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27/2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ขอเชิญชวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิก
สภำผู้เทนรำษฎรจังหวัด
ล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง
ผ่ ำนช่องทำง เว็บ ไซต์ 
ด้วยตนเอง 

เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
 
 
แนวหน้ำออนไลน์ 
 
 
MGR ออนไลน์ 
 
 

ด่วน! เช็กสิทธิเลือกตั้งซ่อมเขต 4 
ล ำปำงได้แล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อม 
เขต 4 ล ำปำงตรวจสอบสิทธิ์-สถำนที่
เลือกตั้ง ผ่ำนเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้ 
‘กกต.’เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ส.
เขต4ล ำปำง ตรวจสอบสิทธิ์ผ่ ำน
ช่องทำงเว็บไซต์ 
กกต. เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
เขต 4 ล ำปำง ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง
ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ 
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ข่าว กกต./ ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ "กกต." เปิดเอกสำรเลือกตั้ง 24 มี.ค. 8 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘เสรีพิศุทธ์’ เปลีย่นแผนหำเสียง ลุยเยีย่มบ้ำนโดนพำยุกวำด 10 
2 ไทยรัฐออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ลุย ล ำปำง ขอคะแนนให้ฝ่ำยประชำธิปไตย ชนะเลือกตั้งซ่อม 12 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ลุยล ำปำงต่อเนื่อง ชี้เสียงตอบรับดีเกินคำด 14 
4 แนวหน้ำออนไลน์ 'สนช.'ไม่ใช่ส.ส.-สว.! 'สมชำย' เดมิพัน 80 เก้ำอ้ีวุฒิสภำ ยื่นศำลชี้ขำดได้ 17 
5 มติชนออนไลน์ ‘สมศักดิ์’ เชื่อบิ๊กป้อมไม่อยำกเป็นหัวหน้ำ แต่สมำชิกร้องขอ  19 
6 แนวหน้ำออนไลน์ บิ๊กสำมมิตร หนุน ‘บิ๊กป้อม’นั่งหน.พปชร. 22 
7 มติชนออนไลน์ ‘ณัฐวุฒิ’ แฉ รบ.ทำบนักกำรธนำคำรอักษร ป.ปลำ 25 
8 แนวหน้ำออนไลน์ 'ดร.เวทิน' ชี้เปรี้ยง 'พปชร.' รอเวลำแตก สะท้อนควำมล้มเหลว 28 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ ชี้ สนช. ไม่ใช่ ส.ส.-ส.ว. แค่ท ำหน้ำที่สมำชิกรัฐสภำระหว่ำงช่วงปฏิวัติ 29 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ 'เต้น' ชี้พปชร. โคถึกไล่ขวิดโคนม '4กุมำร' ถูกรีดนมจนหมด 30 
11 New 1 ออนไลน์ “สมศักดิ์” ชี้ปรับเปลี่ยนในพรรคเรื่องปกติ  32 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จตุพร' ชี้ '3 ป' ใน พปชร. แข็งแกร่งลงตัวมำก 34 
13 เดลินิวส์ออนไลน์ "ก้ำวไกล" คืนโควตำ ปธ. 2 กมธ. 35 
14 สยำมรัฐออนไลน์ แนะ จับตำเกมยื่นซักฟอกสกัดยุบสภำ ต่อรองกำรเมือง 36 
15 MGR ออนไลน์ “สมศักดิ์” ชี้ปรับเปลี่ยนในพรรคเรื่องปกติ 37 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย สยบลือร่วมรัฐบำล พปชร. 39 
17 คมชัดลึกออนไลน์ สงสัยจะวุ่นแล้ว !! "ดร.เสรี" โพสต์ 10 ข้อ หำก พปชร.แตกจริงๆ 40 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ เผยรอรักษำกำรหัวหน้ำ พปชร.เรียก 16 กก.บห. เคำะวันประชุมใหญ่ 41 
19 สยำมรัฐออนไลน์ "ไพบูลย์" เผยรอ "อุตตม" เรียกถก 16 กก.บห. เคำะวันประชุมใหญ่ 42 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ ยื่นผู้ตรวจสง่ศำลชีส้ถำนะ 'สนช.' 43 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปธ.กสม.' ฟันธง 'อดีต สนช.' เปน็ ป.ป.ช. ไม่ได้  46 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศรีสุวรรณ' ร้องผู้ตรวจกำรฯปมสภำสูงโหวต 'อดีต สนช.' นั่ง ป.ป.ช. 48 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่ำวสดออนไลน์ ยุทธกำรโหดในพลังประชำรฐั ท ำไมต้องเชือด‘กลุ่ม 4 กุมำร’ 50 
2 ข่ำวสดออนไลน์ ดำบสองฝ่ำยค้ำน หวังเชือด ‘บิก๊ตู’่ กลำงสภำ 51 
3 เนชั่นออนไลน์ ดำบสองฝ่ำยค้ำน หวังเชือด ‘บิก๊ตู’่ กลำงสภำ 52 
4 มติชนออนไลน์ พลังประชำรฐั จับมือ เพ่ือไทย ยุคเฟ่ือง ประวิตร วงษ์สุวรรณ 54 
5 คมชัดลึกออนไลน์ ผู้กองกำร์ดตก จะพ่ำยศึกล ำปำง 55 

ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ ควำมจริงเลือกตั้ง 57 
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วันที่ 4 มิถุนำยน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  บันทึกเทปรำยกำร  
กกต. TALK SPECIAL เรื่อง กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
ซึ่ งจัดให้มีกำรเลือกตั้ ง ในวันเสำร์ที่  20 มิถุนำยน 2563 ตั้ งแต่ เวลำ 08.00 -17.00 น. ด ำเนินรำยกำรโดย 
คุณกมลวรรณ ตรีพงศ์ (แอน) ณ ศูนย์ศึกษำประชำธิปไตย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
บันทึกเทปรายการ กกต. TALK SPECIAL 
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พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนำยน 2563 เวลำ 11.10 น. 

