ "รุมแทงยกเค้ำ"! 
    ถำมว่ำ พรรค พปชร.แตกมั้ย? 
    รัฐบำลพลังประชำรัฐจะพังมั้ย? 
    หรือ นำยกฯ จะยุบสภำมั้ย? 
    เป็นได้ท้ังนั้นในทำงกำรเมือง ขึ้นอยู่ว่ำนำยกฯ จะเลือกสั้นหรือเลือกยำว แล้วบริหำร ๑ ปลำย่ำง  กับ ๑๐๐ แมว ไป
ทำงนั้น  
    แบบเอำผลประโยชน์ชำติไปตอบแทนบุญคุณส่วนตัว หรือแบบ "ประโยชน์ชำติเหนืออ่ืนใด" หรือชำติเอำเนื้อ ก้ำงเผื่อ
ถึงแมว? 
    อย่ำงภำษิตจีนที่ว่ำ "น้ ำใสเกินไปย่อมไร้ปลำ คนตรงเกินไปย่อมไร้มิตร" 
    จังหวะนี้ อำจเป็น "จังหวะดี" ของประชำธิปัตย์-ภูมิใจไทย ก็เป็นได้ เพรำะกำรร่วมรัฐบำลที่นำยกฯ ประยุทธ์น ำ  
    มันผิดแผน-ผิดเป้ำ เข้ำไปนั่งแต่ละกระทรวงล้วงทะลุดำก ยำกเหลือเกิน! 
    ๒ พรรค "ประชำธิปัตย์+ภมูิใจไทย" ก็ร้อยกว่ำ พยักหน้ำเพ่ือไทยกับก้ำวไกลอีกร่วมสองร้อย 
    พลิกขั้วเป็นรัฐบำล "เสียงข้ำงมำก" แทนพลังประชำรัฐซะเลย ใครเป็นนำยกฯ จับติ้วเอำ "อภิสิทธิ์-สุทิน-สุดำรัตน์" 
    ส่วน ธนำธร.......... 
    ไม่รู้ไป "เสรีภำพ-เสมอภำค-ภรำดรภำพ" อยู่ที่สหรัฐฯ หรือเปล่ำ ถ้ำยังอยู่ จะได้ให้จับติ้วกับเขำด้วย! 
    ดูๆ แล้วก็ปลง คนเรำ...เมือ่อ ำนำจบังตำ ตัณหำง ำใจ ที่ดีก็กลำยเป็นร้ำย ยำวก็กลำยเป็นสั้น  
    ถ้ำ พปชร.ปรับตำมเกมรุก ส.ส.ในพรรค ทุกพรรคร่วมถือโอกำสปรับด้วย บ้ำนเมืองในภำวะ "โรคเร้ำ-เศรษฐกิจรุม" ก็
จะไม่เป็นอันมีเวลำท ำอะไร 
    แล้ว "โรคชังชำติ-ชังเมือง" ก็จะฉวยจังหวะรุกประชิด 
    ถือเป็น "วิบำก" เสี่ยงทำยของนำยกฯ โลกนี้ ไม่มีบังเอิญ ทุกอย่ำงถูกก ำหนดไว้หมดเแล้ว 
    พรรคแตก=รัฐบำลแตก  
    ก็ดี... 
    จะได้ "ยุบสภา" เลือกตั้งใหม่ ให้ฝ่ายประชาธิปไตยข้ึนมาเอาเข่ากดคออย่างสหรัฐฯ ดูมั่ง เนอะ! 
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02 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.     

บันทึกหน้า4 

 
 
จบเกมเรียบร้อย หลังแยกเขี้ยวขย้ ำกันในคอกมำหลำยวัน ในที่สุด 18 กรรมกำรบริหำร “พรรคพลังประชำรัฐ” ตัดสินใจ
ลำออกจำกต ำแหน่ง เมื่อกรรมกำรบริหำรพรรคลำออกเกินกึ่งหนึ่ง ส่งผลให้กรรมกำรบริหำรพรรคต้องพ้นจำกต ำแหน่ง
ทั้งคณะด้วย ล้ำงกระดำนรอเลือกตั้งกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ต่อไป หลังจบอภิปรำย พ.ร.ก.เงินกู้ไปวันเดียว แท้ๆ 
วันถัดมำก็จบอีกเรื่องเลย บ่งบอกว่ำเกมชิงอ ำนำจนั้น มันอำจไม่ต้องรอใครมำไล่ แค่ไล่กันเองก็มันส์แล้ว ... 
       ก่อนปรำกฏข่ำวลำออกในช่วงบ่ำย “สมศักดิ์ เทพสุทิน” รมว.ยุติธรรม ในฐำนะกรรมกำรบริหำรพรรคพลัง
ประชำรัฐ ให้สัมภำษณ์ช่วงเช้ำถึงข่ำวควำมขัดแย้งนี้ บำงช่วงว่ำ “กรรมกำรบริหำรพรรคที่มีกระแสข่ำวว่ำลำออก” กับ 
“เชื่อว่ำวันนี้จะมีข่ำวใหญ่” ซึ่งปรำกฏต่อมำว่ำ หนึ่งใน 18 คนที่ลำออกนั้น ก็มีชื่อ “สมศักดิ์” เองด้วย เท่ำกับว่ำท่ำนก็
ย่อมรู้เห็น ร่วมแรงร่วมใจในกำรเซ็นลำออกยกโขยงกับพวกเขำอีก 17 คน แต่กลับให้สัมภำษณ์โดยใช้ค ำว่ำ “กระแส
ข่ำว” กับ “เชื่อว่ำ” รำวกับไม่ม่ันใจว่ำจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ำเสียซะงั้น ตลกดีอยู่เหมือนกันนะท่ำน ... 
       ขณะที่สองพ่ีใหญ่อย่ำง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ” นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม กับ “พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ” รองนำยกรัฐมนตรี ต่ำงไม่วิจำรณ์อะไรเมื่อถูกซักถำมประเด็นนี้ แม้จะมีกระแสข่ำวหนุน “พล.อ.ประวิตร” 
เป็นหัวหน้ำพรรคแทนก็ตำม ซึ่งไม่แปลกอะไรจำกที่ผ่ำนมำ ทั้งสองด ำรงตนเป็นผู้มีบำรมีลอยตัวเหนือควำมขัดแย้งอยู่
แล้ว ปรำกฏกำรณ์นี้บ่งบอกเรำได้อีกครั้งว่ำ รัฐบำลในกำรเมืองไทยที่ประชำชนเห็นมักมี Concept แบบเทพน ำหน้ำ 
มำรตำมหลังอยู่เสมอ กองเชียร์รักและเลือกลุง ก็ได้นักกำรเมืองเก่ำน้ ำเน่ำแถมมำด้วย เพรำะในรัฐธรรมนูญ “เพ่ือพวก
เรำ” ใครๆ เขำก็อยำกมำเอำอ ำนำจ จริงไหม? ... 
       กลับมำที่เรื่อง พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้ำนล้ำนบำท ในกำรสู้กับวิกฤติไวรัสโควิด-19 ซึ่ง ส.ส.พรรคฝ่ำยค้ำนน ำโดย 
“พรรคก้ำวไกล” และพรรคร่วมรัฐบำลอย่ำง “พรรคประชำธิปัตย์-พรรคภูมิใจไทย” สนับสนุนให้ตั้งกรรมำธิกำรวิสำมัญ
ติดตำมตรวจสอบกำรใช้เงินนั้น จำกเดิมท่ีรัฐบำล “พรรคพลังประชำรัฐ” แทงกั๊ก ในที่สุด “วิรัช รัตนเศรษฐ” ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) ออกมำบอกแล้วว่ำพลัง
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ประชำรัฐก็ “ไม่ขัดข้อง” เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีที่ทุกฝ่ำยเห็นตรงกันในกำรตรวจสอบเงินของประเทศ เพรำะบ้ำนเรำ “ไวรัส
ทุจริต” อ ำมหิตไม่แพ้ “ไวรัสโควิด” มำตลอด ... 
       เมื่อควำมเสมอภำคยังไม่เป็นจริง น ำมำสู่กำรชุมนุมประท้วงและจลำจลในสหรัฐอเมริกำ หลังกรณีต ำรวจฆ่ำชำย
ผิวสี “นันทิวัฒน์ สำมำรถ” อดีตรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ โพสต์เฟซบุ๊กให้ควำมเห็นเรื่องนี้ถึงกรณีที่ 
“โดนัลด์ ทรัมป์” ประธำนำธิบดีสหรัฐ ประกำศให้กลุ่ม AntiFa ที่ร่วมชุมนุมเป็นผู้ก่อกำรร้ำย โดยยังไม่เห็นกลุ่มสิทธิ
มนุษยชนคัดค้ำนประณำม “ทรัมป์-ต ำรวจ” นั้น ล่ำสุด “เรเชล วอร์ด” ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่น
แนล สหรัฐ ก็ได้แถลงเรียกร้องให้เจ้ำหน้ำที่ยุติกำรใช้ก ำลัง ยุติควำมรุนแรงที่เกิดขึ้น เพ่ือคุ้มครองสิทธิคนส่วนใหญ่ที่
ชุมนุมอย่ำงสงบแล้ว ... 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67582 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/67582
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วันอังคำร ท่ี 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

