
 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  1 
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ข่าวประจําวันที่ 3  มิถุนายน  2563 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   

 

ที่ 
ข่าว 

สนง.กกต. 
เลขที ่

เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 26/2563 สํานักงานคณะกรรมการ
ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง จั ด ก า ร
เลือกต้ัง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จั งหวัดลํ าปาง 
เขตเลื อกต้ั งที่  4  แทน
ตําแหน่ งที่ ว่ าง ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 

1. ผู้จัดการออนไลน์ 
 
2. เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
3. สํานักอิศรา
ออนไลน์ 
 
4. NewTV 
ออนไลน์ 

กกต. ออกมาตรการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.
ลําปาง เขต 4 ในสถานการณ์โควิด-19 
กกต .ออกมาตรการเลือก ต้ังซ่อม
ลําปางรับมือโควิด 
กกต.แพร่มาตรการป้องติดโควิดฯ
เลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 4 ลําปาง-เปิด
คูหาพิเศษรองรับ 
กกต. ออกมาตรการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.
ลําปาง เขต 4 

6 
 
7 
 
8 
 
 

10 
 

 
ข่าว กกต./ผู้บริหารสํานกังาน กกต. ให้สัมภาษณ ์ 

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. ลําปางพร้อมจัดเลือกต้ัง ยังไม่พบเหตุทุจริต หวังผู้ออกมาใช้สิทธิ 

70% 
11 

2 สํานักข่าวไทยออนไลน์ กกต. ลําปาง พร้อมจัดเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 4 12 
3 ผู้จัดการออนไลน์ กกต.ลําปางพร้อมจัดเลือกต้ังซ่อม ยังไม่พบทุจริต ต้ังเป้าใช้สิทธิ 70% 13 

 

 
 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 เนช่ันออนไลน์ "ธรรมนัส" แจงเหตุลาออก กก.บห.พปชร. เพ่ือยุติปัญหาเห็นต่าง 14 
2 ผู้จัดการออนไลน์ “ธรรมนัส” แจงไขก๊อก กก.บห. มีผู้ใหญ่ขอมาเพ่ือลดขัดแย้ง ซัดคน

สร้างเร่ืองบีบปรับ ครม. ไล่ “อุตตม” มาตลอดแต่ไม่ย่ืนลาออก 
15 

3 มติชนออนไลน์ “ธรรมนัส”แฉคนวางแผนทําให้ขัดแย้ง หวังปรับครม.-ได้ตําแหน่ง 16 
4 แนวหน้าออนไลน์ ลากไส้กันยับ! 'ธรรมนัส' แฉมคีนสร้างเร่ืองขัดแย้งใน 'พปชร.' 

หวังฟาดเก้าอ้ี รมต. 
17 
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
5 ไทยรัฐออนไลน์ "ธรรมนัส" เช่ือ มีกลุม่คอยเสีย้มให้ พปชร. แตกแยก-ลงช่ือลาออก

ต้องการให้จบ 
18 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ พปชร. อาฟเตอร์ช็อก ธรรมนัสโวยโดนหักหลัง-วางแผนให้แตก/
สมศักด์ิขยับนัดกินเส้น 

19 

7 คมชัดลึกออนไลน์ "ธรรมนัส"แจงเหตุร่วมลงช่ือลาออก ต้องการให้ปัญหาในพรรคจบ 23 
8 เนช่ันออนไลน์ "ณัฏฐพล" ยัน พปชร. ไม่แตกหลัง 18 กก.บห. ตบเท้าลาออก 24 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ณัฏฐพล' ลั่น! ปัญหาใน พปชร. จบแล้ว ไม่ถงึขั้นแตกหัก เปิดทาง 

'บ๊ิกป้อม' แล้วแต่ที่ประชุมพรรค 
25 

10 คมชัดลึกออนไลน์ "ณัฏฐพล" เช่ือปรับ ครม. หลงัได้ กก.บห. ชุดใหม่แล้ว 26 
11 ไทยรัฐออนไลน์ “ณัฏฐพล” ยัน นายกฯ ไม่ได้พูด ปรับครม.- เช่ือ ขัดแย้งใน พปชร. จบแล้ว 27 
12 แนวหน้าออนไลน์ 'บ๊ิกตู่' ลอยตัว! ไม่ยุ่ง 'พปชร.' เปิดศึกชิงอํานาจในพรรค อ้างเป็นเรื่อง

พรรคการเมือง 
28 

13 มติชนออนไลน์ จับตา “บ๊ิกป้อม” ยึดคืน พปชร. ‘บ๊ิกตู่’ ใหเ้คลียร์กันเองในพรรค 
ปรามอย่าดราม่า ปรับ ครม. ต้องรออีกขั้นตอน 

30 

14 แนวหน้าออนไลน์ ‘บ๊ิกตู่’ ไม่ยุ่งศึกภายใน พปชร. เตือนอย่าดราม่า โวยแค่น้ีวุ่นวายมาก
พอแล้ว 

32 

15 มติชนออนไลน์ รังสิมันต์” โพสต์ ตัวตนที่แทจ้ริงของ พชปร. 3ป. คือผู้ได้ประโยชน์ 36 
16 มติชนออนไลน์ อ.รัฐศาสตร์ มธ. เจาะปม ‘พปชร.’ เปลี่ยนขั้วอํานาจ เช่ือปรับ ครม. 

กระทบภาพลักษณ์ รบ. 
37 

17 ไทยโพสต์ออนไลน  'กลุ่มด้ามขวาน' ไม่ขัด 'บ๊ิกป้อม' น่ังหัวหน้าพรรค แต่อย่าไปกวนใจ 
'บ๊ิกตู่' 

39 

18 เดลินิวส์ออนไลน์ วุฒิสภาฯแจง สนช. เป็นตําแหน่งเฉพาะกิจ ไม่ใช้ ส.ส.-ส.ว. 40 
19 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ฉลุย! มติ สว. ผ่าน พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ 41 
20 ไทยรัฐออนไลน์ ส.ว. ผ่าน พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ ฉลุย ตามคาด หลัง รมว.คลัง แจงยิบ 43 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ สว. ฉลุย พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ/เพ่ือไทยห่วงทุจริต 44 
22 มติชนออนไลน์ ส่อขัด รธน.! ส.ว.โหวต ‘สุชาติ’ ป.ป.ช.ใหม่ พบพ้น สนช. ไม่ถึง 10 ปี 

เจษฎ์ช้ี เข้าข่ายเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
47 

23 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' จ่อย่ืนผู้ตรวจการฯ ตีความสภาสูงโหวต 'สุชาติ' น่ังแท่น
ป.ป.ช. ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

48 

24 ผู้จัดการอนไลน์ "พ่ีศรี" จ่อย่ืนผูต้รวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย ปม ส.ว.โหวต "สุชาติ" 
น่ัง ป.ป.ช. 

50 
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บทความ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ดับเคร่ืองแฉ' ปมชิงผู้นํา 'พรรคพลังประชารัฐ' 52 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กลศึก 'ชิงผู้นํา พปชร.' เจาะเกมรับ-รุก หักเหลี่ยมเฉือนคม จับตาท่า

ไม้ตาย! 
54 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ พลังประชารัฐ สนิมเกิดแต่เน้ือในตน 57 
4 คมชัดลึกออนไลน์ เอาอยู่ "บ๊ิกบราเธอร์" คุมเสือสิงห์ 59 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ "มายาประชาธิปไตยเลือกต้ัง" 61 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ธรรมชาติทางการเมือง 64 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ '๓ ป.' ศูนย์กลางอํานาจ 66 
8 ข่าวสดออนไลน์ สัมพันธ์ แนบแน่น สามมิตร กับ กลุ่ม 4 กุมาร สัมพันธ์ การเมือง 68 
9 แนวหน้าออนไลน์ พปชร. อย่าเพ่ิงลุกจากเก้าอ้ี...เพราะยังมีต่อ 69 
10 ไทยรัฐออนไลน์ กล้าได้กล้าเสีย : เมื่อหมูไม่กลวันํ้าร้อน 72 
11 ไทยรัฐออนไลน์ คาบลูกคาบดอก : การเมืองเชือดเดือด 74 
12 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : แจกเค้กระวังพังทั้งคณะ 76 
13 เนช่ันสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
รุมบีบปรับครม. วัดกําลังภายใน ‘บ๊ิกตู่’ 77 

14 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของพลังประชารัฐ : อาการน่าเป็นห่วง 79 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
  

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี ณ พระบรมมหาราชวัง 
 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
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กกต. ออกมาตรการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ลําปาง เขต 4 ในสถานการณ์โควิด-19 
เผยแพร่: 2 มิ.ย. 2563 17:24   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เผยแพร่เอกสารช้ีแจงการจัดการเลือกต้ัง ส.ส. ลําปาง เขต
เลือกต้ังที่ 4 แทนตําแหน่งที่ว่าง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยระบุว่า 
เพ่ือให้ กกต.สามารถจัดการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเรียบร้อย จําเป็นต้องยกเว้นหรือผ่อนคลาย
การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 บางมาตรการในเขตพ้ืนที่ที่มีการจัดการ
เลือกต้ังในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกําหนดออก ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8) 
 ทั้งน้ี เพ่ือดําเนินการให้สอดคล้องกับข้อกําหนดดังกล่าว กกต.จึงได้มีมติเห็นชอบให้ออกมาตรการ
เพ่ิมเติมในการจัดการเลือกต้ัง ส.ส. ลําปาง เขตเลือกต้ังที่ 4 แทนตําแหน่งที่ว่าง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการกําหนดให้จัดหน่วยเลือกต้ัง และขั้นตอนการลงคะแนนเลือกต้ัง โดยจะต้อง
ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนที่จะเข้าไปยังหน่วยเลือกต้ัง 
 โดยขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาฯ 
เมื่อเข้าไปในหน่วยเลือกต้ังผู้มีสิทธิเลือกต้ังย่ืนหลักฐานแสดงตนโดยจะต้องถอดหน้ากากออกและสวมหน้ากากตามเดิม 
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ลงช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังและบนต้นขั้วบัตร ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล รับบัตร
เลือกต้ัง เข้าคูหาลงคะแนน ใส่บัตรเลือกต้ังลงในหีบบัตรเลือกต้ัง และเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว ออกจากที่เลือกต้ังล้าง
มือด้วยแอลกอฮอล์เจลอีกคร้ังหน่ึง 
 กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาไปน่ังพักรอเพ่ือใช้สิทธิเลือกต้ังในที่ลงคะแนน
เลือกต้ัง (พิเศษ) ซึ่งอยู่ในหน่วยเลือกต้ังเดียวกัน โดยให้ย่ืนหลักฐานแสดงตนให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง 
(กปน.) ถอดหน้ากากออก และสวมหน้ากากตามเดิม ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล โดย ประธาน กปน. จะนําหลักฐาน
ไปให้ กปน. ตรวจสอบบัญชีรายช่ือ และให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือบนต้นขั้วบัตรเลือกต้ังและมอบ
บัตรเลือกต้ังให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือไปเข้าคูหาลงคะแนน (พิเศษ) จากน้ัน กปน. ผู้ควบคุมหีบบัตรเลือกต้ัง จะนําหีบ
บัตรเลือกต้ังมาให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังใส่บัตรเลือกต้ังในหีบบัตรเลือกต้ัง และผู้มีสิทธิเลือกต้ังล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอีก
ครั้งหน่ึง 
 โดยในแต่ละขั้นตอนได้กําหนดจุดระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1.5-2 เมตร รวมท้ังให้ทําความ
สะอาดโต๊ะ ปากกาในคูหาลงคะแนน ภายหลังมีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังทุก 15-20 คน หรือตามความเหมาะสม 
 ทั้งน้ี ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ กปน. และ รปภ. จะมีการสวมหน้ากาก เฟซชีลด์ และถุงมือตลอด
ระยะเวลา 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000057400 
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อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 15.48 น.                      
กกต.ออกมาตรการเลือกต้ังซ่อมลําปางรับมือโควิด  
 
             
 
 
 
 
กกต.ออกมาตรการเลือกต้ังซ่อมลําปาง รับมือโควิด ใส่หน้ากาก-ล้างมือทุกขั้นตอน ส่วนคนอุณหภูมิเกิน 37.5 
องศา ต้องแยกลงคะแนนในหน่วยพิเศษ ทําความสะอาดหน่วยเลือกต้ังหลังใช้สิทธิ 15-20 คน 
 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารช้ีแจงการจัดการเลือกต้ัง
ส.ส. ลําปาง เขตเลือกต้ังที่ 4 แทนตําแหน่งที่ว่างภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โดยระบุว่าเพ่ือให้ กกต.สามารถจัดการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเรียบร้อย จําเป็นต้องยกเว้นหรือ
ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 บางมาตรการในเขตพื้นที่ที่มีการ
จัดการเลือกต้ังในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกําหนดออก ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8) 
 ทั้งน้ี เพ่ือดําเนินการให้สอดคล้องกับข้อกําหนดดังกล่าว กกต.จึงได้มีมติเห็นชอบให้ออกมาตรการ
เพ่ิมเติมในการจัดการเลือกต้ัง ส.ส. ลําปาง เขตเลือกต้ังที่ 4 แทนตําแหน่งที่ว่าง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการกําหนดให้จัดหน่วยเลือกต้ัง และขั้นตอนการลงคะแนนเลือกต้ัง โดยจะต้อง
ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนที่จะเข้าไปยังหน่วยเลือกต้ัง 
 โดยข้ันตอนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา 
เมื่อเข้าไปในหน่วยเลือกต้ังผู้มีสิทธิเลือกต้ังย่ืนหลักฐานแสดงตนโดยจะต้องถอดหน้ากากออกและสวมหน้ากากตามเดิม 
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ลงช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังและบนต้นขั้วบัตร ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล รับบัตร
เลือกต้ัง เข้าคูหาลงคะแนน ใส่บัตรเลือกต้ังลงในหีบบัตรเลือกต้ัง และเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว ออกจากที่เลือกต้ังล้าง
มือด้วยแอลกอฮอล์เจลอีกคร้ังหน่ึง ส่วนขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาไปน่ังพักรอเพ่ือใช้สิทธิเลือกต้ังในที่ลงคะแนน
เลือกต้ัง (พิเศษ) ซึ่งอยู่ในหน่วยเลือกต้ังเดียวกัน โดยให้ย่ืนหลักฐานแสดงตนให้ ประธานกรรมการประจําหน่วย
เลือกต้ัง (กปน.) ถอดหน้ากากออก และสวมหน้ากากตามเดิม ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล โดย ประธาน กปน. จะนํา
หลักฐานไปให้ กปน. ตรวจสอบบัญชีรายช่ือ และให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือบนต้นขั้วบัตรเลือกต้ัง
และมอบบัตรเลือกต้ังให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือไปเข้าคูหาลงคะแนน (พิเศษ) จากน้ัน กปน. ผู้ควบคุมหีบบัตรเลือกต้ัง จะ
นําหีบบัตรเลือกต้ังมาให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังใส่บัตรเลือกต้ังในหีบบัตรเลือกต้ัง และผู้มีสิทธิเลือกต้ังล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
เจลอีกคร้ังหน่ึง  
 โดยในแต่ละขั้นตอนได้กําหนดจุดระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1.5 – 2 เมตร รวมท้ังให้ทําความ
สะอาดโต๊ะ ปากกาในคูหาลงคะแนน ภายหลังมีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังทุก 15-20 คน หรือตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ใน
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ กปน. และ รปภ. จะมีการสวมหน้ากาก Face Sheild และถุงมือตลอดระยะเวลา....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/777848 
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วันอังคาร ที่ 02 มิถุนายน 2563 เวลา 15:29 น 
กกต.แพร่มาตรการป้องติดโควิดฯเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 4 ลําปาง-เปิดคูหาพิเศษรองรับ 
 
 
 
 
 
 
สํานักงาน กกต.แพร่มาตรการป้องติดเชื้อโควิด-19 วันเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 4 ลําปาง 20 มิ.ย. ให้ประชาชนผู้มี
สิทธิสวมแมสก์-ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ถ้าอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ให้กาในคูหาพิเศษ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เผยแพร่เอกสาร
ข่าว ระบุว่า ตามข่าวสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ที่ 24/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แจ้งว่า
คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ออกประกาศ เรื่อง กําหนดวันเลือกต้ังและวันรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดลําปาง เขตเลือกต้ังที่ 4 แทนตําแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-17.00 น. น้ัน 
เพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถจัดการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเรียบร้อย จําเป็นต้อง
ยกเว้นหรือผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 บางมาตรการในเขต
พ้ืนที่ที่มีการจัดการเลือกต้ังในช่วงเวลาดังกล่าว นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ
ราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8) สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังใช้อาคารสถานที่ในจังหวัดลําปางซึ่งมีข้อกําหนดห้ามการใช้
อาคารสถานท่ี เช่น โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ศูนย์ประชุม เพ่ือการรับสมัครเลือกต้ัง การอบรมเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกต้ัง การจัดต้ังหน่วยเลือกต้ังและสถานที่นับคะแนน หรือเพ่ือการดําเนินกิจกรรมอ่ืนใดเฉพาะที่
เก่ียวข้องกับการจัดการเลือกต้ังได้ จนเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการเลือกต้ัง 
 2. ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังควบคุมดูแลการหาเสียงเลือกต้ัง การจัดอบรมเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกต้ัง การจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง การนับคะแนน ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมอ่ืนใด 
บรรดาที่เก่ียวข้องกับการจัดการเลือกต้ังโดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยการห้ามการมั่วสุมประชุมกัน แต่ต้อง
ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดและตามคําแนะนําของทางราชการ เช่นการเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อยหน่ึงเมตร การกวดขันให้ผู้ร่วมกิจกรรมใช้หน้ากากอนามัย การทําความสะอาดสถานที่และ
ล้างมือด้วย สบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
 3. บุคคลผู้ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพ่ือไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนประกอบ
กับเอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเลือกต้ังต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือเดินทางข้ามเขตจังหวัด และปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด เป็นต้น 
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 ทั้งน้ี เพ่ือดําเนินการให้สอดคล้องกับข้อกําหนดน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงได้มีมติเห็นชอบให้ออก
มาตรการเพ่ิมเติมในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลําปาง เขตเลือกต้ังที่ 4 แทนตําแหน่ง
ที่ว่าง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการกําหนดให้จัดหน่วยเลือกต้ังและ
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกต้ัง โดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจ
ลก่อนที่จะเข้าไปยังหน่วยเลือกต้ังซึ่งมีขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเม่ือ
เข้าไปในหน่วยเลือกต้ังผู้มีสิทธิเลือกต้ังย่ืนหลักฐานแสดงตนโดยจะต้องถอดหน้ากากออกและสวมหน้ากากตามเดิม 
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ลงช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังและบนต้นขั้วบัตรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล รับบัตร
เลือกต้ัง เข้าคูหาลงคะแนน ใส่บัตรเลือกต้ังลงในหีบบัตรเลือกต้ัง และเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว ออกจากที่เลือกต้ังล้าง
มือด้วยแอลกอฮอล์เจล อีกคร้ังหน่ึง 
 ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา ไปน่ัง
พักรอเพ่ือใช้สิทธิเลือกต้ังในที่ลงคะแนนเลือกต้ัง (พิเศษ) ซึ่งอยู่ในหน่วยเลือกต้ังเดียวกัน ย่ืนหลักฐานแสดงตนให้ 
ปธ.กปน. ถอดหน้ากากออก และสวมหน้ากากตามเดิม ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล โดย ปธ.กปน.จะนําหลักฐานไปให้ 
กปน. ตรวจสอบบัญชีรายช่ือ และให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือ บนต้นขั้วบัตรเลือกต้ังและมอบบัตร
เลือกต้ังให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือไปเข้าคูหาลงคะแนน (พิเศษ) จากนั้น กปน. ผู้ควบคุมหีบบัตรเลือกต้ัง จะนําหีบบัตร
เลือกต้ังมาให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังใส่บัตรเลือกต้ังในหีบบัตรเลือกต้ัง และผู้มีสิทธิเลือกต้ังล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอีกครั้ง
หน่ึง โดยในแต่ละขั้นตอนได้กําหนดจุดระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1.5 – 2 ม. รวมท้ังให้ทําความสะอาดโต๊ะ 
ปากกาในคูหาลงคะแนนภายหลังมีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังทุก 15-20 คน หรือตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ในระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่ กปน. และ รปภ. จะมีการสวมหน้ากาก Face Sheild และถุงมือตลอดระยะเวลา ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่เว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง www.ect.go.th  
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/89267-isranews-88.html 
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กกต. ออกมาตรการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ลําปาง เขต 4 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ออกมาตรการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ลําปาง ยํ้าผู้ลงคะแนนงสวมหน้ากาก-ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 
 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 มีรายงานว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือ กกต. ได้เผยแพร่เอกสาร
ช้ีแจงเรื่องจัดการเลือกต้ัง ส.ส. ลําปาง เขต 4 แทนตําแหน่งที่ว่างลง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 โดยระบุข้อความ ว่า เพ่ือให้ กกต.สามารถจัดการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเรียบร้อย 
จึงจําเป็นต้องยกเว้นหรือผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ที่มี
การจัดการเลือกต้ังตามช่วงเวลาที่กําหนดให้มีการเลือกต้ังซ่อมดังกล่าว โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ออกข้อกําหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 
8) กกต.จึงมีมติเห็นชอบให้ออกมาตรการเพ่ิมเติมในการจัดการเลือกต้ัง ส.ส. ลําปาง เขต 4 แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งการ
กําหนดให้จัดหน่วยเลือกต้ัง และขั้นตอนการลงคะแนนเลือกต้ัง โดยผู้มีสิทธิลงคะแนนจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนที่จะเข้าไปยังหน่วยเลือกต้ัง 
 ส่วนขั้นตอนการใช้สิทธิลงเสียงลงคะแนน ผู้มีสิทธิที่เข้าไปในหน่วยเลือกต้ัง จะต้องย่ืนหลักฐานแสดงตน
พร้อมถอดหน้ากากออกอนามัยออกแล้วสวมใส่กลับไปตามเดิม ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ลงช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มี
สิทธิเลือกต้ังและบนต้นขั้วบัตร ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล รับบัตรเลือกต้ัง เข้าคูหาลงคะแนน ใส่บัตรเลือกต้ังลงใน
หีบบัตรเลือกต้ัง และเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว ก่อนออกจากสถานที่เลือกต้ังต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอีกคร้ังหน่ึง 
โดยแต่ละขั้นตอนได้กําหนดจุดระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1.5-2 เมตร รวมทั้งให้ทําความสะอาดโต๊ะ และ
ปากกาในคูหาลงคะแนนอย่างสม่ําเสมอ หรือหลังจากมีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังทุก 15-20 คน หรือตามความเหมาะสม 
ส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในคูหาเลือกต้ัง ต้องสวมใส่หน้ากากเฟซชีลด์ และถุงมือตลอดเวลา เพ่ือป้องกันไวรัสโควิด-19 
แพร่ระบาด 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/57351 
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วันที่ 2 มิถุนายน 2563 - 12:53 น.  
กกต.ลําปางพร้อมจัดเลือกต้ัง ยังไม่พบเหตุทุจริต หวังผู้ออกมาใช้สิทธิ 70% 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ลําปาง พร้อมจัดเลือกต้ังซ่อมส.ส. เผย ยังไม่พบเหตุทุจริตเลือกต้ัง ต้ังเป้าผู้ออกมาใช้สิทธิ 70 % 
 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดลําปาง กล่าวถึงการ
เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต 4 จ.ลําปาง แทนตําแหน่งที่ว่าง ว่า ขณะน้ี
ทางสํานักงานฯได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่ทุกด้าน ขณะเดียวกันทางสํานักงานฯก็จะมีการจัดทําแผ่นพับและ
ใบปลิวและประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้รับทราบว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการออกไปใช้สิทธิ
เลือกต้ังช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะนอกจากจะต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนแล้ว 
ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วย และเมื่อถึงหน่วยลงคะแนนก็จะมีจุดคัดกรองเพ่ือป้องกันเช้ือโรค
ด้วยเช่นกัน 
 นายฐิติพล กล่าวต่อว่า ส่วนภาพรวมการหาเสียงต่างๆยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบความ
ผิดปกติหรือการทุจริตการเลือกต้ังแต่อย่างใด อีกทั้งพรรคการเมืองใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่เดิมไม่ได้ลงสมัคร ดังน้ัน
การแข่งขันจึงไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม สําหรับตัวเลขผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกต้ัง ต้องบอกเลยว่าการเลือกต้ังทั่วไปท่ีผ่าน
มา จ.ลําปาง มีผู้ออกมาใช้สิทธิเป็นจํานวนมาก ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ แต่การเลือกต้ังครั้งน้ีอาจได้รับผลกระทบ 
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ทางสํานักงานฯจะพยายามเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ โดยต้ังเป้าผู้
ออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2211989 
  



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  12 

 

 
2 มิ.ย. 2020 12:55:04 
กกต.ลําปาง พร้อมจัดเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 
กกต. 2 มิ.ย.-กกต.ลําปาง พร้อมจัดเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 4 ยังไม่พบเหตุทุจริตเลือกต้ัง ต้ังเป้าผู้ออกมาใช้สิทธิ
ร้อยละ 70 
 นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดลําปาง กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการ
จัดการเลือกต้ัง ส.ส.เขต 4 ลําปาง แทนตําแหน่งที่ว่าง ว่า ขณะนี้ทางสํานักงานฯ ได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่ทุก
ด้าน ขณะเดียวกันทางสํานักงานฯ จะมีการจัดทําแผ่นพับ ใบปลิวและประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ได้รับทราบว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) เพราะนอกจากจะต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนแล้ว ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าด้วย และเมื่อถึงหน่วยลงคะแนน จะมีจุดคัดกรองเพ่ือป้องกันเช้ือโรคด้วย 
 นายฐิติพล กล่าวด้วยว่า ส่วนภาพรวมการหาเสียงต่าง ๆ ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบความ
ผิดปกติ หรือการทุจริตการเลือกต้ัง อีกทั้งพรรคการเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่เดิมไม่ได้ลงสมัคร ดังน้ันการแข่งขัน
จึงไม่รุนแรง 
 นายฐิติพล กล่าวอีกว่า สําหรับตัวเลขผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกต้ัง ซึ่งการเลือกต้ังทั่วไปที่ผ่านมาจังหวัด
ลําปาง  มีผู้ออกมาใช้สิทธิประมาณร้อยละ 80 แต่การเลือกต้ังครั้งน้ี อาจได้รับผลกระทบเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-
19 แต่ทางสํานักงานฯ จะพยายามเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่  โดยต้ังเป้าผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกต้ัง
ประมาณร้อยละ 70.-สํานักข่าวไทย 
 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ed5e9b8e3f8e40af844be64 
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เผยแพร่: 2 มิ.ย. 2563 15:10   ปรับปรุง: 2 มิ.ย. 2563 15:34   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
กกต.ลําปางพร้อมจัดเลือกต้ังซ่อม ยังไม่พบทุจริต ต้ังเป้าใช้สิทธิ 70% 
 
 
 
 
 
 
 
ผอ.เลือกต้ังลําปาง พร้อมจัดเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 4 ยังไม่พบเหตุทุจริตเลือกต้ัง ต้ังเป้าผู้ออกมาใช้สิทธิ 70%  
 วันน้ี (2 มิ.ย.) นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดลําปาง กล่าวถึงการเตรียมความ
พร้อมการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 ลําปาง แทนตําแหน่งที่ว่าง ว่าขณะน้ีทางสํานักงานได้เตรียม
ความพร้อมไว้อย่างเต็มที่ทุกด้าน ขณะเดียวกัน ทางสํานักงานก็จะมีการจัดทําแผ่นพับและใบปลิวและประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้รับทราบว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เพราะนอกจากจะต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนแล้ว ยังต้องสวมใส่หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วย และเมื่อถึงหน่วยลงคะแนนก็จะมีจุดคัดกรองเพ่ือป้องกันเช้ือโรคด้วย 
 นายฐิติพลกล่าวว่า ส่วนภาพรวมการหาเสียงต่างๆ ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบความผิดปกติ
หรือการทุจริตการเลือกต้ัง อีกทั้งพรรคการเมืองใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่เดิมไม่ได้ลงสมัคร ดังน้ัน การแข่งขันจึงไม่
รุนแรง อย่างไรก็ตาม สําหรับตัวเลขผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกต้ัง ต้องบอกเลยว่าการเลือกต้ังทั่วไปท่ีผ่านมาจังหวัดลําปาง 
มีผู้ออกมาใช้สิทธิประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ แต่การเลือกต้ังครั้งน้ีอาจได้รับผลกระทบเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 แต่
ทางสํานักงานฯ จะพยายามเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ โดยต้ังเป้าผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังประมาณ 70 
เปอร์เซ็นต์ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000057308 
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2 มิ.ย. 2563 
"ธรรมนัส"แจงเหตุลาออกกก.บห.พปชร.เพื่อยุติปัญหาเห็นต่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ธรรมนัส พรหมเผ่า"แจงเหตุลงชื่อลาออกกรรมการบริหารพลังประชารัฐ เพราะต้องการให้ปัญหาภายในพรรค
จบและยุติความเห็นต่าง เพื่อ"บิ๊กตู่"จะได้มีสมาธิทํางาน ส่วนปรับ ครม. เป็นอํานาจนายกฯ  
 (2 มิถุนายน 2563) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การที่ตนและเพ่ือนๆ 
ในกลุ่มภาคเหนือร่วมลงช่ือลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เน่ืองจากได้รับการประสานจากทางผู้ใหญ่
ที่นับถือท่านหน่ึง และเมื่อตนได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นว่าช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมา มีข่าวความเห็นต่างและความ
ขัดแย้งในพรรคมาก ส่งผลกระทบต่อการทํางานและความเป็นเอกภาพของรัฐบาล เพราะคนท่ีถูกกดดันมีตําแหน่งเป็น
รัฐมนตรีมีหน้าที่แก้ปัญหาโควิดให้กับพ่ีน้องประชาชน  
 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าน้ีสื่อพยายามจับกลุ่มจัดแบ่ง กรรมการบริหารเป็นสายโน้น สายน้ี โดยเฉพาะ
กลุ่มตน ถูกจับตาเป็นพิเศษว่าเป็นตัวแปร หากอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายน้ันจะมีเสียงเพ่ิม จนถูกจับไปอยู่ทั้งสองกลุ่ม ทั้งๆที่ตน
คือพลังประชารัฐ และเมื่อลาออกก็จะนําไปผูกโยงว่า อยู่ฝ่าย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานยุทธศาสตร์พรรค ก็จะทําให้กลุ่มนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค ไม่พอใจ 
 "สิ่งเหล่าน้ีมีคนบางคนพยายามสร้างขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความขัดแย้ง โดยมีผมอยู่ตรงกลาง อยากให้สังเกตุ
ว่า มีคนบางกลุ่มที่ขับไล่ นายอุตตม มาตลอด แต่ไม่ลงช่ือลาออก น่ันหมายความว่า มีคนวางแผนให้เกิดความขัดแย้ง 
เพ่ือให้มีการปรับ ครม. ตัวเองจะได้ตําแหน่งที่หวังไว้"ร.อ.ธรรมนัส กล่าวเมื่อถามว่า จะมีการปรับ ครม. เปลี่ยนให้ฝ่าย 
พล.อ.ประวิตร เกลี่ยเก้าอ้ีกันใหม่ ร.อ.ธรรมนัส ตอบว่า เรื่องน้ีตนไม่มีความเห็น เป็นอํานาจของนายกฯ ซึ่งซึ่งนายกฯ
ให้สัมภาษณ์แล้วว่า ยังไม่ถึงเวลาปรับ ครม. 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378779220/ 
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เผยแพร่: 2 มิ.ย. 2563 15:36   ปรับปรุง: 2 มิ.ย. 2563 15:41   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 “ธรรมนัส” แจงไขก๊อก กก.บห.มีผู้ใหญ่ขอมาเพื่อลดขัดแย้ง ซัดคนสร้างเร่ืองบีบปรับ ครม. ไล่ “อุตตม” มา
ตลอดแต่ไม่ย่ืนลาออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ธรรมนัส” แจงเหตุลาออกจาก กก.บห.พปชร.เพราะมีผู้ใหญ่ที่นับถือประสานมาเพื่อลดความขัดแย้งในพรรค 
ขณะที่คนที่ถูกกดดันกําลังแก้ปัญหาโควิดให้ประชาชน แฉมีบางคนสร้างเร่ืองให้เกิดการปรับ ครม.เพื่อให้ได้
ตําแหน่ง ต้ังข้อสังเกตกลุ่มไล่ “อุตตม” บางคนไม่ลาออก 
 วันน้ี (2 มิ.ย.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีต
กรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่ตนและเพ่ือน ส.ส.กลุ่มภาคเหนือร่วมลงช่ือ
ลาออกจาก กก.บห.พรรคฯ ว่า เน่ืองจากได้รับการประสานจากทางผู้ใหญ่ที่นับถือท่านหน่ึง เมื่อตนได้พิจารณาแล้วจึง
เห็นว่าช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมามีข่าวความเห็นต่างและความขัดแย้งในพรรคมาก ส่งผลกระทบต่อการทํางานและ
ความเป็นเอกภาพของรัฐบาล เพราะคนที่ถูกกดดันมีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีมีหน้าที่แก้ไขปัญหาผลกระทบจากเช้ือโค
วิด-19 ให้พ่ีน้องประชาชน 
 ร.อ.ธรรมนัสกล่าวอีกว่า ขณะที่ก่อนหน้าน้ีสื่อพยายามจับกลุ่มจัดแบ่ง กก.บห.เป็นสายโน้นสายน้ี 
โดยเฉพาะกลุ่มตนถูกจับตาเป็นพิเศษว่าเป็นตัวแปร หากอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายน้ันจะมีเสียงเพ่ิม จนตนถูกจับไปอยู่ทั้ง 2 กลุ่ม 
ทั้งๆ ที่ตนคือพลังประชารัฐ ดังน้ัน เมื่อตนลาออกก็จะนําไปผูกโยงว่าอยู่ฝ่าย พล.อ.ประวิตร ก็จะทําให้กลุ่มนายอุตตม 
สาวนายน ไม่พอใจ 
 ร.อ.ธรรมนัสกล่าวอีกว่า สิ่งเหล่าน้ีมีคนบางคนพยายามสร้างขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความขัดแย้งโดยมีตนอยู่
ตรงกลาง จึงอยากให้สังเกตว่ามีคนบางกลุ่มที่ขับไล่นายอุตตมมาตลอด แต่ไม่ลงช่ือลาออกจากกรรมการบริหารพรรค 
น่ันหมายความว่ามีคนวางแผนให้เกิดความขัดแย้งเพ่ือให้มีการปรับ ครม. ตนเองก็จะได้ตําแหน่งที่หวังไว้ 
เมื่อถามว่าจะมีการปรับ ครม.เปลี่ยนให้ฝ่าย พล.อ.ประวิตร เกลี่ยเก้าอ้ีกันใหม่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เรื่องน้ีตน
ไม่มีความเห็นเพราะเป็นอํานาจของนายกฯ ซึ่งนายกฯ ให้สัมภาษณ์แล้วว่ายังไม่ถึงเวลาปรับ ครม. 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000057333 
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วันที่ 2 มิถุนายน 2563 - 16:43 น.  
 “ธรรมนัส”แฉคนวางแผนทําให้ขัดแย้ง หวังปรับครม.-ได้ตําแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
“ธรรมนัส”แฉคนวางแผนให้ขัดแย้งในพปชร. หวังปรับครม.ได้ตําแหน่ง 
 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีต
กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า การที่ตนและเพ่ือนๆ ในกลุ่มภาคเหนือร่วมลงช่ือลาออกจาก กก. บห. 
พรรคฯ เน่ืองจากได้รับการประสานจากทางผู้ใหญ่ที่นับถือท่านหน่ึงเมื่อตนได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นว่า ช่วงเดือนสอง
เดือนที่ผ่านมา มีข่าวความเห็นต่างและความขัดแย้งในพรรคมาก ส่งผลกระทบต่อการทํางานและความเป็นเอกภาพ
ของรัฐบาล 
 เพราะคนที่ถูกกดดันมีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีมีหน้าที่แก้ปัญหาโควิดให้กับพ่ีน้องประชาชนก่อนหน้าน้ี สื่อ
พยายามจับกลุ่มจัดแบ่ง กก.บห. เป็นสายโน้นสายน้ี โดยเฉพาะกลุ่มตนถูกจับตาเป็นพิเศษว่าเป็นตัวแปร หากอยู่ฝ่าย
ไหนฝ่ายน้ันจะมีเสียงเพ่ิม จนตนถูกจับไปอยู่ทั้งสองกลุ่ม ทั้งๆที่ตนคือพลังประชารัฐ 
 ‘เมื่อผมลาออกก็จะนําไปผูกโยงว่า อยู่ฝ่าย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯจะทําให้กลุ่มนาย
อุตตม ไม่พอใจ สิ่งเหล่าน้ีมีคนบางคนพยายามสร้างขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความขัดแย้ง โดยมีผมอยู่ตรงกลาง อยากให้สังเกตุ
ว่า มีคนบางกลุ่มที่ขับไล่ นายอุตตม มาตลอด แต่ไม่ลงช่ือลาออก น่ันหมายความว่า มีคนวางแผนให้เกิดความขัดแย้ง 
เพ่ือให้มีการปรับ ครม. ตนเองจะได้ตําแหน่งที่หวังไว้’ร.อ.ธรรมนัส กล่าวและว่าจะมีการปรับ ครม. เปลี่ยนให้ฝ่าย 
พล.อ.ประวิตร เกลี่ยเก้าอ้ีกันใหม่หรือไม่ เรื่องน้ีตนไม่มีความเห็น เป็นอํานาจของนายกฯ ซึ่งนายกฯให้สัมภาษณ์แล้วว่า 
ยังไม่ถึงเวลาปรับ ครม. 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2212577 
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วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 17.55 น. 
ลากไส้กันยับ! 'ธรรมนัส'แฉมีคนสร้างเรื่องขัดแย้งใน'พปชร.'หวังฟาดเก้าอ้ี รมต. 
 