ด่วน! เช็กสิทธเิลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปางได้แล้ว ผู้มสีิทธิเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ล าปาง
ตรวจสอบสิทธิ์-สถานที่เลือกตั้ง ผ่านเว็บไซตด์้วยตัวเองได ้ 

 

 
 
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ส ำนักประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำน กกต.ออกเอกสำรข่ำวเชิญชวนประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

เขต 4 ล ำปำง ที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันที่  20 มิ.ย.นี้  ประกอบด้วย อ ำเภอเกำะคำ  อ ำเภอเสริมงำม  อ ำเภอสบปรำบ  
อ ำเภอเภิน และ อ ำเภอแม่พริก ให้ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งด้วยตันเองผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ ด้วยกำรกรอกหมำยเลขบัตร
ประจ ำตัวประชำชน  13 หลัก ก็สำมำรถทรำบข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้ง   สถำนที่เลือกตั้ง  และล ำดับที่ในบัญชี
รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  โดยไม่ต้องเดินทำงออกจำกบ้ำนแต่อย่ำงใด  

โดยสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 4  ได้ที่ 
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/    

ตรวจสอบผู้ไม่ไปใช้สิทธิและไม่แจ้งเหตุอันสมควรในกำรเลือกตั้ง ได้ที่ 
www.khonthai.com/Election/Elecenter/ssabs/enqabs_internet/index.php 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำส ำหรับกำรเลือกตั้งเขต 4  ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่  24 มี.ค.2562 มีหน่วยเลือกตั้ง 321  มี
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 163,986 คน   มำใช้สิทธิ์ 126,358  แต่ในกำรเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะเพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือลดกำร
แออัด และเพ่ิมมำตรำกำรป้องกันกำรระบำดของเชื้อโควิด-19. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778088     
  

https://www.dailynews.co.th/politics/778088
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วันพฤหัสบดี ท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 11.08 น. 

‘กกต.’เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ส.เขต4ล าปาง ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2563  ส ำนักประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำน กกต.ออกเอกสำรข่ำวเชิญชวนประชำชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล ำปำง ที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันที่  20 มิถุนำยนนี้  ประกอบด้วย อ ำเภอเกำะคำ  อ ำเภอเสริม
งำม  อ ำเภอสบปรำบ  อ ำเภอเถิน และ อ ำเภอแม่พริก   ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งด้วยตันเองผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์   ด้วย
กำรกรอกหมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน   13 หลัก  ก็สำมำรถทรำบข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้ง   สถำนที่
เลือกตั้ง  และล ำดับที่ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  โดยไม่ต้องเดินทำงออกจำกบ้ำนแต่อย่ำงใด   โดยสำมำรถ
ตรวจสอบรำยละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 4  ได้ที่  
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/   ตรวจสอบผู้ไม่ไปใช้สิทธิและไม่แจ้งเหตุอันสมควรใน
กำรเลือกตั้ง ได้ที่www.khonthai.com/Election/Elecenter/ssabs/enqabs_internet/index.php  

ส ำหรับกำรเลือกตั้งเขต 4  ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่  24 มีนำคม 2562  ที่ผ่ำนมำ  มีหน่วยเลือกตั้ง 321  มีผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้ง 163,986 คน   มำใช้สิทธิ์ 126,358  แต่ในกำรเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะเพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง เพื่อลดกำรแออัด 
และเพ่ิมมำตรกำรป้องกันกำรระบำดของเชื้อโควิด-19 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/497003  
  

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/
http://www.khonthai.com/Election/Elecenter/ssabs/enqabs_internet/index.php
https://www.naewna.com/politic/497003
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เผยแพร่: 4 มิ.ย. 2563 11:31   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์  

กกต. เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ 

 
กกต.เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งด้วยตัวเองผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้ง 
สถานที่เลือกตั้ง และล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน  

วันนี้ ( 4 มิ.ย.) ส ำนักงำน กกต.เชิญชวนประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล ำปำง ที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันที่ 
20 มิถุนำยนนี้ ประกอบด้วย อ ำเภอเกำะคำ อ ำเภอเสริมงำม อ ำเภอสบปรำบ อ ำเภอเภิน และ อ ำเภอแม่พริก ตรวจสอบ
สิทธิเลือกตั้งด้วยตัวเองผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ ด้วยกำรกรอกหมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ก็สำมำรถทรำบ
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้ง สถำนที่เลือกตั้ง และล ำดับที่ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ต้องเดินทำงออกจำก
บ้ำนแต่อย่ำงใด โดยสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 4 ได้ที ่ 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/ ตรวจสอบผู้ ไม่ไปใช้สิทธิและไม่แจ้ง เหตุ อัน
สมควรในกำรเลือกตั้ง ได้ที่ www.khonthai.com/…/Elecenter/ssabs/enqabs_internet/index.php 

ส ำหรับกำรเลือกตั้งเขต 4 ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ มีหน่วยเลือกตั้ง 321 มีผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง 163,986 คน มำใช้สิทธิ์ 126,358 แต่ในกำรเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะเพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือลดกำรแออัด และเพ่ิม
มำตรำกำรป้องกันกำรระบำดของเชื้อโควิด-19 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000057894  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000057894
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พุธที่ 3 มิถุนำยน 2563 เวลำ 12.34 น. 

"กกต." เปิดเอกสารเลอืกตั้ง 24 มี.ค. 

 
 
กกต. ชี้แจงรายละเอียดเลือกตั้งที่สังคมตั้งข้อสังเกต ยืนยันเป็น “การเลือกตั้งของประชาชน” คุ้มครองเจตนารมณ์
ผู้ใช้สิทธิ-บิดเบือนไม่ได้-โปร่งใส ตรวจสอบความผิดพลาดได้ทุกกรณี 
  เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสำร “ควำม
จริงเลือกตั้ง ส.ส. 24 มีนำคม 2562” โดยรำยละเอียดของเอกสำรดังกล่ำว เป็นกำรชี้แจงถึงข้อกฎหมำนและกำร
ด ำเนินกำรของ กกต. ในกำรจัดกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562  
 อำทิ ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม โครงสร้ำงกำรเลือกตั้ง กำรใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว กำรนับคะแนน
และกำรรวมคะแนน ตั้งแต่กรรมกำรประจ ำหน่วยจนถึง กกต.ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง  กำรรำยงำนผลกำรนับ
คะแนนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร “แรพพิดรีพอร์ท” (Rapid Report) กำรตรวจสอบกรณีกำรนับคะแนนและรวมคะแนน 
กำรค ำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรำยชื่อแต่ละพรรคกำรเมืองจะได้รับ กำรตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมเป็นต้น 
 ทั้งนี้มีกำรสรุปตอนท้ำย ระบุว่ำ เมื่อพิจำรณำจำกระบบ รูปแบบ กระบวนกำร โครงสร้ำง กำรลงคะแนน กำร
นับคะแนน กำรรวมคะแนน กำรประกำศผลคะแนน และกำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง รวมทั้งกำรตรวจสอบ แสดงให้
เห็นถึง “กำรเลือกตั้งเป็นของประชำชน” มีกระบวนกำรและขั้นตอนเพ่ือปกป้อง คุ้มครองสิทธิทำงกำรเมืองและ
เจตนำรมณ์ในกำรออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ให้ผู้ใดสำมำรถไปบิดเบือน เปลี่ยนแปลงคะแนนที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน 
  เนื่องจำกระบบและกระบวนกำรกำรเลือกตั้ง ได้ถูกออกแบบเพ่ือให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
คือ 1. ระบบมีควำมโปร่งใสอยู่ในสำยตำของประชำชน และผู้มีส่วนได้เสียตลอดเวลำ  2.ระบบที่มีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนของสังคมตำมแนวคิดกำรเลือกตั้งเป็นของ ประชำชน 3. ระบบจะตรวจสอบควำมผิดพลำดของระบบเอง และควำม
ผิดพลำดของบุคคล ได้ทุกกรณ ี4.ระบบถูกออกแบบให้มีข้ันตอนและวิธีกำรที่เป็นอิสระต่อกัน และตรวจสอบ ซึ่งกันและ
กัน 
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 อนึ่งภำยหลังกำรเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 กกต. ได้รวบรวมควำมเห็นหรือข้อสังเกต จำกฝ่ำยต่ำง ๆ ตลอดจน
ปัญหำและอุปสรรค ข้อผิดพลำด บกพร่องที่เกิดขึ้นจำกกำรเลือกตั้งของระบบใหม่  เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์หำแนวทำง
ในกำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำ ให้กำรบริหำรกำรจัดกำรเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นไปโดยควำมเรียบร้อย และอ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 กำรแสดงควำมเห็น และกำรตั้งข้อสังเกตจำกฝ่ำยต่ำง ๆ นับว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง และเป็นกำรสะท้อนถึง
ภำพกำรมีส่วนร่วม ของประชำชนในกระบวนกำรกำรเลือกตั้งและมีกำรตรวจสอบอย่ำงหลำกหลำยและกว้ำงขวำงตำม
แนวคิด “กำรเลือกตั้งเป็นของประชำชน” 
 ทั้งนี้ส ำหรับผู้ที่สนใจรำยละเอียดทั้งหมดของเอกสำรดังกล่ำว ติดตำมได้ที่แฟนเพจส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง และแฟนเพจกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง หรือดำวน์โหลดได้ที ่
https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20200602151448.pdf 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/777970 
 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/777970