กวนน้ าให้ใส 

 
พลังประชารัฐ ‘ผลัดใบ’ หรือ ‘ลอกคราบ’ โฉมใหม่จะเน่าสนิท หรือดีกว่าเก่า? 

ต้องรอดูว่า ลอกคราบแล้ว ผลผลิตสุดท้ายจะกลายเป็น “ผีเสื้อ” หรือ “ตัวอะไร”? 
1. นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าววานนี้ ยืนยันว่ากรรมการบริหารพรรคพลัง

ประชารัฐ แจ้งลาออก 18 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ท าให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชา
รัฐทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ 15 (3 ) และ วรรคสาม 
ข่าวแจ้งด้วยว่า กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ที่ลาออกประกอบด้วย  1. นายสันติ พร้อมพัฒน์ 2. นายชัยวุฒิ 
ธนาคมานุสรณ์3. นายสุพล ฟองงาม 4. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 5. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 6. นายไผ่ ลิกค์ 7. นาย
นิโรธ สุนทรเลขา 8. นายสัมพันธ์ มะยูโซ้ะ 9. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 10.นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ 11. นายชาญวิทย์ 
วิภูศิริ 12.นายสกลธี ภัททิยกุล 13.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 14.นายสุรชาติ ศรีบุศกร 15.นายนิพันธ์ศิริธร 16.นาย
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 17.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 18.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 
ตามข้อบังคับพรรค ก าหนดให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่ ภายใน 45 วัน 

2. ชื่อที่น่าสนใจ คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนน ากลุ่มสามมิตร สลับขั้วไปหนุน
การ “ผลัดใบ” หรือ “ลอกคราบ” พรรคพลังประชารัฐ 
นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อของอดีตแกนน า กปปส. ไม่ว่าจะเป็น นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ 
นายสกลธี ภัททิยกุล กลุ่มนี้ยัง “มาด้วยกัน-ไปด้วยกัน” เอาไงเอากันเหมือนเดิม 
แน่นอนว่า กลุ่มนี้ ยังไงก็หนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่มีทางเป็นอ่ืน 
เป็นสัญญาณว่า ต้องการการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเพื่อจะเปลี่ยนดุลอ านาจบางประการ 

3. การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค แน่นอนว่าไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติ 
แต่ย่อมจะมีผลกระทบต่อเก้าอ้ีรัฐมนตรีในโควตาของพรรคพลังประชารัฐ ที่จะต้องเปลี่ยนไปหลังปรับขั้วอ านาจในพรรค 
ก็คงจะมีการเสนอชื่อรัฐมนตรีในสายพลังประชารัฐกันใหม่ 
จะเปลี่ยนหน้าไปแค่ไหน ก็ข้ึนอยู่กับโฉมหน้าของผู้กุมอ านาจตัวจริงภายในพรรคหลังจากนี้ 
อย่างไรก็ตาม ค าตอบสุดท้าย อยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าจะปรับ ครม.อย่างไร? 
โดยเฉพาะเก้าอ้ี ครม.ที่เป็นสายตรงของลุงตู่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับลุงตู่ว่าจะเห็นสมควรแค่ไหน อย่างไร? 
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4. พรรคร่วมรัฐบาลอ่ืนๆ จะถือโอกาสเขย่าเก้าอ้ีรัฐมนตรี ปรับใหญ่กันทีเดียวเลยหรือไม่ ก็คงเป็นเรื่องที่แต่ละ
พรรคจะไปพิจารณา 
ขณะที่สมการพรรคร่วมรัฐบาล จนถึงเวลานี้ เปลี่ยนแปลงไปพอสมควร 
มีพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้ามาเพ่ิม 
มี อดีต สส.อนาคตใหม่ ที่ย้ายไปสังกัดพรรคร่วมต่างๆ 
จะมีการปรับเพิ่ม-ลด สัดส่วนรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่?แล้วจะลงตัวหรือไม่? 
เชื่อว่าไม่น่าจะน าไปสู่จุดแตกหักในพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบัน เพราะคงไม่มีใครโง่พอที่จะปล่อยให้มีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองถึงขั้นยุบสภาในเวลานี้ 