 
 
 
 
 
 
"ธรรมนัส'ขอสยบความเห็นต่างในพปชร. ชิงลาออกกก.บห. อ้างมีผู้ใหญ่ประสาน โวยพวกแบ่งขั้ว-สร้างความ
ขัดแย้ง หวังปรับครม. 
 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
อดีตกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณี กก.บห.พปชร.จํานวน 18 คน ลาออกจาก 
กก.บห.พรรคฯ ว่า ได้รับการประสานจากทางผู้ใหญ่ที่นับถือท่านหน่ึง และตนพิจารณาแล้วเห็นว่าช่วงเดือนสองเดือนที่
ผ่านมามีกระแสความเห็นต่างและความขัดแย้งในพรรค พปชร.มาก และคนที่ถูกกดดันก็เป็นรัฐมนตรี ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการทํางานและความเป็นเอกภาพของรัฐบาล ที่จะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์เช้ือไวรัสโควิด-19 
 ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่า อีกทั้งสื่อพยายามจับกลุ่มจัดแบ่ง กก.บห.เป็นกลุ่มเป็นสาย โดยเฉพาะกลุ่มตน
ถูกจับตาเป็นพิเศษว่าเป็นตัวแปร หากอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายน้ันจะมีเสียงเพ่ิม จนกระทั่งตนถูกจับไปอยู่ทั้งสองกลุ่ม ทั้งๆ ที่
ตนคือพลังประชารัฐ ดัง น้ัน เมื่อตนลาออกก็จะนําไปผูกโยงว่าอยู่ฝ่าย พล .อ .ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี และประธานยุทธ์ศาสตร์พรรค ก็จะทําให้กลุ่มนายอุตตม สาวนายน อดีตหัวหน้าพรรค ไม่พอใจ 
 "สิ่งเหล่าน้ีมีคนบางคนพยายามสร้างขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความขัดแย้ง โดยมีผมอยู่ตรงกลาง จึงอยากให้
สังเกตว่ามีคนบางกลุ่มที่ขับไล่นายอุตตมมาตลอด แต่ไม่ลงช่ือลาออกจากกรรมการบริหารพรรค น่ันหมายความว่า มี
คนวางแผนให้เกิดความขัดแย้งเพ่ือให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) และตัวเองก็จะได้ตําแหน่งที่หวังไว้" ร.อ.ธรรมนัส 
กล่าว และว่า ส่วนกระแสการปรับ ครม.น้ัน ตนไม่มีความเห็น เพราะเป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรี และท่านให้
สัมภาษณ์แล้วว่ายังไม่ถึงเวลาปรับ ครม. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/496741 
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ไทยรัฐออนไลน์ 2 มิ.ย. 2563 19:10 น.  
"ธรรมนัส" เชื่อ มีกลุ่มคอยเสี้ยมให้ พปชร.แตกแยก-ลงชื่อลาออกต้องการให้จบ 
 
 
 
 
 
 
 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เชื่อ มีกลุ่มคอยเสี้ยมวางแผนให้ พปชร.แตกแยก เพื่อให้เกิดการปรับ ครม. เผย ตนลงชื่อ
ลาออก ต้องการให้ปัญหาในพรรคจบ ยุติความเห็นต่าง ยํ้า ปรับ ครม. ตนไม่มีความเห็น ชี้ เป็นอํานาจนายกฯ 
 วันที่ 2 มิ.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และรักษาการกรรมการบริหารพรรคพลัง
ประชารัฐ เปิดเผยว่า การท่ีตนและเพ่ือนๆ ในกลุ่มภาคเหนือ ร่วมลงช่ือลาออกจาก กรรมการบริหารพรรค เน่ืองจาก
ได้รับการประสานจากทางผู้ใหญ่ที่นับถือท่านหน่ึง เมื่อตนได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นว่า ช่วงเดือน-สองเดือน ที่ผ่านมา มี
ข่าวความเห็นต่างและความขัดแย้งในพรรคมาก ส่งผลกระทบต่อการทํางาน และความเป็นเอกภาพของรัฐบาล เพราะ
คนที่ถูกกดดันมีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรี มีหน้าที่แก้ปัญหาโควิด-19 ให้กับพ่ีน้องประชาชน ก่อนหน้าน้ี สื่อพยายามจับ
กลุ่ม จัดแบ่ง เป็นสายโน้นสายน้ี โดยเฉพาะกลุ่มตนถูกจับตาเป็นพิเศษว่า เป็นตัวแปร หากอยู่ฝ่ายไหน ฝ่ายน้ันจะมี
เสียงเพ่ิม จนตนถูกจับไปอยู่ทั้งสองกลุ่ม ทั้งๆ ที่ตน คือ พลังประชารัฐ 
 ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า เมื่อตนลาออกก็จะนําไปผูกโยงว่า อยู่ฝ่าย พล.อ.ประวิตร ก็จะทําให้กลุ่มนายอุตตม 
สาวนายน รมว.คลัง และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไม่พอใจ สิ่งเหล่าน้ี มีคนบางคนพยายามสร้างขึ้นมาเพ่ือให้เกิด
ความขัดแย้ง โดยมีตนอยู่ตรงกลาง อยากให้สังเกตว่า มีคนบางกลุ่มที่ขับไล่ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ มาตลอด แต่ไม่ลงช่ือลาออก น่ันหมายความว่า มีคนวางแผนให้เกิดความขัดแย้ง เพ่ือให้มีการปรับ ครม. 
ตนเองจะได้ตําแหน่งที่หวังไว้ 
 ส่วนคําถามว่า จะมีการปรับ ครม. เปลี่ยนให้ฝ่าย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เกลี่ย
เก้าอ้ีกันใหม่ ใช่หรือไม่  ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องน้ีตนไม่มีความเห็น เป็นอํานาจของนายกฯ ซึ่งนายกฯให้สัมภาษณ์
แล้วว่า ยังไม่ถึงเวลาปรับ ครม. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1859813 
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03 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     
พปชร.อาฟเตอร์ช็อก ธรรมนัสโวยโดนหักหลัง-วางแผนให้แตก/สมศักด์ิขยับนัดกินเส้น 
 
 
 
 
 
 
 
"ประยุทธ์" ตอกย้ํา 18 กก.บห.พลังประชารัฐลาออก เป็นแค่เรื่องระดับพรรคไม่เก่ียวกับปรับ ครม. สุดเซ็งมีแต่
ข่าวขัดแย้งแทนที่จะสมัครสมานสามัคคี "พี่ป้อม-น้องตู่" เล่นบทเตมีย์ใบ้กรณีพี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์นั่งหัวหน้าพรรค 
"สมคิด" ลงทุนมาให้ข่าวเอง สอบถามสื่อเบื่อไหมเกมชิงอํานาจ "ธรรมนัส-สิระ" เตือน "อุตตม-สนธิรัตน์" ระวัง
คนรอบข้างแทงข้างหลัง "สมศักด์ิ" นัดกินก๋วยเต๋ียวเปิดใจถึงเบื้องหลังรอยร้าว 
     เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายนยังคงมีความต่อเน่ืองในกรณี 18 กรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ลาออก โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้
สัมภาษณ์เรื่องน้ีว่า ไม่อยากพูดอะไรตรงน้ีมาก เพราะเป็นเรื่องการเมืองในระดับพรรคการเมืองซึ่งเป็นกันทุกพรรค 
และไม่ได้จะช้ีแจงหรือแก้ตัวอะไรให้กับใคร จะยุ่งเก่ียวเฉพาะในเรื่องของรัฐบาล และในเร่ืองการร่วมรัฐบาล น่ีคือ
หน้าที่ของนายกฯ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ในเรื่องที่เกิดขึ้นวันน้ีเป็นเรื่องของพรรคการเมือง ก็ไปว่ากัน แต่ขอร้องว่า
อย่าไปดรามากันเยอะแยะไปหมด ทําให้สมองมันไม่ว่าง  ส่วนเรื่องการปรับความเข้าใจกันคิดว่าไม่จําเป็น เพราะเป็น
เรื่องภายในพรรคก็ให้ภายในพรรคเขาคุยกันเอง ไม่จําเป็นต้องไปเรียกใครมาทั้งสิ้น 
 เมื่อสอบถามว่า การเปลี่ยนตัว กก.บห.พรรค ซึ่งเป็นแกนนํารัฐบาลในคร้ังน้ีจะผูกโยงกับเก้าอ้ีรัฐมนตรี
และส่งผลต่อการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่าเรื่องน้ีพูดมาหลายคร้ังแล้วว่า การท่ีจะปรับ 
ครม.ได้ต้องว่ากันอีกขั้นตอนหน่ึง เป็นเร่ืองของพรรคร่วมรัฐบาล นายกฯ ต้องพิจารณาในภาพรวมตรงนั้น เรื่องของ
วันน้ีเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเขาก็ว่ากันไป ซึ่งพวกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลายๆ เรื่องเป็นเรื่องกลไกทาง
การเมืองในระดับพรรค การเมืองมีต้ังแต่ระดับพรรคของแต่ละพรรค ระดับของพรรคร่วมรัฐบาลและระดับของรัฐบาล 
"ขอให้เข้าใจตรงน้ี อย่าให้มีปัญหาอย่างอ่ืนต่อไปอีกแค่น้ีก็พอแล้ว วุ่นวายพอสมควร แต่ทั้งหมดเราสามารถแก้ไขได้
ด้วยความเข้าใจระหว่างกัน ขอร้องสื่อและบรรดาสื่อโซเชียลต่างๆ ขอให้ช่วยกันดูในส่วนที่เป็นความสําเร็จ เรื่องของ
ความก้าวหน้า เรื่องที่ทําให้เกิดความรักความสามัคคี ไม่ดีกว่าหรือ ผมไม่สามารถจะไปบังคับให้ใครรักได้ทุกคน ดังน้ัน
ก็ต้องมีทั้งคนรักและคนเกลียด แต่ขอร้องว่าอย่าเกลียดประเทศของท่านเท่าน้ันเอง"     
 นายกฯ  กล่ าว ว่า  เวลาจาก น้ี ไปต้อง เตรียมในเรื่ องของการพิจารณาพระราชบัญญั ติ โอน
งบประมาณ  2563 ในวันที่ 4 มิ.ย.ซึ่งจะเดินทางไปแถลงด้วยตัวเองในสภาอีกคร้ังหน่ึง ให้ความสําคัญและให้เกียรติต่อ 
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สภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกคน ต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน หลังจากน้ันก็จะมีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 อีก สรุปว่ายังมีอีกหลายวาระที่จะได้พบกันในสภา ขอร้องให้ใจเย็นๆ อย่าใจร้อน 
ตนเองก็ใจเย็นอย่างถึงที่สุดแล้ว เพราะมันไม่เกิดประโยชน์ที่จะไปโมโหใคร 
 "การทํางานจะให้เกิดความขัดแย้งน้อยลง ทุกคนทุกฝ่ายต้องหารือและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
อะไรถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ขอให้สื่อช่วยกันขยายความในสิ่งที่ดี เราต้องไม่ให้พ้ืนที่ข่าวมีแต่เรื่องของความขัดแย้ง
มากเกินไป ผมไม่ได้ว่าพวกท่าน แต่ถ้ามันมากเกินไป สิ่งดีๆ ก็ไม่ได้รับการรับรู้รับทราบ จึงขอร้องทุกคนช่วยกันด้วย 
เพราะทุกคนก็รักชาติรักแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น วันน้ีอย่าลืมโลกเปลี่ยนคนปรับ หลุดจากกับดักสู่ความย่ังยืน เข้าใจ
หรือไม่เราต้องหลุดพ้นจากกับดักของตัวเองให้ได้ทั้งหมดทุกคน ทุกภาคส่วน ผมเองก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน"  
 เมื่อสอบถามถึงกระแสข่าวที่ว่า พปชร.จะผลักดันให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะ
ประธานยุทธศาสตร์พรรคขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ พล.อ.ประยุทธ์หยุดเพ่ือฟังคําถาม แต่ไม่ตอบอะไร จากน้ัน
กล่าวขอบคุณและเดินจากไปทันที 
 ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงการเลือก กก.บห.ชุดใหม่ภายใน 45 วันว่า แม้ยังไม่
คลายล็อกสถานการณ์โควิด-19 ทั้งหมด แต่สามารถจัดประชุมพรรคการเมืองได้ หรืออาจประชุมทางไกลก็ได้ 
     ทั้งน้ีก่อนการประชุม ครม. พล.อ.ประวิตรยังคงมาร่วมประชุมตามปกติ โดยมีหน้าตาแจ่มใส และเมื่อ
ผู้สื่อข่าวถามว่าวันน้ีเป็นอย่างไรบ้าง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่าไม่เป็นอย่างไร และเมื่อถามถึงปัญหาภายในพรรค พปชร.
จบหรือยัง พล.อ.ประวิตรตอบทันทีว่าไม่มีอะไรน่ี ไม่มีอะไรแล้ว 
ปัดตอบนั่งหัวหน้าพรรค 
 เมื่อถามว่า พรรคจะมีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือก กก.บห.เมื่อใด พล.อ.ประวิตรกล่าวว่าภายใน 45  วัน 
ตามกฎหมายพรรคการเมือง และเมื่อถามว่าได้รายงานเรื่องน้ีต่อ พล.อ.ประยุทธ์หรือยัง พล.อ.ประวิตรไม่ตอบ รวมถึง
คําถามที่ ว่ าพร้อมเป็นหัวหน้าพรรคแล้วหรือยัง  พล .อ .ประวิตรก็ไม่ตอบ  ซ้ํ า ยังส่ ายหัวเ ชิงรํ าคาญด้วย 
      ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กล่าวเรื่องน้ีว่า เป็นเรื่องภายในพรรคท่ีพ่ีๆ น้องๆ จะต้องไป
น่ังคุยกัน แต่น่าเสียดายน่าจะเอาพลังไปใช้ในทิศทางที่ช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมืองมากกว่า อยากให้พูดคุยกัน แต่ก็ไม่ได้
แนะนําอะไร เพราะตนเองและ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้เก่ียวข้องกับพรรคอยู่แล้ว  เพียงแต่อยากให้กําลังใจคนทํางาน 
เพราะที่ผ่านมาทุกคนก็ทํางานหนัก วันน้ีพระราชกําหนดที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจก็
ผ่านสภาเรียบร้อย เงินช่วยเหลือก็ไปถึงพ่ีน้องประชาชนแล้ว วันข้างหน้ายังมีอุปสรรคอีกเยอะ อยากให้คิดถึงตรงน้ีให้
มากๆ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรกัน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่นายสมคิดพูดจบประโยคนี้ได้พูดถามสื่อว่า "เบ่ือมั้ย" ก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะถาม
ต่อว่าแล้วอย่างน้ีจะทํางานด้วยกันต่อได้หรือไม่ นายสมคิดย้ิมก่อนตอบว่า "ผมไม่ทราบในเรื่องน้ี  ผมไม่ได้บ่น แค่ถาม
ว่าเบ่ือมั้ย" 
 เมื่อถามว่า การเปลี่ยนแปลง กก.บห.ครั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจ จะส่งผลต่อการปรับ ครม.
ด้านน้ีหรือไม่ นายสมคิดกล่าวว่าไม่รู้ สื่อถามเองก็ต้องคิดเอง และเมื่อถามย้ําว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับนาย
อุตตม สาวนายน รมว.การคลัง จะยังทํางานใน ครม.น้ีต่อไปหรือไม่ นายสมคิดตอบว่าเหตุการณ์ข้างหน้ายังมาไม่ถึง 
สื่อถามยากมาก ซึ่งนายอุตตมและนายสนธิรัตน์ก็ไม่ได้ปรึกษาหารือในเรื่องน้ี ทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วภายในพรรคก็
ต้องหารือกัน ใช้พลังของพรรคสร้างประโยชน์แก่บ้านเมืองจะดีกว่า  
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 ทั้งน้ี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อพูดจบ นายสมคิดได้เปรยขึ้นว่า "น่าเสียดายนะ" และเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับ
นายกฯ หรือ พล.อ.ประวิตรแล้วหรือยัง นายสมคิดกล่าวว่า "ไม่ได้พูดคุยกันเลยครับ ผมบอกแล้วว่าผมและนายกฯ 
ไม่ได้อยู่พรรคการเมือง กับท่านประวิตรก็เจอกันทุกวัน ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องน้ี ผมคิดว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนก็นับถือ
อยู่แล้ว" 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า การให้สัมภาษณ์ของนายสมคิดคร้ังน้ีเป็นการต้ังใจลงมาให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะ  ทั้งที่
โดยปกติจะเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมือง โดยเป็นการให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าย้ิมแย้ม 
     นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งเป็น 1 ใน กก.บห.ที่ลาออกระบุว่า ตอนน้ีปัญหาในพรรค 
พปชร.ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันแล้ว มันจบลงแล้ว ส่วนเร่ืองการปรับโครงสร้างบริหารพรรคก็ต้องดูความเหมาะสม
ในการขับเคลื่อน เพราะพรรคมีขนาดเป็นอันดับ 2 จึงต้องพยายามเป็นอันดับ 1  ต้องพยายามสร้างความมั่นคงไป
เรื่อยๆ เน่ืองจากเราเป็นพรรคการเมืองใหม่ ต้องปรับการบริหารจัดการไป ขอให้มองกันในแง่ดีตรงน้ันดีกว่า ไม่อยาก
ให้มองเป็นเรื่องความขัดแย้ง จริงๆ ภาพที่เห็นมันเป็นความม่ันคงด้วยซ้ําไป  
ปรับ ครม.ยังอีกนาน 
 เมื่อถามว่า มีข่าว พล.อ.ประวิตรจะมาเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.คนใหม่ ส่วนตัวสนับสนุนหรือไม่  นาย
ณัฏฐพลกล่าวว่า ในการประชุมของสมาชิกก็ต้องดูแนวทางและความเหมาะสม ส่วนเร่ืองการปรับ ครม.น้ันคงอีกนาน 
อย่างน้อย 45 วันก่อนที่พรรค พปชร.จะมี กก.บห.ชุดใหม่ 
 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ อดีต กก.บห.ยอมรับถึงการลาออกว่า ได้รับการประสานจากทาง
ผู้ใหญ่ที่นับถือท่านหน่ึง เมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่าช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมามีข่าวความเห็นต่างและความขัดแย้งใน
พรรคมาก ส่งผลกระทบต่อการทํางานและความเป็นเอกภาพของรัฐบาล เพราะคนที่ถูกกดดันมีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรี 
มีหน้าที่แก้ปัญหาโควิดให้ประชาชน และก่อนหน้าน้ีสื่อพยายามจับกลุ่มจัดแบ่ง กก.บห.เป็นสายโน้นสายน้ี โดยเฉพาะ
กลุ่มตนเองถูกจับตาเป็นพิเศษว่าเป็นตัวแปร ทั้งๆ ที่คือพลังประชารัฐ และเมื่อลาออกก็นําไปผูกโยงว่าอยู่ฝ่าย พล.อ.
ประวิตร ทําให้กลุ่มนายอุตตมไม่พอใจ 
     "สิ่งเหล่าน้ีมีคนบางคนพยายามสร้างขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความขัดแย้ง โดยมีผมอยู่ตรงกลาง อยากให้สังเกต
ว่ามีคนบางกลุ่มที่ขับไล่นายอุตตมมาตลอด แต่ไม่ลงช่ือลาออก น่ันหมายความว่ามีคนวางแผนให้เกิดความขัดแย้ง
เพ่ือให้มีการปรับ ครม.จะได้ตําแหน่งที่หวังไว้ 
  เมื่อถามว่าจะมีการปรับ ครม. เปลี่ยนให้ พล.อ.ประวิตรเกลี่ยเก้าอ้ีกันใหม่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า 
เรื่ อง น้ี ไม่มีความเห็น  เ ป็นอํานาจของนายกฯ  ซึ่ งนายกฯ  ใ ห้สัมภาษณ์แล้ว ว่า ยังไม่ถึ ง เวลาปรับ  ครม . 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ในฐานะ กก.บห.พรรค พปชร.กล่าวว่า ตามข้อบังคับพรรค  16 กก.บห.ที่ยังไม่
ลาออกจะยังรักษาการอยู่ และจะจัดประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 45 วัน ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับการผ่อนคลายเฟส 4 
ด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง กก.บห.พรรคน้ันไม่เก่ียวกับเก้าอ้ีรัฐมนตรี เป็นคนละส่วนกัน ซึ่งนายกฯ ก็รับทราบถึงการ
ลาออกของ กก.บห.แล้ว  
 เมื่อถามว่า การใช้วิธีให้ กก.บห.ลาออกเพ่ือกดดันให้หัวหน้าพรรคต้องหลุดจากตําแหน่ง จะทําให้คนใน
พรรคทํางานร่วมกันต่อไปได้หรือไม่ นายอิทธิพลกล่าวว่า การทํางานน้ันใกล้ชิดกันอยู่แล้ว มีทั้งความเห็นตรงกันและ
เห็นต่างเป็นเรื่องปกติ ส่วนกระแสช่ือ พล.อ.ประวิตรจะมาเป็นหัวหน้าพรรคน้ัน  สมาชิกพรรคทุกคนยอมรับ พล.อ.
ประวิตรอยู่แล้ว เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรค  
     นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส อดีต กก.บห.พรรค พปชร.ที่ลาออกระบุว่า เป็นเรื่องปกติทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพท่ีมั่นคง เพราะถ้าปล่อยไว้นานๆ โดย
ไม่เปลี่ยนแปลง การเลือกต้ังครั้งหน้าจะไม่เหลือเพ่ือน ส.ส.อยู่ต่อแน่นอน 
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     "หัวหน้าและเลขาฯ ไม่ควรยึดติดกับตําแหน่งน้ี เพราะว่าถ้าทุกคนในกรรมการบริหารพรรคเกินครึ่งไม่
ยอมรับ ก็ควรเป็นสุภาพบุรุษ ไม่ใช่คนน้ันคนน้ีมาพูดว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์แบบนี้ ผมเรียนว่า
ธุรกิจ กิจการห้างร้านต่างๆ ก็ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้อยู่ได้ พรรคพลังประชารัฐเองถ้าจะให้อยู่ต่อไปได้ 
และอ ยู่ โ ดย มีคุณภาพ  ก็ ต้ อ งมี ก า ร เปลี่ ยนแปลง  ทํ า ไม ต้อ ง ยึด ติด กับ ตํ าแห น่ ง "  นายสั ม พัน ธ์กล่ า ว 
     ด้านนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรค พปชร.กล่าวถึงกระแส พล.อ.ประวิตรจะเข้ามาเป็น
หั วหน้าพรรค ว่า  ยั ง ไม่ สามารถใ ห้ความเ ห็นไ ด้  เพราะขึ้ นอ ยู่ กับ เสี ยงของสมา ชิกพรรคในการ เลื อก 
เตือนถูกแทงข้างหลัง 
 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรค พปชร.กล่าวว่า ขอให้สมาชิกพรรคทุกคนหยุดเล่นเกมสร้างความ
แตกแยกอีก เพราะเมื่อถึงวันประชุมใหญ่ของพรรคทุกอย่างจะเข้าสู่หลักประชาธิปไตย ต่างคนต่างมี 1 เสียงที่จะเลือก
ให้ใครมาเป็นหัวหน้าหรือเลขาฯ พรรค เพราะฉะนั้นวันน้ีไม่มีประโยชน์ที่ต้องมาวัดขุมกําลังกัน รอให้ถึงวันน้ันก็จะรู้เอง
ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไว้ใจให้ใครมาทําหน้าที่ 
 "เมื่อผลที่ประชุมใหญ่ออกมา สมาชิกทุกคนได้เลือกแล้ว ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่
ของสมาชิก อย่าทําตัวเป็นพวกขี้แพ้ชวนตี เพราะถ้าเป็นเช่นน้ันก็ไม่สมควรที่จะเป็นนักการเมืองที่เข้ามาดูแลประชาชน
และประเทศชาติ เพราะในเมื่อระบอบประชาธิปไตยยังเคารพกันไม่ได้" นายสิระกล่าวและว่า ขอฝากไปถึงนายอุตตม
และนายสนธิรันต์ว่า ขอให้ดูคนรอบข้างให้ดี บางคนไว้ใจไม่ได้ ต่อหน้าอย่างลับหลังอีกอย่าง อย่าตกเป็นเหย่ือ เพราะ
เท่าที่เห็นมีคนบางกลุ่มที่ทําตัวเหมือนให้การสนับสนุน แต่กลับลงช่ือไล่ทั้ง 2 ท่านด้วย 
 มีรายงานว่า ในวันที่ 3 มิ.ย. เวลา 12.00 น. นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะแกนนําพรรค 
พปชร.ได้จัดทานอาหารกลางวันในหัวข้อ "กินก๋วยเต๋ียว คุยการเมือง" พร้อมเปิดใจถึงประเด็นความขัดแย้งภายใน
พรรค ที่ร้านอาหารกินเส้น ตรงข้าม ป.ป.ช. สนามบินนํ้า 
       นายสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงการลาออกของ กก.บห.พรรค  พป
ชร.ว่าเป็นเรื่องภายในของพรรค พปชร. เพียงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่สมเหตุสมผลเท่าไร ซึ่งสิ่งที่เป็นต้นเหตุของ
ปัญหา คือรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ออกแบบมาให้พรรคการเมืองอ่อนแอ ทางออกของประเทศเราคือต้องแก้รัฐธรรมนูญ 
2560 โดยเร็ว ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมกันอย่างจริงใจ โดยเฉพาะ ส.ว.ที่มาจากระบบสืบทอดอํานาจ ต้องกล้าออกมา
สนับสนุนและทําเพ่ือชาติบ้านเมืองก่อนจะสายไปกว่าน้ี. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/67677  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  23 

 

 
 

 
2 มิถุนายน 2563 - 17:39 น. 
"ธรรมนัส"แจงเหตุร่วมลงชื่อลาออก ต้องการให้ปัญหาในพรรคจบ 
 
 
 
 
 
 
 