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

 
วันท่ี 3 มิถุนำยน 2563 - 16:06 น. 

‘เสรีพิศุทธ์’เปลี่ยนแผนหาเสียง ลุยเย่ียมบ้านโดนพายุกวาด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 มิ.ย. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบบัญชีรำยชื่อ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคเสรี
รวมไทย เดินทำงไปยัง จ.ล ำปำง เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ อำยุ 62 ปี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขต 4 
พรรคเสรีรวมไทย หมำยเลข 2 หำเสียงในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล ำปำง ซึ่งได้เดินทำงมำ และเริ่มลุยพื้นที่หำเสียงตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนำยน 2563 ที่ผ่ำนมำ จนถึงวันนี้ เป็นวันที่ 3 ของกำรลงพ้ืนที่ จ.ล ำปำง และมีก ำหนดอยู่ยำวไปตลอด
สัปดำห์นี้ ตำมแผนเดิม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ มีก ำหนดจะลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเสรีรวมไทย หำเสียงในพ้ืนที่ 
อ.เสริมงำม จ.ล ำปำง แต่ทรำบข่ำวว่ำ พ้ืนที่หลำยหมู่บ้ำนใน ต.สมัย อ.สบปรำบ จ.ล ำปำง มีบ้ำนเรือนกว่ำ 100 หลังคำ
เรือน กระจำยใน 7 หมู่บ้ำน ได้รับผลกระทบจำกฝนฟ้ำคะนอง และลมกระโชกแรง จึงได้เปลี่ยนแผนด่วน เดินทำงมำยัง
พ้ืนที่ประสบวำตภัยใน อ.สบปรำบ จ.ล ำปำง ทันที เพ่ือรุดเข้ำไปยังบ้ำนเรือนที่เสียหำย เพ่ือเยี่ยม และให้ก ำลังใจ
ชำวบ้ำนผู้ประสบภัยในหลำยหมู่บ้ำน 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบบัญชีรำยชื่อ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ได้
ไปที่บ้ำนไม้สองชั้น ในหมู่บ้ำนเด่นนภำ ม.13 ต.สมัย อ.สบปรำบ จ.ล ำปำง เพ่ือดูบ้ำนเรือนที่เสียหำย โดยพบเจ้ำของ
บ้ำน และชำวบ้ำนก ำลังช่วยกันซ่อมแซมหลังคำ ทำง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จึงได้กล่ำวให้ก ำลังใจ และสอบถำมเหตุกำรณ์ที่
เกิดข้ึน ก่อนที่จะขอขึ้นไปดูควำมเสียหำยบนบ้ำน ก่อนที่จะทยอยเดินทำงไปเยี่ยมบ้ำนเรือนต่ำงๆ ที่ได้รับผลกระทบ 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำน ว่ำ ในช่วงที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ลงเยี่ยมชำวบ้ำนผู้ประสบภัย ก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ำยภำพด้วยตนเอง 
พร้อมสอบถำมข้อมูลชื่อ และหมู่บ้ำน ที่ประสบภัย ก่อนที่จะส่งแจ้งภำพ และข้อมูล ผ่ำนแอพพลิเคชั่นไลน์  ไปยัง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับทรำบ เพ่ือจะได้เร่งประสำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำช่วยเหลือชำวบ้ำนผู้ประสบภัย
โดยเร็ว เพรำะจำกกำรลงเยี่ยมชำวบ้ำน พบบำงหลังก็รอควำมช่วยเหลือในกำรซ่อมแซม เพรำะเจ้ำของบ้ำน และผู้อยู่
อำศัยเป็นผู้สูงอำยุ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.2-scaled.jpg
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พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวว่ำ วันนี้มีก ำหนดกำรหำเสียงตำมท่ีต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ แต่เมื่อทรำบว่ำ พ่ีน้องชำว อ.สบ
ปรำบ จ.ล ำปำง ประสบวำตภัย จึงเปลี่ยนแผนทันที เพื่อมำเยี่ยมพ่ีน้องประชำชนที่ประสบภัยก่อน ซึ่งตนจะได้เห็นสภำพ
พ้ืนที่ และควำมเดือดร้อนที่ชำวบ้ำนได้รับ รวมถึงจะได้สอบถำมสำรทุกข์ขณะเกิดภัย และหลังภัย ว่ำ เป็นอย่ำงไรบ้ำง 
ซึ่งสิ่งที่ตนเองช่วยได้ทันที คือ รวบรวมข้อมูล และสั่งกำรไปยังหน่วยงำนระดับส่วนกลำงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเร่งให้ควำม
ช่วยเหลือชำวบ้ำนผู้ประสบภัยทันที ซึ่งจำกกำรลงพ้ืนที่ก็เห็น ชำวบ้ำนช่วยกันลงไม้ลงมือซ่อมแซมบ้ำนเ รือน นับเป็น
ภำพที่น่ำประทับใจ ที่เห็นคนไทยมีน้ ำใจช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในยำมที่ตกทุกข์ได้ยำกเม่ือเจอภัย 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2213948 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000057724 
 

 
  

https://www.matichon.co.th/region/news_2213948
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000057724
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3 มิ.ย. 2563 17:45 น. 