5. ปัญหาหลัก จึงอยู่ในพรรคพลังประชารัฐ 
และเชื่อแน่ว่า สุดท้าย ทุกอย่างจบที่ลุงตู่ 
เพราะถ้าไม่มีลุงตู่ พรรคพลังประชารัฐไม่มีทางได้เป็นรัฐบาล และไม่มีทางได้ สส.มากขนาดนี้ 
ลองกลับไปดูคะแนนป๊อปปูลาร์โหวตของพรรคพลังประชารัฐกว่า 8.4 ล้านเสียง มาอันดับหนึ่ง ชนะทุกพรรค 
ประชาชนคนไทยออกมาเทคะแนนให้ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา ชัดเจน 
ผลงานมากมาย กล่าวถึงไม่หวาดไม่ไหว 
เอาแค่เห็นๆ โครงการก่อสร้างสารพัดที่สร้างจะเสร็จวันนี้พรุ่งนี้เยอะแยะไปหมด 
ไหนจะการแก้ปัญหาที่หมักหมม สะสมมาหลายยุค ทั้งในเรื่องการบิน การประมง ค้ามนุษย์ ฯลฯ 
ไหนจะผลงานรับมือโควิด-19 ที่ทั่วโลกชื่นชม เอาอยู่ของแท้ 
ไหนจะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เยียวยาเกษตรกร เราไม่ทิ้งกัน เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยผู้พิการ เพ่ิมเงินเดือน 
อสม. ฯลฯ 
เลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมา พรรคพลังประชารัฐขึ้นป้ายชัดเจนในช่วงโค้งสุดท้ายว่า “เลือกความสงบ จบที่ลงตู่” 
ถึงวันนี้ ต่อให้พรรคจะขัดแย้งกันภายในแค่ไหน ตีรันฟันแทงกันแค่ไหน ก็ไม่มีทางท่ีจะเกินเยียวยา 
ยากท่ีพรรคจะแตก 
ทุกอย่างจะสงบด้วย “ลุงตู่” 
ถึงวันนี้ สส.ในพรรคก็คงต้องถือสโลแกน “เลือกความสงบจบที่ลุงตู่” 
พูดกันตรงๆ พรรคพลังประชารัฐ ขาด “ลุงตู่” ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44183 
  

https://www.naewna.com/politic/columnist/44183
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"พปชร." แตกไม่พอ ต้องให้พังกันไปข้าง 

 
ศึกภายใน 'พปชร.' ดุเดือดรุนแรงแบบคาดไม่ถึง และยิ่งจะบานปลายออกไปไม่จบสิ้น 

สุมฟืนเข้ำกองไฟกันอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับศึกใน "พรรคพลังประชารัฐ" ที่ดูเหมือนจะจบ เมื่อ "กลุ่มสามมิตร" น ำ
โดย "สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ" น ำส.ส.ในสังกัด เข้ำพบ บิ๊กป้อม "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนำยกฯ ในฐำนะประธำน
ยุทธศำสตร์พรรค เพ่ือสวำมิภักดิ์ 

เกมนี้ของ "สามมิตร" มีนัยยะทางการเมืองอย่างไม่ต้องสงสัย เม่ือถึงเวลาเปิดไพ่ในมือ เพราะรู้ว่าต้องเลือกข้าง
ผู้ชนะที่จะมาคุมบังเหียน "พปชร." แบบเบ็ดเสร็จ เต็มตัว และค าตอบ คือ "บิ๊กป้อม"  

ส่งผลให้เกือบทุกก๊กใน "พปชร." เลือกสนับสนุน "บิ๊กป้อม" แทบทั้งหมด จะเหลือแค่บำงก๊กเท่ำนั้น และกำรที่ "กลุ่ม
สำมมิตร" ที่มี "สมศักดิ์ เทพสุทิน" รวมอยู่ด้วย กำรเลือกแนวทำงนี้ ย่อมเห็นและมั่นใจในอะไรบำงอย่ำง เพรำะมือระดับ 
"สมศักดิ์" ที่ในชีวิตทำงกำรเมือง ไม่เคยเป็น "ฝ่ำยค้ำน" มำสักครั้ง พูดง่ำยๆ เลือกข้ำงผู้ชนะถูกเสมอ สถิติมันบอกอย่ำงนั้น 

แน่นอนว่ำ กำรสนับสนุน "พล.อ.ประวิตร" ย่อมหมำยถึงกำรสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ในพรรคที่จะเกิดขึ้น
ตำมมำ 

เมื่อมีคนหนุน ย่อมต้องมีคนต้ำน โดยที่ระบุว่ำเหลือบำงกลุ่มที่ยังเคลื่อนไหวคู่ขนำนกับฟำก "บิ๊กป้อม" แบบเห็น
ชัดเจนคือ "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่มีส.ส.จำกทุกภำคในมือจ ำนวนหนึ่ง ที่นัดโชว์พลังนัดส.ส.ติว
เข้ม ตั้งแต่ก่อนอภิปรำยพ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ 1.9 ล้ำนล้ำนบำท 
ว่ำกันว่ำทันทีที่เรื่องถึงหู "บิ๊กป้อม" ท ำให้พ่ีใหญ่ไม่พอใจเป็นอย่ำงมำก ถึงขนำดต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ หวังจะก ำรำบบำงคนให้
อยู่หมัด คนในพรรคต่ำงคิดว่ำเมื่อนำยจัดหนักขนำดนี้ ทุกอย่ำงคงสงบ ตรงนี้เองที่อำจเป็นปัจจัยเร่งให้ "สำมมิตร" ตัดสินใจ 

แต่เอำเข้ำจริง มันไม่ได้สงบอย่ำงนั้น เมื่อวันสุดท้ำยของกำรอภิปรำย พ.ร.ก.กู้เงิน" ร.อ.ธรรมนัส" ที่ไม่รู้ว่ำข้องใจกับ
ผู้ใหญ่คนไหนเป็นพิเศษหรือไม่ ด้วยกำรขยับอีกรอบ โดยเรียกส.ส. ประชุม ที่ห้อง 419 ในอำคำรรัฐสภำ เพ่ือโชว์ขุมก ำลัง 
เทียบบำรมี และเลือกยืนข้ำง "อุตตม สาวนายน" รมว.คลัง และหัวหน้ำพรรค "สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์" รมว.พลังงำน และ
เลขำธิกำรพรรค ที่ถูกแรงกระเพ่ือมให้หล่นจำกเก้ำอ้ีเต็มตัว 
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ด้ำน "วิรัช รัตนเศรษฐ" ประธำนวิปรัฐบำล คนข้ำงกำย "บิ๊กป้อม" ที่น ำทัพเปิดหน้ำชน กับทีม "อุตตม-สนธิรัตน์" 
โดยเฉพำะกับ "ธรรมนัส" เรียกว่ำคู่นี้ "ผีไม่เผำ เงำไม่เหยียบ" กันเลยก็ว่ำได้ 