"ธรรมนัส" แจงเหตุร่วมลงชื่อลาออกเพราะต้องการให้ปัญหาในพรรคจบลง ยุติความเห็นต่าง "บิ๊กตู่"จะได้มีสมาธิ
ในการทํางานเพื่อประเทศชาติต่อไป ส่วนการปรับ ครม. เป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรี 
 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การที่ตนและ
เพ่ือนๆ ในกลุ่มภาคเหนือร่วมลงช่ือลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เน่ืองจากได้รับการประสานจาก
ทางผู้ใหญ่ที่นับถือท่านหน่ึงและเมื่อตนได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นว่าช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมา มีข่าวความเห็นต่างและ
ความขัดแย้งในพรรคมาก ส่งผลกระทบต่อการทํางานและความเป็นเอกภาพของรัฐบาล เพราะคนท่ีถูกกดดันมี
ตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีมีหน้าที่แก้ปัญหาโควิดให้กับพ่ีน้องประชาชน   
 ทั้งน้ี ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ก่อนหน้าน้ีสื่อพยายามจับกลุ่มจัดแบ่ง กก.บห. เป็นสายโน้นสายน้ี โดยเฉพาะ
กลุ่มตนถูกจับตาเป็นพิเศษว่าเป็นตัวแปร หากอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายน้ันจะมีเสียงเพ่ิม จนตนถูกจับไปอยู่ทั้งสองกลุ่ม ทั้งๆที่
ตนคือพลังประชารัฐ และเมื่อตนลาออกก็จะนําไปผูกโยงว่า อยู่ฝ่าย พล.อ.ประวิตร ก็จะทําให้กลุ่มนายอุตตม ไม่พอใจ 
สิ่งเหล่าน้ีมีคนบางคนพยายามสร้างขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความขัดแย้ง โดยมีตนอยู่ตรงกลาง อยากให้สังเกตุว่า มีคนบาง
กลุ่มที่ขับไล่ นายอุตตม มาตลอด แต่ไม่ลงช่ือลาออก น่ันหมายความว่า มีคนวางแผนให้เกิดความขัดแย้ง เพ่ือให้มีการ
ปรับ ครม. ตนเองจะได้ตําแหน่งที่หวังไว้ 
 เมื่อถามว่า จะมีการปรับ ครม. เปลี่ยนให้ฝ่าย พล.อ.ประวิตร เกลี่ยเก้าอ้ีกันใหม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า 
เรื่องน้ีตนไม่มีความเห็น เป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์แล้วว่า ยังไม่ถึงเวลาปรับ ครม. 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/432675?adz= 
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2 มิ.ย. 2563 
"ณัฏฐพล"ยันพปชร.ไม่แตกหลัง18กก.บห.ตบเท้าลาออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
"อดีตกรรมการบริหารพลังประชารัฐ"ยันการตัดสินใจลาออกท้ัง 18 คน ไม่ทําให้พรรคแตก หรือส่งผลกระทบต่อ
การทํางานในสภาฯ-ครม. ชี้ "บิ๊กป้อม"ได้คุมบังเหียนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับบรรดาสมาชิกและความเหมาะสม  
 (2 มิถุนายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และอดีตกรรมการบริหารพรรคหลัง
ประชารัฐ เปิดเผยว่า การตัดสินใจลาออกของ 18 กรรมการบริหาร ยืนยันไม่ได้เป็นความขัดแย้งกันภายในพรรค และ
ถือว่าจบแล้ว ซึ่งการปรับโครงสร้างการบริหารภายในพรรคก็ต้องดูความเหมาะสม เพราะพรรคมีขนาดเป็นอันดับ 2 
ดังน้ัน ต้องพยายามเป็นอันดับ 1 และสร้างความมั่นคง เน่ืองจากเป็นพรรคการเมืองใหม่ 
 "เช่ือว่ายังมีการพูดคุยกันได้อยู่แล้วในช่วง 45 วันน้ี ก่อนจะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 
และไม่อยากให้มองเป็นเรื่องความขัดแย้ง ซึ่งจริงๆเป็นภาพความมั่นคงด้วยซ้ํา ในการขับเคล่ือนไปข้างหน้าของพรรค 
มั่นใจว่าปัญหาภายในไม่ถึงขั้นทําให้พรรคแตกหัก หรือส่งผลต่อการทํางานภาพรวมของสภาฯ และ ครม."นายณัฏฐพล 
กล่าว 
 ส่วนกระแสข่าวที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค จะ
มาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่น้ัน เรื่องน้ีขึ้นอยู่กับสมาชิกและจะต้องดูแนวทางความเหมาะสม ส่วนการปรับ ครม. 
ยืนยันว่าไม่มี และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวคงอีกนาน อย่างน้อย 45 วัน ก่อนมีกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378779234/ 
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02 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:13 น.       
'ณัฏฐพล'ลั่น!ปัญหาในพปชร.จบแล้ว ไม่ถึงขั้นแตกหัก เปิดทาง'บิ๊กป้อม'แล้วแต่ที่ประชุมพรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 2 มิ.ย.63- นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และ1 ใน 18 กรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค
ประชารัฐ (พปชร.) ที่ลาออก ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มี กก.บห.ลาออก 18 คนจนทําให้ถูกมองว่าเป็นความขัดแย้ง
ภายใน พปชร.ว่า ยืนยันว่าตอนน้ีปัญหาในพรรค พปชร.ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันแล้ว มันจบลงแล้ว ส่วนเร่ืองการ
ปรับโครงสร้างบริหารพรรคก็จะต้องดูความเหมาะสมในการขับเคลื่อน เพราะพรรค พปชร.มีขนาดเป็นอันดับ 2 จึง
ต้องพยายามจะเป็นอันดับ 1 ต้องพยายามสร้างความมั่นคงไปเรื่อยๆ เน่ืองจากเราเป็นพรรคการเมืองใหม่ ต้องปรับ
การบริหารจัดการไป  
 "ขอให้มองกันในแง่ดีตรงน้ันดีกว่า และเช่ือว่ายังมีการพูดคุยกันได้อยู่แล้วในช่วง 45 วันน้ีก่อนที่จะมีการ
เลือก กก.บห.ชุดใหม่ ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่อยากให้มองเป็นเรื่องความขัดแย้ง จริงๆ ภาพท่ีเห็นมันเป็นความ
มั่นคงด้วยซ้ําไป ที่พรรคอยากจะขับเคลื่อนไปข้างหน้า ผมมั่นใจว่าภายในพรรคไม่ถึงขั้นแตกหักกันแน่นอน และไม่
ส่งผลกระทบต่อการทํางานในภาพรวมของสภา ฯและคณะรัฐมนตรี" 
 เมื่อถามว่า มีข่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะมาเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.คน
ใหม่ตรงนี้สนับสนุนหรือไม่ เขาตอบว่า ในการประชุมของสมาชิกก็จะต้องดูแนวทางและความเหมาะสม 
ถามว่า นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องการปรับครม.ในที่ประชุมครม.หรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ไม่มี แต่ตนเห็นว่า 
การปรับครม.คงอีกนาน อย่างน้อย 45 วันก่อนที่พรรค พปชร.จะมีกก.บห.ชุดใหม่. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67635 
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2 มิถุนายน 2563 - 15:54 น. 
"ณัฏฐพล"เชื่อปรับ ครม.หลังได้กก.บห.ชุดใหม่แล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
"ณัฏฐพล"ลั่น ปัญหาใน พปชร.จบแล้ว อย่ามองเป็นความขัดแย้งแต่ทําให้พรรคม่ันคง เชื่อปรับครม.หลังได้
กก.บห.ชุดใหม่แล้ว 
 เมื่อวันที่ 2 มิ .ย . ที่ทําเนียบรัฐบาล นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว .ศึกษาธิการ และ1 ใน 18 
กรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ลาออก ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มี กก.บห.ลาออก 18 คนจน
ทําให้ถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งภายใน พปชร.ว่า ยืนยันว่าตอนน้ีปัญหาในพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มีความขัดแย้ง
อะไรกันแล้ว มันจบลงแล้ว ส่วนเรื่องการปรับโครงสร้างบริหารพรรคก็จะต้องดูความเหมาะสมในการขับเคลื่อน เพราะ
พรรคพลังประชารัฐ มีขนาดเป็นอันดับ 2 จึงต้องพยายามจะเป็นอันดับ1 ต้องพยายามสร้างความมั่นคงไปเรื่อยๆ 
เน่ืองจากเราเป็นพรรคการเมืองใหม่ ต้องปรับการบริหารจัดการไป ขอให้มองกันในแง่ดีตรงนั้นดีกว่า และเช่ือว่ายังมี
การพูดคุยกันได้อยู่แล้วในช่วง 45 วันน้ีก่อนที่จะมีการเลือก กก.บห.ชุดใหม่ ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่อยากให้มอง
เป็นเรื่องความขัดแย้ง จริงๆ ภาพที่เห็นมันเป็นความม่ันคงด้วยซ้ําไป ที่พรรคอยากจะขับเคลื่อนไปข้างหน้า ตนมั่นใจว่า
ภายในพรรค พปชร.ไม่ถึงขั้นแตกหักกันแน่นอน และไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานในภาพรวมของสภาฯและ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
 เมื่อถามว่า มีข่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐคนใหม่ตรงน้ีสนับสนุนหรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ในการประชุมของสมาชิกก็จะต้องดูแนวทางและความ
เหมาะสม 
 เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องการปรับครม.ในที่ประชุมครม.หรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ไม่มี
แต่ตนเห็นว่าการปรับคณะรัฐมนตรีคงอีกนาน อย่างน้อย 45 วันก่อนที่พรรคพลังประชารัฐจะมีกรรมการบริหารชุด
ใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/432660?adz= 
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ไทยรัฐออนไลน์ 2 มิ.ย. 2563 17:26 น.  
"ณัฏฐพล" ยัน นายกฯ ไม่ได้พูด ปรับครม.- เชื่อ ขัดแย้งใน พปชร.จบแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
"ณัฏฐพล" ยัน นายกฯ ไม่ได้พูดเรื่องปรับครม.เชื่อ ความขัดแย้งใน พปชร.จบแล้ว โว เป็นภาพความม่ันคงด้วย
ซํ้า ม่ันใจ คุยกันได้ก่อน 45 วันจะมีการเลือก กก.บห.ชุดใหม่ ชี้ ไม่ถึงขั้นแตกหัก โยนสมาชิกพรรคดูความ
เหมาะสม "บิ๊กป้อม" เป็นหัวหน้าคนใหม่  
 วันที่ 2 มิ .ย . ที่ทําเนียบรัฐบาล นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะ 1 ใน 18 
กรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ย่ืนใบลาออก ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มี กก.บห.ลาออก 18 
คน จนทําให้ถูกมองว่า เป็นความขัดแย้งภายใน พปชร.ว่า ยืนยันว่า ตอนน้ีปัญหาในพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มีความ
ขัดแย้งอะไรกันแล้ว มันจบลงแล้ว ส่วนเร่ืองการปรับโครงสร้างบริหารพรรค ก็จะต้องดูความเหมาะสมในการ
ขับเคล่ือน เพราะพรรคพลังประชารัฐ มีขนาดเป็นอันดับ 2 จึงต้องพยายามจะเป็นอันดับ 1 ต้องพยายามสร้างความ
มั่นคงไปเรื่อยๆ เน่ืองจากเราเป็นพรรคการเมืองใหม่ ต้องปรับการบริหารจัดการไป ขอให้มองกันในแง่ดีตรงนั้นดีกว่า 
และเช่ือว่า ยังมีการพูดคุยกันได้อยู่แล้วในช่วง 45 วันน้ี ก่อนที่จะมีการเลือก กก.บห.ชุดใหม่ ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่อยากให้มองเป็นเร่ืองความขัดแย้ง จริงๆ ภาพท่ีเห็นมันเป็นความมั่นคงด้วยซ้ําไป ที่พรรคอยากจะขับเคล่ือนไป
ข้างหน้า ตนมั่นใจว่า ภายในพรรค พปชร.ไม่ถึงขั้นแตกหักกันแน่นอน และไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานในภาพรวม
ของสภาฯ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
 เมื่อถามว่า มีข่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐคนใหม่ตรงน้ีสนับสนุนหรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ในการประชุมของสมาชิกก็จะต้องดูแนวทางและความ
เหมาะสม 
 ถามว่า นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องการปรับครม.ในที่ประชุมครม.หรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ไม่มี แต่
ตนเห็นว่าการปรับคณะรัฐมนตรีคงอีกนานอย่างน้อย 45 วัน ก่อนที่พรรคพลังประชารัฐ จะมีกรรมการบริหารชุดใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1859698 
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วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 14.12 น. 
'บิ๊กตู่'ลอยตัว! ไม่ยุ่ง'พปชร.'เปิดศึกชิงอํานาจในพรรค อ้างเป็นเรื่องพรรคการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
"บิ๊กตู่"เมินตอบ"พปชร."ป่วนดัน"บิ๊กป้อม"นั่งเก้าอ้ีหัวหน้าพรรค บอกเป็นเรื่องระดับพรรค วอนอย่าดราม่าทํา
สมองไม่สว่าง บ่นแค่นี้ก็วุ่นวายมากพอแล้ว ปัดเรื่องปรับครม.เป็นคนละขั้นตอน ไม่ผูกโยงกับปัญหาระดับพรรค 
 เมื่อเวลา 12.20 น.วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงปรากฏการณ์ 18 กรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลาออก 
เพ่ือบีบให้เปลี่ยน ตัวหัวหน้าพรรค เพ่ือผลักดัน พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานยุทธศาสตร์
พรรค พปชร.ขึ้นแทน ว่า “ผมไม่อยากพูดอะไรตรงน้ีมาก เพราะเป็นเรื่องของการเมืองในระดับพรรคการเมือง ซึ่งก็
เป็นกันทุกพรรค ผมไม่ได้จะช้ีแจงหรือแก้ตัวอะไรให้กับใคร ผมจะยุ่งเก่ียวเฉพาะในเรื่องของรัฐบาล และในเร่ืองของ
การร่วมรัฐบาล น่ีคือหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ในเรื่องที่เกิดขึ้นวันน้ีเป็นเร่ืองของพรรคการเมือง
ก็ไปว่ากันมาแต่ก็ขอร้องว่าอย่าไปดราม่ากันเยอะแยะไปหมด เพราะมันทําให้สมองมันไม่ว่าง ส่วนเร่ืองการปรับความ
เข้าใจกันผมคิดว่าไม่จําเป็นเพราะเป็นเรื่องภายในพรรคก็ให้ภายในพรรคท่ีเขาจะคุยกันเอง ผมไม่จําเป็นต้องไปเรียก
ใครมาทั้งสิ้น” 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า การเปลี่ยนตัว กก.บห.พรรค พปชร.ซึ่งเป็นแกนนํารัฐบาลในคร้ังน้ี จะผูกโยงกับเก้าอ้ี 
รัฐมนตรีและจะส่งผลต่อการปรับ ครม.หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “เรื่องน้ีพูดมาหลายครั้งแล้วว่าการที่ผมจะ
ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้น้ันก็ต้องว่ากันอีกขั้นตอนหน่ึง เป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาล นายกฯจะต้องพิจารณาใน
ภาพรวมตรงนั้น เรื่องของวันน้ีเป็นเรื่องของพรรคการเมืองซึ่งเขาต้องว่ากันไปซึ่งพวกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลายๆ 
เรื่อง เป็นเรื่องกลไกทางการเมืองในระดับพรรค ซึ่งการเมืองมีต้ังแต่ระดับพรรคของแต่ละพรรค ระดับของพรรคร่วม
รัฐบาลและระดับของรัฐบาล ขอให้เข้าใจในตรงน้ีอย่าให้มีปัญหาอย่างอ่ืนต่อไปอีกเลยแค่น้ีก็พอแล้ว วุ่นวายพอสมควร 
แต่ทั้งหมดเราสามารถแก้ไขได้ด้วยความเข้าใจระหว่างกัน ขอร้องสื่อฯ และบรรดาสื่อโซเชียลต่างๆขอให้ช่วยกันดูใน
ส่วนที่เป็นความสําเร็จ เรื่องของความก้าวหน้า เรื่องที่ทําให้เกิดความรักความสามัคคี ไม่ดีกว่าหรือ ผมไม่สามารถจะไป
บังคับให้ใครรักได้ทุกคนดังน้ันก็ต้องมีทั้งคนรักและคนเกลียด แต่ขอร้องว่าอย่าเกลียดประเทศของท่านเท่าน้ันเอง” 
 นายกฯ กล่าวว่า เวลาจากน้ีไปก็ต้องเตรียมการในเรื่องของการพิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 
2563 ในวันที่ 4 มิ.ย.ซึ่งจะเดินทางไปแถลงด้วยตัวเองในสภาอีกคร้ังหน่ึง ให้ความสําคัญและให้เกียรติต่อสภา
ผู้แทนราษฎร ให้เกียรติกับสมาชิกที่เรียกกันว่าสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกคน ต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน หลังจาก 
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น้ันก็จะมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 อีก สรุปว่ายังมีอีกหลายวาระที่จะ
ได้พบกันในสภาฯ 
 “ขอร้องให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อน ผมก็ใจเย็นอย่างถึงที่สุดแล้ว เพราะมันไม่เกิดประโยชน์ที่ผมจะไปโมโห
ใคร” นายกฯ กล่าว 
 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การทํางานจะให้เกิดความขัดแย้งน้อยลงทุกคนทุกฝ่ายต้องมีการหารือและรับ
ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อะไรถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ขอให้สื่อช่วยกันขยายความในส่ิงที่ดีเราจะต้องไปให้พ้ืนที่
ด้านการข่าวของสื่อมีแต่เรื่องของความขัดแย้งมากเกินไป ต้นไม่ได้ว่าพวกท่านแต่ถ้ามันมากเกินไป สิ่งดีๆก็ไม่ได้รับการ
รับรู้รับทราบ จึงขอร้องทุกคนช่วยกันด้วยเพราะทุกคนก็รักชาติรักแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น 
 “วันน้ีอย่าลืมโลกเปลี่ยนคนปรับ หลุดจากกับดักสู่ความย่ังยืน เข้าใจหรือไม่เราต้องหลุดพ้นจากกับดัก
ของตัวเองให้ได้ทั้งหมดทุกคน ทุกภาคส่วน ผมเองก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน” 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวที่พรรค พปชร.จะผลักดันให้ พล.อ.ประวิตร ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ 
พล.อ.ประยุทธ์ หยุดเพ่ือฟังคําถาม แต่ไม่ตอบอะไร พร้อมกล่าวขอบคุณ ก่อนจะเดินออกจากโพเดียมไปทันที 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/496652 
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วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - 08:30 น.  
จับตา’บิ๊กป้อม’ยึดคืนพปชร. ‘บิ๊กตู่’ให้เคลียร์กันเองในพรรค ปรามอย่าดราม่า ปรับครม.ต้องรออีกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
จับตาบิ๊กป้อมยึดคืน "พปชร." “บิ๊กตู่” ให้เคลียร์กันเองในพรรค ปรามอย่าดราม่า ปรับ ครม. ต้องรออีกขั้นตอน 
 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังคงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐ(พป
ชร.) ว่าจะเกิดอะไรข้ึนอีก หลังกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 18 คนลาออก ทําให้กรรมการบริหาร
พรรคชุดปัจจุบันที่มีนายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรคพปชร. ต้องพ้นจากตําแหน่งไปทั้งคณะ และต้องเลือก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 45 วัน ซึ่งจะส่งผลไปถึงการปรับครม.ด้วย 
 ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ( พปชร.) 18 คนลาออก 
เพ่ือบีบให้เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค เพ่ือผลักดัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และประธานยุทธศาสตร์พรรค 
พปชร.ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแทน ว่า “ผมไม่อยากพูดอะไรตรงน้ีมาก เพราะเป็นเรื่องของการเมืองในระดับพรรค
การเมือง ผมไม่ได้จะช้ีแจงหรือแก้ตัวอะไรให้กับใคร ผมจะยุ่งเก่ียวเฉพาะในเรื่องของรัฐบาล และในเรื่องของการร่วม
รัฐบาล น่ีคือหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เรื่องที่เกิดขึ้นวันน้ีเป็นเรื่องของพรรคการเมืองก็ไปว่ากัน
มา แต่ก็ขอร้องว่าอย่าไปดราม่ากันเยอะแยะไปหมด เพราะมันทําให้สมองมันไม่ว่าง ส่วนเร่ืองการปรับความเข้าใจกัน
เป็นเรื่องภายในพรรคก็ให้เขาจะคุยกันเอง ผมไม่จําเป็นต้องไปเรียกใครมาทั้งสิ้น” 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า การเปล่ียนตัวกรรมการบริหารพรรค พปชร.ซึ่งเป็นแกนนํารัฐบาลชุดน้ี จะผูกโยงกับ
เก้าอ้ี รัฐมนตรีและจะส่งผลต่อการปรับ ครม.หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “การที่ผมจะปรับครม.น้ัน ก็ต้องว่ากัน
อีกขั้นตอนหน่ึง เป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาล นายกฯจะต้องพิจารณาในภาพรวมตรงนั้น เรื่องของวันน้ีเป็นเรื่องของ
พรรคการเมือง เขาต้องว่ากันไป เป็นเรื่องกลไกทางการเมืองในระดับพรรค ซึ่งการเมืองมีต้ังแต่ระดับพรรคของแต่ละ
พรรค ระดับของพรรคร่วมรัฐบาลและระดับของรัฐบาล อย่าให้มีปัญหาอย่างอ่ืนต่อไปอีกเลยแค่น้ีก็พอแล้ว วุ่นวาย
พอสมควร แต่ทั้งหมดเราสามารถแก้ไขได้ด้วยความเข้าใจระหว่างกัน” 
 ขณะที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการบริหารพรรค พปชร. 
ที่ลาออก กล่าวว่า ยืนยันว่าตอนน้ีปัญหาในพรรคพปชร. ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันแล้ว จบลงแล้ว ส่วนเรื่องการปรับ
โครงสร้างบริหารพรรคก็จะต้องดูความเหมาะสมในการขับเคลื่อน เพราะพรรคพปชร. มีขนาดเป็นอันดับ 2 จึงต้อง
พยายามจะเป็นอันดับ 1 ต้องพยายามสร้างความมั่นคงไปเร่ือยๆ เน่ืองจากเราเป็นพรรคการเมืองใหม่ ต้องปรับการ
บริหารจัดการไป ขอให้มองกันในแง่ดีตรงน้ันดีกว่า เช่ือว่ายังมีการพูดคุยกันได้อยู่แล้วในช่วงเวลา 45 วันก่อนที่จะมี
การเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และไม่อยากให้มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดเป็นเรื่องความขัดแย้ง เพราะภาพที่เห็น 
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เป็นความมั่นคงด้วยซ้ําที่พรรคอยากจะขับเคล่ือนไปข้างหน้า มั่นใจว่าภายในพรรค พปชร. ไม่ถึงขั้นแตกหักกันและไม่
ส่งผลกระทบต่อการทํางานในภาพรวมของสภาฯ และครม. 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า พร้อมสนับสนุนพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ มาเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.คน
ใหม่หรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ในการประชุมของสมาชิกก็จะต้องดูแนวทางและความเหมาะสม เมื่อถามว่านายกฯ
ได้พูดถึงเรื่องการปรับครม.ในที่ประชุม ครม.หรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ไม่มี แต่เห็นว่าการปรับครม. คงอีกนาน 
อย่างน้อย 45 วันก่อนที่พรรค พปชร. จะมีกรรมการบริหารชุดใหม่ 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2213203  
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วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
‘บิ๊กตู่’ไม่ยุ่งศึกภายในพปชร. เตือนอย่าดราม่า โวยแค่นี้วุ่นวายมากพอแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘บิ๊กต่ฎ’ไม่ย่ฎงศึกภายในพปชร. เตือนอย่าดราม่า โวยแค่นี้วุ่นวายมากพอแล้ว ยํ้ายังไม่ถึงเวลาปรับครม. 
สมคิดแนะแก้ปัญหาปท.ดีกว่า 
 “บ๊ิกตู่”ไม่ยุ่งศึกร้าวใน พปชร.อ้างเป็นเรื่องของพรรค ติง“อย่าดราม่าให้มาก”ยํ้าอย่าให้มีปัญหาอื่นอีก 
แค่น้ีวุ่นวายพอแล้ว ไม่จําเป็นเรียก“บ๊ิกป้อม-สมคิด” เคลียร์ใจ “บ๊ิกป้อม” ยํ้าไร้ปัญหาในพปชร. เขินไม่ตอบพร้อมน่ัง
หัวหน้าพรรค“สมคิด”ซัด“เบ่ือไหม” การเมือง ช้ีอุปสรรคข้างหน้าอีกเยอะควรช่วยแก้ปัญหาประเทศมากกว่า
“อิทธิพล”ระบุรอกกต.แจ้งประชุมใหญ่ชู“บ๊ิกป้อม”ทุกคนยอมรับ ด้านนายทะเบียน พปชร.มั่นใจประชุมเลือก กก.บห.
ใหม่ ได้ภายใน45วัน วุฒิสภาโหวตผ่านพรก.กู้เงิน3ฉบับฉลุย 
 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 
กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ถึงกรณีปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐภายหลังคณะ
กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ย่ืนลาออกเกินก่ึงหน่ึง ทําให้นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคและ
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เลขาธิการพรรค ต้องพ้นจากตําแหน่งในพรรคว่า เรื่องการเมืองตนไม่อยากพูด
ตรงน้ีมากนัก เพราะเป็นเรื่องการเมืองในระดับพรรคการเมือง ซึ่งก็เป็นกันทุกพรรค ตนไม่อยากจะไปช้ีแจง แก้ไขหรือ
แก้ตัวอะไรให้ใคร แต่ตนจะยุ่งเก่ียวในเร่ืองของรัฐบาลและเร่ืองของการร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
นายกฯไม่ยุ่งติง’อย่าดราม่ามาก’ 
 “แต่เรื่องเหล่าน้ี เป็นเรื่องของพรรคการเมือง ก็ไปว่ากันมา แต่อย่าไปดราม่ากันจนเยอะแยะไปหมด 
เพราะจะทําให้สมองไม่ว่าง”นายกรัฐมนตรี กล่าว 
 เมื่อถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกรงไหมว่าจะทําให้”รัฐนาวา”ไปไม่ถึงฝั่งและจะต้องมีการเรียก พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพ่ือปรับความเข้าใจหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ 
กล่าวว่า คิดว่าไม่จําเป็น เพราะเป็นเรื่องของพรรคก็ให้คุยกันภายในพรรค ไม่จําเป็นที่ตนต้องไปเรียกใครมาปรับความ
เข้าใจทั้งสิ้น 
อย่าให้มีปัญหาแค่นี้วุ่นพอแล้ว 
 ส่วนที่มีการมองว่าการเปลี่ยนแปลง กก.บห.ดังกล่าวผูกโยงกับเก้าอ้ีรัฐมนตรีน้ัน นายกฯกล่าวว่า การท่ี
จะปรับครม.ได้ก็ต้องไปว่าอีกขั้นตอนหน่ึง ในเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาล จะพิจารณาในภาพรวม ส่วนเรื่องของพรรค 
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การเมือง ก็ต้องว่ากันไป ซึ่งทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วในหลายๆเร่ือง เป็นเร่ืองกลไกทางการเมืองระดับพรรคแต่ละพรรค 
ในระดับพรรคร่วมและระดับรัฐบาล จึงขอให้เข้าใจตรงน้ีด้วย 
 “อย่าให้มีปัญหาอย่างอ่ืนต่อไปอีก แค่น้ีพอแล้วเพราะวุ่นวายพอสมควรแล้ว แต่ทุกอย่างแก้ได้ด้วยความ
เข้าใจระหว่างกัน ขอร้องสื่อและโซเชียลต่างๆด้วยช่วยกันดู ในส่วนที่เป็นความสําเร็จในเรื่องที่เป็นความก้าวหน้าและ
เรื่องที่ทําให้เกิดความรักความสามัคคีไม่ดีกว่าหรือ ผมไม่สามารถบังคับให้ใครรักได้ทุกคน ดังน้ันมันก็มีทั้งคนรักและ
คนเกลียด แต่อย่าเกลียดประเทศของท่านเท่าน้ันเอง”นายกฯ กล่าว 
‘บิ๊กป้อม’ยํ้าไร้ปัญหาในพปชร. 
 ขณะที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.)เดินทางเข้าทําเนียบรัฐบาลเข้าร่วมประชุม ครม. ตามปกติโดยมีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส โดยผู้สื่อข่าวกระเซ้า
ถามว่าวันน้ีเป็นอย่างไรบ้าง พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่เป็นอย่างไร เมื่อถามว่าปัญหาภายในพรรค พปชร.จบหรือยัง 
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า“ไม่มีอะไรน่ี ไม่มีอะไรแล้ว” เมื่อถามว่าพรรคจะมีการประชุมใหญ่เลือก กก.บห.ใหม่เมื่อไหร่
พล.อ.ประวิตรตอบว่าภายใน45วันตามกฎหมายพรรคการเมือง 
 เมื่อถามว่าได้รายงานเรื่องน้ีกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีหรือยัง พล.อ.ประวิตร ไม่
ตอบ เมื่อถามว่าวันน้ี พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วหรือยังพล.อ.ประวิตร ไม่ตอบ แต่ส่ายหัวเชิงรําคาญ เมื่อ
ผู้สื่อข่าวถามยํ้าว่า กก.บห.ลาออกเกินคร่ึงพร้อมเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ และหนักใจหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า 
เป็นเรื่องของพรรค จะไปตอบได้อย่างไร 
‘สมคิด’เสียดาย-อุปสรรคอีกเยอะ 
 ขณะที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีปัญหาความขัดแย้งภายในพรรค
พลังประชารัฐและหลัง กก.บห.ลาออกเกินก่ึงหน่ึง จนทําให้นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค และนายสนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค ต้องพ้นจากตําแหน่งว่าเป็นเรื่องภายในพรรคท่ีพ่ีๆน้องๆจะต้องไปน่ังคุยกัน น่าเสียดาย 
น่าจะเอาพลังไปใช้ในทิศทางที่ช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองมากกว่า อยากให้พูดคุยกัน 
 “ส่วนตัวไม่ได้แนะนําอะไร เพราะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กับผม
ไม่ได้เก่ียวข้องกับพรรคการเมืองอยู่แล้ว เพียงแต่ผมต้องการอยากให้กําลังใจคนทํางานเพราะที่ผ่านมาทุกคนก็ทํางาน
หนัก วันน้ีพ.ร.ก.ที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ก็ผ่านสภาเรียบร้อย เงินช่วยเหลือก็ไปถึงพ่ี
น้องประชาชนแล้ว วันข้างหน้ายังมีอุปสรรคอีกเยอะ อยากให้คิดถึงตรงน้ีให้มากๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรกัน”
นายสมคิดยํ้า 
กระแทก”เบื่อไหม”การเมือง 
 ทันทีที่นายสมคิดพูดจบก็ได้ย้อนถามส่ือว่า”เบ่ือมั้ย”ก่อนผู้สื่อข่าวจะถามยํ้าว่าแล้วอย่างน้ีจะทํางาน
ด้วยกันต่อได้หรือไม่ นายสมคิด ย้ิมก่อนตอบว่า”ผมไม่ทราบในเรื่องน้ี ผมไม่ได้บ่น แค่ถามว่าเบ่ือมั้ย” 
 เมื่อถามว่าการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารครั้งน้ีส่วนใหญ่เป็น ครม.ด้านเศรษฐกิจ จะส่งผลต่อการปรับ 
ครม.ด้านน้ีหรือไม่ นายสมคิดปฎิเสธทันทีว่า”ไม่รู้ สื่อถามเอง ก็ต้องคิดเอง”เมื่อถามยํ้าว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
เก่ียวข้องกับนายอุตตม ท่านจะยังทํางานในครม.น้ีต่อไปหรือไม่ นายสมคิดตอบว่า “เหตุการณ์ข้างหน้ายังมาไม่ถึงซึ่ง
ถามยากมาก” 
 เมื่อถามอีกว่าตอนน้ีนายอุตตมและนายสนธิรัตน์มีเข้ามาปรึกษาอะไรหรือยังว่าจะอยู่ต่อหรือไขก็อก นาย
สมคิด กล่าวว่าไม่ได้ปรึกษาหารือในเรื่องน้ี ทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วภายในพรรคก็ต้องหารือกัน ใช้พลังของพรรคสร้าง
ประโยชน์กับบ้านเมืองจะดีกว่า เมื่อพูดจบนายสมคิดเปรยขึ้นว่า”น่าเสียดายนะ” 
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 นายสมคิด ยืนยันว่าไม่ได้พูดคุยกับ นายกฯหรือ พล.อ.ประวิตร ถึงเรื่องดังกล่าว เพราะทั้งตนและนายกฯ
ไม่ได้อยู่พรรคการเมือง ส่วนกับพล.อ.ประวิตรก็เจอกันทุกวัน แต่ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องน้ี คิดว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนก็
นับถืออยู่แล้ว ทั้งน้ี เป็นที่น่าสังเกตการให้สัมภาษณ์ของนายสมคิดครั้งน้ี ต้ังใจลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซึ่งปกติ
จะเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมืองโดยมีสีหน้าย้ิมแย้ม 
อิทธิพลชี้รอกกต.แจ้งประชุมใหญ่ 
 ขณะที่ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม และรักษาการ กก.บห.พรรคพลังประชารัฐกล่าวถึง
สถานการณ์พปชร.ภายหลังกก.บห.18 คน ลาออกว่าตามข้อบังคับพรรคข้อ 13 กรรมการบริหารพรรคทั้ง 16 คน ที่ยัง
ไม่ลาออกจะยังรักษาการอยู่ หลังจากน้ี เมื่อนายทะเบียนพรรคได้รับเอกสารก็จะแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(กกต.)เพ่ือขอทราบว่า จะจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจําปีได้เมื่อใดจะสอดคล้องกับการผ่อนคลายเฟส4 ของ ศบค.ด้วย 
ก็จะได้จัดการประชุมภายใน45วัน พร้อมส่วนตัวไม่มีอะไรหนักใจเพราะในภาพรวมของ ส.ส.เราพบกันทุกสัปดาห์อยู่
แล้ว ส่วนการเปลี่ยนแปลง กก.บห.พรรค คงจะไม่กระทบเก้าอ้ีรัฐมนตรี เป็นคนละส่วนกัน ซึ่งก็อยู่ที่นนายกฯตอนน้ี
ต้องมุ่งไปที่งาน ซึ่งตําแหน่ง กก.บห.กับตําแหน่งรัฐมนตรี ไม่ได้ผูกกันอยู่แล้ว 
ชู”บิ๊กป้อม”ผู้ใหญ่ที่ทุกคนยอมรับ 
 เมื่อถามว่าการใช้วิธีให้กรรมการบริหารลาออกเพื่อกดดันให้หัวหน้าพรรคต้องหลุดจากตําแหน่งจะทําคน
ในพรรคสามารถทํางานกันอีกได้หรือไม่ นายอิทธิพล กล่าวว่าการทํางานน้ัน ใกล้ชิดกันอยู่แล้วมีทั้งความเห็นตรงกัน
และเห็นต่าง เป็นเรื่องปกติ สามารถทําความเข้าใจได้ ส่วนกระแสช่ือพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯจะมาเป็น
หัวหน้าพรรคน้ัน สมาชิกพรรคทุกคน ยอมรับ พล.อ.ประวิตร อยู่แล้วเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเป็นประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค 
ม่ันใจเลือกกก.บห.ใหม่ทัน45วัน 
 ด้านนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชาชน ในฐานะรักษาการนายทะเบียนสมาชิก
พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงขั้นตอนภายหลังกรรมการบริการพรรคพลังประชารัฐ ย่ืนหนังสือลาออกเกินกว่าครึ่งหน่ึง
ว่า หลังจากน้ีพรรคพลังประชารัฐต้องจัดประชุมภายใน45วัน เพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เช่ือว่าพรรค
พลังประชารัฐจะสามารถจัดการประชุม เพ่ือหากรรมการบริหารชุดใหม่ ได้ทันภายใน45วัน โดยใช้องค์ประชุมจาก3
ส่วน ได้แก่ กรรมการบริหารพรรค ผู้แทนสาขาพรรคการเมืองประจําจังหวัดและสมาชิกรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
250 คน 
 เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง ประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐจะเข้ามาเป็น หัวหน้าพรรค นายวิเชียรกล่าวว่ายังไม่สามารถให้ความเห็นได้ เพราะ
ขึ้นอยู่กับเสียงของสมาชิกพรรคในการเลือก 
วุฒิสภาผ่าน พรก.3ฉบับฉลุย 
 วันเดียวกัน ที่รัฐสภา ได้มีการประชุมวุฒิสภา มี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่2ทํา
หน้าที่ประธาน เพ่ือพิจารณา พรก.กู้เงิน3ฉบับ เป็นวันที่2โดยนายสมชาย แสวงการ ส.ว. อภิปรายว่า การใช้เงิน
จากพ.ร.ก.กู้เงินจะเป็นตัววัด ความเช่ือมั่นประเทศว่าจะลดลงหรือไม่โดยเฉพาะดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน ถ้ามีเม็ดเงิน
รั่วไหล ความโปร่งใส ประเทศจะย่ิงลดลง เป็นห่วงการรุมทึ้งงบโควิด-19 ดังน้ัน ต้องวางมาตรการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ใช่การไปไล่จับกุม หลัง สว.อภิปรายกันท้วงติงอย่างกว้างขวางครบถ้วนแล้วที่
ประชุมได้ลงมติเห็นชอบพรก.กู้เงินทั้ง 3ฉบับ โดย พรก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและ 
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ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563 วงเงิน1.1ล้านล้าน
บาท ที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบ 242 ต่อ 0 เสียง และงดออกเสียง 4เสียง ส่วนพรก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563 วงเงิน 5แสนล้านบาท ที่
ประชุมเห็นชอบ 244 ต่อ 0 เสียง และงดออกเสียง 3เสียงและพรก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ประชุม เห็นชอบ243ต่อ 0เสียงและงดออกเสียง 4เสียง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/496779  
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วันที่ 2 มิถุนายน 2563 - 17:49 น.  
รังสิมันต์” โพสต์ ตัวตนท่ีแท้จริงของพชปร. 3ป.คือผู้ได้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว
ระบุมีใจความสรุป ว่า ตัวตนท่ีแท้จริงของพลังประชารัฐ หากยังจํากันได้ เราเห็นข่าวคราวเก่ียวกับความขัดแย้งภายใน
พรรคพลังประชารัฐมาต้ังแต่เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา กินเวลายืดเย้ือยาวนานนับเดือนในขณะเดียวกับที่
ประเทศยังวุ่นวายกับการรับมือการระบาดของไวรัส COVID-19 และต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากมายไปหมด 
 จนถึงวันน้ีได้ปรากฏอย่างชัดเจนแล้วว่ากลุ่มไหนจะต้องตกอับไป กลุ่มไหนจะผงาดขึ้นมา ซึ่งแน่นอนว่า
ตัวละครที่โดดเด่นที่สุดในเกมการเมืองครั้งน้ีก็ยังหนีไม่พ้นช่ือของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่คงรอคอยเพียงการ
ได้รับแต่งต้ังเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการเท่าน้ัน 
 ความขัดแย้งเพ่ิงมาถึงจุดที่สุกงอมท่ีสุดภายหลังจากที่ พ.ร.ก. เงินเพ่ือแก้ปัญหา COVID-19 จํานวน 3 
ฉบับเพ่ิงผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไป หน่ึงในนั้นมี พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท นํามาสนับสนุนทาง
การแพทย์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 6 แสนล้ายบาท และอีก 4 แสนล้านบาทจะนําไปใช้ในโครงการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม 
 เงิน 4 แสนล้านบาทน้ีเองที่กําลังจะกลายเป็นขุมทรัพย์ก้อนโตที่กลุ่มต่างๆ หมายมั่นที่จะช่วงชิงมาไว้กับ
ตัวเองให้ได้ 
น่ีจึงเป็นการเปลือยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของพรรคพลังประชารัฐ ที่ท้ายสุดก็เป็นพรรคที่มีไว้เพ่ือสืบทอดอํานาจให้กับ 
3 ป. และชาว คสช. เท่าน้ันจริงๆ ภาพที่เคยสร้างว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสี่กุมาร สาม
มิตร (วันน้ีเหลือแค่สอง) กปปส. พ่อค้าแป้ง ฯลฯ ในการปฏิรูปประเทศ เมื่อในวันน้ีเสียงปริ่มนํ้าไม่ใช่ข้อกังวลอีกแล้ว ก็
ถึงเวลากลับสู่ความนํ้าเน่าระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ อย่างที่เคยทํากันมา 
โดยที่ 3 ป. ที่อยู่เบ้ืองบนก็คงไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไร เพราะตัวเองน่ันแหละคือผู้ได้ประโยชน์เต็มๆ 
 สุดท้ายแล้วพลังประชารัฐก็เป็นเพียงที่ซ่องสุมของเผด็จการที่ไม่อยากสละอํานาจ กับนักการเมืองที่หวัง
ทางลัดไปสู่ผลประโยชน์ โดยท่ีไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของประชาชน รัฐบาลที่มีพรรคแบบน้ีเป็นแกนนําย่อมไม่อาจเป็น
ความหวังให้กับประเทศน้ีได้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2212783 
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วันที่ 2 มิถุนายน 2563 - 18:30 น.  
อ.รัฐศาสตร์ มธ. เจาะปม ‘พปชร.’ เปลี่ยนขั้วอํานาจ เชื่อปรับ ครม. กระทบภาพลักษณ์ รบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เ มื่ อ วั น ที่  2  มิ ถุ น า ยน  ผศ .ด ร .อ ร ร ถสิ ท ธ์ิ  พานแ ก้ ว  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า คณะรั ฐ ศ า สต ร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงปมร้าวของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน พปชร.
หลายคร้ัง ก่อนหน้าน้ีมีความพยายามในการเปลี่ยนเลขาธิการพรรค จนตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งเมื่อก่อนจะใช้วิธี
ประชุมพรรคแล้วจึงมีการเปลี่ยนแปลง แต่หนน้ีใช้กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) เปลี่ยนแปลง เป็นการเดินเกมอีก
รูปแบบ 
 ด้วย พปชร.ประกอบไปด้วยกลุ่มมุ้งต่างๆ ที่มาอยู่รวมกัน การต่อรองอํานาจ หรือการจัดการการเมือง
ภายในพรรคจึงเกิดขึ้นไม่เฉพาะภายในพรรค แต่ยังเกิดขึ้นในกลุ่มมุ้งการเมืองซึ่งมีอํานาจต่อรองเน่ืองจากเป็น ส.ส.
พรรคฝ่ายรัฐบาล ทุกคนย่อมอยากเป็นรัฐมนตรี แต่หากมองให้ลึกกว่าน้ัน ที่ว่าจะปฏิรูป พปชร.แสดงให้เห็นแล้วจาก
ปรากฏการณ์น้ีว่า การต่อรองอํานาจของกลุ่มมุ้งการเมืองน้ันกลับกลายเป็นการเมืองแบบเก่า กลับไปสู่การเป็นพรรค
การเมืองช่ัวคราว เพราะการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง กก.บห.พรรค ไม่ได้เกิดจากการหมดวาระ แต่เป็นการเปลี่ยนจาก
การต่อรองอํานาจทางการเมือง ที่สําคัญผู้ที่จะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.คนใหม่ อย่าง พล.อ.ประวิทย์ วงษ์
สุวรรณ คือสัญลักษณ์ของอะไรหรือไม่ เพราะในขณะเดียวกันสังคมมองปัญหาที่เกิดขึ้นใน พปชร.อีกแบบหน่ึง ดังน้ัน 
กก.บห.ชุดใหม่ที่จะเข้ามา ส่วนตัวมองว่าเป็นเร่ืองของการต่อรองขั้วอํานาจ และขุมอํานาจทางการเมืองภายในพรรค 
จะเห็นว่าถึงที่สุดแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งบริหารในพรรคใช้ได้ด้วยวิธีการลาออก หรือเข้า กก.บห. 
ดังน้ัน หากกรรมการบริหารชุดใหม่เข้ามา จะเป็น กก.บห.ตัวแทนของขุมกําลังในพรรคท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ครั้งน้ี 
 “ต้องบอกว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค หรือเก่ียวข้องกับ พปชร.โดยตรง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้
ด้วยความที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล ดังน้ัน หากจะเปลี่ยน ครม.เรื่องต้องถึง พล.อ.ประยุทธ์ เท่ากับว่าพรรคส่งสัญญาณ
อะไรถึงนายกฯ หรือไม่ ในเมื่อหัวหน้าพรรคอย่างคุณอุตตม สาวนายน และ คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค 
ไม่ได้มีตําแหน่งบริหารแล้ว” ผศ.ดร.อรรถกล่าว 
 เมื่อถามว่าตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ผศ.ดร.อรรถสิทธ์ิกล่าวว่า ใน ครม.มีโควต้า
รัฐมนตรีของแต่ละพรรค ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่เก่ียวกับตน แต่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ปฏิเสธไม่ได้
ว่าการเปลี่ยนแปลงใน พปชร.คือการส่งสัญญาณถึงการปรับ ครม.ด้วย คําถามคือ นายกฯ จะอยู่บนตําแหน่งน้ีโดยท่ีไม่
สนใจได้มากน้อยแค่ไหน น่ีคือการส่งสัญญาณไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องลงมาดู ถึงแม้นายกฯ จะพูดก่อนหน้าน้ีว่า 
ถ้าจะเปลี่ยนอะไรข้ึนอยู่กับตน ตนไม่เปลี่ยน แต่หากพรรคขยับเช่นน้ี นายกฯ จะเป็นอย่างไร คําตอบอยู่ที่นายกฯ ว่า
จะปรับ ครม.ตามน้ีหรือไม่ และเหตุผลของการปรับ ครม.คืออะไร 
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 ผศ.ดร.อรรถสิทธ์ิกล่าวต่อว่า ความจริงแล้วหากดูตามอายุของรัฐบาล ในประวัติศาสตร์ 1 ปีจะมีช่วงที่
สามารถเปลี่ยน กก.บห.ได้ด้วยสาเหตุหลายประการ หลายคร้ังรัฐบาลก็เปลี่ยนเพราะถึงคราวที่จะต้องให้คนอ่ืนมาเป็น
รัฐมนตรีบ้าง เพ่ือจัดการปัญหาการเมืองภายในพรรค ซึ่งก่อนหน้าน้ีก็คาดการณ์กันว่าจะมีการปรับ ครม. มีการขย่มกัน
ในพรรคมาหนหน่ึงแล้ว แต่ด้วยโควิดเข้ามาทําให้เวลาของการปรับ ครม.ครั้งน้ันถูกยืดออกไป เมื่อสถานการณ์โควิด
เริ่มดีขึ้น จึงต้องมองถึงอนาคตหลังจากน้ีในเรื่องของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ การปรับ ครม.ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ไปด้วยกัน
ได้ แต่เหตุผลในการปรับเปลี่ยน ครม.ครั้งน้ี เป็นไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือการเมือง ซึ่งทุกคนต่างบอกว่าเพ่ือ
ความเหมาะสม แต่สิ่งที่ประชาชนมองคือเพ่ือการเมืองทั้งน้ัน 
 ประการต่อมา หากจะมีการปรับ ครม. จะปรับแค่ใน พปชร.หรือไม่ หรือจะไปเก่ียวข้องกับพรรคอ่ืนด้วย 
พรรคที่ได้คะแนนเสียง ส.ส.เพ่ิม จะขอโควต้ารัฐมนตรีเพ่ิมหรือไม่ แม้บางพรรคจะบอกว่าทุกอย่างเป็นเหมือนเดิม แต่
การพูดกับการกระทําเป็นคนละเรื่อง น่ีคือสิ่งที่เราเรียนรู้ทางการเมืองมาโดยตลอด 
 “สําหรับอนาคตทางการเมือง ต้องยอมรับว่าเรามีคณะรัฐมนตรีแบบรัฐบาลผสม รัฐบาลมี 270 กว่าเสียง 
ฝ่ายค้านมี 210 เสียง ดังน้ันเกมการเมืองในสภาอาจจะไม่มีปัญหา เพราะต้องยอมรับว่าพรรครัฐบาลอย่างไรก็คงไม่
อยากเป็นฝ่ายค้าน ขณะเดียวกันเมื่อเป็น ครม.แล้ว การปรับ ครม.ครั้งน้ีจะก่อให้เกิดความพอใจของทุกกลุ่มก้อนใน
พรรคต่างๆ หรือไม่ โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ ที่น่าสนใจกว่าน้ันคือ การปรับ ครม.ครั้งน้ีจะเป็นที่ยอมรับต่อ
สายตาประชาชนมากน้อยเพียงใด ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันคนมองภาพของรัฐบาลแบบหน่ึง หากปรับ ครม.แล้วภาพ
ไม่ไปกับความหวังของประชาชน การปรับ ครม.ก็อาจจะแก้ปัญหาทางการเมืองได้ แต่แก้ภาพลักษณ์ต่อประชาชน
ไม่ได้ 
 “ถามว่าปรับ ครม.แล้ว พรรคฝั่งรัฐบาลจะมีปัญหาหรือไม่ ส่วนตัวมองว่ายากมาก หากมองอย่างต้ืนๆ 
เป็นไปได้หรือไม่ที่พรรคก้าวไกล หรือพรรคเพ่ือไทยจะมาป็นรัฐบาลร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ กล่าวคือไม่มีพรรค
สํารองที่จะขยับเข้าหรือออก พรรคร่วมรัฐบาลจึงต้องจัดการให้อยู่ เพียงแต่จับกันแล้วมีปัญหาอะไรในพรรคก็ไปเคลียร์
กันเองให้ได้ 
 อย่างไรก็ดี หาก พปชร.เคลียร์ตําแหน่ง ครม.ของตนเองแล้ว ‘อยู่ได้’ แต่ภาพลักษณ์ของประชาชนไม่
ออกมา จะเป็นอย่างไร ดังน้ันสิ่งที่ต้องมองคือ ภาพหลังปรับ ครม. เพราะกว่าจะเห็นผลงานต้องใช้เวลานาน ที่สําคัญ
เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทคือเม็ดเงินมหาศาลในประเทศ หากนักการเมืองที่มีประวัติมาบริหาร จะเกิดคําถามว่า กลุ่มคน
เหล่าน้ีหรือที่จะมาบริหารเงินก้อนน้ีที่เราจะต้องใช้พัฒนาเศรษฐกิจหลังโควิด แล้วจะไปได้หรือไม่ ภาพลักษณ์คือภาระ
ที่รัฐบาลต้องมอง แล้วภาพน้ันจะกระทบกับนายกฯ หรือไม่ ต้องมองส่วนน้ีด้วยเช่นกัน” ผศ.ดร.อรรถสิทธ์ิกล่าว 
 