"เสรีพิศุทธ"์ ลุย ล าปาง ขอคะแนนให้ฝ่ายประชาธิปไตย ชนะเลือกตั้งซ่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ลุยล าปางต่อเนื่อง อ้อนขอเเต้มให้ฝ่ายประชาธิปไตย ชนะ
เลือกตั้งซ่อม เขต 4 ล าปาง ยัน อย่าไปเลือกพวกมือสมัครเล่น ชี้ หากโควิด-19 ไม่มา เชื่อบิ๊กตู่อยู่ไม่ได้แล้ว  

วันที่ 3 มิ.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของพรรค ลง
พ้ืนที่ช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จ.ล ำปำง พรรคเสรีรวมไทย หำเสียงในกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
ล ำปำง เขต 4 เป็นวันที่ 3 และเยี่ยมประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกลมพำยุและฝนฟ้ำคะนอง ในพ้ืนที่ ต.นำยำง อ.
สบปรำบ จ.ล ำปำง ตรวจสอบควำมเสียหำย และเยี่ยมให้ก ำลังใจชำวบ้ำนผู้ประสบวำตภัย โดยจำกกำรตรวจสอบ
เบื้องต้น มีบ้ำนเรือนรำษฎรได้รับผลกระทบประมำณ 90 หลัง กระเบื้องเสียหำยประมำณ 600 แผ่น 
หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวว่ำ มีควำมมั่นใจตั้งแต่ส่ง ร.ต.ท.สมบูรณ์ ลงสมัครในครำวนี้ ถึงแม้ครั้งที่แล้วจะไม่ชนะ
กำรเลือกตั้งก็ตำม เหตุที่มั่นใจ คือ พรรคเพ่ือไทยไม่ได้ลงสมัคร ส่วนพรรคอนำคตใหม่ ก็ลงสมัครไม่ได้ เพรำะฉะนั้น
พรรคของเรำจึงเป็นพรรคฝ่ำยค้ำนพรรคเดียวที่ลงสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ 
ทั้งนี้ สังเกตดูอีก 4 คนที่ลงสมัครเป็นฝ่ำยรัฐบำล เพรำะฉะนั้นตอนนี้ เป็นกำรต่อสู้กันระหว่ำงประชำธิปไตยกับเผด็จกำร 
เชื่อแน่ว่ำ พ่ีน้องล ำปำง เขต 4 รักประชำธิปไตย เพรำะประชำธิปไตย สำมำรถที่จะพูดได้ โต้ตอบได้ ตรวจสอบได้ 
โปร่งใส ไม่เหมือนเผด็จกำรพระรำชก ำหนด 3 ฉบับเพ่ือแก้ปัญหำ เยียวยำ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม จำกผลกระทบโค
วิด-19 เรำจะตรวจสอบกำรใช้งบประมำณ เพ่ือป้องกันกำรใช้จ่ำยให้ประชำชนไม่ถูกทุจริตคอร์รัปชัน 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวอีกว่ำ เชื่อว่ำครั้งท่ีเเล้วพรรคเสรีรวมไทย ถึงไม่ชนะก็มีคะแนนล ำดับต่อจำก พรรคเพ่ือ
ไทย-พลังประชำรัฐ-อนำคตใหม่ เมื่อตนบอกว่ำ มั่นใจตั้งแต่ต้นแล้ว คือ คะแนนของฝ่ำยประชำธิปไตย มีตั้งกว่ำ 7 หมื่น
คะแนน ส่วนเผด็จกำร มีกว่ำสำมหมื่นคะแนน เเบบนี้มันชนะกันอยู่แล้ว เมื่อชนะกันอย่ำงนี้ ขอร้องพ่ีน้องประชำชน
ล ำปำง เขต 4 ที่เคยลงคะเเนนให้พรรคเพ่ือไทย อนำคตใหม่ เสรีรวมไทย เพ่ือชำติ ประชำชำติ ฝ่ำยประชำธิปไตย อย่ำ
เปลี่ยนใจ ให้หันมำลงคะเเนนให้พรรคเสรีรวมไทย เพรำะเรำเป็นตัวแทนฝ่ำยประชำธิปไตย 
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 ทั้งนี้ ขอได้มีโอกำสเข้ำมำบริหำรประเทศ แล้วพวกท่ำนจะสำมำรถตรวจสอบได้ทุกอย่ำง ไม่พอใจไม่เลือกต่อไป
ก็ได้ และถ้ำโควิด-19 ไม่มำ ตนก็เชื่อว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และ รมว.กลำโหม อยู่ไม่ได้แล้ว โควิด -19 
มำช่วย และตอนนี้เห็นยังแย่งกันอยู่ตลอดเวลำ ตอนนี้ก็ยังแย่งกันเป็นรัฐมนตรี พอขึ้นมำแล้วก็บริหำรไม่ได้ เป็นมือ
สมัครเล่นกันทั้งนั้น สู้คนอ่ืนไม่ได้หรอก ฉะนั้นพวกท่ำนต้องเลือกพรรคเสรีรวมไทย เพ่ือเข้ำไปแก้ไขประเทศ เเละไป
เปลี่ยนรัฐบำล แล้วพ่ีน้องประชำชนจะเข้ำใจว่ำ ประชำธิปไตยเป็นแบบนี้เอง 
 หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวต่อว่ำ หำกจะพูดถึงเรื่องที่ชำวบ้ำนอยำกให้แก้ไขปัญหำพบว่ำ ชำวบ้ำน
เดือดร้อนจำกกำรใช้อ ำนำจของรัฐบำลที่ผ่ำนมำทั้งหมด และปัญหำเรื่องที่ท ำมำหำกินต่ำงๆ ตนสอบถำมมำเเล้ว โดย
ใครๆ ก็บอกค้ำชำยไม่ดีขึ้น เทียบกับสมัยก่อนไม่ได้ 
 "ฝ่ำยประชำธิปไตย อย่ำเปลี่ยนใจ อย่ำให้พวกเขำเอำเงินมำล่อมำซื้อได้โดยเด็ดขำด ขอให้ทุ่มคะแนนมำทั้งหมด
ให้พรรคเสรีรวมไทย ก็ชนะแล้ว ตนอ้อนวอน คนที่ไปลงคะเเนนให้อีกฝ่ำยที่ 3 หมื่นกว่ำคะเเนนด้วยว่ำ ขอให้ดูกำร
บริหำรของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่ำเป็นอย่ำงไร มันล้มเหลวไหม เมื่อล้มเหลว จะไปเลือกพวกเขำอีกท ำไม ขอให้มำเลือกฝ่ำย
ประชำธิปไตย ถ้ำเปลี่ยนใจคะแนนของฝ่ำยเรำถึง 1 แสนคะแนนแน่นอน" พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำว... 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1860511 
เชียงใหม่นิวส์ : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1365381/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1860511
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1365381/
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3 มิถุนำยน 2563 - 18:29 น. 