ขณะที่ "ธรรมนัส" นัด "ส.ส." ไว้ห้องหนึ่ง เวลำเดียวกัน อีกห้องหนึ่ง "วิรัช" ก็นัดแกนน ำกลุ่มต่ำงๆ และส.ส. ได้แก่ 
กลุ่มสำมมิตร กลุ่มกทม. น ำโดย "ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ" รมว.ศึกษำธิกำร กลุ่มเพชรบูรณ์ น ำโดย "สันติ พร้อมพัฒน์" รมช.
คลัง กลุ่มภำคกลำง น ำโดย "สุชาติ ชมกลิ่น" ประธำนส.ส.พรรคพปชร. 

กำรโชว์พลังทุกครั้งที่ผ่ำนมำ ตัวเลขส.ส.จะถูกหยิบขึ้นมำอ้ำงว่ำอยู่กลุ่มตัวเองตลอด สถำนกำรณ์แบบนี้ เอ้ือให้ "ส.ส.
ฟรีแลนซ์" ที่ไม่สังกัดกลุ่มไหนชัดเจน ย้ำยก้นไปวงนั้นทีวงนี้ที กลับมำกระเป๋ำตุง เดินตัวเอียงกันเป็นแถว ยิ่งพรรคขัดแย้ง 
"กลุ่มฟรีแลนซ์" ยิ่งชอบใจ 

เดิมพันครั้งนี้ ถือว่ำสูงทั้งสองฝ่ำย เมื่อเลือกเปิดหน้ำท้ำชนแบบไม่มีอะไรต้องเสีย ฝ่ำย "ธรรมนัส" ก็แอบหวั่นว่ำจะ
หลุดเก้ำอ้ี อันเป็นผลมำจำกเรื่องเก่ำที่ "ฝ่ำยค้ำน" ตำมบี้ไม่เลิก หลังยื่น "ศำลรัฐธรรมนูญ" ตรวจสอบคุณสมบัติกำรด ำรง
ต ำแหน่งรัฐมนตรี 

ดังนั้น ทั้ง "อุตตม-สนธิรัตน์-ธรรมนัส" ถึงต้องจับมือกันต้ำนแรงกระเพ่ือมในพรรค ที่เห็นชัดว่ำใครก ำลังต้องกำร
อะไร ล ำพังแค่เก้ำอ้ีบริหำรในพรรค ยังพอท ำเนำ ทั้ง 3 คน พร้อมจะทิ้งวันนี้พรุ่งนี้ได้ แต่ใครจะกำรันตีเก้ำอ้ีรัฐมนตรีได้ นั่น
ต่ำงหำกที่ส ำคัญ 
 สถานการณ์ใน "พลังประชารัฐ" พูดได้เต็มปาก ว่า พรรคแตกเป็นเสี่ยงๆ ก็ว่าได้ เม่ือ "ฝั่งบิ๊กป้อม" ที่ถือเป็น
เจ้าของพรรคตัวจริง รุกไล่ ฝ่ายที่เคยถูกใช้งานเพื่อก่อตั้งพรรคถอยจนต้องฮึดสู้  

จังหวะต่อไปคงได้เห็น กำรห้ ำหั่นเอำให้ตำยกันไปข้ำงหนึ่ง เริ่มต้นที่เกมดีด "อุตตม-สนธิรัตน์" พ้นต ำแหน่ง 
"กรรมกำรบริหำรพรรค" ของขุนพล "ฝั่งบิ๊กป้อม" ที่แพ็กกันลำออกเกินครึ่ง คือ 18 จำก 34 คน เท่ำกับว่ำต้องประชุมพรรค
แต่งตั้งคนชุดใหม่แทน 

ที่แน่ๆ "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม" เหนียวแน่นยิ่งกว่ำอะไรดี แต่ในทำงกำรเมือง หน้ำฉำกอำจแสดงออกอะไรได้ไม่เต็มที่ จนบำง
คนคิดและเข้ำใจอะไรไปเองว่ำพ่ีกับน้องขัดกัน และต้องเลือกคนใดคนหนึ่ง นั่นถือว่ำคิดผิด เพรำะถ้ำ พ่ีน้อง 2ป. เดินเกมแบบ
ที่ใครต่อใครอ่ำนออก คงจะดูไม่จืด ว่ำก ำลังคิดและท ำอะไร ทั้งคู่ไม่มีทำงเสียท่ำนักกำรเมืองอย่ำงแน่นอน 

เกมเขย่าพรรครอบนี้ รุนแรง และกดดัน บิ๊กตู่ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี อย่างเลี่ยงไม่ได้ ถึง
คราวต้องตัดสินใจ ปิดเกม ท าให้ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยเร็วที่สุด ไม่เช่นนั้น คงกู้ศรัทธากลับมาล าบาก  
 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/11804?line= 
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วันท่ี 2 มิถุนำยน 2563 - 09:15 น. 

กลยุทธ์ การเมอืง “3 ป.” เหนือชั้น กว่า “ปา๋เปรม” 

 
การเมือง – การเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชำรัฐที่มี 18 กรรมกำรบริหำรพรรคลำออกจำกต ำแหน่ง 

เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่สร้ำงควำมตื่นตลึงทำงกำรเมืองเป็นอย่ำงสูง 
หำกถือว่ำพรรคพลังประชำรัฐ คือพรรคของ “3 ป.” คือเครื่องมือในกำรสืบทอดอ ำนำจของ “คสช.” 