 
 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/bullet-news-today/news_2212838 
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02 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:03 น.        
'กลุ่มด้ามขวาน'ไม่ขัด'บิ๊กป้อม'นั่งหัวหน้าพรรค แต่อย่าไปกวนใจ'บิ๊กตู่' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 มิ.ย.63-นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะแกนนํา
กลุ่มด้ามขวานไทย เปิดเผยว่า บ่ายวันที่ 2 มิ.ย. สมาชิกกลุ่มด้ามขวานไทยได้นัดหารือกันเพ่ือพูดคุยถึงภาพความ
ขัดแย้งในพรรค พปชร. โดยกลุ่มได้ข้อสรุปและเห็นว่า แนวทางการแก้ปัญหาภายในพรรคต้องยึดตามข้อบังคับพรรค 
ส่วนใครจะขัดแย้งอะไรกับใครก็ว่ากันไป แต่ขอให้เป็นปัญหาภายในพรรค ไม่ควรเป็นเรื่องที่ไปกวนใจรัฐบาล และ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องภายในครอบครัว เด๋ียวจะทําให้
ประชาชนเครียด  
 "กลุ่มด้ามขวานไทยจะไม่ทะเลาะกับใคร เพราะไม่ต้องการให้การแก้ปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาลเป็นไป
ด้วยความยุ่งยาก ไม่อยากไปทําลายสมาธิของพล.อ.ประยุทธ์ เราไม่อยากไปผสมความขัดแย้ง หรือทําให้พรรค พปชร.
เป็นตัวมีปัญหา ส่วนกรณีที่มีช่ือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ จะมาเป็นหัวหน้าพรรคน้ัน เราไม่ได้ติดใจ
อะไร ถ้าสมาชิกพรรคเลือกก็ถือว่ามีความเหมาะสม ท่านเป็นได้อยู่แล้ว เพราะเป็นที่เคารพและเช่ือถือของสมาชิก
พรรคอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา ไม่มีข้อห้าม ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเลย" 
 เมื่อถามถึงกรณีที่มีภาพส.ส.ในกลุ่มด้ามขวานไทยไปน่ังร่วมประชุมในห้องที่มีร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน จนถูกมองว่าเลือกข้างแล้วน้ัน นายรงค์ กล่าวว่า เราไม่ได้เลือกข้าง การไปอยู่ใน
ห้องน้ันจริงๆแล้วเราไม่ได้มองอะไรไปมากกว่าความเป็นห่วง พล.อ.ประยุทธ์ พวกเราได้เป็นส.ส.เพราะพล.อ.ประยุทธ์ 
จะสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์จนถึงที่สุด จึงมาอยู่ในห้องน้ัน หากวันน้ันกลุ่มดังกล่าวไม่ชัดเจนว่าสนับสนุน พล.อ.
ประยุทธ์ เราก็พร้อมออกจากห้องน้ันทันที ตรงนี้เป็นหลักการของเรา 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67662 
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อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 19.09 น.                      
วุฒิสภาฯแจงสนช.เป็นตําแหน่งเฉพาะกิจ ไม่ใช้ส.ส.-ส.ว. 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 “เลขาวุฒิสภาฯ”แจง สนช.ไม่ใช่ส.ส.-ส.ว. ชี้เป็นตําแหน่งเฉพาะกิจ 
 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการสํานักงานวุฒิสภา ในฐานะอดีตเลขานุการคณะกรรมการสรร
หากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กล่าวว่า กรณีคุณสมบัติของนายสุชาติ ตระกูลเกษม
สุข อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ที่ถูกมองว่าไม่สามารถเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ได้ เน่ืองจากพ้นจาก
ตําแหน่ง สนช.มาไม่ถึง 10 ปีน้ัน 
 เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช.ที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธานมีมติชัดเจนว่า ตําแหน่ง
สนช.ไม่ใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในลักษณะส.ส.หรือส.ว. เพราะรัฐธรรมนูญเพียงกําหนดให้สนช.ในขณะน้ันทํา
หน้าที่เป็นส.ส. และส.ว.เท่าน้ัน เป็นเพียงตําแหน่งเฉพาะกิจ แต่ไม่ถือเป็นตําแหน่งส.ส.หรือส.ว. 
 อีกทั้งตาม พ.ร.บ.กองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาระบุชัดเจนว่า สนช.ไม่อยู่ในข่ายที่จะเข้ามาอยู่ใน
กองทุนดังกล่าวได้ ส่วนกรณีที่นายเจษฎ์ โทณะวณิก ที่อดีตปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ปี2560  (กรธ.)ระบุ
ว่า ตําแหน่งสนช.เข้าข่ายเป็นส.ส.และส.ว.น้ัน ถือเป็นดุลยพินิจของแต่ละคน แต่ประเด็นดังกล่าวคณะกรรมการสรรหา
ป.ป.ช.มีมติชัดเจนแล้วว่า สนช.ไม่ใช่ตําแหน่งผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง.                     
                                             
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/777882 
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02 Jun 2020 15:53 น. 
ฉลุย! มติ สว. ผ่าน พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ  
 
 
 
 
 
 
 
ฉลุย! มติ สว.ผ่าน พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ แนะ ระมัดระวังการใช้จ่าย ด้าน “อุตตม” ยัน รอบคอบในการกลั่นกรอง
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ป้องกันการทุจริต 
 ในการประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาพรก.กู้เงิน 3 ฉบับ ต่อเน่ืองเป็นวันที่สอง (2 มิถุนายน) โดยมี นาย
ศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา ทําหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งหลังจากที่ ส.ว.อภิปรายพรก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ
ครบทุกคนแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบ พรก.กู้เงินทั้งฉบับ ดังน้ี 1.พรก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 
พ.ศ.2563 วงเงิน 1.1 ล้านล้านบาท โดยลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 241 ต่อ 0 งดออกเสียง 4  เสียง 2.พรก.การให้
ความช่วยเหลือทางการเงินผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 พ.ศ.
2563 วงเงิน 5แสนล้านบาท เห็นชอบด้วยคะแนน 243 ต่อ 0 งดออกเสียง 3 และ 3.พรก.รักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เห็นชอบด้วยคะแนน 242 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 เสียง 
 ขณะที่บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น ส.ว.ส่วนใหญ่อภิปรายท้วงติงให้รัฐบาลระมัดระวังใน
การใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกู้ และการทําโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่มาจากความต้องการของประชาชน  ไม่ใช่ความ
ต้องการของส่วนราชการ อาทิ นายสมชาย แสวงการ อภิปรายว่า การใช้เงินจาก พรก.กู้เงินจะเป็นตัววัดความเช่ือมั่น
ประเทศจะลดลงหรือไม่ โดยเฉพาะดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน ถ้ามีเม็ดเงินรั่วไหล ความโปร่งใสประเทศจะยิ่งลดลง
เหมือนปี2556 ย่ิงที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (ป.ป.ท.)พบ
การทุจริตการใช้งบประมาณโควิด-19 หลายรูปแบบ ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างแพงเกินจริงของอบจ. เช่น การจัดซื้อถุงยัง
ชีพ การจัดซื้อเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิเครื่องละ 5,000 บาท แต่ราคาจริงเคร่ืองละไม่ก่ีร้อยบาท การจัดซื้อแอลกอฮอล์
ลิตรละเกือบ 300 บาท มีการนํานอมินีที่เป็นพวกพ้องตัวเองไปโฆษณาขายสินค้าเหล่าน้ีในราคาสูงตามเว็บซื้อขายของ
ออนไลน์ช่ือดัง แล้วส่วนราชการไปเปรียบเทียบราคาจัดซื้อจากเว็บไซด์เหล่าน้ี เป็นการรุมทึ้งงบโควิด-19 ดังน้ันต้อง
วางมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ขณะที่ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม ส.ว.อภิปรายว่า เป็นห่วงการใช้งบประมาณจากเงินกู้ จะเป็นแค่
ปรากฏการณ์ปืนฉีดนํ้า คือ ยิงไปเรื่อยแต่หกเรี่ยราด ยิงไปแล้วได้แค่เปียก แต่ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชน
ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ทราบว่า ขณะน้ีเริ่มมีการจับคู่ฮ้ัวกันแล้วในโครงการตาม พรก.กู้เงิน โดยเฉพาะการใช้ 
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งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆที่จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยอ้างปรากฏ การณ์โรคติดต่ออันตราย ตามมาตรา 
56(2) ของพ.ร.บ.การจัดซื้อจ้างภาครัฐ เพ่ือใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อจัดจ้าง แทนการใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป ซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์เช่นน้ีทั่วทุกหัวระแหงในการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากน้ี 
 นายวันชัย สอนศิริ อภิปรายว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่ฎาพรก.ทั้ง 3 ฉบับน้ีมีความเป็นจําเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพ่ือ
รักษาความปลอดภัยสาธารณะของประเทศ วิกฤติน้ีย่ิงกว่าสงคราม ไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อน แม้แต่เทพเทวาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
หลายองค์ไม่ว่า ศาลพระพรหม หลายหลวงพ่อ ต้องปิดตัวเองหยุดให้คนกราบไหว้ เป็นภัยมืดที่ไม่รู้ว่า ใครเป็นใคร 
ไว้ใจไม่ได้ ต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน อยู่ห่างกัน เพราะแยกกันเราอยู่ รวมหมู่เราตาย คนเดือนร้อนกันทั้งแผ่นดิน การ
แก้ไขปัญหาจําเป็นต้องใช้เงิน เหมือนคนป่วยที่ต้องใช้เงินเพ่ือรักษาฟ้ืนฟูตัวเอง แต่การกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ทําให้
พวกเราเป็นลูกหน้ีร่วม ส่งมรดกหน้ีให้คนรุ่นหลัง จึงจําเป็นมากที่คนรุ่นเรา โดยเฉพาะรัฐบาลต้องใช้เงินกู้มาแก้ไขวิกฤต
ให้ตรงเป้า ไม่ให้ทุจริต เพ่ือไม่ให้เด็กรุ่นหลังมาช้ีหน้าด่าว่า เราสร้างภาระให้พวกเขา   
 ขณะที่นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ลุกขึ้นช้ีแจงโดยยืนยันว่า รัฐบาล ออกพรก.บนความต้ังใจ มี
เจตนารมณ์เร่งเยียวยาอย่างทั่วถึงเพ่ือไม่ให้สถานการณ์วิกฤติบานปลาย รวมถึงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โค
วิดรัฐบาลตระหนักดีว่า การบริหารงานจําเป็นต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ตามหลักวินัยการเงินการคลัง และระเบียบ
ที่ถูกต้อง ส่วนข้อห่วงใยต่างๆของส.ว.น้ัน รัฐบาลขอรับไปใช้ประโยชน์ด้วยความละเอียดรอบคอบจะส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงตลอดการดําเนินการ และจะประเมินประสิทธิผลทุก
โครงการตามมาตรฐานสากล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือป้องกันการทุจริต ทําให้การใช้งบประมาณก้อนน้ีเป็นไป
อย่างคุ้มค่าที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/436922?as= 
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ไทยรัฐออนไลน์ 2 มิ.ย. 2563 16:10 น.  
ส.ว.ผ่าน พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ ฉลุย ตามคาด หลังรมว.คลัง แจงยิบ 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม ส.ว. เห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน ทั้ง 3 ฉบับ ตามคาด ภายหลัง รมว.คลัง ในฐานะตัวแทนรัฐบาล ชี้แจงในท่ี
ประชุม ยืนยันรัฐบาลมีความต้ังใจ เร่งเยียวยาดูแลประชาชน และผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง 
 วันที่ 2 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภา ได้เห็นชอบ พ.ร.ก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 242 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง 
 ส่วน พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เห็นด้วย 244 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 
 สําหรับ พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 
2563 ที่ประชุมเห็นด้วย 243 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง 
 ทั้งน้ี ภายหลังนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะตัวแทนคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยืนยันต่อที่ประชุม
วุฒิสภา รัฐบาลมีความต้ังใจออก พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ เพ่ือเร่งเยียวยาดูแลประชาชน และผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง ใน
ภาวะที่ไม่ปกติ (โควิด-19) รวมท้ังเพ่ือไม่ให้สถานการณ์บานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ มองไปถึงการฟ้ืนฟูพัฒนา
เศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย 
 "รัฐบาลตระหนักดีว่า การบริหารงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับนี้ จําเป็นต้องติดตามดูแล
อย่างใกล้ชิด โดยมีระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป็นไปตามหลักวินัยการเงินการคลัง กฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง จึงเชื่อว่ารัฐบาลจะนําข้อมูลและข้อห่วงใยไปใช้ดําเนินการให้เป็นประโยชน์ ต่อไป" รมว.คลัง 
กล่าว...  
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1859596 
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03 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     
สว.ฉลุยพรก.กู้เงิน3ฉบับ/เพื่อไทยห่วงทุจริต 
    
 
 
 
 
 
 