"เสรีพิศุทธ"์ลุยล าปางต่อเนื่อง ชี้เสียงตอบรับดีเกินคาด 

 
"เสรีพิศุทธ์"ลุยล าปางต่อเนื่อง ช้ีเสียงตอบรับดีเกินคาด อ้อนขอเเต้มให้ฝ่ายปชต.ชนะ 
 3มิย.2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของพรรคลง
พ้ืนที่ช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ ผู้สมัครส.ส.เขตสี่ จ.ล ำปำง พรรคเสรีรวมไทยหำเสียงในกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล ำปำง 
เขตสี่เป็นวันที่สำม 
 โดยหัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ลงพ้ืนที่รุดเยี่ยมประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกลมพำยุและฝนฟ้ำคะนอง
ขึ้นในพ้ืนที่ต ำบลนำยำง อ ำเภอสบปรำบ  จังหวัดล ำปำง ตรวจสอบควำมเสียหำยและเยี่ยมให้ก ำลังใจชำวบ้ำนผู้ประสบ
วำตภัยโดยจำกกำรตรวจสอบเบื้องต้น มีบ้ำนเรือนรำษฎรได้รับผลกระทบประมำณ 90 หลัง กระเบื้องเสียหำยประมำณ 
600 แผ่น  
 หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวว่ำ  มีควำมมั่นใจตั้งแต่ส่ง ร.ต.ท.สมบูรณ์ ลงสมัครในครำวนี้ถึงแม้ครั้งที่แล้วจะ
ไม่ชนะกำรเลือกตั้งก็ตำม เหตุที่มั่นใจ คือ พรรคเพื่อไทยไม่ได้ลงสมัครส่วนพรรคอนำคตใหม่ก็ลงสมัครไม่ได้ เพรำะฉะนั้น
พรรคของเรำจึงเป็นพรรคฝ่ำยคำ้นพรรคเดียวที่ลงสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้  
  “สังเกตดูอีกสี่คนที่ลงสมัครเป็นฝ่ำยรัฐบำลเพรำะฉะนั้นตอนนี้เป็นกำรต่อสู้กันระหว่ำงประชำธิปไตยกับเผด็จ
กำร ผมเชื่อแน่ว่ำพ่ีน้องล ำปำงเขต4 รักประชำธิปไตยเพรำะประชำธิปไตยสำมำรถที่จะพูดได้ โต้ตอบได้ ตรวจสอบได้ 
โปร่งใส ไม่เหมือนเผด็จกำร อย่ำงเช่น พระรำชก ำหนดสำมฉบับที่ออกมำเพ่ือจะกู้เงิน เรำจะขอตรวจสอบพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชำยังไม่ยอมให้ตั้งกรรมำธิกำรตรวจสอบเลย เรำต้องตรวจสอบให้ได้  ไม่เช่นนั้นเงิน 1 ล้ำนล้ำน บำทที่
จะเอำมำใช้จ่ำยให้ประชำชนก็จะถูกทุจริต คอรัปชั่น”หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำว 
 หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวว่ำ ดังนั้นเมื่อพรรคใหญ่ๆลงไม่ได้ พรรคของเรำเป็นตัวแทนฝ่ำยประชำธิปไตย 
เชื่อว่ำ พ่ีน้องประชำชนที่ล ำบำก เขต 4 รักประชำธิปไตย ครั้งที่เเล้วพรรคเสรีรวมไทย ถึงไม่ชนะก็มีคะแนนล ำดับต่อจำก
พรรคเพื่อไทย พลังประชำรัฐ อนำคตใหม่เมื่อตนบอกว่ำมั่นใจตั้งแต่ต้นแล้วคือคะแนนของฝ่ำยประชำธิปไตยมีตั้ง 7 กว่ำ
หมื่นคะแนน ส่วนเผด็จกำรมีกว่ำสำมหมื่นคะแนน เเบบนี้มันชนะกันอยู่แล้ว 
 “ เมื่อชนะกันอย่ำงนี้ขอร้องพ่ีน้องประชำชน ล ำปำง เขต4 ที่เคยลงคะเเนนให้พรรคเพ่ือไทย อนำคตใหม่ เสรี
รวมไทย เพ่ือชำติ ประชำชำติ ฝ่ำยประชำธิปไตย อย่ำเปลี่ยนใจนะครับ ให้หันมำลงคะเเนนให้พรรคเสรีรวมไทย เพรำะ
เรำเป็นตัวแทนฝ่ำยประชำธิปไตย ส่วนพี่น้องประชำชนซึ่งครำวที่แล้วไปเลือกฝ่ำยเผด็จกำร เลือกพรรคพลังประชำรัฐ 3 
หมื่นกว่ำคะแนนจะเห็นอยู่แล้วว่ำพลเอกประยุทธ์บริหำรประเทศมำ 6- 7 ปีแล้วครั้งแรกเป็นนำยกฯโดยกำรรัฐประหำร  
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ครั้งที่สองถึงแม้จะเลือกตั้ง เมื่อบริหำรประเทศทั้งหมด 6-7 ปีแล้ว ลองไปดูว่ำพลเอกประยุทธ์บริหำรประเทศ แล้วพ่ีน้อง
ประชำชนเป็นอย่ำงไร ยำกจนลงทุกวัน”หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทยกล่ำว 
 หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำวว่ำสังเกตดูได้ว่ำพลเอกประยุทธ์ตั้งงบประมำณซึ่งเป็นภำษีของประชำชนมำ
บริหำรประเทศขำดดุลทุกปี เป็นนำยกฯปี 2557 ก็ตั้งงบประมำณขำดดุลปี 2558 – 2563 ก็ตั้งงบขำดดุลมำโดยตลอด 
ค ำว่ำขำดดุลโดยตลอดคือว่ำ เก็บภำษีประชำชนได้ไม่เพียงพอกับงบประมำณท่ีจะใช้จ่ำย ก็เลยต้องไปกู้มำ  
 “ท่ำนลองคิดในชีวิตของท่ำนต้องกู้ ต้องเป็นหนี้ ท่ำนจะมีควำมสุขไหมแล้วพอเกิดโรคระบำดที่จะต้องดูแล
ประชำชนตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ47 บัญญัติว่ำ “ประชำชนย่อมได้รับกำรป้องกันและขจัดโรคภัย โรคระบำด จำก
รัฐบำลโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย” ถ้ำผมพูดสั้นๆ คือ เมื่อโรคระบำด ไวรัสโควิด-19 เข้ำมำ รัฐจะต้องดูแลหมด ป้องกัน 
หน้ำกำกอนำมัยต้องถึงบ้ำน ตรวจโควิดต้องฟรี ป่วยแล้วรักษำฟรี แต่ไปก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆขึ้นมำ เพ่ือไม่ให้หยุดงำน 
ท ำงำน พ่อค้ำ-แม่ค้ำ เดือดร้อน คนงำนตกงำน บริษัทปิดหมด คุณต้องชดเชยพวกเขำ แต่ไม่มีเงินชดเชย ก็ต้องไปกู้อีก 
สร้ำงภำระให้แก่ประเทศชำติ เเละประชำชน ลูกหลำนข้ำงหลังที่ต้องมำชดใช้แทน เดี๋ยวปัญหำตำมมำ คุณประยุทธ์ต้อง