เพรำะไม่ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่ำ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อันถือได้ว่ำ
เป็น ”3 ป.” ในทำงเป็นจริงล้วน ”ลอยตัว” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เพ่ิงเรียกตัว นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เข้ำพบและยืนยันไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลง 

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ ยืนยันต่ำงกรรมต่ำงวำระ ว่ำไม่รู้กำร
เคลื่อนไหวภำยในพรรคพลังประชำรัฐ 

ทั้งๆ ที่พรรคพลังประชารัฐคือพรรคการเมืองของ ”คสช.” 
หากเทียบกับท่วงท านองทำงกำรเมืองในแบบของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หำกเทียบกับท่วงท ำนองทำง

กำรเมืองในแบบของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ 
ถือว่ำ ท่วงท ำนองทำงกำรเมืองในแบบของ “3 ป.” เหนือชั้นยิ่งกว่ำ 
เพรำะสุดยอดกำรเมืองของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นอกจำกแสดงอำกำรเมำมำยในวันแต่งงำน เพ่ือให้ จอม

พล ป.พิบูลสงครำม ตำยใจแล้ว 
ยังเคยสำบำนว่ำ “ผมไม่วัดรอยเท้าท่าน” 
ขณะที่กำรเมืองในแบบ พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท์ ยังพร่ ำแต่ เพียงว่ำ ไม่เคยอยาก ไม่เคยคิดจะเป็น ”

นายกรัฐมนตรี” เลยแม้สักครั้งเดียว 
แต่กำรเมืองในแบบ “3 ป.”ทั้งไม่อยำกเป็น แต่ที่ต้องมำแบกรับเพรำะควำมจ ำเป็น 

ความจ าเป็นต้องรัฐประหาร ความจ าเป็นต้องเป็นรัฐบาล 
ในท่ามกลางการยืนยันของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ว่ำจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง ในท่ำมกลำงกำรยืนยัน “ไม่

รู้เรื่อง” อะไรในเรื่องต ำแหน่งในพรรคพลังประชำรัฐ 
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ผลก็คือ กำรตัดสินใจของ 18 กรรมกำรบริหำร อันส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลง กำรต้องประชุมใหญ่พรรค 
เป้ำหมำยอยู่ที่กำรเลือก ”กรรมกำรบริหำร” ชุดใหม่ 
คนที่ตื่นตลึงอย่ำงถึงที่สุดมิใช่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ มิ ใช่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มิใช่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำ
จินดำ 

หากแต่น่าจะเป็น “กลุ่ม 4 กุมาร” 
   
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2211673 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2211673
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1 มิถุนำยน 2563  

จบแล้ว! แม ้16 รายชือ่ 'กก.บห.พลังประชารัฐ' ไม่ยื่นลาออก 

 
 
จบแล้ว พปชร. สมัย "อุตตม" ! เปิด 16 รำยชื่อ "กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ" ไม่ยื่นลำออก คำด

เลือกตั้งชุดใหม่ภำยใน 45 วัน 
หลังจำก นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพลังประชารัฐ แถลงเปิดเผย 18 รำยชื่อ กรรมกำรบริหำร พรรค

พลังประชำรัฐ ลำออกจำกต ำแหน่งนั้น ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของพรรคแล้ว ส่วนกรรมกำรบริหำรที่เหลือยังไม่มีข่ำวลำออก มี
รำยนำมดังนี้  
1. อุตตม สำวนำยน   2. สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
3. สนธิรัตน์ สนธจิิรวงศ์  4. กอบศักดิ์ ภูตระกูล 
5. วิเชียร ชวลิต    6. พรชัย ตระกูลวรำนนท์ 
7. อิทธิพล คุณปลื้ม  8. ชวน ชูจันทร์ 
9. นฤมล ภิญโญสินวัฒน ์  10. สันติ กีระนันทน์ 
11. สรวุฒิ เนื่องจ ำนงค์   12. อนุชำ นำคำศัย 
13. วิรัช รัตนเศรษฐ  14. สุชำติ ชมกลิ่น 
15. ประภำพร อัศวเหม  16. ไพบูลย์ นิติตะวัน 

อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ มีทั้งหมด 34 รำย เมื่อมีกำรยื่นลำออก 18 รำยแล้ว ถือว่ำ
เกินก่ึงหนึ่ง ท ำให้กรรมกำรบริหำรพรรคทั้งหมดพ้นจำกต ำแหน่งโดยปริยำย ท ำให้ต้องมีกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริหำร
พรรคชุดใหม่ภำยใน 45 วัน 

กำรที่ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ จ านวน 18 ราย จากทั้งหมด 34 ราย มีความประสงค์ขอ
ลาออกจากต าแหน่งกรรมกำรบริหำรพรรค พร้อมหนังสือแจ้งลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐจ ำนวน 
18 ฉบับ ที่ส่งมำพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยมีผลลำออกนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2563 เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้จ ำนวน
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กรรมกำรบริหำรพรรคว่ำงลงเกินกึ่งหนึ่งของกรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐทั้งหมด  มีผลท ำให้กรรมกำรบริหำร
พรรคพลังประชำรัฐทั้งคณะพ้นต ำแหน่ง เป็นไปตำมช้อบังคับพรรคฯข้อที่ 15 (3) 
และตำมข้อบังคับพรรคพลังประชำรัฐข้อที่ 19 วรรค 3 ก ำหนดว่ำ "ในกรณีกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองพันจำก
ต ำแหน่งทั้งคณะ ยกเว้น (2) ให้เลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองชุดใหม่ภำยใน45วัน นับแต่วันที่
กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองพันจำก 

ต ำแหน่งทั้งคณะ "และตำมวรรค4" ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองพันจำกต ำแหน่งทั้งคณะ
ให้กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองที่พ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำร
เลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองชุดใหม่" 

ดังนั้น ท าให้นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคฯคนปัจจุบัน กลายเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐ ต้องประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เพื่อก าหนดวันจัดประชุมใหญ่สามัญและให้มี
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่ง
เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ 15 วรรค 3 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883178  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883178
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01 Jun 2020 20:16 น. 

พลิกข้อบังคับ พปชร. เปลี่ยนหัวหน้าพรรค“ไม่ง่าย” 

 
 

กำรลำออกจำกก.ก.บห.พปชร. 18 คน เพื่อน ำไปสู่กำรเลือกตั้งใหม่ หำกพลิกดูข้อบังคับพรรคแล้ว ไม่ใช่เรื่องหมู 

ๆ ที่จะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนหัวหน้ำพรรคได้ง่ำย ๆ 

กรณีกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ(ก.ก.บห.พปชร.) 18 คน ยื่นใบลำออก จำกทั้งหมดที่มีอยู่ 34 คน ซึ่ง
ถือว่ำเกินครึ่ง ส่งผลให้กรรมกำรบริหำรพรรคท้ังหมดต้องสิ้นสภำพไป 
แต่ยังมีขั้นตอนตำมกฎหมำยพรรคกำรเมือง ที่จะเกิดขึ้นอีกตำมมำ นั่นคือกำรเลือกตั้ งหัวหน้ำพรรค และ
กรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ 

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดูข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ต้องบอกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ท ำได้ง่ำยๆ 
ข้อบังคับพรรคพลังประชำรัฐ ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อเดือนมกรำคม 2562 มีประเด็นเกี่ยวกับกำรพ้น
ต ำแหน่งของกรรมกำรบริหำรพรรค และกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่เอำไว้แบบนี้ 