ส.ว.ห่วงเหลือบรุมทึ้งงบโควิด-19 "อุตตม" รับปากใช้งบอย่างรอบคอบ ไฟเขียวผ่านฉลุย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ 
ครม.ต้ัง "อุตตม-สันติ-ปลัดคลัง" นั่ง กมธ.วิสามัญ "หญิงหน่อย" เปรียบเงินกู้เป็นน้ํามันถังสุดท้าย รีสตาร์ท
เศรษฐกิจหลังพิษโควิด ถ้าเงินก้อนนี้ฟื้นฟูประเทศไม่ได้คนไทยจะลําบากอีกยาวนาน หว่ันงบอบรม 5.5 หม่ืนล้าน
เปิดช่องโกง 
 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ ต่อเน่ืองเป็นวันที่สอง 
มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา ทําหน้าที่ประธานการประชุม โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่าง
ราบเรียบ ส.ว.ส่วนใหญ่อภิปรายทั้งทักท้วงและแนะนําให้รัฐบาลมีความระมัดระวังในการใช้งบประมาณจากเงินกู้ และ
การทําโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่มาจากความต้องการของประชาชน ไม่ใช่ความต้องการของส่วนราชการ 
  อาทิ นายสมชาย แสวงการ ส.ว. อภิปรายว่า การใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงินจะเป็นตัววัดว่าความเช่ือมั่น
ประเทศจะลดลงหรือไม่ โดยเฉพาะดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ถ้ามีเม็ดเงินรั่วไหลจะย่ิงทําให้ความโปร่งใสของประเทศ
ลดลงเหมือนปี 2556 และย่ิงที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) พบการทุจริตการใช้งบประมาณโควิด-19 หลายรูปแบบ ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างแพงเกินจริงของ อบจ. เช่น การ
จัดซื้อถุงยังชีพ, การจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเคร่ืองละ 5,000 บาท แต่ราคาจริงเครื่องละไม่กี่ร้อยบาท, การจัดซื้อ
แอลกอฮอล์ลิตรละเกือบ 300 บาท  มีการนํานอมินีที่เป็นพวกพ้องตัวเองไปโฆษณาขายสินค้าเหล่าน้ีในราคาสูงตาม
เว็บซื้อขายของออนไลน์ช่ือดัง แล้วส่วนราชการไปเปรียบเทียบราคาจัดซื้อจากเว็บเหล่าน้ี เป็นการรุมทึ้งงบโควิด-19 
ดังน้ันต้องวางมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 นายเฉลิมชัย เครืองาม ส.ว. อภิปรายว่า เป็นห่วงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จะเป็นแค่ปรากฏการณ์ปืน
ฉีดนํ้า คือยิงไปเร่ือยแต่หกเรี่ยราด ยิงไปแล้วได้แค่เปียก แต่ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไร
เลย ทราบว่าขณะน้ีเริ่มมีการจับคู่ฮ้ัวกันแล้วในโครงการตาม พ.ร.ก.กู้เงิน  โดยเฉพาะการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ
จัดจ้างต่างๆ ที่จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยอ้างปรากฏการณ์โรคติดต่ออันตราย ตามมาตรา 56 (2) ของ พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจ้างภาครัฐ เพ่ือใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อจัดจ้าง แทนการใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ซึ่งจะเกิด
ปรากฏการณ์เช่นน้ีทั่วทุกหัวระแหงในการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากน้ี 
 นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. อภิปรายว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่า พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับมีความเป็นจําเป็น หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เพ่ือรักษาความปลอดภัยสาธารณะของประเทศ วิกฤติน้ีย่ิงกว่าสงคราม ไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อน แม้แต่เทพเทวาสิ่ง 
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ศักด์ิสิทธ์ิหลายองค์ ไม่ว่าศาลพระพรหม หลายหลวงพ่อ ต้องปิดตัวเองหยุดให้คนกราบไหว้ เป็นภัยมืดที่ไม่รู้ว่าใครเป็น
ใคร ไว้ใจไม่ได้ ต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน อยู่ห่างกัน เพราะแยกกันเราอยู่ รวมหมู่เราตาย คนเดือดร้อนกันทั้งแผ่นดิน 
การแก้ไขปัญหาจําเป็นต้องใช้เงิน เหมือนคนป่วยที่ต้องใช้เงินเพ่ือรักษาฟ้ืนฟูตัวเอง แต่การกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ทําให้
พวกเราเป็นลูกหน้ีร่วม ส่งมรดกหน้ีให้คนรุ่นหลัง จึงจําเป็นมากที่คนรุ่นเรา โดยเฉพาะรัฐบาลต้องใช้เงินกู้มาแก้ไขวิกฤติ
ให้ตรงเป้า  ไม่ให้ทุจริต เพ่ือไม่ให้เด็กรุ่นหลังมาช้ีหน้าด่าว่าเราสร้างภาระให้พวกเขา   
 นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง ช้ีแจงว่า รัฐบาลออก พ.ร.ก.บนความต้ังใจ โดยมีเจตนารมณ์เร่ง
เยียวยาอย่างทั่วถึงไม่ให้สถานการณ์วิกฤติบานปลาย รวมถึงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด รัฐบาลตระหนัก
ดีว่าการบริหารงานจําเป็นต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ตามหลักวินัยการเงินการคลังและระเบียบที่ถูกต้อง ส่วนข้อ
ห่วงใยต่างๆ ของ ส.ว.น้ัน รัฐบาลขอรับไปใช้ประโยชน์ด้วยความละเอียดรอบคอบ จะส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงตลอดการดําเนินการ และจะประเมินประสิทธิผลทุกโครงการตาม
มาตรฐานสากล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือป้องกันการทุจริต ทําให้การใช้งบประมาณก้อนน้ีเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง ส.ว.อภิปราย พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับครบทุกคนแล้ว ที่ประชุมจึงลงมติให้
ความเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ โดย พ.ร.ก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา  2019 พ.ศ.2563 วงเงิน 1.1 ล้านล้าน
บาท ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 241 ต่อ 0 งดออกเสียง 4   
 ส่วน พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเช้ือโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 วงเงิน 5 แสนล้านบาท เห็นชอบด้วยคะแนน 243 ต่อ 0 งดออกเสียง 3 ขณะที่ 
พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  เห็นชอบด้วยคะแนน 242 ต่อ 0 
งดออกเสียง 4 
 ที่ทําเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุม 
ครม. นายกรัฐมตรีได้สั่งการเร่ืองการใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ ที่ผ่านการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร ให้ตรง
ความต้องการของประชาชน รวมทั้งต้องรับฟังเสียงสะท้อนต่างๆ จากทุกฝ่าย ซึ่งนายกฯ มั่นใจว่าทุกส่วนราชการทํามา
ดีอ ยู่แล้ ว  แต่ ต้อง ยํ้า อีกครั้ ง เพราะจากการประชุมสภาไ ด้ เ ห็นถึ งข้อห่ วง ใยของ  ส .ส . ในเรื่ อ ง ดังกล่ าว 
     "ก่อนการประชุมนายกฯ ได้ปรารภว่าโครงการต่างๆ ที่จะใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน ให้ทําด้วยความ
ระมัดระวัง และตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่ง ครม.ทุกคนได้รับทราบเรื่องการใช้งบประมาณอย่าง
ระมัดระวัง และไม่ใช่ว่าจะเสนอโครงการอะไรมาแล้วจะผ่านทั้งหมด ต้องเลือกโครงการให้สอดคล้องและชัดเจน" น.ส.
รัชดากล่าว 
 รองโฆษกรัฐบาลกล่าวด้วยว่า สํานักงบประมาณได้รายงานต่อที่ประชุม ครม.ถึงสัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ 
GDP ของกระทรวงการคลัง ตามที่กฎหมายได้กําหนดให้กระทรวงการคลังต้องรายงานตัวเลขหน้ีสาธารณะต่อ
คณะรัฐมนตรีทุก 6 เดือน โดยหน้ีสาธารณะในรอบ 6 เดือนล่าสุด ต้ังแต่ตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 น้ัน สัดส่วน
หน้ีสาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ 41.69% จากกรอบที่กําหนดให้ไม่เกิน  6% 
     สําหรับสัดส่วนหน้ีสาธารณะของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณอยู่ที่ 28.26% จาก
กรอบกําหนดไม่เกิน 35% สัดส่วนหน้ีสาธารณะท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศต่อหน้ีสาธารณะท้ังหมดอยู่ที่ 2.73% จาก
กรอบกําหนดไม่เกิน 10% และสัดส่วนหน้ีสาธารณะท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้ส่งออกสินค้าและบริการอยู่ที่ 
0.18%จากกรอบกําหนดไม่เกิน 5% 
 อย่างไรก็ตาม โดยสัดส่วนหน้ีทั้งหมดน้ันยังไม่รวมตัวเลขเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่ผ่าน
การพิจารณาของสภา ซึ่งสัดส่วนหน้ีในส่วนน้ันจะมีการรายงานในอีก 6 เดือนข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงย้ํา
ถึงกรอบวินัยการเงินการคลังที่ยังคงต้องรักษาไว้อย่างเข้มงวด 
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น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า  ครม.เห็นชอบต้ัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด จึงกําหนดจํานวน กมธ. 43 คน สัดส่วนครม.ไม่เกิน 1 ใน 4 ของ กมธ. หรือไม่เกิน 10 คน 
สัดส่วนของพรรคการเมือง 33 คน ประกอบด้วย รัฐบาล 18 คน ฝ่ายค้าน 15 คน ทั้งน้ี ครม.ได้เสนอช่ือมา 3 คน 
ได้แก่ นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง, นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง และนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัด
กระทรวงการคลัง เหลืออีก 7 คนที่ ครม.จะพิจารณาตามความเหมาะสม 
     วันเดียวกัน ที่พรรคเพ่ือไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพ่ือไทย  นาย
โภคิน พลกุล รองคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย ร่วมแถลง
ข่าวถึงการติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ผ่าน พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท รวมถึงข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
การประชุมสภาเพ่ือพิจารณา พ.ร.บ.ถ่ายโอนงบประมาณ 2563 วงเงิน  8 หมื่นล้านบาท 
     โดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยได้ติดตามการเสนอ พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับของรัฐบาล ซึ่งดูแล้ว
ไม่สบายใจ ขอให้รัฐบาลดูถึงความยากลําบากของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ขอให้ละความเห็นแก่ตัวลง โดย
มองประโยชน์ของประชาชน พรรคเห็นจุดโหว่ พ.ร.ก. 3 ฉบับ รวมถึง พ.ร.บ.ถ่ายโอนงบประมาณที่กําลังจะมีการ
พิจารณาในสภา พรรคเพ่ือไทยกังวลว่าหายนะด้านเศรษฐกิจกําลังจะมาถึง นายกฯ บอกว่าไม่เก่งเศรษฐกิจแต่มีความ
จริงใจ ท่านไม่เก่งเศรษฐกิจ แก้ปัญหาไม่ได้ ตลอดการบริหารงานกว่า 6 ปีได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 17 ล้านล้าน
บาท มีการกู้เงินไปแล้วกว่า 2.6 ล้านล้านบาท ไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น  
 "ที่บอกว่ามีความจริงใจ ก็ไม่เห็นความจริงใจ การเสนอ พ.ร.ก. 3 ฉบับ พรรคได้อภิปรายคือ เห็นด้วยกับ
การออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และที่เก่ียวกับ ธปท. 9 แสนล้านบาท แต่เมื่อไปดูในรายละเอียดกลับไม่มี
รายละเอียดใดๆ ที่จะนําเงินไปฟ้ืนฟูเยียวยาเศรษฐกิจ เงินก้อนน้ีเปรียบเหมือนนํ้ามันถังสุดท้ายแล้ว รัฐบาลได้กู้เงินที่
ผ่านมากว่า 2.6 ล้านล้านบาท และเงินที่จะกู้มาใหม่อีก ทําให้เพดานเงินกู้สูงถึง 58 เปอร์เซ็นต์ เงินน้ีเป็นนํ้ามันถัง
สุดท้ายที่จะติดเคร่ืองยนต์ รีสตาร์ทให้ประเทศไทย ในเรื่องการฟ้ืนฟู เยียวยา ล้มเหลว คนที่ได้รับผลกระทบกว่าจะให้
เงินได้เลือดตาแทบกระเด็น เงินที่จะใช้ฟ้ืนฟู 5.5  แสนล้านบาท สิ่งที่เสนอมามีแต่กรอบไม่มีแผนงานโดยละเอียด 
 คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวต่อว่า โดยเฉพาะงบอบรมที่ต้ังเอาไว้ 5.5 หมื่นล้านภาคการเกษตร เราเห็นว่าควร
แจกคูปอง ให้แรงงานเขาไปเพ่ิมทักษะในด้านอ่ืนๆ ได้ เช่น ไปฝึกเรื่องภาษา ค้าขายผ่านโลกออนไลน์ เทคโนโลยี ส่วน
งบฟ้ืนฟูที่จะให้ไปทําแหล่งนํ้า ขุดลอก ก็เป็นการทําแบบเดิมเหมือนในอดีต ทําไม่สําเร็จ แต่ถ้าจะไปลงทุนระบบ
ชลประทานก็จะได้ทรัพย์สินคือนํ้า ให้ประชาชนไปทํามาหากิน เรามองว่าการใส่เงินไปในการอบรมและขุดลอกคูคลอง
ตรวจสอบยาก มันโกงง่ายหรือไม่ถึงได้ใส่งบประมาณตรงน้ีลงไป ในส่วนของเงินจํานวน 5 แสนล้านบาทท่ีจะไปช่วย
เอสเอ็มอี โดยเอสเอ็มอีกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เข้าไม่ถึงแน่นอน ปาห่ี ไม่ได้ช่วยคนจริง เอสเอ็มอีกําลังจะล้มหายตายจาก
ไปเกือบหมดแล้ว ส่วนงบ 4 แสนล้านบาทก็ไปอุ้มเจ้าสัว นายทุนขนาดใหญ่ โดยมีการวางกรอบไว้กว้างมาก ที่ให้ซื้อทั้ง
หุ้นกู้เก่าและใหม่ได้ ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ 
     "เราจะเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไข พ.ร.ก.ให้มีการตรวจสอบได้ มีการต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญการใช้เงินกู้ 
ขอให้มีการตรวจสอบในสภาทุก 3 เดือน ถ้า พล.อ.ประยุทธ์จริงใจจะแก้เศรษฐกิจต้องสนับสนุนข้อเสนอของฝ่ายค้าน 
เงินก้อนน้ีเป็นเงินก้อนสุดท้าย เป็นนํ้ามันถังสุดท้ายที่จะมารีสตาร์ทประเทศไทย ถ้าเงินก้อนน้ีฟ้ืนฟูไม่ได้ คนไทยจะ
ลําบากอีกยาวนาน ถ้าเราไม่สามารถรีสตาร์ทประเทศไทยใน 3 เดือนน้ี  สิ่งที่เสนอเพราะเราปรารถนาดีต่อรัฐบาล ถ้า
ท่านมีความจริงใจก็ขอให้สนับสนุนข้อเสนอพรรคฝ่ายค้าน" คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/67679  
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วันที่ 2 มิถุนายน 2563 - 15:42 น.  
ส่อขัด รธน.! ส.ว.โหวต ‘สุชาติ’ ป.ป.ช.ใหม่ พบพ้น สนช.ไม่ถึง 10 ปี เจษฎ์ชี้ เข้าข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน 
. 
 
 
 
 
 
ส่อขัด รธน.! ส.ว.โหวตผ่าน ป.ป.ช.ใหม่ ‘สุชาติ ตระกูลเกษมสุข’ แต่สเปกไม่เทพพอ พ้น สนช.ไม่ถึง 10 ปี ด้านที่
ปรึกษา กรธ.อัด เพื่อนช่วยเพื่อน ขัดผลประโยชน์ 
 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สําหรับกรณีที่ที่ประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) ลงมติเห็นชอบให้ นายสุ
ชาติ ตระกูลเกษมสุข เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) น้ัน ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า
อาจจะขัดรัฐธรรมนูญ 2560 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือไม่ เน่ืองจากนายสุ
ชาติเคยได้รับการแต่งต้ังให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ดังน้ัน นายสุชาติจึงพ้นตําแหน่งได้เพียง 1 ปี ขณะที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มาตรา 11(18) บัญญัติว่า กรรมการ ป.ป.ช.ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นหรือเคยเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นในระยะ 10 ปีก่อนเข้ารับการสรรหา 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช.เคยมีความเห็นว่า สนช.ถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตามมาตรา 6 
แห่งรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 2557 ที่บัญญัติให้ สนช.ทําหน้าที่ ส.ส.และ ส.ว. จึงมีหน้าที่ย่ืนแสดงรายการทรัพย์สินและ
หน้ีสินพร้อมเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ด้วย ขณะที่มาตรา 263 รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติว่า ในระหว่างที่
ยังไม่มี ส.ส.และ ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญน้ี ให้ สนช.ที่ต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 2557 ยังคงทําหน้าที่รัฐสภา ส.ส.และ 
ส.ว.ต่อไป และให้สมาชิก สนช.ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี ทําหน้าที่สมาชิก ส.ส.หรือสมาชิก 
ส.ว.ตามลําดับ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี และให้ สนช.และสมาชิก สนช.สิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภา
ครั้งแรกภายหลังการเลือกต้ังทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับน้ี 
 ด้าน นายเจษฎ์ โทณะวณิก นักวิชาการนิติศาสตร์ อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 
กล่าวว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 263 ให้อํานาจ สนช.ทําหน้าที่เป็น ส.ส.และ ส.ว. หากตีความเป็น ส.ส.และ ส.ว.ก็เข้า
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหรือเคยเป็น ส.ส. ส.ว. หรือข้าราชการการเมืองในระยะเวลา 10 ปี จึงไม่
สามารถเป็นองค์กรอิสระได้ แต่ถ้าหากตีความว่า สนช.ทําหน้าที่แทน ส.ส.และ ส.ว.เฉยๆ ไม่ถือว่าเป็นน้ัน ก็จะไม่เข้า
ลักษณะต้องห้าม ทั้งน้ี ส่วนตัวมองว่า สนช.ทําหน้าที่เหมือน ส.ส.และ ส.ว. มีสวัสดิการ เงินเดือนเทียบเท่าทุกอย่าง จึง
ถือว่าผู้ที่เคยเป็น สนช.ยังไม่พ้นระยะเวลา 10 ปี ย่อมไม่สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์กรอิสระได้ อย่างไรก็
ตาม กรณีน้ีถือเป็นเร่ืองที่น่าคิด เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 เปิดโอกาสให้คนเป็น สนช.สามารถเป็น ส.ว.ได้ สุดท้ายก็มี 
สนช.ได้เป็น ส.ว.จํานวนมาก จากน้ันก็มีอดีต สนช.ลงสมัครองค์กรอิสระ และสุดท้ายก็ได้รับเลือก ซึ่งเหมือนกับเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน ถือว่าขัดกันแห่งผลประโยชน์ แม้สุดท้ายอาจจะไม่ผิดรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์ต่อไปว่า
เหมาะสมหรือไม่ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2212408 
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03 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:24 น.     
'ศรีสุวรรณ'จ่อย่ืนผู้ตรวจการฯตีความสภาสูงโหวต'สุชาติ'นั่งแท่นป.ป.ช.ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 03 มิ.ย.2563 - นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊ก
ระบุว่า  ตามท่ีที่ประชุมวุฒิสภาได้ร่วมกันลงคะแนนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. โดยโหวตให้ความเห็นชอบนายสุชาติ ตระกูล
เกษมสุข อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรี ด้วยคะแนนเห็นชอบ 219 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 12 เสียง ไม่ออกเสียง 
8 เสียง ความดังทราบแล้วน้ัน 
 แต่เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
พ.ศ .2561 มาตรา 11 (18) บัญญัติไว้ว่ากรรมการ ป.ป.ช.ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี “เป็นหรือเคยเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบ
ปีก่อนเข้ารับการสรรหา” ประกอบกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.เคยมีความเห็นว่า สนช.ถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง ตามมาตรา 6 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 2557 ที่บัญญัติให้ สนช.ทําหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 
จึงมีหน้าที่ย่ืนแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินพร้อมเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 ต่อมารัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 263 ได้บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญน้ี ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
ยังคงทําหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี ทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามลําดับตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวัน
ก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลังการเลือกต้ังทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญน้ี 
 ดังน้ันเมื่อนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เคยได้รับการแต่งต้ังจาก คสช.ให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และพ้นจากตําแหน่ง สนช.ซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการการเมือง เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2562 นับถึงปัจจุบันพ้นตําแหน่งมาเพียง 1 ปี เท่ากับพ้นตําแหน่งไม่เกิน 10 ปี จึงน่าจะเป็นการขัดต่อ
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายบัญญัติดังกล่าว 
 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงเห็นว่าจะต้องหาข้อยุติดังกล่าวโดยจะ
เดินทางไปย่ืนคําร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือขอให้ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 231 ในการย่ืนเรื่องต่อ 
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ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองว่า การท่ี ส.ว.ให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย ป.ป.ช.
2561 มาตรา 11 (18) เป็นการกระทําโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่ และหากศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมาคมฯจะดําเนินการร้องเอาผิด 219 ส.ว. ที่โหวตให้นายสุ
ชาติเป็น ป.ป.ช.ตามครรลองของกฎหมายต่อไป เพราะไม่ว่าจะใหญ่มาจากไหนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน โดย
สมาคมฯจะไปย่ืนเรื่องในวันพฤหัสที่ 4 มิ.ย.63 เวลา 9.00 น. ที่ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ห้อง 903 ศูนย์ราชการ 
อาคาร B  
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67694  
  



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  50 

 

 
 
 
 

เผยแพร่: 3 มิ.ย. 2563 09:24   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
"พี่ศรี" จ่อย่ืนผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย ปม ส.ว.โหวต "สุชาติ" นั่ง ป.ป.ช. 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จ่อย่ืนผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุ
ชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่ 
 วันน้ี (3 มิ.ย.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่
ที่ประชุมวุฒิสภา ได้ร่วมกันลงคะแนนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 2561 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยโหวตให้ความเห็นชอบนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อธิบดี
ผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรี ด้วยคะแนนเห็นชอบ 219 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 12 เสียง ไม่ออกเสียง 8 เสียง ความดัง
ทราบแล้วน้ัน  
 แต่เน่ืองจากพ.ร.ป.ว่าด้วย ป.ป.ช.2561 มาตรา 11 (18) บัญญัติไว้ว่ากรรมการ ป.ป.ช.ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังน้ี “เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา” ประกอบกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.เคยมีความเห็นว่า 
สนช.ถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตามมาตรา 6 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 2557 ที่บัญญัติให้ สนช.ทํา
หน้าที่สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา จึงมีหน้าที่ย่ืนแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 ต่อมารัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 263 ได้บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญน้ี ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
ยังคงทําหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี ทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามลําดับตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวัน
ก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกภายหลังการเลือกต้ังทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญน้ี 
 ดังน้ันเมื่อนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เคยได้รับการแต่งต้ังจาก คสช.ให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และพ้นจากตําแหน่ง สนช.ซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการการเมือง เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2562 นับถึงปัจจุบันพ้นตําแหน่งมาเพียง 1 ปี เท่ากับพ้นตําแหน่งไม่เกิน 10 ปี จึงน่าจะเป็นการขัดต่อ
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายบัญญัติดังกล่าว 
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 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงเห็นว่าจะต้องหาข้อยุติดังกล่าวโดยจะ
เดินทางไปย่ืนคําร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือขอให้ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 231 ในการย่ืนเรื่องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองว่า การท่ี ส.ว.ให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย ป.ป.ช.
2561 มาตรา 11 (18) เป็นการกระทําโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่ และหากศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมาคมฯจะดําเนินการร้องเอาผิด 219 ส.ว. ที่โหวตให้นายสุ
ชาติเป็น ป.ป.ช.ตามครรลองของกฎหมายต่อไป เพราะไม่ว่าจะใหญ่มาจากไหนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน โดย
สมาคมฯจะไปย่ืนเรื่องในวันพฤหัสที่ 4 มิ.ย.63 เวลา 9.00 น. ที่ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ห้อง 903 ศูนย์ราชการ 
อาคาร B นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000057547  
ที่เก่ียวข้อง   : https://www.matichon.co.th/politics/news_2213213  
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2 มิถุนายน 2563  
'ดับเครื่องแฉ' ปมชิงผู้นํา 'พรรคพลังประชารัฐ'  
 
 
 
 
 
 
 
"เบื้องหลังเขาข่มขู่ ผมจะเปิดโปงเร่ืองนี้ต่อไป คิดว่าเขาลาออกเกินครึ่งหนึ่งอยู่แล้ว เพราะเขาเรียกไปบี้"  
 การย่ืนใบลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ จํานวน 18 คน ซึ่งเกินครึ่งหน่ึงของจํานวน 
34 คน ได้ส่งผลโดยอัตโนมัติ ให้นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ต้องพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าพรรค และนายสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการพรรค รวมถึงกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดต้องพ้นจาก
ตําแหน่ง หลังจากมีความเคลื่อนไหวของขั้วการเมืองในพรรคต้องการยึดอํานาจการบริหาร โดยเปลี่ยนตัวผู้นําพรรค 
 นายอุตตม ให้สัมภาษณ์กรุงเทพธุรกิจถึงประเด็นร้อนน้ีว่า ถ้าจะมีกรรมการบริหารพรรคลาออก ก็
สามารถทําได้ ในกระบวนการทางการเมืองของพรรค เด๋ียวรอดูว่าเป็นอย่างไร การดําเนินการต่อไป มีกระบวนการ
ตามระเบียบข้อบังคับพรรค  
 “โดยการเปลี่ยนแปลงในพรรคจะต้องมาจาก ส.ส. เสียง ส.ส.ส่วนใหญ่ว่าอย่างไร ก็เป็นเช่นน้ัน สุดท้าย
ต้องขึ้นกับ ส.ส.ว่าต้องการเห็นพรรคเดินไปทิศทางไหน ตามหลักการแต่ละกลุ่มในพรรคต่างมีสัดส่วนกรรมการบริหาร 
และต้องฟังเสียงว่า กลุ่มเขามีใครบ้าง แล้วเขาเห็นอย่างไร” 
 แม้จะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง “เป็นเรื่องปกติ” แต่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก็มอง
ว่า “ความเห็นต่างมีได้ ต้องคุยกันได้ พวกผมตั้งใจมาทํางานต้ังแต่ต้น นายกฯก็ให้ความไว้วางใจให้ทํางานต่อ เรา
ก็พร้อมเดินหน้าต่อไป และต้องฟังเสียง ส.ส.เขาเอาอย่างไร ก็เอาตามนั้น”  
สําหรับผู้ชิงตําแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ ที่มีช่ือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรค 
 ด้วยน้ัน นายอุตตม ระบุว่า "ผมว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่องตัวคน เรื่องการช่วงชิงอะไรกับใคร วันน้ี
น่าจะเป็นเวลาท่ีทํางานให้ประเทศและประชาชนมากกว่า ส.ส. ของเราจะได้มีบทบาทอย่างเต็มที่ ผมยังไม่ได้คิดไปถึง
การช่วงชิงอะไร” 
 ขณะที่ พ่อบ้านพรรคที่รับแรงเสียดทานจากศึกภายในมาอย่างต่อเน่ือง อย่างนายสนธิรัตน์ ได้ตอบ
ข้อถามในเร่ืองเดียวกัน โดยยํ้าหลักการตามกฎกติกาพรรคว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกลไก เมื่อมีการลาออกก็ดําเนินการ
ไปตามข้อบังคับพรรค นําไปสู่การสรรหาตําแหน่งต่างๆ แต่ความจริงในพรรคพลังประชารัฐไม่มีความแตกแยก 
เพียงแต่มีความแตกต่างทางความคิด  
 พลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองหลักพรรคหน่ึงของประเทศ อยากให้ความเปลี่ยนแปลงครั้งน้ีเป็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ในระบอบประชาธิปไตย อยากให้ฟังเสียง ส.ส.ในพรรค เพ่ือให้พรรคเป็นหลักของการเมืองไทยต่อไป 
เป็นสถาบันที่ทําให้ประชาชนที่เลือกพรรคได้เห็นว่า พรรคเดินหน้าในทิศทางที่เป็นประชาธิปไตย 
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 นายอุตตม ยังเปรียบให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวท่ีเกิดจากวิธีคิดระหว่างการเมืองเก่ากับการเมืองปัจจุบัน
ด้วยว่า “ผมคิดว่า ถ้าให้โอกาสการสรรหาในเชิงประชาธิปไตย ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม ถือเป็นสิ่งที่ทําให้พรรค
ได้รับการยอมรับจริงๆ ไม่ได้มีความแตกต่างอะไร นอกจากวิธีคิดระหว่างการเมืองเก่า กับการเมืองใหม่เท่าน้ัน ก็หวัง
ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี จะนําไปสู่การเมืองใหม่ที่ดี ทําให้พรรคเป็นพรรคหลักของประเทศต่อไปได้” 
 "ส่วนตัวผมเห็นว่า น่ีไม่ใช่เวลาของการเมือง เป็นเวลาที่เราต้องรวมกันคิด ว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่าน้ันให้
ประชาชนได้อย่างไร แต่มีคนบางกลุ่มที่คิดว่าจะต้องเร่งทางการเมือง เพ่ือประโยชน์ของใคร อันน้ีผมคิดว่าน่าเสียใจ 
ผมเช่ือว่าประชาชนไม่อยากเห็นความแตกร้าวทางการเมือง ก็ถือว่าน่าเสียใจอย่างย่ิง เราถือว่าวุฒิภาวะทางการเมือง
เป็นความสําคัญ และน่าเสียดายที่เราไม่ใช้เวลาน้ี กับการแก้ปัญหาประชาชน แต่กลับใช้เวลาน้ี เพ่ือผลประโยชน์
บางอย่างของกลุ่มคนบางคน" 
 ทางเลือกที่ยุติธรรมในการตัดสินเรื่องน้ี นายสนธิรัตน์ ระบุว่า “ผมอยากให้การตัดสินใจทั้งหมดขึ้นกับ 
ส.ส.เพราะเอาองค์ประกอบอ่ืนมาดูค่อนข้างยาก ผมอยากให้ ส.ส.ของพรรคมีโอกาสร่วมตัดสินใจ นั่นเป็นสิ่งที่ดี
ที่สุดและเป็นทางออกที่ดีที่สุด ไม่อยากเห็นการใช้การเมืองแบบเก่าๆ เราพยายามปฏิรูปการเมือง จะไม่มี
ความหมาย หากตัวผู้เล่นไม่คิดจะปฏิรูป ขอร้องว่าทบทวนให้ดีในสิ่งต่างๆ คิดถึงประชาชนมากกว่าคิดถึงตัวเอง” 
ขณะที่เขาตอบคําถามอย่างไม่ก๊ัก เมื่อถามถึงใบลาออกจากของกรรมการบริหารพรรคท้ัง 18 คนน้ัน ได้เห็นแล้วหรือ
ยัง “เขาบี้อยู่แล้ว เบื้องหลังเขาข่มขู่ ผมจะเปิดโปงเร่ืองนี้ต่อไป และคิดว่าเขาลาออกเกินครึ่งหนึ่งอยู่แล้ว เพราะ
เขาเรียกไปบี้”  
 เมื่อถามต่อว่า จะแก้เกมน้ีอย่างไร นายสนธิรัตน์ ระบุว่า “ก็เข้าสู่ระบบให้ ส.ส.โหวตก่อน ประชุมพรรค
ไม่ได้หรอก ขนสมาชิกมาหมดก็เจ๊งสิ” 
 คําถามต่อเน่ืองว่า การให้ ส.ส.โหวต เพ่ือจะให้กรรมการบริหารพรรคชุดเดิมอยู่ต่อใช่หรือไม่ นายสนธิ
รัตน์ กล่าวว่า "เปล่า โหวตทีละตําแหน่งเลย ไล่มาเลยตั้งแต่กรรมการบริหาร และตําแหน่งต่าง ๆ” 
  คําถามปิดท้าย ถึงข้อสังเกตในแวดวงการเมือง ถึงการเคลื่อนไหวของนักการเมืองคร้ังน้ี ขณะที่เงินกู้ 4 
แสนล้านบาทตามพระราชกําหนดกู้เงินฯ เพ่ิงผ่านสภาฯและกําลังจะลงสู่ท้องถิ่น จะเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ นายสนธิรัตน์ ระบุว่า “ที่เป็นข่าว ใครก็ตามที่ประสงค์เอาเงินฟ้ืนฟู มาเป็นเกมการเมือง คนน้ันใจ
ร้ายมาก ใครก็ตามท่ีเล่นเกม เกมน้ี ถือว่าใจร้ายกับประชาชนมาก” 
 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883300?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=analysis  
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2 มิถุนายน 2563  
กลศึก 'ชิงผู้นํา พปชร.' เจาะเกมรับ-รุก หักเหลี่ยมเฉือนคม จับตาท่าไม้ตาย! 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อหมูไม่กลัวนํ้าร้อน และไม่พร้อมเป็นหมูในอวยของใคร สําหรับกรณีการเดินเกม "ชิงผู้นํา พปชร." 
เปลี่ยนแปลง "กรรมการบริหาร" หรือ กก.บห. พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งมีความชัดเจนขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ น่าติดตามย่ิง 
 ดังที่ "ไพบูลย์ นิติตะวัน" รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงวานน้ี (1 มิ.ย.) ได้รับหนังสือลาออกจาก 
กก.บห. 18 ท่าน จึงทํา หนังสือแจ้งหัวหน้าพรรค พปชร. ว่ามีประสงค์ลาออก ซึ่งการลาออกมีผลต้ังแต่วันน้ี (1 มิ.ย.) 
เมื่อลาออกจํานวน 18 ท่าน เป็นเหตุให้ตําแหน่ง กก.บห. ว่างลงเกินก่ึงหน่ึง มีผลให้ กก.บห. ทั้งคณะต้องพ้นจาก
ตําแหน่ง 
 ถือเป็นการเปิดฉากรุก ของ "ฝ่ายสนับสนุนบิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทําให้ "อุตตม สาว
นายน" ตกที่นั่งเป็นรักษาการหัวหน้าพรรค และ "สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์" เป็นรักษาการเลขาธิการพรรค ในบัดดล 
 น่าสนใจว่า กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้ง 34 ราย แบ่งได้ดังน้ี กลุ่มสนับสนุนพล.อ.ประวิตร 
จํานวน 23 คน ประกอบด้วย 1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 3.นายสุพล ฟองงาม 4.ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า 5.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 6.นายไผ่ ลิกค์ 7.นายนิโรธ สุนทรเลขา 8.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 9.นาย
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 10.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 11.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 12.นายสกลธี ภัทรธิยกุล 13.นายสัมฤทธ์ิ 
แทนทรัพย์ 14.นายสุรชาติ ศรีบุษกร 15.นายนิพันธ์ ศิริธร 16.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 17.นายสมศักด์ิ เทพสุทิน 18.
นายพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 19.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 20.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 21.นายสุชาติ ชมกลิ่น 22.นาย
อนุชา นาคาศัย 23.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 
 ขณะที่ 11กก.บห. ที่สนับสนุน "กลุ่ม4กุมาร" ไม่ย่ืนใบลาออก ประกอบด้วย 1.นายอุตตม สาวนายน 2.
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 3.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ 4.นายวิเชียร ชวลิต 5.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 6.นายกอบศักด์ิ 
ภูตระกูล 7.นายชวน ชูจันทร์ 8.นายสันติ กีระนันท์ 9.นางประภาพร อัศวเหม 10.นายสรวุฒิ เน่ืองจํานงค์ 11.อิทธิพล 
คุณปลื้ม 
 ประเด็นที่ถามไถ่เหตุไฉน นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ , วิรัช รัตนเศรษฐ , สุชาติ ชมกลิ่น , อนุชา นา
คาศัย และไพบูลย์ นิติตะวัน ซ่ึงถือเป็น "แกนนํา" โค่นอํานาจ "อุตตม-สนธิรัตน์" กลับไม่ยอมลาออก มิใช่พลิกขั้ว 
แต่เป็น "กลศึก" ที่วางแผนรับในรุก 
 เน่ืองจากว่า ข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ 19 วรรค 3 กําหนดว่า "ในกรณีกรรมการบริหารพรรค
พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ยกเว้น (2) ให้เลือกต้ังคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่
กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ และ "ตามวรรค4" ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคพ้นจาก 
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ตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ อยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 
 ดังนั้น เงื่อนเวลา 45 วันในการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ทําให้ นฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ , วิรัช รัตนเศรษฐ , สุชาติ ชมกลิ่น , อนุชา นาคาศัย และไพบูลย์ นิติตะวัน เป็น "รักษาการ
กรรมการบริหารพรรค" ที่จะรุกไล่ "กลุ่มอุตตม" ให้รีบนัดประชุมใหญ่เลือกต้ัง กก.บห.ชุดใหม่ โดยเร็ว 
 สอดรับกับการที่ "อุตตม" เปิดใจกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า กรรมการบริหารพรรคลาออก ก็สามารถทํา
ได้ ในกระบวนการทางการเมืองของพรรค เด๋ียวรอดูว่าเป็นอย่างไร การดําเนินการต่อไป มีกระบวนการตามระเบียบ
ข้อบังคับพรรค โดยการเปลี่ยนแปลงในพรรคจะต้องมาจาก ส.ส. เสียง ส.ส.ส่วนใหญ่ว่าอย่างไร ก็เป็นเช่นน้ัน 
"สุดท้ายต้องขึ้นกับ ส.ส.ว่าต้องการเห็นพรรคเดินไปทิศทางไหน ตามหลักการแต่ละกลุ่มในพรรคต่างมีสัดส่วน
กรรมการบริหาร และต้องฟังเสียงว่า กลุ่มเขามีใครบ้าง แล้วเขาเห็นอย่างไร" 
 เช่นเดียวกับ "สนธิรัตน์" ตอบคําถามไม่ก๊ักว่า “เขาบี้อยู่แล้ว เบื้องหลังเขาข่มขู่ ผมจะเปิดโปงเร่ืองนี้
ต่อไป และคิดว่าเขาลาออกเกินครึ่งหนึ่งอยู่แล้ว เพราะเขาเรียกไปบี้” ส่วนจะแก้เกมน้ีอย่างไร เขาระบุว่า “ก็เข้าสู่
ระบบให้ ส.ส.โหวตก่อน ประชุมพรรคไม่ได้หรอก ขนสมาชิกมาหมดก็เจ๊งสิ” 
 ชัดเจน! ดูเหมือนต่างฝ่ายต่าง "รู้เกมรู้ทาง" กันและกัน แม้ว่าวันน้ี (2 มิ.ย.) ที่ทําเนียบรัฐบาล "พล.อ.
ประวิตร" กล่าวถึงปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ หรือ พปชร. หลังกรรมการบริหารพรรค 18 คน ลาออกจาก
ตําแหน่ง ว่า ไม่มีอะไร ซึ่งหลังจากน้ี จะมีการประชุมใหญ่ ภายใน 45 วัน พร้อมปฎิเสธตอบ ว่ารายงานให้ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แล้วหรือไม่เก่ียวกับปัญหาดังกล่าว ส่วน
ที่หลายเสียงสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ พล.อ.ประวิตร หันมามองหน้าสื่อมวลชนโดยไม่ตอบ
คําถามก่อนเดินขึ้นตึกบัญชาการ 
 โฟกัสไปที่ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" รองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาใหญ่กลุ่ม4กุมาร ให้สัมภาษณ์วันน้ี (2 
มิ.ย.) ว่า เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐที่จะต้องไปน่ังคุยกัน แต่คิดว่าเป็นที่น่าเสียดาย เพราะน่าจะ
เอาพลังไปช่วยในการแก้ปัญหาให้กับบ้านเมือง 
 ระบุว่า ส่วนตัวไม่ได้แนะนําอะไร เพียงแต่อยากจะให้กําลังใจทุกคนได้ทํางาน และที่ผ่านมาทุกคนก็
ทํางานหนัก อีกทั้ง พ.ร.ก.กู้เงินก็ผ่านการพิจารณาของสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินช่วยเหลือก็ถึงมือประชาชน 
วันข้างหน้ายังมีคนลําบากเยอะ อยากให้คิดถึงปัญหาน้ีให้มาก ขณะเดียวกัน ตนเองก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรข้ึน ก่อนที่จะ
ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่า "เบื่อบ้างไหม" 
 อย่างไรก็ตาม "แหล่งข่าว" ใกล้ชิดกลุ่มสี่กุมาร และ "คอลัมนิสต์อาวุโส" เช็คฝ่ายลุงป้อม ต่างเล่าเป็น
ฉากๆ ให้ข้อมูล 2 ฝ่ายแก่ "ราษฎร์ บํารุงรัฐ" ถึงกลเกมฝ่ายหนุนบ๊ิกป้อม กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า , วิรัช รัตน
เศรษฐ , ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ , สันติ พร้อมพัฒน์ และสุชาติ ชมกลิ่น 
 สังเคราะห์ข้อมูลแล้ว ฝ่ายกลุ่มสี่กุมารมองว่า "เจ้าของพรรคตัวจริง" ก็รู้อยู่แล้วว่าคือใคร ซึ่งสยบยอม
อยู่แล้ว เพียงแต่ว่า การเข้ามาบริหารพรรค จะทําให้เป็น "พรรคทหาร" เต็มรูปแบบ จะเข้าทางพรรคก้าวไกลที่ลับ
ฝีปาก รอจับประเด็นเอาไปสร้างวาทกรรมโจมตีให้พรรคตกตํ่าลงและแตกดับ โดยมีบทเรียนในอดีตมาแล้ว การสลัด
คราบพรรคทหารเพ่ือสร้างพรรคให้คนหลายกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม และสร้างพรรคของประชาชนโดยแท้จริงกลับไม่
เกิดขึ้น 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  56 