หำเงินไปชดใช้คนอ่ืน ด้วยกำรขึ้นภำษีอีก พ่ีน้องประชำชนก็จะยิ่งเดือดร้อนขึ้นไปอีก เพรำะฉะนั้นประชำชนที่เคยเลื อก
พรรคฝ่ำยเผด็จกำร ควรจะเปลี่ยนใจหันมำเลือกฝ่ำยประชำธิปไตยให้ฝ่ำยประชำธิปไตยได้มีโอกำสเข้ำมำบริหำรประเทศ 
แล้วพวกท่ำนจะสำมำรถตรวจสอบได้ทุกอย่ำง ไม่พอใจไม่เลือกต่อไปก็ได้แต่เผด็จกำรนั้นเรำบอกให้พวกเขำไปได้แล้ว 
พวกเขำบอกว่ำลองไล่ดูสิ ท้ำทำย ถ้ำ"โควิด-19" ไม่มำ ผมก็เชื่อว่ำพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้ว "โควิด-19"มำช่วยพลเอก
ประยุทธ์นะ ขอให้พวกเรำมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเองว่ำฝ่ำยประชำธิปไตยเท่ำนั้นที่จะบริหำรประเทศได้ ทั่วโลกก็เป็น
ประชำธิปไตย อย่ำมำบอกว่ำบำงประเทศไม่เป็นประชำธิปไตย อย่ำงเช่นจีน ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชำธิปไตย แต่
ว่ำฐำนของจีนแน่น ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ คนจะเติบโตมำในรัฐบำลจีน พวกเขำกลั่นกรอง ผู้น ำจีนและ
รัฐมนตรี เเต่ละคนก็ได้รับกำรกลั่นกรองเลือกมำ  
 เเต่คนของเรำยังแย่งกันอยู่ตลอดเวลำ ตอนนี้ก็ยังแย่งกันเป็นรัฐมนตรี พอขึ้นมำแล้วก็บริหำรไม่ได้ เป็นมือ
สมัครเล่นกันทั้งนั้น สู้คนอ่ืนไมได้หรอกฉะนั้นพวกท่ำนต้องเลือกพรรคเสรีรวมไทย เพ่ือเข้ำไปแก้ไขประเทศ เเละไป
เปลี่ยนรัฐบำล แล้วพ่ีน้องประชำชนจะเข้ำใจว่ำประชำธิปไตยเป็นแบบนี้เอง อย่ำไปเชื่อเผด็จกำรทั้งหลำยเพรำะ
หลอกลวง จ ำได้ไหม เมื่อพลเอกประยุทธ์ยึดอ ำนำจ บอกว่ำขอเวลำอีกไม่นำน ไม่นำนนั้น6-7 ปีแล้ว เขียนรัฐธรรมนูญอยู่
ต่ออีกเป็น10ปี เพรำะฉะนั้นต้องเปลี่ยนให้ได้ ควรเลือกฝ่ำยประชำธิปไตย ต้องขอบคุณที่ให้โอกำสพรรคของตนครั้งนี้  
“พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่ำว 
“ควำมกังวลในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่มี เมื่อวำนนี้(1มิ.ย.)เดินหำเสียงเลือกตั้งแถวตลำดสำหร่ำย เเต่มีบำงอ ำเภอในเขต
เลือกตั้งนี้จะมำคัดค้ำนไม่ให้เรำใช้เครื่องเสียง ผมขอให้ไปอ่ำนกฎหมำยดู ตอนนี้ใช้กฎหมำยเลือกตั้ง กฎหมำยเลือกตั้ง
ระบุว่ำผู้สมัครสำมำรถหำเสียง เเละใช้เครื่องขยำยเสียงได้ โดยไม่ต้องขออนุญำต เเต่บำงคนไม่รู้เรื่องเลย ยังโง่งมงำยอยู่
อย่ำงนี้ เพรำะอิทธิพลในพ้ืนที่ เดี๋ยวผมหำเสียง ใครลองมำทะลึ่งกับผม ผมจะด ำเนินคดีให้หมด ข้อหำปฏิบัติหน้ำที่มิ
ชอบ และใช้อิทธิพลในพ้ืนที่ จะมำใช้วิธีนี้กับพรรคเสรีรวมไทยไม่ได้ เพรำะหัวหน้ำพรรคก็เคยเป็นผู้บัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติ”หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย กล่ำว 
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 หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทยกล่ำวว่ำ หำกจะพูดถึงเรื่องที่ชำวบ้ำนอยำกให้แก้ไขปัญหำพบว่ำ ชำวบ้ำนเดือดร้อน
จำกกำรใช้อ ำนำจของรัฐบำลที่ผ่ำนมำทั้งหมด และปัญหำเรื่องที่ท ำมำหำกินต่ำงๆ ตนสอบถำมมำเเล้ว โดยใครๆก็บอก
ค้ำขำยไม่ดีขึ้น เทียบกับสมัยก่อนไมได้  
  “ถ้ำท่ำนจ ำได้ในกำรประชุมรัฐสภำเมื่อสมัยที่แล้ว เรำจะตั้งกรรมำธิกำรเพ่ือตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 
44 ของพลเอกประยุทธ์ ว่ำใช้มำตรำ44 ชอบหรือมิชอบ อะไรที่ท ำให้ประชำชนเดือดร้อนเรำจะแก้ เชื่อไหม ผลโหวต
ออกมำฝ่ำยค้ำนชนะ แต่ประธำนสภำผู้เเทนรำษฎรให้โหวตนับคะแนนใหม่ ซึ่งมันผิดกฎข้อบังคับ ข้อบังคับระบุว่ำให้นับ
ใหม่ถ้ำมีกำรคัดค้ำนเเละชนะไม่เกิน 25 เสียงไม่ใช้ให้ลงคะแนนใหม่ฝ่ำยรัฐบำลก็เกณฑ์คนเข้ำมำเพรำะรัฐบำลมีส.ส.
มำกกว่ำ ครำวนั้นจึงตั้งกรรมำธิกำรตรวจสอบไม่ได้ เมื่อฝ่ำยบริหำร เเละฝ่ำยยุทธศำสตร์มันเป็นกันแบบนี้ ดังนั้นพวกเรำ
ต้องเปลี่ยนกันให้ได้”หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทยกล่ำว 
  หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทยกล่ำวว่ำ เชื่อว่ำคะแนนเสียงที่จะกลับคืนมำให้พรรคเสรีรวมไทย คะแนนฝ่ำย
ประชำธิปไตย 7-8หมื่นคะเเนน ตนจึงบอกว่ำประชำชนที่เคยเลือกฝ่ำยประชำธิปไตย อย่ำเปลี่ยนใจ อย่ำให้พวกเขำเอำ
เงินมำล่อมำซื้อได้โดยเด็ดขำด ขอให้ทุ่มคะแนนมำทั้งหมดให้พรรคเสรีรวมไทยก็ชนะแล้ว  
 “ผมอ้อนวอนคนที่ไปลงคะเเนนให้ฝ่ำยเผด็จกำร 3หมื่นกว่ำคะเเนนด้วยว่ำ ขอให้ดูกำรบริหำรของพลเอก
ประยุทธ์ว่ำเป็นอย่ำงไร มันล้มแหลวไหม เมื่อล้มเหลว จะไปเลือกพวกเขำอีกท ำไม ขอให้มำเลือกฝ่ำยประชำธิปไตย  ถ้ำ
เปลี่ยนใจ คะแนนของฝ่ำยเรำถึง1แสนคะเเนนเเน่นอน”หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ระบุ 
อำ้งองิ : https://www.komchadluek.net/news/politic/432762?adz 