- กำรลำออกของกรรมกำรบริหำรพรรคเกินครึ่งหนึ่ง เข้ำข้อบังคับพรรค ข้อ 15 (3) กรรมกำรบริหำรพรรค
กำรเมืองทั้งคณะพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อกรรมกำรบริหำรพรรคว่ำงลงเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรบริหำรพรรคท้งหมด 

- ขั้นตอนหลังจำกนี้ ให้จัดกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ภำยใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่
กรรมกำรบริหำรพรรคพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ แต่ให้กรรมกำรบริหำรพรรคชุดเก่ำอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป
จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับพรรคข้อ 15 เช่นกัน 

- กำรเลือกตั้งหัวหน้ำพรรค เลขำธิกำรพรรค เหรัญญิกพรรค นำยทะเบียนสมำชิกพรรค และกรรมกำรบริหำร
อ่ืนของพรรคกำรเมือง ต้องด ำเนินกำรโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมือง ตำมข้อบังคับพรรคข้อ 40 

- องค์ประชุมใหญ่พรรคกำรเมือง เป็นไปตำมข้อบังคับพรรค มำตรำ 37 ประกอบด้วย 
1. กรรมกำรบริหำรพรรคไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรบริหำรพรรคทั้งหมด (ชุดที่รักษำกำร) 
2. ผู้แทนของสำขำพรรคกำรเมืองไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสำขำพรรคกำรเมือง ซึ่งในจ ำนวนนี้จะต้อง

ประกอบด้วยผู้แทนของสำขำพรรคกำรเมืองไม่น้อยกว่ำ 2 สำขำ ซึ่งมำจำกต่ำงภำคกัน 
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3. ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
4. สมำชิกพรรคกำรเมือง 
ส ำหรับองค์ประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมือง ต้องรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 250 คน กำรลงมติให้ถือเสียงข้ำง

มำก 
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อเดือนมกรำคม 2562 

เขียนล้อมำจำกพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 จึงมีขั้นตอนและรูปแบบกำร
เลือกตั้งกรรมกำรบริหำรพรรคแบบพื้นๆ เท่ำนั้น ไม่มีข้อก ำหนดพิเศษซับซ้อนเหมือนกับพรรคประชำธิปัตย์ ซึ่งมีกำรให้
น้ ำหนักคะแนนของ “โหวตเตอร์” แตกต่ำงกัน เช่น ส.ส. 1 เสียง คิดเป็นคะแนนมำกกว่ำ 1 คะแนน เป็นต้น แต่ของ
พรรคพลังประชำรัฐไม่มีข้อก ำหนดพิเศษแบบนั้น 

จำกข้อบังคับพรรคในลักษณะนี้ ท ำให้กลุ่มที่สนับสนุน นายอุตตม สาวนายน และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
อดีตหัวหน้ำ และอดีตเลขำธิกำรพรรค ยังมีควำมหวัง เพรำะเสียงส่วนใหญ่ที่ใช้โหวตเลือกกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ คือ  
"สมาชิกพรรค" ซ่ึงรวมถึง ส.ส.ด้วย 

ส่วนกรรมกำรบริหำรพรรคเป็นเพียงเสียงส่วนน้อย (มีแค่ 34 คน ขณะที่ ส.ส.มี 119 คน และสมำชิกอีกจ ำนวน
มำก) 

ขณะที่ผู้แทนสำขำพรรค และตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัง ก็มีไม่มำกนัก เนื่องจำกพรรคพลังประชำรัฐ
เป็นพรรคตั้งใหม่ 

ฉะนั้นเสียงที่จะ “ชี้ขำด” คือเสียง “สมาชิกพรรค” รวมทั้ง ส.ส. จุดนี้เองท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ “งัดข้อ-
ประลองก าลัง” ระดม ส.ส.โชว์เพำเวอร์กันเป็นระยะในช่วงที่ผ่ำนมำ 

ขณะเดียวกันก็มีบำงกลุ่มในพรรคพลังประชำรัฐ ประกำศจะระดมสมำชิกพรรคจำกทั่วประเทศให้มำร่วม
ประชุมใหญ่พรรคกันมำกๆ ในช่วงที่จะมีกำรเลือกตั้งหัวหน้ำและกรรมกำรบริหำรพรรคคนใหม่ เพ่ือจะได้ลงคะแนนเสียง
เลือกฝ่ำยที่พวกตนให้กำรสนับสนุน 

ล่ำสุด มีรำยงำนจำกพรรคพลังประชำรัฐ ว่ำ สำขำพรรคทั่วประเทศมีรำว 4 สำขำ และตัวแทนพรรคกำรเมือง
ประจ ำจังหวัดมีครบทุกจังหวัด 

“โหวตเตอร์” กลุ่มนี้ ถ้ำมำกันครบจะมีรำวๆ กว่ำ 80 คนเท่ำนั้น ครึ่งหนึ่งก็จะอยู่ที่กว่ำ 40 เสียง 
ฉะนั้นเสียงส่วนมากในที่ประชุมใหญ่พรรค คือ ส.ส.และสมาชิกพรรค 

 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/436814?as= 
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01 Jun 2020 16:36 น. 

เลือกตั้งใหม่ ก.ก.บห.พลังประชารัฐ“ส่อป่วน” 

 
 
กำรเลือกตั้ง “ก.ก.บห.พลังประชำรัฐ”ใหม ่ไม่ใช่จะรำบรื่นและเกิดข้ึนได้เร็ว เพรำะติด “พรก.ฉุกเฉิน” และต้อง

อำศัย“เสียงส่วนใหญ่”ของสมำชิกพรรค 
กำรเมืองภำยในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร้อนระอุขึ้นมำท่ำมกลำงปัญหำ “โควิด-19” ที่ก ำลังแพร่

ระบำดอยู่ในหลำยประเทศ รวมถึงประเทศไทย ที่ “รัฐบาลบิ๊กตู่” ก ำลังเข้ำสู่ “โหมดฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ฟ้ืนฟูประเทศ 
ด้วยงบประมำณจำก “พรก.กู้เงิน” 400,000 ล้ำนบำท 