 

 
 ในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนบ๊ิกป้อม ต้องการเปลี่ยนแปลงในพรรค เพราะสมการการเมืองกับเก้าอ้ี รมต. ไม่
สัมพันธ์กัน จําเป็นเปลี่ยนภายในก่อนเพื่อเกลี่ยเก้าอ้ี รมต. ใหม่ และเช่ือว่าสถานการณ์ชุมนุมและโจมตีสามารถเอา
อยู่ อีกทั้งกลุ่มสี่กุมารครองอํานาจเป็น รมต. มาต่อเนื่องต้ังแต่สมัย คสช. แล้ว สมควรแก่เวลาที่ต้องให้ "นักการเมือง
อาชีพ" ขึ้นมามีบทบาท 
น่ีเป็น "สองมุมมอง" ที่แตกต่างทางความคิดอย่างสิ้นเชิง!! 
 ทว่า สงครามชิง พปชร. ครั้งนี้นั้น "ผู้มีอํานาจตัวจริง" ต้องกรองสถานการณ์ความขัดแย้งภายใน
พรรคพลังประชารัฐไว้ให้ดี เพราะการปล่อยให้ข่าวการแย่งชิงตําแหน่งและเก้าอ้ี รมต. ด้วยการออกมาถล่มกันเอง
ภายใน จนชาวบ้านร้านตลาดเอือมระอา ขณะอีกฝ่ายขู่แฉ "ผู้มีบารมี" จนศรัทธาประชาชนเสื่อมทรุดถึงขีดสุด 
น่าจับตา ต่างฝ่ายต่างงัด "ท่าไม้ตาย" ต่อสู้กัน..และที่น่าจะดับลดต่ําลง คือความนิยมต่อ "นายกฯลุงตู่" ที่บริหาร
จัดแก้ปัญหาภายในพรรคไม่เรียบร้อยเสียที ปล่อยวุ่นวายจนเสี่ยงแตกหัก 
 ..มันไม่จบแค่พรรคแตก แต่ระบอบฯท่ีเป็น มรดก คสช. ทิ้งไว้คงถึงคราว "ขั้วตรงข้าม" ชําระล้างก็
เป็นได้!! 
 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883348?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=analysis  
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02 Jun 2020 18:30 น. 
พลังประชารัฐ สนิมเกิดแต่เนื้อในตน 
 
 
 
 
 
 
พลังประชารัฐ สนิมเกิดแต่เน้ือในตน 
     **** หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3580 หน้า 4 วันที่ 4-6  มิ.ย.2563 ขออนุญาตเข้าประจําการร้อยรัด
ตัวอักษร เมียงมองความเคลื่อนไหว ทุกเร่ืองราว ทําหน้าที่แทนคุณพ่ีพริกกะเหรี่ยง ที่กรําศึกมายาวนานขอตัวไปพัก
ก่อน ส่วนจะแทนเป็นการช่ัวคราวหรืออย่างไร ต้องว่ากันในอนาคต ให้รู้สึกเกร็งๆ อยูในที ด้วยความเป็นผู้น้อยและ
ท่านพ่ีพริกกะเหรี่ยงท่านสร้างมาตรฐานไว้สูง ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ล่วงหน้า 
     **** ก่อนอ่ืนต้องขอแสดงความยินดี เนช่ันทีวี 22 ครบ 20 ขวบปี ยืนหยัด หยัดยืน ฝ่ากระแสคลื่นลมอันเช่ียว
กราก มาจนถึงวันที่ 1 มิ.ย.2563 ตึกเนช่ันทีวี คลาคล่ําด้วย VIP VVIP  ทั้งทางการเมืองและธุรกิจ แห่อวยพรในยุคที่
ต้องรักษาระยะห่าง ด้วยโควิดยังไม่ทันจางเต็มที่  
     **** แน่นอนการเมืองช่ัวโมงน้ีร้อนขึ้นมาโดยพลัน ที่ต้องโฟกัสหนีไม่พ้น บ้ิกบราเธอร์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ท่ามกลางกระแสขับเคี่ยวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ล้างไพ่ทีมบริหารพรรคกันใหม่ ขับไส
ทีม 4 กุมาร ภายใต้การอํานวยการของ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พ้นกรรมการไปทั้งยวง ต้ังแต่โควิดยังไม่ทันซา  
     **** คอการเมืองติดตามกันแบบช็อตต่อช็อต ชิงไหวชิงพริบทุกนาที ข่าวปล่อย ข่าวลวงมีออกมามากมาย กลุ่มน้ัน
มาแล้ว กลุ่มน้ีถอยแล้วออกมาเป็นระยะๆ เพ่ือหวังให้อีกขั้วที่รวมกันหลวมๆ หว่ันไหวในท่าที กลัวตกขบวนต้องรีบ
กระโจน บรรดานักเมืองก็มักเป็นเช่นน้ี ยุคหน่ึงสมัยหน่ึงย้อนเข้าไปในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ว่าด้วยเร่ืองเสียบ
เรื่องถอน ในยุครุ่งเรือง พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสน์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ มีการปรับครม.มีเจรจาดึงพรรคฝ่าย
ค้านบางพรรคเสียบ พรรคฝ่ายค้านบางพรรคกลัวตกขบวน รีบแหกสัตยาบันกระโดดเข้าร่วมทันที ละม้ายคล้ายคลึง
และกลยุทธ์คุ้นๆ เดิมๆ เมื่อจะมีการเปลี่ยนในพรรคพลังประชารัฐ ก็มีการปล่อยในทํานองน้ี พวก 3 มิตร กระสันใน
ตําแหน่งไม่นึกถึงบ้านเมือง กลัวตกขบวนจึงกระโดดหนีทันที จาก 3 มิตรจึงเหลือเพียง 2 มิตร อีกหน่อยคงไม่มีมิตร 
     **** กลุ่ม 3 มิตร สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, สมศักด์ิ เทพสุทิน, สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ว่ากันที่ 2 คนหลังที่ช่ิงหนีสมคิด 
ทั้งคู่อยู่ในแวดวงการเมืองมานาน แต่ขาดบารมีผู้นําเป็นได้แค่สร้างกลุ่ม ก๊วน เป็นหางเครื่องได้ แต่ไม่ถึงกับเป็นหัวหน้า
วง ลองดูดีๆคนพวกน้ีไม่สามารถนําได้ด้วยตัวเอง ต้องหาหัว หาผู้นํามาโดยตลอด เรียกว่าเป็นกลุ่มคนไร้หัว จากอิงแอบ
สมคิด เมื่อผละจากสมคิด คราวน้ีว่ิงไปซบบ้ิกบราเธอร์ ถ้าวงแตกคราวหน้าจะนําลูกหาบไปหาหัวที่ไหน 
     **** ว่ากันเรื่องพปชร.ยาวหน่อยด้วยเหตุว่าการเปลี่ยนแปลงของพรรคแกนนํารัฐบาลน้ี มีผลไปยังรัฐบาล พูดไป
ทําไมมี ว่าแล้วก็ให้ “บ้ิกบราเธอร์” เป็นหัวหน้าไปเถิด อะไรๆ มันจะง่าย จะเร็วขึ้น ฝ่ายกองแช่งลุงตู่ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ก็ชูธงเคลื่อนไหวได้เต็มตัว ครอบพรรคทหาร สืบทอดอํานาจเข้าให้ได้เต็มเหน่ียว ทําไปทํามา คะแนนการ
แก้โควิดที่ทํามาดีๆ จะมลายหายไปในพริบตา  
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     **** ที่น่ากลัวที่สุดเขาว่าสนิมเกิดแต่เน้ือในตน ก็ในเมื่อพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหา ฝ่ายค้านยังว่ิงไม่เต็มกําลัง ว่า
แล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาในพรรคแกนนําเสียเลย เข้าทางมวลชน นักศึกษา ฮ่ึมๆ ฮ่ัมๆ ไล่รัฐบาลทุกเวลาอยู่แล้ว รอ
จังหวะ รอโควิดซาก็เท่าน้ัน ไม่น่าเช่ืออยู่ในวงราชการก็เก่ียวพันกับการเมือง  อยู่ในวงการเมืองก็ต้ังนาน แต่กลับ
ประเมินสถานการณ์ไม่ออก ประเมินตัวเองไม่เห็น หรือแกล้งมองไม่เห็น หรืออะไรหนอที่เข้าบังตา ให้หน้ามืด 
     **** งานน้ีลุงตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยากที่จะปฏิเสธในการเข้าไปแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
พรรคพปชร. จะบอกว่าเร่ืองของพรรค ไม่เก่ียวรัฐบาลก็ไม่ได้ ก็พรรคน้ีเสนอช่ือลุงตู่เป็นนายกฯ ใครต่อใครก็ทราบดี 
และใครๆ ก็รู้ดี มีแต่ลุงตู่เท่าน้ันที่จะเอาอยู่  
     **** เดินมาถึงขั้นน้ี ให้อิดหนาระอาใจกับนักการเมือง ยังเป็นการเมืองใต้กะลา นักเลือกต้ัง ผู้อาสา กลายเป็นว่า
อาสาเข้ามาแย่งชิงตําแหน่ง แสวงหาอํานาจมาเป็นของตัว ของตน เพ่ือใคร เห็นใจชาวบ้านกันบ้างไหม เขาเจอพิษโค
วิด-19 จนจะวอดวาย เจียนตายกันทั้งบางแล้ว 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/436950?as= 
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2 มิถุนายน 2563 - 18:39 น. 
เอาอยู่ "บิ๊กบราเธอร์" คุมเสือสิงห์ 
 
 
 
 
 
 
คนทั้งประเทศ รู้ดีว่า "บิ๊กบราเธอร์" ของพลังประชารัฐคือใคร? ถนนทุกสายบ่ายหน้าไป "บ้านป่ารอยต่อ"  
 หาก “ต่ิงประยุทธ์” มองพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) อย่างตรงความเป็นจริง และไม่หลอกตัวเอง ก็ต้อง
เข้าใจว่า พรรคน้ีคือ ศูนย์รวมเสือสิงห์กระทิงแรด 
 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พยายามเลี่ยงตอบคําถามกรณีความขัดแย้งภายในพรรคพลัง
ประชารัฐ ที่กรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคลาออกเกินก่ึงหน่ึง จนทําให้ อุตตม สาวนายน และสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
ต้องพ้นสภาพการเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค เพราะรู้อยู่แก่ใจว่า สักวันต้องมาถึงวันน้ี 
ประการแรก พรรคพลังประชารัฐ เกิดขึ้นในบริบทการเมืองย้อนยุค “ระบอบประชาธิปไตยแบบไทย” พรรคจึงถูก
ออกแบบเป็นพรรคก่ึงพลเรือนก่ึงทหาร 
 ประการที่สอง อดีต ส.ส.จากหลายพรรคท่ีหลั่งไหลเข้าพลังประชารัฐ ต่างรู้ดีว่า เจ้าของพรรคตัวจริงใจ 
“ป.ป้อม” ผู้มีบุคลิก “ใจถึง พ่ึงได้” มีเมตตากับทุกคน ที่เข้ามาหา ส่วน “อุตตม-สนธิรัตน์” แค่ผู้เล่นคั่นเวลา 
 ประการที่สาม การเอาชนะคู่แข่งทางการเมืองอย่างพรรคเพ่ือไทย หากไม่ใช้บริการ “นักเลือกต้ัง” ที่เคย
อยู่ใต้ธงทักษิณ ก็ยากจะเอาชนะในสมรภูมิได้ 
 นัยว่า ช่วงหาเสียงเลือกต้ัง ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เข้าบ้านป่ารอยต่อฯทุกวัน รวมถึงวิรัช รัตนเศรษฐ และ
คนอ่ืนๆอีกมาก 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แม่ทัพภาคเหนือ ก็ต่อสายถึงบ้านป่ารอยต่อฯ  
 ยกเว้นกลุ่มสามมิตร นําโดย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และสมศักด์ิ เทพสุทิน ที่ผนึกกําลังอยู่กับสมคิด และ
กลุ่ม 4 กุมาร 
 กลุ่มเพชรบูรณ์ ,กลุ่มบ้านริมน้ํา , กลุ่มอัศวเหม, กลุ่มลูกกํานันเซี๊ยะ และกลุ่มปากนํ้าโพ ต่างก็มาสังกัด
พรรคน้ี เพราะเช่ือในพลังของ “3 ป.”  
 หลังเลือกต้ังทั่วไป พรรคพลังประชารัฐ ได้ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายช่ือ จํานวน 119 คน และในน้ี มี 
ส.ส.หน้าใหม่ กว่าร้อยละ 40 
 ช่วงแรกๆ กลุ่มสามมิตรดูเบ่งบานบารมี มีแนวร่วมอย่างกลุ่มเพชรบูรณ์ โดยสมศักด์ิ เทพสุทิน ใช้สิระ 
เจนจาคะ ไปดึง ส.ส.ภาคใต้มาอยู่ในมุ้ง 
 นานวันไป สุริยะ และสมศักด์ิ ก็เหน่ือยกับการดูแล “ส.ส.นกแล” กําลังร่อยหรอ จาก 40 คน เหลือแค่ 
20 คน 
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 กลุ่มวิรัช รัตนเศรษฐ สายตรง “บ๊ิกป้อม” กลับมาแรงกว่า โดยมี “ส.ส.เฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี 
เป็นผู้เดินเกมรวบรวมไพร่พลจากทุกภาคมาขึ้นตรงกับบ้านป่ารอยต่อฯ  
 ระยะหลัง สันติ พร้อมพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มเพชรบูรณ์ ได้แยกตัวจากกลุ่มสามมิตร มาขึ้นตรงบ้านป่า
รอยต่อฯ จึงเป็นที่มาของอาคารวัน รัชดาฯ ที่ทําการพรรคพลังประชารัฐแห่งใหม่ 
 จริงๆแล้ว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เตรียมจังหวะก้าวที่เข้ามาคุมพรรคพลังประชารัฐทีละขั้น โดย
เริ่มจากเข้ารับตําแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรค 
 "หลังจากที่ผมมาทําหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค ส.ส.ของพรรคก็พอใจ เพราะเรารู้จักกันมา
ต้ังแต่ตอนมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค และผมก็พอใจบทบาทของ ส.ส.ในพรรคเป็นอย่างมากในการทําหน้าที่ช่วยเหลือ
ประชาชน สนับสนุนประชาชนให้มีงานทํา โดยทุกคนเมื่อลงพ้ืนที่กลับมาก็ทํารายงานมาส่ง มี ผบ.ภาค ของพรรคทํา
หน้าที่คุม ส.ส.แต่ละพ้ืนที่อยู่" 
 โปรดสังเกตคําให้สัมภาษณ์ของบิ๊กป้อมข้างต้น ดูเช่ือมั่นในบารมีตัวเอง ไม่มีกลุ่ม ไม่มีก๊วน นับแต่บ๊ิก
ป้อมก็ก้าวมาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค  
"จริงๆแล้วในพรรคไม่มีอะไร ผมไปก็เรียบร้อยทุกที และ 100 กว่าคนก็อยู่กับผม" 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/432684?adz= 
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03 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.        
"มายาประชาธิปไตยเลือกต้ัง" 
 
 
 
 
 
 
ตลาดขา่ววันนี้....... 
    ยังคงเซ็งแซ่อยู่กับเรื่องศึกชิงตําแหน่ง "เจ้าสํานัก" พลงัประชารัฐ  
    ระหว่างทีมบุ๋น "สมคิด-อุตตม-สนธิรัตน์" 
    กับทีมบู๊ "พลเอกประวิตร-สุริยะ-สมศักด์ิ" 
    ส่วนนายกฯ "พลเอกประยุทธ์" วางตัวอยู่ในตําแหน่ง "ดารารับเชิญ" เรื่องในพรรคไมยุ่่ง มุ่งแต่เรื่องบริหารประเทศ
นอกพรรค 
    ทุกคนถามเป็นเสียงเดียวกันว่า....... 
    "แล้วเรื่องน้ีจะจบยังไง?" 
    ประชุมเลือกต้ัง กก.บห.ชุดใหม่แล้ว "ทีมบู๊" จะยกทมีเขา้มายึดพรรค หรือบู๊+บุ๋น "ผสมทีม" ถ้อยที-ถ้อยอาศัย 
ร่วมกันเป็น กก.บห.? 
    น่ันก็ยังไม่สําคัญเท่ากับว่า แล้วใครจะเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาฯ พรรค พลเอกประวิตร หรือจะยังเป็นอุตตมเห
มือนเดิม? 
    หรือหารแบ่ง หัวหน้าพรรคจากทีมหน่ึง เลขาฯ พรรคจากอีกทีมหน่ึง คือถ้าพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้า เลขาฯ ก็
ต้องทีมสมคิด 
    แต่ถ้านายอุตตมเป็นหัวหน้าพรรคคงเดิม เลขาฯ พรรคก็ต้องมาจากทีมพลเอกประวิตร  
    พูดถึงพลเอกประวิตร มีตําแหน่งเดียวในพรรคที่เหมาะสมสําหรับท่านที่สุด คือตําแหน่ง Super Spreader ซึ่งลง
ตัวที่สุด 
    ตําแหน่งนายกฯ น้ัน เมื่อก่อน "คิดแน่" 
    แต่เด๋ียวน้ี ผมว่า "ไมแ่ล้ว" 
    คือ ยังไงๆ ก็ (เอ้ือม) ไม่ถงึ! 
    ส่วนตําแหน่งหัวหน้า, เลขาฯ น้ัน ทุกอย่างน้อยอยู่แล้ว ทั้งอายุและเส้นผม จะเอาเหามาเกาะให้คันคะเยอ ให้คน
หัวเราะทําไม? 
    พูดกันตรงๆ พลเอกประวิตร ท่านอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตจนเลยตําแหน่งหัวหน้าพรรคไปแล้ว 
    ขึ้นห้ิง "พ่ีใหญ่" อยู่ในฐานะ Super Spreader ดํารงพระคุณ คอยดูแลน้องๆ นุ่งๆ ลูกๆ หลานๆ ในพรรค ช่วย
นายกฯ แบกหามงานบ้าน-งานเมืองให้เรืองรุ่ง 
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    น่ันแหละ ที่ ๓ โลก จะเปลี่ยนนินทาเป็นสรรเสริญ  
    และยกพลเอกประวิตรขึ้นที่สูง ไปอยู่ในฐานะ "ปูชนียบุคคล" แห่งตระกูลบูรพาพยัคฆ์! 
    การเมืองอุดมคติ เป็นมายาประชาธิปไตย สังคมคนหมู่หน่ึง สร้างขึน้เพ่ือใช้หลอกล่อทางปกครองเพ่ือการควบคุม 
    ในโลกเป็นจริง "ประชาธิปไตย-เผด็จการ" หรือระบบไหนๆ ก็ตาม มนัไม่มีรูปธรรม-นามธรรมลงตัว ในสังคมสัตว์
มนุษย์ 
    ก็เห็นตําตาท่ีสหรฐัฯ ขณะน้ี "ประชาธิปไตย" มันมีอยู่จริงมั้ยล่ะ?  
    มันถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือ "สังคมอํานาจทุน" ยุคหน่ึง-สมัยหน่ึง  
    เมื่อถึงจุดของมันแล้ว ประชาธิปไตยมายา มันก็จะฟ้องตัวมันเอง ว่าในโลกน้ี ประชาธิปไตยจริงๆ ไม่มี แค่เชือก
มนิลาร้อยจมูก 
    จากจุดพีก "สังคมทุน" ก็ถงึจุดพัง!  
    คําสั่งทรัมป์ "The looting starts the shooting starts" 
    คือจริงที่ยืนยันเชือกมนิลา "ประชาธิปไตยร้อยจมูก" ในมิติสังคมโง่หลอกสังคมที่โง่กว่าเป็นวงกลม 
    สีผิวในสังคมอเมริกัน เป็นเพียงเช้ือปะทุให้ผู้คนบ้าคลั่งลกุฮือในสหรัฐ 
    ความอดอยาก การไม่มีงานทํา การไม่มรีะบบสาธารณสุขของรัฐบาลประชาธิปไตยอย่างสหรัฐฯ พัฒนาสุด แต่ด้อย
สุด ปล่อยให้คนป่วยเป็นล้าน ตายเป็นแสน ด้วยโรคระบาด 
    น่ันตะหาก บัดสีอัปยศชนช้ันอเมริกันชน ป่วย-ตาย ด้วยประชาธิปไตยเปลือยเปลือก คือรากเหง้าต้นเหตุ ที่มันฟ้อง
ว่า 
    ในที่สุด ............ 
    ประชาธิปไตยมายา ก็พาประชาชนไปตายคาระบบ "สงัคมทุน" สุดทางของมันแล้วคือล้มเหลวในลวง! 
    น่ี........ 
    สังคมจริง-สังคมมายา เป็นภาพเหลื่อมซ้อนหลอกตาเช่นน้ี การเมืองไทยหรือที่ไหนก็ไม่ต่างกัน 
    เมื่อไม่ต่าง ถ้าอยากจะหาคําตอบจริงในความลงตัวของพรรคประชารัฐ ก่อนอ่ืนก็ต้องตอบกับตัวเองก่อนว่า 
    "พลังประชารัฐ" ใครเป็นเจ้าของ? 
    พลเอกประวิตร นายสมคิด นายอุตตม นายสุริยะ หรอืใคร ทุกคนยากตอบได้ลงตัว ไม่เหมือนพรรคเพ่ือไทย จะยัก
เย้ืองยังไง ทุกคนรู้ "ทักษิณเจ้าของ" 
    "พรรคพลังประชารัฐ" ไมม่ีเจ้าของเจ้าเดียว เท่าที่ดู เหล่าเทวดาขาเล็ก-ขาใหญ่ ต่างเหาะลงมาชุมนุมรวมกัน 
    ตอนยังไม่มีอะไร ทุกอย่างมันก็ง่าย เหมือนคนจน มีปลาทูตัวเดียว แบ่งคนละซีกได้ 
    แต่พอเป็นพรรครัฐบาล รวยร้อยล้าน จะแบ่งคนละ ๕๐ ล้านเหมือนแบ่งปลาทู มันยากแล้ว! 
    ในความเป็นพรรค "เทวดาชุมนุม" เมื่อเริ่มมีฤทธ์ิ ไม่วันน้ีแตก พรุ่งน้ีก็ต้องแตก  
    แตกเพราะ "เครื่องเซ่น"! 
    เทวดากับเครื่องเซ่นเป็นของคู่กัน ฉันใด ส.ส.กับงบดูแลก็เป็นของคู่กัน ฉันน้ัน 
    แต่เทวดาจะเสวยเคร่ืองเซ่นแบบมีจรรยาบรรณเทพ เรียกว่า "ฉลองศรัทธา" ที่เขาถวายเป็นพิธี จึงไม่เป็นปัญหา 
    ตรงข้ามกับ ส.ส.ที่เป็นปัญหา ก็จะมาจากขาดเครื่องเซ่น หรือเคร่ืองเซ่นไม่เต็มพิกัด 
    ในความที่เป็นพรรคไม่มีเจ้าของชัดเจน ความกะพร่อง-กะแพร่งเคร่ืองเซ่นจึงเก่ียงเกิดเป็นปัญหา 
    ฉะน้ัน เมื่อดูสมุฏฐานแล้ว ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงใครอยาก-ไม่อยากเป็นหัวหน้าพรรค 
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    มันอยู่ตรง "ใครจะจัดเคร่ืองเซ่น" ได้เป็นที่พอใจเหล่าเทพ ซึ่งคนไหนตอบโจทย์ตรงนี้ได้ คนน้ันก็ใช่ในทัศนะขาใหญ่-
ขาเล็กที่มาชุมนุมเป็นพรรคขณะหน่ึง คือขณะน้ี 
    อันที่จริง ตามธรรมเนียมปฏิบัติ หัวหน้าพรรคจะวางตัวเหมือนสมภาร ไม่เชือดไก่กินเอง 
    คนเป็นเลขาฯ ที่เรียกว่า "แม่บ้าน" น่ันแหละ จะเป็นทัง้คนจัดเคร่ืองเซ่น และคนเชือดไก่มาแกงใสส่ํารับไปเสิร์ฟ
หัวหน้าพรรคอีกที 
    น่ีมันเป็นสูตรผักชีโรยหน้าการเมืองอุดมคติ  
    ซึ่งมันก็แปลก..... 
    คนไม่ค่อยกินผักชี แต่ถ้าตักต้ม-ตักแกงมา ไม่มผีักชีโรย ดูมันไม่มสีีสนัชวนกินซะเลย! 
    ประชาธิปไตยเลือกต้ัง "ระบบพรรค" มนัก็เช่นน้ี โลกจริง มันห่อหุ้มด้วยโลกลวงเสมอ  
    ก็ดูสิ แมแ้ต่มังสวิรัติ ไม่กินเน้ือสัตว์ ก็ยังเอาแป้งป้ันรูปสัตว์ รู้ทั้งรู้ว่าหลอก ก็ยังหลอกตัวเอง เพ่ืออร่อย 
    ก็ถึงคําตอบ ใครจะเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไป? 
    ป้อมหรือ อุตตมหรือ....... 
    หรือคนกลางอย่าง "พลเอกอนุพงษ์" ท่านก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค  
    สรุปตามโจทย์ "ใครก็ได้" ที่ไม่ใช่พลเอกประวิตรในตําแหน่งหัวหน้าพรรค ถ้าเข้าใจระบบเคร่ืองเซ่น! 
    ที่ไม่อยากให้พลเอกประวิตรเป็นหัวหน้า ไม่ใช่รังเกียจ หากแต่หวังดีกับท่าน  
    คงไม่ต้องบอก ว่าถ้าท่านเป็นหัวหน้า ประชารัฐจะเป็นแดนห่ากระสุนตกขนาดไหน? 
    ที่สําคัญ เด็ดดอกหญ้าสะเทือนถึงดวงดาวเป็นยังไง พลเอกประวิตรขึ้นเป็นหัวหน้า จะรู้ทันท ี
    รู้ผ่านศรัทธารัฐบาล โดยเฉพาะในตัวนายกฯ ประยุทธ์ ที่ทะรูด-ทะราด ชนิดฉุดไม่อยู่! 
    แต่การเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแบบโฉ่งฉ่างไร้รสนิยมและไม่คํานึงถึงความรู้สึกประชาชนที่เป็นแฟนๆ เช่นน้ี 
    เป็นคนละเรื่อง (เดียวกัน) กับความเจริญ-ความเสื่อมของรัฐบาล 
    ปรับเปลี่ยนในพรรค เป็นเรื่องภายในพรรค 
    แต่วันไหน พรรคนําการเปลี่ยนตัวในพรรคไปสู่การเปลีย่นตัวรัฐมนตรีน่ันแหละ 
    จะเป็นส่วนรวมทั้งในและนอกพรรคทันที และตัวบุคคลที่เข้ากับออกน้ัน จะเป็นตัวช้ีขาดว่า พรรคแตก=รัฐบาล
แตกหรือไม?่ 
    น่ีคือ "ด่านแรก" บ่งบอกอนาคตรัฐบาล 
    ที่บ่งบอกอนาคตพรรคพลังประชารัฐ เป็นด่านที่ ๒ ก็ต้องดูว่า ที่รัฐบาลพังเพราะเหตุจากพรรคใช่หรือไม่? 
    ถ้าไม่ใช่...ก็ไปต่อ 
    ถ้าใช่...เลือกต้ังใหม่ ก็ไปตาย!. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/category/2 
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03 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.        
ธรรมชาติทางการเมือง 
 