 

ข่ำวท่ีเก่ียวขอ้ง : https://www.posttoday.com/politic/news/625138 
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วันพุธ ที่ 3 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 12.49 น. 

'สนช.'ไม่ใช่ส.ส.-สว.! 'สมชาย'เดมิพัน 80 เกา้อี้วุฒิสภา ใครสงสัยย่ืนศาลชี้ขาดได ้

 
 
‘สมชาย’ ลั่นเดิมพัน 80 เก้าอ้ีวุฒิสภา ยื่นศาลรธน.ชี้ขาด ‘สนช.’ ไม่เป็น ‘ส.ส. - ส.ว.’  ชี้เป็นองค์กรเฉพาะช่วง
ปฏิวัติ ม่ันใจโหวต ‘สุชาติ’ นั่ง ‘ป.ป.ช.’ ชอบด้วยกม. ยกเคส คกก.สรรหากสม. ตีตก ‘นิพัทธ์’ เหตุเสียงข้างมาก
ไม่ใช่นักกฎหมาย 
 เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยนน 2563 นำยสมชำย แสวงกำร สมำชิกวุฒิสภำ (สว.) กล่ำวผ่ำนรำยกำรเจำะลึกทั่วไทยฯ 
ถึงกำรตีควำมเรื่องสถำนะของ อดีตสนช. ถือว่ำ เป็น ส.ส. สว. และข้ำรำชกำรกำรเมืองหรือไม่ หลังมีกำรวิจำรณ์สว. มี
มติเห็นชอบ นำยสุชำติ ตระกูลเกษมสุข อดีตอธิบดีผู้พิพำกษำศำลแพ่งมีนบุรี ว่ำขัดรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.ป.ป.ป.ช. 
เพรำะไม่ยังพ้นต ำแหน่งสนช.ไม่เกิน 10 ปี ว่ำ ก่อนวุฒิสภำจะโหวตเมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่ำนมำ ไม่มีกำรพูดถึงประเด็นนี้ 
 "แต่ยืนยันว่ำ สนช. ไม่ใช่ ส.ส. และ สว. แต่สนช.ท ำหน้ำที่สมำชิกรัฐสภำระหว่ำงช่วงปฏิวัติ  อีกทั้งสนช.เป็น
องค์ประกอบไม่เหมือนสส. และสว. เพรำะอนุโลมให้ข้ำรำชกำร ผบ.เหล่ำทัพ ผู้พิพำกษำ  มำเป็น สนช. ได้ และ ถือเป็น
คุณสมบัติต้องห้ำมของส.ส. และสว. คือห้ำมเป็นข้ำรำชกำร  อีกทั้งสนช. ก็ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองด้วย เพรำะ
ต ำแหน่งนี้คือ เลขำธิกำรนำยกฯรัฐมนตรี  เลขำฯประธำนรัฐสภำ เป็นต้น แต่สนช. คือเจ้ำหน้ำที่รัฐมำท ำหน้ำที่แทน ส.ส. 
และสว. เท่ำนั้น"นำยสมชำย กล่ำว 
 นำยสมชำย กล่ำวต่อว่ำ ส่วนกำรตีควำมของคณะกรรมสรรหำ กสม. เคยตีควำม พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก สนช. 
อดีตปลัดกระทรวงกลำโหมยุครัฐบำล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ น.ส.จินตนันท์ ชญำต์ร ศุภมิตร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ เนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม เพรำะเคยเป็น สนช.จำกกำรแต่งตั้งของ 
คสช. และพ้นจำกต ำแหน่งไม่เกิน 10 ปี และแตกต่ำงจำก คณะกรรมกำรสรรหำปปช.เพรำะมีประธำนศำลฎีกำ ประธำน
ศำลปกครองสูงสุด และตัวแทนจำกองค์กรอิสระ ส่วนใหญ่เป็นนักกฎหมำย ตีควำมจึงเห็นว่ำสนช.ไม่เป็น ส.ส. และสว. 
 ขณะที่คณะกรรมกำรสรรหำ กสม. ที่มีนำยชวน หลีกภัย เป็นประธำน ซึ่งนำยชวน ก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในกำร
พิจำรณำกรณี  พล.อ.นิพัทธ์ และน.ส.จินตนันท์ ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ จึงเหลือกรรมกำรสรรหำ 8 ที่ โดยผู้น ำฝ่ำยค้ำนไม่
ลงคะแนน  ส่วนที่เหลือเป็นนักกฎหมำย2 ลงคะแนนว่ำ สนช.ไม่เป็นสส. และสว.  ที่เหลืออีก 5 คน ไม่ใช่นักกฎหมำย ก็