เพรำะอยู่ๆ ก็มีควำมเคลื่อนไหวจำกกลุ่มกำรเมืองภำยในพรรคพลังประชำรัฐ ยื่นลำออกจำกกรรมกำรบริหำร
พรรค (ก.ก.บห.) 18 คน จำกที่มีอยู่ทั้งหมด 34 คน 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) แถลงว่ำ กรรมกำรบริหำรพรรคที่ยื่นลำออก 
18 คน ประกอบด้วย 
1.นำยสันติ พร้อมพัฒน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 2.นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 3.นำยสุพล ฟองงำม 4.ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ส.ส.พะเยำ 5.นำยบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 6.นำยไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก ำแพงเพชร 7.นำย
นิโรธ สุนทรเลขำ ส.ส.นครสวรรค์ 8.นำยสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นรำธิวำส 9.นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
10.นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 11.นำยชำญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.กทม. 12. นำยสกลธี ภัทรธิยกุล 13.นำย
สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ 14. นำยสุรชำติ ศรีบุษกร ส.ส.พิจิตร 15.นำยนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง 16.นำยสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 17.นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และ18.นำยพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ 

นำยไพบูลย์ ระบุว่ำ หลังจำกกรรมกำรบริหำรพรรคลำออกเกินกึ่งหนึ่ง  มีผลให้กรรมกำรบริหำรพรรคชุด
ปัจจุบันต้องพ้นจำกต ำแหน่ง และจะมีกำรจัดประชุมเลือกกรรมกำรบริหำรชุดภำยในเวลำ 45 วัน ตำมข้อบังคับพรรค
พลังประชำรัฐ นับแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 เป็นต้นไป พร้อมยื่นหนังสือเพ่ือให้รักษำกำรหัวหน้ำพรรคเรียกกรรมกำรบริหำร
พรรคประชุมสำมัญเพ่ือเลือกกรรมกำรชุดใหม่โดยเร็ว 
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กำรเปลี่ยนแปลง “ก.ก.บห.พลังประชารัฐ” ที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ ตำมเป้ำหมำยเดิมนั้น ต้องกำร ผลักดัน บิ๊ก
ป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ประธำนยุทธศำสตร์พรรค ขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรค แทน นายอุตตม 
สาวนายน รมว.อุตสำหกรรม พร้อมกับจะมีกำรเปลี่ยนตัวเลขำธิกำรพรรค จำก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.
พลังงำน เป็น นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 

พร้อมกับมองไปที่กำรปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยแกนน ำที่เคลื่อนไหวจำกหลำยสำย และวำงตัวพร้อมนั่ง
เก้ำอ้ีรัฐมนตรี หำกปฎิบัติกำรยึดพรรคส ำเร็จ  อำท ิ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ จะเป็นเลขำธิกำรพรรค และเป็นรมว.คลัง  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จำกโฆษก
รัฐบำล จะเป็น รมช.คลัง นายณัฐพล ทีปสุวรรณ จำกรมวศึกษำธิกำร ต้องกำรเป็น รมว.พลังงำน  นายอนุชา นาคาศัย 
จะเป็น รมว.ศึกษำธิกำร นายสุชาติ ชมกลิ่น จะเป็นรมว.กำรอุดมศึกษำฯ  

อย่ำงไรก็ตำม กำรจะเปลี่ยนแปลงกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ  ที่ตำมระเบียบพรรคต้องเลือกตั้งกัน
ใหม่ ภำยใน 45 วัน และต้องอำศัย “เสียงส่วนใหญ่” ของสมำชิกพรรค 
แต่ระเบียบพรรคที่เขียนไว้กว้ำงๆ ท ำนองว่ำ ผู้ที่จะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรบริหำรพรรคใหม่ต้องมำจำก 
1. ส.ส.ของพรรค 
2. สมาชิกพรรค 
3 ประธานสาขาพรรค 

ทั้งนี้ปัญหำที่จะเกิดขึ้นภำยในพรรคพลังประชำรัฐ คือ  วันใดที่มีกำรเรียกประชุมใหญ่พรรค เพ่ือเลือก
กรรมกำรบริหำรใหม่ จะมีกำรยื่นญัตติต่อที่ประชุมว่ำ ผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมกำรบริหำรพรรคเป็นใครบ้ำง 

ถ้ำกำรเลือกตั้งใหม่ ใช้เฉพำะเสียงของ ส.ส ก็จะเกิดปัญหำ “ไม่ยึดโยงกับประชาชน” หรือ หำกให้ “สมาชิก
พรรค” มีสิทธิ์ออกเสียงร่วมโหวดเลือก “กรรมกำรบริหำรพรรค” ด้วย ก็จะเกิดกำรแบ่งขั้ว “เกณฑ์สมาชิกพรรค” ให้
มำร่วมประชุม และเกิดกำร “ล็อบบี้” กันอย่ำงคึกคัก แน่นอน “ความปั่นป่วน” ในพลังประชารัฐรออยู่ข้างหน้า     

อีกประเด็นที่น่ำสนใจคือ จะมีกำรยกเลิก “ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” เมื่อไหร่ และ พลังประชารัฐ จะเรียก
ประชุมใหญ่พรรคได้ตำมก ำหนดหรือไม่ 

เพรำะเป็นที่ทรำบกันดีว่ำ ประเทศไทยก ำลังต่อสู้กับ “ไวรัสโควิด-19” และยังตรึง “พ.ร.ก.ฉุนเฉิน” เอำไว้อยู่ 
ซึ่งยังไม่แน่ใจว่ำสิ้นเดือนมิ.ย.นี้ จะยกเลิกประกำศพ.ร.ก.ฉุกเฉินได้หรือไม่ หรืออำจจะมีกำรต่อไปอีก 1 เดือน จนสิ้นสุด
เดือน ก.ค. ก็ไม่รู้ได้ 

 นอกจำกนั้น สมมติหำกมีกำรยกเลิกประกำศใช้ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” คงไม่ใช่เฉพำะเพ่ือให้ “พลังประชำรัฐ” 
ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมกำรบริหำรพรรคใหม่ได้เท่ำนั้น 

แต่จะเป็นกำรเปิดให้มีกำร “เคลื่อนไหวทางการเมือง” ได้ตำมปกติ 
สิ่งที่จะตำมมำคือ “ม็อบการเมือง” ที่จะออกมำเคลื่อนไหว (มีแน่ๆ) ปั่นป่วน “รัฐบาลลูงตู่” แล้วรัฐบำลจะ

ยอมหรือ ที่จะให้ยกเลิกประกำศใช้ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” โดยเร็ว ตรำบที่เชื้อโรคโควิด-19 ยังไม่จำงหำยไปจำกประเทศไทย 
ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ท่ี “ลุงตู”่ จะตัดสินใจ...   
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/436775?ad=  
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วันอังคาร ท่ี 2 มิ.ย. 2563 