 
 
 
 
      อือมม์ม์ม์...ถ้าดูจากอากัปกิริยา จากลักษณะการโดยรวมๆ การพ้นสภาพจากตําแหน่ง หัวหน้าพรรค 
และ เลขาธิการพรรค พลังประชารัฐ ของท่านรัฐมนตรีคลัง อุตตม สาวนายน และท่านรัฐมนตรีพลังงาน สนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ สองกุมารผู้ถือเป็นมือซ้าย-มือขวา ของท่านรองนายกฯ ป๋าดัน-สมคิด คงไม่ได้เกิดจากความยินยอม 
พร้อมใจ ซักเท่าไหร่ แต่น่าจะมาจากการถูกกระทํา หัตถการ ต้ังแต่ตํ่ากว่าช่วงเอวลงไป หรือถูก บีบไข่ ซะล่ะมากกว่า 
                             ------------------------------------------- 
       ซึ่งก็แน่ล่ะว่า...หากเอาอารมณ์-ความรู้สึก แบบปุถุชนคนธรรมดา แบบเราๆ-ทั่นๆ การบีบไข่ หรือถูกบีบ
ไข่น้ัน ย่อมเป็นอะไรที่ออกจะเจ็บปวด รวดร้าว ทรมาน อย่างเป็นพิเศษ อาจถึงขั้นหน้าเขียว-หน้าเหลือง เป็นลมล้มพับ 
หมดสติเอาง่ายๆ แต่สําหรับบรรดาสัตว์หายาก หรือสําหรับ มนุษย์พันธุ์พิเศษ อย่างพวก นักการเมือง แล้ว สิ่งเหล่าน้ี
...ย่อมต้องถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ว่าสําหรับผู้บีบ หรือผู้ถูกบีบ หรืออาจถือเป็น ธรรมชาติทางการเมือง ที่ไม่ว่า
ใครซึ่งคิดอยู่ในเส้นทางสายนี้ ย่อมต้องถูกล้วง ถูกบีบ แบบหนักบ้าง เบาบ้าง ปวดมาก ปวดน้อย ไปตามสภาพ
ข้อเท็จจริงทางการเมืองอย่างมิอาจปฏิเสธ... 
                        ---------------------------------------------- 
       ไม่ว่าจะล้วง จะบีบ แบบชนิดเปิดเผย บริสุทธ์ิใจ ตรงไป-ตรงมา อย่างเช่นการล้วง การบีบ สไตล์ รํารี มา
มะ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนราธิวาส ที่เคยแอบเข้าไปข้างหลังอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง นาย ทนง 
พิทยะ หรือ ทนง ลําไย ในห้องนํ้ารัฐสภา ก่อนเอ้ือมมือไปสํารวจว่าลําไยกะโหลก หรือลําไยธรรมดาๆ เล่นเอากะโหลก
อาตมาเคล็ดขัดยอกไปพอสมควร หรือจะล้วง จะบีบ แบบออกไปทางซ่อนเร้น ไม่เปิดเผยตรงไป-ตรงมา ซับซ้อน ซ่อน
เง่ือน เพ่ือนทรยศ จนแทบเดาไม่ออก สรุปไม่ได้ ว่าใครบีบใคร ใครล้วงใครกันแน่ เพราะต่างเคยบีบ เคยล้วงกันและกัน
มาโดยตลอดตามธรรมชาติทางการเมือง หรือตามข้อเท็จจริงอันมิอาจปฏิเสธ อย่างที่ว่าไปแล้วน่ันแล... 
                       --------------------------------------------------- 
       ด้วยเหตุน้ี...การถูกกระทําหัตถการต้ังแต่ช่วงเอวลงไป ของหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรคพลัง
ประชารัฐ จึงไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องแปลก เรื่องใหม่ ส่วนจะเป็นเรื่องน่าเกลียด น่าทุเรศ หรือไม่ อย่างไร อันน้ัน...คงต้อง
ขึ้นอยู่มาตรฐานสมบัติผู้ดีของแต่ละปัจเจกบุคคล ที่ต้องไปตัดสินวินิจฉัยกันเอาเอง ซึ่งน่ันก็คงไม่ถึงกับทําให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน ปริมาณ และ คุณภาพ ภายในพรรคแกนนํารัฐบาลพรรคน้ีแต่อย่างใด คือไม่ว่านักการเมืองราย
หน่ึง รายใด จะหันไปเปิดมุ้ง เข้ามุ้ง กับกลุ่มไหน ต่อกลุ่มไหน แต่ก็น่าจะยัง ไม่เปลี่ยนอุดมการณ์ ที่ต้องเป็นรัฐบาล 
หรือต้องให้ใครในกลุ่ม ในมุ้งของตัวเอง เป็นรัฐมนตรีกระทรวงโน้น กระทรวงน้ี ให้จงได้ อันน่าจะทําให้ ปริมาณเสียง 
สนับสนุนรัฐบาล คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ได้ไหลทะลักออกไปสนับสนุนฝ่ายค้าน หรือยังคงปริ่มนํ้า สําลักนํ้า 
ต่อไปได้เรื่อยๆ... 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  65 

 

 
 
       ส่วนในเรื่อง คุณภาพ น้ัน...คงไม่ต้องเสียเวลาบรรยายสรรพคุณ คือจะไปเอาอะไรมากก็คงมิได้ เน่ืองจาก
การก่อกําเนิด เกิดขึ้นมาเป็นรูป เป็นร่าง เป็นตัว เป็นตน ของพรรคการเมืองพรรคน้ีต้ังแต่แรก หรือต้ังแต่ สองกุมาร 
ของท่านรองนายกฯ สมคิด ถูกมอบหมายให้เข้ามารับภาระ ทําหน้าที่ต่อท่อเข้าไปใน บ่อเกรอะ ของพรรคการเมือง
อ่ืนๆ เพ่ือดูดอุจจาระแต่ละก้อนเข้ามารวมกัน จนกลายเป็นพรรคพลังประชารัฐในท้ายที่สุด การเปล่ียนตัวหัวหน้า
พรรค เลขาธิการพรรค และผู้บริหารพรรค มันคงไม่ได้ทําให้คุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของอุจจาระ เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมแต่อย่างใด คือยังไงๆ...มันคงต้องเหม็นเหมือนเดิมอยู่แล้วน่ันเอง... 
                       --------------------------------------------------- 
       ดังน้ัน...ต้องถือเป็นเรื่องถูกแล้ว ชอบแล้ว ที่ท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ท่านได้โซเชียล ดิสแทนซิง หรือได้กําหนด 
ระยะห่างทางสังคม กับพรรคที่แม้จะมีฐานะเป็นแกนนํารัฐบาลมาต้ังแต่ต้น คือพร้อมเป็นนายกฯ ตามการเสนอช่ือ 
ตามการสนับสนุนของพรรค แต่ก็ไม่ถึงกับต้องไปคลุกคลี ตีโมง ไปมีสถานะ มีตําแหน่งหน่ึง ตําแหน่งใด ภายในพรรค 
อันอาจกลายเป็นการเปิดช่อง เปิดโอกาส ให้ตัวเองอาจถูกล้วงไข่ บีบไข่ เอาง่ายๆ ส่วนใครที่ต้องกะโหลกบวม ไข่บวม 
กันไปมั่ง ไม่ว่าไข่อุตตม ไข่สนธิรัตน์ หรือแม้แต่ไข่สมคิดก็ตาม แต่คงไม่เก่ียวกับไข่นายกฯ ที่น่าจะได้รับการห่อหุ้มเอาไว้
อย่างดี หรือเป็นไข่ที่ยากจะล้วง ยากจะบีบ กันได้ง่ายๆ... 
                              --------------------------------------------------- 
       ย่ิงถ้าหากหัวหน้าพรรคคนใหม่ ได้แก่ บิ๊กป้อม หรือ ลุงป้อม อย่างที่ใครต่อใครว่ากันไปด้วยแล้ว...ใครที่
ชอบล้วงไข่ บีบไข่ คงต้องไปล้วง ไปบีบ ลุงป้อมกันเอาเอง ซึ่งจะไปแอบเข้าข้างหลัง ไปขยําขย้ี แบบสุ่มสี่ สุ่มห้า คง
ลําบาก!!! โดยเฉพาะสําหรับผู้ที่เพ่ิงทํา บายพาส มาได้ไม่เท่าไหร่ ยังเดินไม่ค่อยตรงร่อง ตรงทาง อย่างน้อย...คงต้อง
ถนอมไม้ ถนอมมือ กันเอาไว้มั่ง ไม่ก็ต้องค่อยๆ ลูบๆ คลําๆ จะไปออกแรงขยํา ออกแรงกระชาก เด๋ียวคนแก่หัวใจวาย
ตายกันพอดี ส่วนจะส่งผลให้ลุงป้อม ต้องหน้าเขียว หน้าเหลือง ต้องถึงขั้นไข่บวมหรือไม่ อย่างไร อันน้ี...ก็ไม่ได้เก่ียว
อะไรกับไข่นายกฯ อีกน่ันแหละ ผู้ซึ่งลุงป้อมท่านทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงปานประดุจไข่ในหินมาโดยตลอด ใครที่คิดว่า
ถ้าลุงป้อมเจ็บไข่ แล้วจะทําให้นายกฯ ต้องทําอะไรต่อมิอะไรตามความปรารถนาและความต้องการของตัวเอง เผลอๆ
...อาจเมื่อยมือ หรือแขนล้า เอาง่ายๆ!!! 
                          -------------------------------------------------------- 
       ปิดท้ายด้วยวาทะวันน้ีจาก “Doug Engelbart”... “The rate at which a person can mature 
is directly proportional to the embarrassment he can tolerate. – ร ะ ดับของ วุ ฒิภาวะที่ บุ ค คล
สามารถบรรลุได้ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความหน้าบางของเขาเอง...”. 
                       --------------------------------------------------------- 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67665 
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03 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.        
'๓ ป.' ศูนย์กลางอํานาจ 
 
 
 
 
 
 
    อย่าเพ่ิงเช่ือในสิ่งที่เห็น! 
    ถ้าเคยได้ยินปรัชญา "กระถาง ๓ ขา" ก็พอจะมองออกว่า แผ่นดินไหวขนาด ๙.๐ ในพรรคพลังประชารัฐอาจเป็น
การเขย่าให้เน้ือผลไม้กับนํ้าแข็งเป็นเน้ือเดียวกัน 
    กลายเป็นนํ้าผลไม้ป่ันหวานช่ืนใจก็เป็นได้  
    แต่ในเมื่อใครๆ ก็เช่ือว่าน่ีคือความขัดแย้งขั้นรุนแรง ต้องมีคนอยู่และคนไป  
    และอาจถึงขั้นเสร็จนาฆ่าโคถึก ก็คงต้องสืบสาวราวเรื่องกันหน่อย แต่...อย่าลืม ณ ช่วงเวลาเช่นน้ี  กระถาง ๒ ขาไม่
มีทางยืนอยู่ได้  
    ตรวจสอบอาการ "ลุงตู่" แล้วย่ิงงงเป็นไก่ตาแตก     
    "เป็นธรรมดาของพรรคเขาที่จะมีการปรับคณะกรรมการบริหารพรรค ก็เรื่องของเขา เป็นเรื่องของพรรคพลัง
ประชารัฐ  
    ผมก็เห็นหลายพรรคเขาก็ปรับกรรมการบริหารพรรคมาตลอด  
    ครั้งน้ีก็อย่าลืมว่าเขาจัดต้ังมาก่อนเลือกต้ัง มันก็นานพอสมควรแล้ว  
    ก็เป็นเรื่องของเขาที่จะพิจารณาต่างๆ" 
    เหมือน "ลุงตู่" รับรู้มาตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ และไมม่ีท่าทีจะคัดค้าน 
    ดูเหมือนจะส่งเสริมด้วยซ้ํา  
    ย่ิงชัดเจนไปกว่าน้ัน เมื่อคนที่ถือหนังสอืลาออกของกรรมการบริหารพรรคทั้ง ๑๘ คนคือ "ไพบูลย์  นิติตะวัน" ที่ได้
ช่ือว่าเชียร์ลุงตู่สุดลิ่มทิม่ประตู 
    เมื่อพิจารณาตรรกะง่ายๆ ๓ ป. ประวิตร ประยุทธ์ ป๊อก พ่ีน้องที่โตตามกันมาอย่างน้อยๆ ก็ ๔๐ ปี  มีหรือที่จะ
แตกคอกัน 
    สามารถสรุปได้หรือไม่ว่าทั้งหมดน้ีคือความต้องการของ "๓ ป."  
    แล้วทําเพ่ืออะไร เพราะคนภายนอกด่ากันขรม ส.ส.สันดานเสีย สร้างปัญหาในขณะที่ประชาชนอยู่ในช่วงหวาดผวา
โควิด-๑๙  
    แทนที่จะช่วย "ลุงตู่" แก้ปัญหา กลับเอาแต่แย่งชามข้าว 
     หากไปดูท่าที "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" พบว่าต่างไปจาก "ลุงตู่" อย่างสิ้นเชิง 
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    "เป็นเรื่องภายในพรรคที่พ่ีๆ น้องๆ จะต้องไปน่ังคุยกัน น่าเสียดายน่าจะเอาพลังไปใช้ในทิศทางที่ช่วยแก้ปัญหา
บ้านเมืองมากกว่า อยากให้พูดคุยกัน" 
    "วันข้างหน้ายังมีอุปสรรคอีกเยอะ อยากให้คิดถึงตรงน้ีให้มากๆ ก็ไม่เขา้ใจเหมือนกันว่าอะไรกัน" 
    "สมคิด" พูดแบบที่คนนอกเข้าใจกัน  
    แต่อย่าลืมว่าเกมที่ ส.ส.เดินมาต้ังแต่ต้นคือ ส่ง "บ๊ิกป้อม" น่ังหัวหน้าพรรค  
    และเกมมันออกมาตรงที่ ๑๘ กรรมการบริหารพรรคลาออก เพ่ือเลือกชุดใหม่ ซึ่งจะนําไปสู่การเลือกหัวหน้าพรรค
คนใหม ่ 
    ที่อาจเป็นคนเดิม หรือคนใหม่ก็ได้  
    น่ีคือเกมที่ซ่อนเง่ือน ขนาดคนในยังงง  
    ใช่เกมเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจหรือไม ่ 
    หรือแค่เกมย้อนรอย ให้บรรดา ส.ส.ได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของชามข้าวตัวจริง  
    แต่ที่แน่ๆ ศูนย์กลางของพรรคพลังประชารัฐในวันน้ีอยู่ที่ "๓ ป." ไม่ใช่ " ๓ ส.". 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67664 
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3 มิ.ย. 2563 - 00:50 น.  
สัมพันธ์ แนบแน่น สามมิตร กับ กลุ่ม 4 กุมาร สัมพันธ์ การเมือง  
 
 
 
 
 
 
สัมพันธ์ แนบแน่น สามมิตร กับ กลุ่ม 4 กุมาร สัมพันธ์ การเมือง : คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 
จําเป็นต้องเข้าไปน่ังในหัวใจ นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
ในบรรดา 18 กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐที่ย่ืนใบลาออกจากตําแหน่งมีช่ือของใครบ้างที่สร้างความสะเทือน
ใจให้กับ”กลุ่ม 4 กุมาร”มากที่สุด 
ไม่น่าจะใช่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อย่างแน่นอน 
แม้ว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จะเข้ามามีบทบาทร่วมกับ”กลุ่ม 4 กุมาร” แต่ก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์ มาจาก”
กลุ่มกปปส.” 
หรือว่าเป็นชื่อของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
ช่ือของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้ามามีบทบาทในท่ามกลาง”ข่าวลือ” 
มีความสับสนว่าจํานวน ส.ส.ร่วม 60 คนที่อยู่ในสังกัดของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จะเอนเอียงไปทางด้านใดในพรรค
พลังประชารัฐ 
เหมือนกับจะแนบแน่นอยู่ใน”กลุ่ม 4 กุมาร” 
กระน้ัน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็เข้ามาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหลังรัฐประหารปี 2549 และไหลมาอยู่กับพรรค
เพ่ือไทยอันเป็นเป้าของรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 
มิได้รับรู้”กลุ่ม 4 กุมาร”ในยุคพรรคไทยรักไทย 
ในที่สุดย่อมเป็นช่ือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักด์ิ เทพสุทิน 
เพราะว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รับรู้ในบทบาทและความหมายของ”กลุ่ม 4 กุมาร”ต้ังแต่
ยุคพรรคไทยรักไทย 
ทังเมื่อเดือนเมษายน 2561 ยังจัดต้ัง”กลุ่มสามมิตร” 
เป็น”กลุ่มสามมิตร”ที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ยืนยันอย่างเสมอต้นเสมอปลายว่าผ่านการปรึกษากับ นายสมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ์ มาแล้ว 
ตรงนี้ต่างหากที่สร้างความสะเทือนใจให้เป็นอย่างสูง 
ในที่สุดแลว้ช่ือของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักด์ิ เทพสุทิน มีบทบาท 
ไม่เพียงมีบทบาททําให้สถานะของ”กลุ่ม 4 กุมาร”สูงเด่นหลังเดือนมีนาคม 2562 หากแต่ยังทําให้สถานะของ”กลุ่ม 4 
กุมาร”มีปัญหาในเดือนมิถุนายน 2563 
บนพื้นฐานที่”รัฐธรรมนูญฉบับนี้ DESIGN มาเพื่อพวกรา” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4243615 
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วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
เส้นใต้บรรทัด 
พปชร. อย่าเพิ่งลุกจากเก้าอ้ี...เพราะยังมีต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 ปฏิบัติการยึดพรรคพลังประชารัฐที่เกิดขึ้นน้ัน อย่าเพ่ิงคิดว่าจบแล้ว จบแค่น้ี เรื่องน้ีเหมือนหนัง “เฉิน
หลง” เกือบทุกเรื่อง คือ อย่าเพ่ิงลุกจากเก้าอ้ี เพราะยังมีต่อ 
 เรื่องที่เกิดขึ้นน้ี เกิดจากการที่ระดับ สส. ด้วยกัน “ปกครองกันเองไม่ได้” เพราะในพรรคพลังประชารัฐมี
กันหลายก๊ก หลายก๊วน หลายมุ้ง หลายกลุ่มผลประโยชน์ยังไม่รวมพวกฟรีแลนซ์ ที่ไม่สังกัดกลุ่มใดอีก เกมจึงไม่จบแค่
กรรมการบริหารพรรคลาออกเกินครึ่งหนึ่งแน่ 
 ในความเป็นจริง น่ีคือครบ 1 ปีของการต้ังรัฐบาล มันต้องมี “สัญญาใจ” อะไรกันไว้แน่ เพราะก่อนหน้า
น้ี กลุ่มสามมิตรที่นํา สส. เข้าพรรคมาได้จํานวนมาก ล้วน “อกหัก” สอยดาวได้แค่ “รางวัลปลอบใจ” ได้มาม่า ปลา
กระป๋อง ผงซักฟอกกลับบ้าน กลุ่ม 4 กุมารลูกรักสมคิด แทบไม่มี สส.ในมือ ได้เก้าอ้ีเสนาบดีกันเกือบครบ ส่วนเก้าอ้ี
ดีๆ อีกหลายตัวที่สามมิตรอยากได้ ก็ถูกเอาไปประเคนให้พรรคร่วม อย่าลืมนะครับ กว่าประชาธิปัตย์จะตอบรับ คุย
เรื่องเก้าอ้ีกันอยู่ต้ังนาน แถมมีข่าวแกนนําสามมิตรบางคนบุกถึงพรรคประชาธิปัตย์เลยด้วยซ้ํา 
 ครบปีแล้วครับ รําวงหมดรอบ ถึงเวลา “ซื้อคูปองใหม่” บวกกับว่า “ความห่างเหิน” ระหว่างหัวหน้า
พรรค นายอุตตม สาวนายน กับเลขาธิการพรรคนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และบรรดา สส. ในพรรคไม่มีระบบอุปถัมภ์
อุ้มชูเลี้ยงดูปูเสื่อให้อ่ิมหนํา ยามลําบากต้องไปแจกของชาวบ้าน หัวหน้า+เลขาฯ ก็ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มันเป็นการ 
“บริหารพรรค-บริหารคน” ที่ผิด เพราะ สส.ส่วนมากในพรรค อยู่ในวัฒนธรรมอุปถัมภ์และ“การเลี้ยงดู” เมื่อคนชุบ
เลี้ยงกลายเป็นประธานยุทธศาสตร์ที่ช่ือ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” การ “เชิดลุงป้อม” ขึ้นสู้จึงเกิดขึ้น 
 คนอยากเปลี่ยนหัวหน้าจริงๆ ไม่ใช่ลุงป้อม แต่เป็นคนอื่น ซึ่งอาจจะเป็นนายวิรัช รัตนเศรษฐ นายสุชาติ
ชมกลิ่น หรือใครก็ได้ ที่ถูกมองว่าก่อการ-เดินเกมนําร่องมาก่อน และสุดท้ายเลือกใช้ พล.อ.ประวิตรเข้าปะทะกับ 4 
กุมาร เฮียกวง (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และลุงตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกมจึงออกมาว่า เมื่อกดดันให้ลาออกเอง
ไม่ได้ ก็ไปกดดันกรรมการบริหารพรรคให้ลาออกเกินครึ่งก็จบ และทําได้สําเร็จเมื่อ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา 
 นายสิระ เจนจาคะ สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐได้
ลาออกแล้ว 18 คน ตามข้อบังคับพรรค เมื่อกรรมการบริหารพรรคลาออกเกินก่ึงหน่ึง ทําให้นายอุตตม สาวนายน 
หัวหน้าพรรค, นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค สิ้นสุดทั้งคณะ ว่า ในวันน้ีขั้นตอน
การเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งหัวหน้า และเลขาฯพรรค รวมถึงกรรมการบริหารพรรค กําลังเดินไปอย่างถูกต้อง
ตามข้อบังคับพรรค ตนขอให้สมาชิกพรรคทุกคน หยุดเล่นเกมสร้างความแตกแยกอีก เพราะเมื่อถึงวันประชุมใหญ่ของ
พรรคทุกอย่างจะเข้าสู่หลักประชาธิปไตย ต่างคนต่างมี 1 เสียงที่จะเลือกให้ใครมาเป็นหัวหน้า หรือเลขาฯพรรค 
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เพราะฉะน้ัน วันน้ีไม่มีประโยชน์ที่ต้องมาวัดขุมกําลังกัน รอให้ถึงวันน้ัน ก็จะรู้เองว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไว้ใจให้ใครมาทํา
หน้าที่ 
 “เมื่อผลที่ประชุมใหญ่ออกมา สมาชิกทุกคนได้เลือกแล้ว ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่
ของสมาชิก อย่าทําตัวเป็นพวกขี้แพ้ชวนตี เพราะถ้าเป็นเช่นน้ัน ก็ไม่สมควรที่จะเป็นนักการเมืองที่เข้ามาดูแล
ประชาชนและประเทศชาติ เพราะในเมื่อระบอบประชาธิปไตยยังเคารพกันไม่ได้” 
 นายสิระกล่าวต่อว่า “ขอฝากไปถึงนายอุตตม และนายสนธิรัตน์ ว่า ขอให้ดูคนรอบข้างให้ดีบางคนไว้ใจ
ไม่ได้ ต่อหน้าอย่าง ลับหลังอีกอย่างอย่าตกเป็นเหย่ือ เพราะเท่าที่เห็น มีคนบางกลุ่มที่ทําตัวเหมือนให้การสนับสนุนทั้ง
นายอุตตม และนายสนธิรัตน์ แต่กลับลงช่ือไล่ทั้ง 2 ท่าน ด้วยการเซ็นลาออกจากกรรมการบริหารพรรคด้วย ซึ่งตรงน้ี
ตนไม่ทราบว่าผู้ใหญ่อย่างนายอุตตมและนายสนธิรัตน์รู้เท่าทันหรือไม่ ตนจึงเป็นห่วงว่าจะถูกคนข้างตัวแทงกันเอง” 
นายสิระกล่าว 
 เป็นที่รู้กันว่า นายสิระเป็น “คนไม่น่ารักทางการเมือง” และปากเสีย การท่ีเขาพูดเช่นน้ีไม่แปลกเลย 
และความหมายน่าจะระบุถึง “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” ที่เป็นไม้เบ่ือไม้เมาทางการเมืองกันมาก่อนหน้าน้ี 
 ในยามที่มี “แต้มต่อ” คนมีมารยาทจะไม่หันไป “หัวร่อ” ให้คู่ชก เพราะมันเป็นกิริยาที่บอกถึงการ “ขาด
การอบรมขัดเกลา” และย้ําแค้นให้แก่คู่แข่ง ซึ่งพึงต้องระวัง 
 อย่าลืมว่า ร.อ.ธรรมนัสน้ัน เคลื่อนไหวอย่างชัดเจนถึงการเลือกอยู่ข้างนายอุตตม ย่ิงสองสัปดาห์ก่อน
หน้าจะเกิดเรื่องน้ี ย่ิงชัดเจน แต่จู่ๆ ก็มีกระแสข่าวว่าถูกเรียกไปคุย ซึ่ง “แนวหน้าออนไลน์” นําเสนอไว้ว่า 
 “...ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายช่ือ กก.บห.พรรคที่ลาออกในวันน้ี เป็นผลมาจากความพยายามเปลี่ยนแปลง 
กก.บห. ของ นายวิรัช รัตนเศรษฐ สส.บัญชีรายช่ือ และประธานวิปรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรี และประธาน 
สส. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคจากนายอุตตมสาวนายน รมว.คลัง มา
เป็นพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯก่อนหน้าน้ี 
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงน้ันปรากฏว่าติดปัญหาที่นายอุตตม และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ไม่
ยอมลาออก อีกทั้งกลุ่มสามมิตร และกลุ่มร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ยังสงวนท่าที ทําให้เสียง
กก.บห.ที่ลาออกไม่ถึงก่ึงหน่ึง ไม่เพียงพอที่จะทําให้กก.บห.ชุดเก่าสิ้นสภาพ 
 ต่อมาจึงพยายามล็อบบ้ีไปยังกลุ่มต่างๆ ให้เห็นด้วย โดยให้สส.นําใบลาออกไปให้กก.บห.เซ็น แต่หลาย
คนไม่กล้าเพราะกลัวมีการแอบอ้าง 
 สุดท้ายผู้ใหญ่ในพรรคจึงต้องเรียกให้กก.บห. ทุกคนมาเซ็นใบลาออกกับตัวเอง และเก็บใบลาออกไว้เอง 
เพ่ือใช้ในเวลาที่วางไว้ จะได้สะท้อนความเป็นผู้มีอํานาจตัวจริงของพรรค จนนํามาสู่การเปล่ียนแปลงกก.บห.ได้สําเร็จ
ดังกล่าว 
 สําหรับ 18 รายช่ือ กก.บห.ที่ลาออกคร้ังน้ี จากการตรวจสอบพบมาจากทุกกลุ่มภายในพรรค แต่ที่น่า
สังเกต คือ ช่ือของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และนายไผ่ ลิกค์ สส.กําแพงเพชร รวมอยู่ด้วย คาดว่าเป็นเจตนาต้องการ
ทําให้เห็นว่า ทุกกลุ่มเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง กก.บห.ในครั้งน้ี รวมถึงการให้นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้า
พรรค ซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายพรรค เป็นผู้เปิดเผยเพราะต้องการส่งสัญญาณให้เห็นว่า ไม่ได้มีการกระทําโดยพลการ แต่
ได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจตัวจริง และเป็นฝ่ายกฎหมายพรรค 
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 เป็นที่น่าสังเกตว่า รายช่ือ 18 กก.บห.ที่ย่ืนลาออก ไม่มีช่ือของนายวิรัช รัตนเศรษฐ สส.บัญชีรายช่ือ และ
ประธานวิปรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรี และประธาน สส. รวมถึงนายอนุชา นาคาศัย สส.ชัยนาท ที่ก่อนหน้า
น้ี เป็นกลุ่มที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง กก.บห. ขณะเดียวกัน กลับปรากฏชื่อ กก.บห.โดยเฉพาะกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส 
ที่เพ่ิงจะไปประชุมให้กําลังใจนายอุตตม และนายสนธิรัตน์ ที่ห้อง 419 อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 
 มีรายงานว่า กก.บห.บางส่วนที่ไปร่วมประชุมกับ ร.อ.ธรรมนัส แต่มีช่ือเป็น 1 ใน กก.บห.ที่ลาออกด้วย 
รู้สึกเครียดเพราะทําให้คนมองว่า คนที่มีรายช่ือคือ คนสร้างความวุ่นวายในพรรค และเป็นคนหักหลังเพ่ือน ในขณะที่
กลุ่มคนที่พยายามเคลื่อนไหวให้เปลี่ยนแปลงมาตลอด กลับไม่มีช่ือ ทั้งที่ตอนไปเซ็นใบลาออกไว้กับผู้ใหญ่น้ัน ได้เซ็นกัน
ทุกคน แต่กลับเลือกมาแค่ 18 คน และในจํานวนน้ีหลายคนเป็นกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส 
 “เรื่องการเลือกรายช่ือ 18 คนน้ี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่น่าจะรู้เรื่อง โดยมี สส.บางส่วนกําลัง
พยายามติดต่อ พล.อ.ประวิตร เพ่ือขอเข้าพบระบายความอัดอ้ัน ส่วนที่ไม่มีการออกมาตอบโต้หรือสัมภาษณ์ เน่ืองจาก
ไม่ต้องการให้ถูกมองว่า หักกับพล.อ.ประวิตร แหล่งข่าวรายหน่ึงต้ังข้อสังเกต” 
 เมื่อมีการ “หักหน้า” กันอย่างเอิกเกริกแบบน้ี คิดหรือว่า เรื่อง น้ีจะจบลงอย่างสวยๆ และ
ง่ายๆ โดยเฉพาะเมื่อนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประกาศผ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึงว่า คนที่ไปเซ็นใบลาออกน้ัน 
 “เขาบ้ีอยู่แล้ว เบ้ืองหลังเขาข่มขู่ ผมจะเปิดโปงเร่ืองน้ีต่อไป และคิดว่าเขาลาออกเกินครึ่งหน่ึงอยู่แล้ว 
เพราะเขาเรยีกไปบ้ี” 
 เมื่อถามต่อว่า จะแก้เกมน้ีอย่างไร นายสนธิรัตน์ ระบุว่า “ก็เข้าสู่ระบบให้ สส.โหวตก่อนประชุมพรรค
ไม่ได้หรอก ขนสมาชิกมาหมดก็เจ๊งสิ” 
 คําถามต่อเน่ืองว่า การให้ สส.โหวต เพ่ือจะให้กรรมการบริหารพรรคชุดเดิมอยู่ต่อใช่หรือไม่ นายสนธิ
รัตน์ กล่าวว่า “เปล่า โหวตทีละตําแหน่งเลย ไล่มาเลยต้ังแต่กรรมการบริหาร และตําแหน่งต่างๆ” (ที่มา : กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
จึงพูดได้แต่เพียงว่า “อย่าเพ่ิงลุกจากเก้าอ้ี” เพราะ “หนังเรื่องน้ียังไม่จบ” 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44201  
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สายล่อฟ้า3 มิ.ย. 2563 05:01 น. 
กล้าได้กล้าเสีย : เม่ือหมูไม่กลัวน้ําร้อน 
 
 
 
 
 
 
เหตุใน พลังประชารัฐ 
ไม่ง่ายอย่างที่คิด... 
ระหว่างที่สภามีการอภิปรายว่าด้วย พ.ร.ก.กู้เงินน้ันกลับมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองซ้อนขึ้นมา 
น่าสนใจกว่า น่าลุ้นกว่า 
 ก็ปัญหาความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนํารัฐบาลที่ค้ําจุนเก้าอ้ีนายกฯให้ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ว่าไปแล้วท่วงทํานองในการก่อเกิดของพรรคน้ีเพราะเหตุใด มีความเป็นไปอย่างไรคงทราบกันดีอยู่แล้ว 
 จนกระทั่งกุมเสียง ส.ส.ได้เป็นรัฐบาลด้วยเสียงข้างมาก แต่ก็เป็นได้แค่เพียงรัฐบาลเสียงปริ่มนํ้าเรียกว่า
เผลอเป็นเสร็จแน่ 
 แต่ก็เอาตัวรอดมาจนได้ย่ิงเปิดปฏิบัติ “แจกกล้วย” สําเร็จทําให้มีเสียงข้างมากจนทําให้เสถียรภาพมี
ความมั่นคงอยู่ได้สบายๆ 
 หากไม่เกิดการแย่งชิงอํานาจภายในไม่ต่างกับ “อํานาจบังตา” จนเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกที่ยัง
คาดการณ์ไม่ได้จะมีจุดจบอย่างไร 
 เมื่อมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเรียกร้องให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จากประธานยุทธศาสตร์
พรรคไปสู่เก้าอ้ีหัวหน้าพรรคพ่วงด้วยการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกันใหม่ 
“4 กุมาร” คือเป้าหมาย? 
 นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคและทีมงานบุกเบิก
ภายใต้เสื้อคลุม “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” 
ร่องรอยที่เกิดขึ้นน้ันมีมาเป็นระยะๆแต่เพราะเง่ือนไข “โควิด-19” ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทําอะไรได้ไม่เต็มที่ 
 แต่คาดการณ์กันว่าหลังไวรัสเบาบางลงจะต้องเกิดเหตุใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะความขัดแย้งน้ันกิน
ลึกมีการแสดงตัวตน อย่างชัดเจน 
ทั้ง “ขุน” ทั้ง “เบี้ย” เปิดหน้าสู้กันแล้ว 
 จนกระทั่ง พล.อ.ประวิตรประกาศชัดเจนว่าจะต้องมีการปรับ ครม.ก็เท่ากับส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้า
ไปสู่เป้าหมายที่ยากจะปฏิเสธ 
 ด้วยประเมินว่ามีความเหนือกว่าอีกฝ่ายหน่ึงอย่างชัดเจนด้วยเสียงในมือที่มากกว่าแม้ในส่วนของ
กรรมการบริหารพรรคที่สูสีกันแต่สุดท้ายก็ไม่น่าพลาด 
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ย่ิงความรู้สึกที่ว่าใครเป็น “เจ้าของเงิน” คือ “เจ้าของคอก” อีกด้วย 
 ทว่าด้วยความหลากหลายในพลังประชารัฐมีหลายกลุ่มหลายก๊กด้วยผลประโยชน์ในตําแหน่งแห่งหนถึง
ที่สุดจึงไม่ใช่เรื่องที่ยอมกันได้ง่ายๆ 
 ฝ่ายที่มีแต้มต่อน้อยกว่าจึงต้องพยายามด้ินสู้ด้วยการสะสมผู้สนับสนุนให้ได้มากที่สุดจึงได้เป็นบรรดา
นักการเมืองอย่างน้อยๆก็ 60 คน ที่จับมือกันเพ่ือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
เป็นการสั่งสมกําลังอย่างที่อีกฝ่ายคาดไม่ถึงว่าจะเจอแบบน้ี 
แม้จะไม่ถือว่ามีแต้มต่อที่เหนือกว่าแต่ก็พอที่จะทําให้อีกฝ่ายต้องคิดหนักไม่น้อยแสดงถึงการไม่ยอมจํานน 
 หากประเมินสถานการณ์ในศึกแย่งชิงกันใหญ่ในพลังประชารัฐ แล้วทางหน่ึงก็คือการเพ่ิมอํานาจต่อรอง
ไม่ใช่จะมาเขี่ยทิ้งกันได้ง่ายๆ 
 อย่างน้อยก็ต้องต้ังโต๊ะเจรจาเพ่ือหาทางออกไม่ให้เสียหน้าเสียตากันมากนักเพราะต้องไม่ลืมว่าตัวเลข 60 
คนน้ันล้วนมีความหมาย 
อันหมายถึงความล่มสลายของพลังประชารัฐและรัฐบาลได้. 
 