อ ำนำจ กำรเมือง ของ ประวิตร วงษ์สุวรรณใน พลังประชำรัฐ  

 
สัญญาณแห่งการปรับครม.เริ่มส่งมาแล้วจากภายในของรัฐบาล  
แรกสุดคือ สัญญาณอันจะน าไปสู่การเปลี่ยนตัวหัวหน้าและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ แม้ว่าเบื้องต้นจะส่ง
มาเพ่ือป้องกันตัวก็ตาม 
นั่นก็คือ ส่งมาจาก “กลุ่ม 4 กุมาร” 
เสนอภาพเปรียบเทียบรัฐมนตรีคนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นที่ กระทรวงการคลัง ไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงพลังงาน 
สะท้อนความสัมพันธ์กับต าแหน่งหัวหน้าและเลขาธิการพรรค  
ยืนยันว่า “กลุ่ม 4 กุมาร” เหมาะสมมากกว่า 
ปฏิบัติปล่อยข่าวให้ “หลุด”ออกมาจากพรรคพลังประชารัฐเป็น “ดาบสองคม” 
คมหนึ่ง เหมือนจะเอา นำยอุตตม สำวนำยน เทียบกับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เอา นำยสนธิรัตน์ สนธิจิ
รวงศ์ เทียบกับ นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
แต่บังเอิญมีชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อยู่ด้วย 
แม้จงใจจะสร้างภาพ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่จะมาแทนที่ นำยอุตตม สำวนำยน แต่แท้จริงแล้วต้องการ
ป้องกันต าแหน่ง “รัฐมนตรี” 
คมของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต่างหากที่น่ากลัวกว่า 
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตัวจริง คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
ไม่ว่าจะก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเมื่อเข้ารับต าแหน่งเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค เด่นชัดว่า  พล.อ. ประวิตร วงษ์
สุวรรณ คือ นายใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐ 
เป็นผู้กุมทิศทางของพรรคพลังประชารัฐ ทิศทางของรัฐบาล 
ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะอยู่ในต าแหน่งประธานยุทธศาสตร์ ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะ
อยู่ในต าแหน่งหัวหน้าพรรคหรือไม่ 
แต่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ คือ ผู้ก าหนดทิศทางของพรรคพลังประชารัฐ  
การปรับภายในพรรคพลังประชารัฐ อันจะน าไปสู่การปรับครม. 
จึงขึ้นอยู่กับว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะประเมินอย่างไรในทางการเมือง จะมองเห็นว่าถึงเวลาแล้วหรือ
ยังที่จะเปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลงพรรค เปลี่ยนแปลงในเรื่องครม.  
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4237822 
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วันอังคำร ท่ี 2 มิ.ย. 2563 

กระบวนการบริหารจัดการ จากอนาคตใหม ่ถึงก้าวไกล 

 
 
บทบำทของ ส.ส.พรรคก้ำวไกลได้รับกำรเฝ้ำมองและติดตำมด้วย ควำมสนใจอย่ำงเป็นพิเศษในห้วงแห่งกำร

ประชุมเพ่ือพิจำรณำพระรำชก ำหนดกู้เงิน 1.9 ล้ำนล้ำนบำท 
ว่ำจะสำมำรถรักษำกระบวนกำรเดิมอันริเริ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตั้งแต่ยุคยังใช้ชื่อว่ำ"พรรคอนำคตใหม่"ได้หรือไม่ 
คงจ ำกันได้ว่ำ พรรคอนำคตใหม่ได้แสดงให้เห็นกระบวนกำรท ำงำนในรัฐสภำอันเป็นควำมแตกต่ำงไปจำกพรรค

กำรเมือง"เดิม"อย่ำงเด่นชัดตั้งแต่กำรอภิปรำยนโยบำยของรัฐบำล 
และท่ีส ำคัญเป็นอย่ำงมำกคือกำรจัดระบบในกำรอภิปรำยต่อร่ำงพรบ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2563 ที่มี นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธำนในกำรจัดวำง 
เส้นแบ่งอย่ำงส ำคัญก็คือ กำรอภิปรำยอย่ำงมีกำรบริหำรจัดกำร กำรอภิปรำยอย่ำงมีกำรจัดระบบ จัดโครงสร้ำง

ด ำเนินไปอย่ำงเป็นกระบวนกำร 
มิได้มีแต่กำรสังเครำะห์ วิพำกษ์ หำกแต่ยังมีข้อเสนอแนะ 
กำรอภิปรำยต่อเนื้อหำพระรำชก ำหนดกู้เงินจ ำนวน 1.9 ล้ำนล้ำน บำทตลอด 3 วันที่ผ่ำนมำสะท้อนให้เห็น

อย่ำงเด่นชัดว่ำพรรคก้ำวไกลยังรักษำ"ขนบ"อันดีงำมของพรรคอนำคตใหม่ไว้ได้ครบถ้วน 
เริ่มจำก นำยวิโรจน์ ลักขณำอดิศร เป็นตัวเปิด อธิบำยขยำยควำมโดย นำยสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 
ตำมมำด้วย นำยสุเทพ อู่อ้น นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ จำกนั้น น.ส.ศิริกัญญำ ตันสกุล ลงลึกไปในรำยละเอียด

และน ำร่องข้อเสนอแนะอย่ำงสร้ำงสรรค์ว่ำหำกเป็นพรรคก้ำวไกลจะท ำอย่ำงไร 
ปิดท้ำยด้วย นพ.ปดิภัทธ์ สันติภำดำ น ำเสนอรูปธรรมแห่งกำรแก้ไขในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรแบบพรรค

ก้ำวไกล รวมถึงกำรเสนอแนะของ น.ส.วรรณรี ตะล่อมสินธุ์ 
ทั้งหมดนี้คือกระบวนกำรอภิปรำยที่มิได้มีแต่"โวหำร" หำกด ำเนินไปอย่ำงมีกำรสังเครำะห์ วิเครำะห์และ

เสนอแนะ 
นั่นก็คือ กำรท ำงำนผ่ำนกระบวนกำร"บริหำร"และ"จัดกำร" 
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จำกนี้จึงเห็นอย่ำงเด่นชัดว่ำ ไม่ว่ำจะอยู่ในโครงสร้ำงแห่งพรรคอนำคตใหม่ ไม่ว่ำจะอยู่ในโครงสร้ำงแห่งพรรค
ก้ำวไกล ก็เสมอแต่ เปลี่ยนเพียงชื่อ 

ไม่ว่ำจะมี นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นหัวหน้ำพรรค ไม่ว่ำจะมี นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้ำพรรค 
พรรคก้ำวไกลก็ยังรักษำเอกลักษณ์แห่งพรรคอนำคตใหม่ 
สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกพรรคกำรเมืองอ่ืน เป็นควำมแตกต่ำงบนฐำนแห่งกำรบริหำรจัดกำรอันมีเอกลักษณ์ 
"บริหำรจัดกำร"ต่ำงหำกคือจุดต่ำง สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง 
 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4236860 
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