“สายล่อฟ้า” 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1859334  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  74 

 

 
 
 
 

3 มิ.ย. 2563 05:03 น. 
คาบลูกคาบดอก : การเมืองเชือดเดือด 
 
 
 
 
 
 
 
 พรรคแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาล พลังประชารัฐ มีวิธีการเติบโตมาจากการต่อยอดจากพรรคอ่ืน และ
ซ้ือความสําเร็จของ ส.ส.มาต่อยอด มีบรรดา ส.ส.และนักการเมือง เจ้าของพ้ืนที่ จากพรรคการเมืองต่างๆมารวมกัน 
เช่นเดียวกับการต้ังพรรคการเมืองขึ้นมาเพ่ือสนับสนุน คนใดคนหนึ่งเป็นนายกฯในอดีต ในที่สุดก็กลายเป็น พรรค
เฉพาะกิจ แตกทัพกันไปตามระเบียบ 
 มาคราวน้ีพลังประชารัฐ มีภารกิจที่สําคัญคือการเป็นรัฐบาลไปให้ตลอดรอดฝั่ง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
อย่างน้อยในระยะเวลา 5 ปีน้ี รัฐบาลจะต้องประคับประคองไปถึงฝั่งให้ได้ 
 เพราะฉะนั้นการวางพิมพ์เขียวเอาไว้อย่างรัดกุม เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจากบทเรียนในอดีต จึงเป็น
เป้าหมายหลักที่สําคัญที่สุดของรัฐบาลชุดน้ี ไม่ใช่พรรคไหนจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียว 
 ภาพของ รัฐบาลหลังเลือกต้ัง เป็นสิ่งสําคัญ หนีไม่พ้นถูกมองว่า เป็นรัฐบาลต่อท่ออํานาจ เป็นรัฐบาล
ทหาร และเป็นพรรคทหาร ทั้งๆทหารที่เห็นอยู่เป็นหลักมีกันแค่ 3 คน คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ 
รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ที่มาด้วยกันก็
ต้องไปด้วยกัน ไม่มีการทิ้งกันอยู่แล้ว 
 เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ พล.อ.ประวิตร ก็ต้องอยู่ พล.อ.อนุพงษ์ ก็ต้องอยู่ พล.อ.ประยุทธ์ คุมฝ่าย
บริหาร พล.อ.ประวิตร เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ก็คุมฝ่ายการเมือง พล.อ.อนุพงษ์ ดูแลมหาดไทยก็
คุมงานความมั่นคงไป แบ่งหน้าที่ภารกิจกันเรียบร้อย 
 เม่ือเกิดการปั่นป่วนในรัฐบาลในพลังประชารัฐ ก็ไม่มีผลกระทบกับ พล.อ.ประวิตร ที่ถูกมองว่า จะก้าว
ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ทําหน้าที่ในการดูแล ให้เป็นพรรคแกนนํารัฐบาลต่อไป 
ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ 
 เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นมาในพรรค พล.อ.ประวิตร จึงต้องทําหน้าที่ในการรักษาความสงบ ไม่
มีปัญหากับการทํางานที่แบ่งกันเป็นสัดเป็นส่วน ไม่มีการชิงอํานาจระหว่างกัน 
ยึดภารกิจเป็นหลัก 
 ในบริบทที่ว่า ไม่ว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรค ใครจะมานั่งเป็น ครม. หรือตําแหน่งใดก็ตาม ไม่มี
ความสําคัญ ความสําคัญคือภารกิจจะต้องเดินไปข้างหน้าให้สําเร็จลุล่วง 
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 วันสองวัน โฆษกกระทรวงพลังงาน วัชระ กรรณิการ์ ออกมาโต้กลุ่มสามมิตร หลังมีข่าวว่าสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม แกนนํากลุ่มสามมิตร พา ส.ส.ไปพบ พล.อ.ประวิตร และก่อนหน้าน้ีก็มีข่าวว่า สุริยะ จะ
ได้ย้ายไปน่ัง พลังงาน เสียด้วย อ้างว่า สามมิตร ที่เคยมีรองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สมศักด์ิ เทพสุทิน และ สุริยะ 
ตอนน้ีเป็นขาลงเหลือแค่ สองมิตรคือ สมศักด์ิ และ สุริยะ เท่าน้ัน 
 การออกมาแสดงความเห็นของโฆษกกระทรวงพลังงานที่มีสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นว่าการฯ ก็
เท่ากับเป็นการเขียนคําสารภาพ ว่าพลังประชารัฐแตกกันจริงและเป็นเหตุผลที่พี่ใหญ่ต้องเข้าไปสังคายนาตาม
ระเบียบ. 
 
หมัดเหล็ก 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1859361  
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3 มิ.ย. 2563 05:07 น. 
บทบรรณาธิการ : แจกเค้กระวังพังทั้งคณะ 
 
 
 
 
 
 
 แม้สภาผู้แทนราษฎรจะผ่าน พ.ร.ก.กู้เงินทุกฉบับ ตามที่รัฐบาลเสนอ แต่ยังไม่แน่นอนว่าจะให้ต้ัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนับล้านล้านบาท ตามข้อเสนอของ ส.ส.ฝ่ายค้าน และ
ฝ่ายรัฐบาลบางส่วนหรือไม่ เหตุผลของฝ่ายที่เสนอเพ่ือให้การใช้จ่ายเป็นไปโดยสุจริต คุ้มค่า ไม่มีการ “แบ่งเค้ก” กิน
กัน 
 ย้อนหลังกลับไปอีกหลายทศวรรษ เคยมีประเพณีการจัดสรรงบประมาณ หรือการแปรญัตติ
งบประมาณให้ ส.ส.แต่ละคนนําไปพัฒนาในเขตเลือกต้ังของตน เริ่มต้นด้วยเพียงคนละไม่ก่ีล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็นคนละ
กว่าสิบล้านบาท เรียกกันว่าโครงการพัฒนาตามข้อเสนอของ ส.ส. แต่เรียกง่ายๆว่างบหาเสียง 
 ส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรี หรือผู้ที่มีอํานาจบารมี สามารถแปรญัตติเอางบประมาณไปลงในเขตเลือกต้ังได้ปีละ
นับร้อยล้านบาท ก่อให้เกิดการสมคบคิดทุจริตงาบเงินแผ่นดินระหว่าง ส.ส.กับผู้รับเหมา มีการร้องเรียน ป.ป.ช.
กลายเป็นคดีที่ยืดเย้ือมาหลายปีก็ยังมีอยู่ รัฐธรรมนูญฉบับต่อๆมาจึงห้ามกระทําโดยเด็ดขาด 
 แต่อาจจะมีการลักลอบแบ่งเค้กกันอยู่โดยเฉพาะในบรรดา ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ผู้มากด้วยบารมีท่าน
หน่ึงให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เก่ียวกับความขัดแย้งในพรรค ปฏิเสธว่าไม่มีกลุ่ม ไม่มีก๊วน ยืนยันว่าไม่มีการแบ่งข้าง 
“แต่ ส.ส.เหล่านั้นต้องการหาโครงการไปลงพื้นที่ และหางบประมาณไปช่วยดูแลประชาชนเท่านั้น” 
 จากคํากล่าวข้างต้นแสดงว่าในปัจจุบันพรรคการเมือง และ ส.ส.ยังยึดมั่นในประเพณีจัดสรรงบประมาณ
ให้ ส.ส.นําไปลงในเขตเลือกต้ังใช่หรือไม่ ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญปัจจุบันถือเป็นความผิดร้ายแรง เขียนห้ามไว้ในมาตรา 144 
ห้าม ส.ส.แปรญัตติหรือ “กระทําด้วยประการใดๆ” เพ่ือมีส่วนในการใช้งบประมาณ 
 ส.ส.ผู้ฝ่าฝืนอาจถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าเห็นว่า ส.ส.ผู้น้ันกระทําผิดจริง ให้พ้นจากความเป็น ส.ส. และ
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีกระทําเสียเอง หรืออนุมัติให้กระทําการหรือรู้ว่ามีการกระทําแต่ไม่ได้สั่ง
ยับย้ัง คณะรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ และให้เพิกถอนสิทธิการเลือกต้ัง เรื่องน้ีจึงไม่ธรรมดา 
 แต่รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการกระทําความผิดร้ายแรง ส.ส.ผู้กระทําการด้วยวิธีการใดๆก็ตาม เพ่ือให้ตนมี
ส่วนในการนํางบและประมาณ หรือโครงการลงพ้ืนที่ แม้แต่คณะรัฐมนตรีที่ผู้เห็นการกระทําแต่ไม่ยับย้ัง ก็ต้องพ้นจาก
ตําแหน่งทั้งคณะ การกระทําที่เรียกว่า “แบ่งเค้ก” ให้ ส.ส.จากเงินกู้มหาศาลจึงเป็นความผิดมหันตโทษ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1859271  
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3 มิถุนายน 2020 เวลา 7:10  
รุมบีบปรับครม. วัดกําลังภายใน ‘บิ๊กตู่’ 
 
 
 
 
 
 
 
เวลาน้ีไม่ได้มีแค่ศึกในพปชร. แม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลก็รอรุมสกรัม 'บ๊ิกตู่' เช่นกัน 
 ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่ “รอยร้าว” ธรรมดา แต่ลามเป็น “รอยแตก” รอยใหญ่ภายใน “พรรคพลัง
ประชารัฐ” หลังมีการเปิดเกมรุกเขี่ย “อุตตม สาวนายน” หัวหน้า และ “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” เลขาพรรคให้พ้น
เก้าอ้ี  เพ่ือเคลียร์ทางให้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์พรรค ขึ้นแท่นสู่การเป็น “นาย
ใหญ่”คนใหม่ทั้งทางพฤตินัยและนิตินัย 
 การเข้ามาของ “บิ๊กบราเธอร์” ในการคุมอํานาจอย่างเบ็ดเสร็จในครั้งน้ี ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มีการ
มองข้ามซ็อตไปถึงการปรับครม.ที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆน้ี พร้อมคําถามว่า อํานาจการตัดสินใจทั้งหมดจะยังคงอยู่ที่ 
“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างเบ็ดเสร็จหรือไม่  
 โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจซึ่งมี“4กุมาร” กุมบังเหียน ทั้งรองนายกฯและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของ “สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์” ,เก้าอ้ีรมว.คลังของอุตตม รวมถึงเก้าอ้ีรมว.พลังงานของสนธิรัตน์ ซึ่งรอบที่แล้วเป็นที่หมายปองและมี
การช่วงชิงกันระกว่าง“กลุ่มสามมิตร” และ“กลุ่มกทม.” 
 นอกจากน้ียังมีในส่วนของบรรดาผู้ที่พลาดหวังจากครั้งที่แล้ว โดยเฉพาะ “2ฮ.”ทั้ง เสี่ยแฮงค์ อนุชา นา
คาศัย และเสี่ยเฮ้ง สุชาติ ชมกลิ่น ที่มี“สัญญาใจ” จากทาง“บิ๊กรัฐบาล” ที่จะได้รับพิจารณาในคร้ังน้ี 
 แม้ตัว “บิ๊กตู่” จะยํ้าอยู่เสมอว่า เรื่องพปชร.ขอให้เป็นเรื่องภายในพรรค ส่วนการปรับครม.เป็นอํานาจที่
ตนเองจะตัดสินใจ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ตัวเลขส.ส.ที่แต่ละก๊วนมีอยู่ในมือย่อมมีผลต่อการต่อรองโควตารัฐมนตรี 
 นอกเหนือจากศึกเลื่อยขาภายในพปชร.แล้ว สิ่งที่ “บิ๊กตู่” กําลังเผชิญ หนีไม่พ้นแรงกระเพ่ือมจากพรรค
ร่วมรัฐบาลที่ ณ เวลาน้ีขนสารพัดกระบวนท่ามากดดันกันอย่างดุเดือด 
จากสมการการเมืองที่เปลี่ยนไป ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การสร้างแรงต่อรองย่อมมีสูงไม่แพ้กัน 
 หากใช้สูตรเดิมคือส.ส.7คนต่อ 1โควตารัฐมนตรีในส่วนของ“ภูมิใจไทย” มีส.ส.ในมือ 61ที่น่ัง ขยับขึ้น
เป็นอันดับ2แซงหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เวลาน้ีมีส.ส.52ที่ น่ังจะได้โควตา8ที่ น่ังจากเดิม7ที่ น่ัง และอาจทําให้
ประชาธิปัตย์ต้องถูกห่ัน 1ที่น่ัง 
 ฟาก“พรรคเล็ก”อย่าง“ชาติพัฒนา” แม้เวลาน้ีมีส.ส.เพ่ิมเป็น4 คน แต่หากใช้สมการเดียวกับคราวที่
แล้วคือจับมือ รวมพลังประชาชาติไทย”มีส.ส.5คน เสียงส.ส.ที่มีอยู่ในมือก็ยังแค่9เสียง ได้โควตารัฐมนตรีก็จะได้เพียง
1ที่น่ัง(จากเดิม2ที่น่ัง) 
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 เว้นเสียแต่ว่าเว้นเสียแต่ว่า บ๊ิกเนมของทั้ง2พรรค โดยเฉพาะ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” แกนนําคนสําคัญ 
จะใช้สายสัมพันธ์ต่อถึง “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ในการเปิดดีลเพ่ือรักษาโควตารมว.ไว้  
ไม่เช่นน้ันทั้งสองพรรคน้ีอาจต้องเสีย 1 โควตาให้กับพรรคเล็กทั้ง “พลังท้องถ่ินไท” ของ“เสี่ยชัช เตาปูน”ที่ล่าสุด
กวาดส.ส.อนาคตใหม่ได้เพ่ิม 2 เสียงรวมเป็น5เสียงและ5เสียงจากพรรคเศรษฐกิจที่เข้ามาเติมเสียงให้รัฐบาลจนพ้น
ระยะอันตรายไปได้  
 แรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นทั้งภายในพปชร.และขั้วรัฐบาลในขณะนี้เป็นการตอกย้ําว่า การปรับครม.น่าจะ
เกิดขึ้นในเร็วๆน้ี บางกระแสถึงขั้นฟันธงว่าจะมีขึ้นในเดือนก.ค.ซึ่งเป็นช่วงการคลายล็อคสถานการณ์โควิด  
 เม่ือถึงเวลาน้ันจะเข้าสู่โหมดการเมืองอย่างเต็มสูบ เกมต่อรองทั้งจากพปชร.และพรรคร่วมก็จะมี
สูง  ถือเป็นการวัดใจ“บิ๊กตู่” ว่าจะสามารถรวบอํานาจในการจัดสรรเก้าอ้ีได้อย่างเบ็ดเสร็จตามกล่าวไว้ได้หรือไม่ 
 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/11865?line=  
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คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของพลังประชารัฐ : อาการน่าเป็นห่วง 
วันที่ 03 มิ.ย. 2563 เวลา 10:21 น. 
โดย...ไชยันต์ ไชยพร          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  มีสองลักษณะ  น่ันคือ ตอนเร่ิมต้ังพรรค กับ หลังจากต้ังพรรคไปแล้ว ในตอนเริ่มต้ัง
พรรค ก่อนจะไปย่ืนขอจดทะเบียนต้ังพรรคกับคณะกรรมการการเลือกต้ัง สิ่งที่คนที่อยากต้ังพรรคจะต้องทําให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อน ถึงจะมาย่ืนขอจดทะเบียนได้ คือ หน่ึง ต้องไปรวบรวมคนที่ “มีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทาง
เดียวกัน” ให้ได้อย่างน้อย 500 คน (แน่นอนว่า จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆท่ีไม่ขัดกับที่กฎหมายกําหนดไว้ด้วย) 
 พูดถึงตัวเลข 500 น่ีก็มีเรื่องที่เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่ น่ันคือ ในตอนที่หลวงอรรถพรพิศาล
อภิปรายเร่ืองการกําหนดจํานวนคนในการตั้งพรรคการเมือง ท่านกล่าวว่า “คําว่า 500 น่ีภาษาไทยดูเหมือนจะไม่ค่อย
นิยม คําด่าของประชาชนว่า ไอ้ 500 ละลายอย่างน้ี มันไม่ดี เพราะฉะน้ันคณะกรรมาธิการจึงไม่อยากจะให้มีคําว่า 
500 อยู่ในพระราชบัญญัติน้ี เพราะเป็นคําที่ไม่เป็นมงคลอยู่” ฟังดูแล้วก็ให้น่าสงสัยว่า ท่านคิดอย่างน้ันจริงๆหรือเป็น
เพียงลีลาที่ท่านไม่ต้องการให้มีจํานวนมากถึง 500 เพราะท่านอยากให้กําหนดไว้เพียง 100 คนเท่าน้ัน [ดู หลวงอรรถ
พรพิศาล (กรรมาธิการ) รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16/2498 (สามัญ) ชุดที่ 1 วันจันทร์ที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2498] 
 กลับมาที่การต้ังพรรคภายใต้กฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  คนที่อยากต้ังพรรคจะต้องจัดประชุม
บรรดาผู้ที่ “มีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน”แต่ไม่ต้องให้มาประชุมกันทั้ง 500 เอาแค่ 250 ก็พอ และ
เลือกหัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคมาให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วค่อยไปย่ืนขอจดทะเบียนกับ กกต. โดยใน
การจดทะเบียน พรรคพลังประชารัฐได้ย่ืนจดจองช่ือพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 
2561 โดยนายชวน ชูจันทร์ ประธานประชาคมตลาดน้ําคลองลัดมะยม และพันเอก สุชาติ จันทรโชติกุล อดีต ส.ส. 
สงขลา พรรคความหวังใหม่ และอดีตสมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นผู้จดจองช่ือพรรค 
 จากน้ันพรรคพลังประชารัฐได้จัดประชุมสามัญใหญ่ของพรรคเป็นครั้งแรกเพ่ือเลือกหัวหน้าพรรค 
เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพคเมืองทองธานี วันเสาร์ 29 
กันยายน พ.ศ. 2561 ปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเลือกนายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ เป็นหัวหน้าพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  80 

 

เทคโนโลยี ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีตผู้อํานวยการพรรคประชาธิปัตย์ 
 
 
 
เป็นรองหัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็น
เลขาธิการพรรค โดยผู้ที่ไปร่วมประชุมในวันน้ีมีประมาณ 350 คน 
 พูดถึงเง่ือนไข “มีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน” ที่ถูกกําหนดขึ้นครั้งแรกในกฎหมายพรรค
การเมืองฉบับน้ี ฟังๆก็ดูดี แต่ในความเป็นจริง จะพิสูจน์ยังไงว่ามีอุดมการณ์การเมืองในแนวเดียวกัน หรือถ้าจะตีความ
อุดมการณ์ที่ว่าน้ีว่าคือ “ยึดมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ก็พบว่า 
อุดมการณ์น้ีเป็นอุดมการณ์ภาคบังคับกับทุกพรรคการเมืองอยู่แล้ว แล้วอุดมการณ์ทางการเมืองของพลังประชารัฐเอง
เป็นอย่างไร ? อาจตีความได้ว่าเป็นอุดมการณ์นิยม “ลุงตู่และสนับสนันการสืบทอดอํานาจผ่านกลไกการเลือกต้ัง ส.ส. 
และยอมรับที่มาที่ไม่ได้มาจากการเลือกต้ังของ ส.ว. ในการสนับสนุนลุงตู่” ดังน้ัน นักการเมืองที่แม้นจะมาจากก๊วนก๊ก
มุ้งต่างๆแต่ก็น่าจะมีอุดมการณ์ดังกล่าวน้ีร่วมกัน 
 แต่ขณะนี้ การที่พรรคพลังประชารัฐจะได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จะต้องจัดประชุม
ใหญ่ ซึ่งจะต้องมีคณะกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงเข้าประชุม  แต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารพรรคได้
สิ้นสภาพไปตามกฎข้อบังคับของพรรค และตามกฎข้อบังคับของพรรคให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่สิ้นสภาพไปน้ัน
ทําหน้าที่รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่  ดังน้ัน เง่ือนไขแรกขององค์ประชุมคือ จะต้องมี
คณะกรรมการบริหารพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 17 คน (คณะกรรมการฯมีทั้งสิ้น 34 คน) นอกนั้น องค์ประชุมที่
เหลือคือ 
 ประการที่หนึ่ง ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสาขาพรรคการเมือง ซึ่งใน
จํานวนน้ีจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสองสาขาซึ่งมาจากภาคต่างกันที่
คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๓๓  ซึ่งมาตรา ๓๓ กําหนดไว้ว่า ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน พรรคการเมือง ต้องดําเนินการ ดังต่อไปน้ี                                                                                  
 (๑) ดําเนินการให้มีจํานวนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าพันคน และต้องเพ่ิมจํานวนสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อย
กว่าหน่ึงหมื่นคนภายในสี่ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
 (๒) จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายช่ือภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการกําหนด
อย่างน้อยภาคละหน่ึงสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ของสาขานั้นต้ังแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป 
 ประการที่สอง  มีตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด 
 ประการที่สาม สมาชิกพรรค และจากเง่ือนไขสามประการน้ี จะต้องมีจํานวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า
สองร้อยห้าสิบคนและในการลงมติเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่ “หัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง 
เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง” จะต้องเป็นการลงคะแนนลับ 
 จากเง่ือนไขข้างต้น จะพบว่า เง่ือนไข ข้อ (๑) ไม่มีปัญหา เพราะขณะน้ี พลังประชารัฐมีสมาชิกเกินห้า
พันคนทั่วประเทศ 
 แต่ข้อ (๒) ที่ว่า “สาขาพรรคแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขา
น้ันต้ังแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป” อันน้ี ผมไม่ทราบว่า พลังประชารัฐได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วหรือยัง? แต่ถึงแม้ว่ายังไม่
เรียบร้อย ก็สามารถดําเนินการประชุมใหญ่ได้ เพราะในบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
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พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๑๔๑ (๗) วรรคสอง ได้กําหนดไว้ว่า “ระยะเวลาที่กําหนดให้พรรคการเมืองต้อง 
 
 
 
 
ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามวรรคหน่ึง [น่ันคือ (๒) จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายช่ือภาคและ
จังหวัดที่คณะกรรมการกําหนดอย่างน้อยภาคละหน่ึงสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขาน้ันต้ังแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป] พรรคการเมืองอาจทําหนังสือขอขยายเวลา
ออกไปตามที่จําเป็นก็ได้ แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันสิ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เมื่อครบ
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงหรือครบระยะเวลาที่ได้รับการขยายแล้วพรรคการเมืองใดยังมิได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ให้
พรรคการเมืองน้ันสิ้นสภาพไป 
 ดังน้ัน หากพลังประชารัฐยังไม่สามารถดําเนินการให้มีสาขาพรรคในแต่ละภาค และแต่ละสาขาต้องมี
สมาชิกต้ังแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป แต่ได้ดําเนินการทําหนังสือขอขยายเวลาออกไปแล้ว ก็ไม่เป็นปัญหา ก็สามารถจัดการ
ประชุมใหญ่ได้ แม้ว่าจะไม่มีสมาชิกห้าร้อยในแต่ละสาขา แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องมีสมาชิกพรรคไม่ตํ่า 250 คนเป็น
องค์ประชุมอยู่ดี แต่ถ้าไม่ได้ทําหนังสือขอขยายเวลา และเดินหน้าจัดประชุมไปทั้งๆที่ผิดข้อบังคับตามกฎหมายพรรค
การเมือง  อันน้ีก็มีสิทธ์ิถูกยุบพรรคได้แน่นอน 
 การท่ีกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กําหนดให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคจะต้องมา
จากการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมหลักประกอบไปด้วยสมาชิกพรรคที่เป็น “ผู้แทนของสาขา
พรรคการเมืองไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสาขาพรรคการเมือง” ซึ่งประกอบไปด้วย “ผู้แทนของสาขาพรรค
การเมืองไม่น้อยกว่าสองสาขาซึ่งมาจากภาคต่างๆ และ “ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด” และ “สมาชิก” รวมแล้วไม่น้อยกว่า 250 คน  ถือเป็นการให้อํานาจในการ
กําหนดความเป็นไปของพรรคขยายไปสู่สมาชิกพรรคในวงกว้างมากข้ึน ไม่ได้ให้กระจุกตัวอยู่ที่การตัดสินใจของเอก
บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีอํานาจอิทธิพลในพรรค หากผู้แทนสาขาพรรคและตัวแทนพรรคมีความเป็นอิสระที่จะตัดสินใจ
เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่น่าจะทําให้พรรคสามารถทํางานร่วมกันในการบริหารประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ก็จะถือเป็นเรื่องดีที่ให้ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนในพรรคตัดสินโดยคนส่วนใหญ่ของพรรค 
 ขณะเดียวกัน ต้องอย่าลืมว่า แม้พลังประชารัฐจะสามารถจัดประชุมใหญ่ได้ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายพรรคการเมืองที่กําหนดไว้ว่าจะต้องมีคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 250 คน น่ันคือ สามารถเกินได้  และ
หากสมาชิกพรรคกระตือรือร้นที่จะเข้าไปร่วมกําหนดทิศทางของพรรค การระดมภายใต้กลุ่มก๊วนในพรรคอาจจะมี
อิทธิพลเบาบางลง  แต่ถ้า 250 หรือมากกว่าน้ันเป็นเรื่องของการระดมคนในสังกัดไปสู้กันในที่ประชุมใหญ่  ก็เป็นไปได้
ว่า สังคมจะได้เห็นศึกใหญ่เกิดขึ้นภายในพลังประชารัฐ ยกเว้นว่า จะหาทางตกลงกันได้ก่อนการประชุมใหญ่ที่จะต้องมี
ขึ้นภายใน 45 วันนับจากที่มีกรรมการบริหารพรรคจํานวนหน่ึงลาออก 
 หากไม่สามารถตกลงกันได้ก่อน แล้วไปรอการลงมติในวันประชุมใหญ่ นอกจากจะสู้กันยิบตาแล้ว
วัฒนธรรมไทยเรายังมีเรื่องหน้าตาท่ีเสียกันไม่ได้ ซึ่งอาจจะนํามาซึ่งการโหวตสวนในสภา ซึ่งน่ันย่อมหมายถึงว่า การลง
มติเรื่องต่างๆในสภาผู้แทนราษฎร พลังประชารัฐจะกลับไปมีปัญหาปร่ิมนํ้าหรือเริ่มเป็นบัวใต้นํ้าให้เสียวไส้มากขึ้นจน
อาจนําไปสู่การลาออกของนายกรัฐมนตรีหรือการยุบสภาเลือกต้ังใหม่ได้ และสําหรับ ส.ส. พลังประชารัฐที่โหวตสวน 
ก็อาจจะนํามาซึ่งการถูกขับออกจากพรรค ถ้ามี ส.ส.ถูกขับออกไป ซึ่งคาดว่า ไม่น่าตํ่ากว่าสิบคนเป็นอย่างน้อย ก็มี
โอกาสที่นายกรัฐมนตรีต้องลาออกหรือประกาศยุบสภาตามมาได้  ถ้าเล่นกันแบบนี้ ก็เรียกว่า สู้ยิบตา เจ๊งเป็นเจ๊ง 
เท่าไรเท่ากัน ทุบหม้อข้าวตัวเองเลย ซึ่งไม่รู้ว่า ตกลงแล้ว หม้อที่ว่าน้ีมันหม้อของทุกคนหรือหม้อของคนจํานวนหน่ึง
หรือหม้อของทุกคนที่สนับสนุนพรรคน้ี 
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 เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน้ีสอนให้รู้ว่า จะต้ังพรรค ต้องมีหัวหน้าพรรคตัวจริงที่พรรคต้องการให้เป็น
นายกรัฐมนตรี ไม่ใช่แคนดิเดทขาลอย เพราะหัวหน้าพรรคตัวจริงที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่
พลังประชารัฐกําลังเผชิญอยู่ขณะนี้ เพราะถ้าเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค บุคคลผู้น้ันจะมีอํานาจโดยตรงใน
พรรค แต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคและอาจจะไม่ได้เป็นแม้แต่สมาชิกพรรคด้วย แต่เป็นถึงนายกรัฐมนตรี
ภายใต้การเสนอช่ือและสนับสนุนของพลังประชารัฐและคนที่ได้เลือกพลังประชารัฐ ก็คงตระหนักถึง ความพะรุงพะรัง
ที่ตนแบกมาต้ังแต่สมัยเป็นหัวหน้า คสช.น่ันคือ การยึดมั่นในหลักการ “ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายพ่ี” จนมาถึง 
“ความพะรุงพะรังใหม่” ของกลุ่มก๊วนก๊กมุ้งต่างๆท่ีผสมพันธ์ุกันต่อแขนต่อขาต่อลําตัวหัวหูออกมาเป็น “นายกรัฐมนตรี
ที่ช่ือพลเอกประยุทธ์” 
มันเป็นอย่างน้ี และจะเป็นไปเร่ือยๆ อาการหนักกว่าพรรคเพ่ือไทยมากมาย ! 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/columnist/625103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