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

ลงมติว่ำ สนช. ถือเป็น ส.ส. และสว. ผมเห็นว่ำเป็นกำรตีควำมผิด  และเชื่อว่ำต่อไปหำกมีกำรสรรหำองค์กรอิสระอ่ืนๆ
ต่อไป นักกฎหมำยต่ำงๆที่อยู่ในกรรมกำรสรรหำก็จะตีควำมว่ำสนช.ไม่เป็น ส.ส. และสว. 
 นอกจำกนี้ที่ผ่ำนมำ ปปช. และศำลรัฐธรรมนูญก็ไม่เคยวินิจฉัยว่ำสนช. ถือว่ำเป็นส.ส. และสว. ด้วย แต่ก็ไม่ปิด
กั้นให้ผู้เสียประโยชน์หรือคนที่ยังสงสัยยื่นศำลรัฐธรรนูญวินิจฉัย ให้สิ้นกระแสควำมได้  "สนช.เป็นองค์กรพิเศษที่เกิดท ำ
หน้ำที่แทน ส.ส. และสว. ผมเรียนตรง ๆ วันนี้ ผมเป็นสว. และรัฐธรรมนูญ60 ก็เขียนห้ำมไม่ให้ สว.ตำมรัฐธรรมนูญนี้มำ
เป็น หมำยควำมว่ำตั้งแต่นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ และ สว.จ ำนวน 80 คน ที่มำจำก สนช.ก็หลุดเก้ำอ้ี
เลย หำกมีกำรไปร้องศำลรัฐธรรมนูญแล้วสรุปว่ำ สนช.เป็นส.ส. และสว.ก็ท ำให้ทุกคนขำดคุณสมบัติ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่ำไม่
มีทำงเป็นไปได้" นำยสมชำย ระบุ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/496848 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/496848
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วันท่ี 3 มิถุนำยน 2563 - 13:58 น 

‘สมศักดิ์’ เชือ่บิ๊กป้อมไม่อยากเป็นหัวหน้า แตส่มาชิกร้องขอ ยัน ‘สมคิด’ ไมใ่ช่สามมิตร 

 
 
“สมศักดิ์” ชี้ปรับโครงสร้ำง พปชร.เพ่ือควำมกระฉับกระเฉง ไปสู่พรรคกำรเมืองอันดับ 1 ของประเทศ ชู “บิ๊กป้อม” 
เหมำะนั่งหัวหน้ำ เป็นมือประสำน ปัดปมนำฬิกำหรู กระทบภำพลักษณ์ คำดปรับ ครม.แน่ ยัน “สมคิด” ไม่ใช่กลุ่มสำม
มิตร 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน ที่ร้ำนกินเส้น ย่ำนสนำมบินน้ ำ นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 
แกนน ำพรรคพลังประชำรัฐ แถลงถึงกำรลำออกของกรรมกำรบริหำรพรรค 18 คนว่ำ พรรคพลังประชำรัฐ เป็นพรรค
กำรเมืองใหม่ แม้ที่จริงยังไม่ใช่พรรคที่มีเสียง ส.ส.มำกที่สุดในสภำ แต่เมื่อได้รับโอกำสเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดตั้งรัฐบำล 
พรรคต้องมีกิจกรรมทำงกำรเมืองที่กระฉับกระเฉง และมุ่งมั่นเพ่ือที่จะเป็นหลักในทำงกำรเมือง ดังนั้นกำรปรับปรุง
องค์ประกอบของพรรค คือกำรปรับพ้ืนฐำนของพรรคให้มีควำมหนักแน่น มั่นคงมำกขึ้น จะน ำพำพรรคไปสู่กำรเป็นเสำ
หลักที่มั่นคงของประเทศต่อไป โดยควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเป็นคุณสมบัติของพรรคกำรเมืองที่ดี 
ดังนั้นกำรปรับปรุงพรรคจะเกิดขึ้นไปได้เรื่อยๆ ซึ่งเป็นธรรมชำติของพรรคที่มีโครงสร้ำงที่ยืดหยุ่นสำมำรถรับมือกับ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆได้ ดังตัวอย่ำงของพรรคกำรเมืองในอังกฤษไม่ว่ำจะเป็นพรรคอนุรักษนิยมหรือพรรคแรงงำน ก็จะเห็น
กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรพรรคอยู่ตลอดเวลำ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงกำรเมือง 

นำยสมศักดิ์กล่ำวอีกว่ำ กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเมือง ไม่ได้หมำยควำมว่ำผู้บริหำรเดิมจะไม่สำมำรถกลับมำ
ได้อีก บุคคลที่เข้ำใจชำวบ้ำน เข้ำใจชำวชนบท เข้ำใจ ส.ส. ย่อมได้รับคะแนนนิยมในพรรค ทั้งหัวหน้ำพรรค เลขำธิกำร
พรรค หรือท่ำนประธำนยุทธศำสตร์ของพรรค ก็สำมำรถกลับเข้ำมำเป็นผู้บริหำรสูงสุดของพรรคได้อีกเช่นกัน กำร
ลำออกของกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ เพ่ือให้มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรชุดใหม่ เปรียบเสมือนกรว ดที่หลอม
รวมกันและตกผลึกแล้วกลำยเป็นอัญมณี และก ำลังจะถูกเจียระไนให้มีมูลค่ำสูงขึ้น 
นำยสมศักดิ์กล่ำวอีกว่ำ ขอฝำกสมำชิกของพรรคพลังประชำรัฐทุกท่ำน หยุดในสิ่งที่อำจจะท ำให้สังคมเข้ำใจผิด จำกกำร
สัมภำษณ์ พูดคุย หรือสร้ำงเครื่องมือกำรสื่อสำรทำงสังคมซึ่งอำจท ำลำยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน หรือ
บ้ำนเมือง และอำจจะเป็นกำรท ำลำยพรรคในทำงอ้อม ซึ่งโดยปกติแล้ว ส.ส. ของพรรคจะมีข้อมูลของประชำชนในพ้ืนที่
อยู่มำกแล้ว เรำสำมำรถใช้โอกำสนี้ไปรับฟังเพ่ิมเติมว่ำ ข้อมูลที่มีอยู่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปมำกน้อยแค่ไหน อย่ำงไร แล้ว

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/82.jpg
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น ำกลับมำช่วยกันสร้ำงนโยบำยพรรค และสิ่งที่เรำต้องกำรคือกำรเป็นพรรคกำรเมืองอันดับ 1 ของประเทศ เพรำะตอนนี้
เรำเป็นพรรคกำรเมืองอันดับ 2 
ส่วนที่หลำยคนมอง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์พรรคพลังประชำรัฐ มี
ควำมเหมำะสมจะนั่งเป็นหัวหน้ำพรรคคนใหม่นั้น นำยสมศักดิ์กล่ำวว่ำ กำรปรับโครงสร้ำงกรรมกำรบริหำรพรรค ทุกคน
มีโอกำสที่จะเข้ำมำท ำงำนใหม่ ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง โดยใครที่เข้ำใจ และเสนอในส่วนที่จะตอบสนองประชำชนและ
ประเทศชำติได้ คนนั้นก็จะได้รับกำรยอมรับ ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง 
ส่วนที่ถูกมองว่ำจะเป็นจุดอ่อนเพรำะสืบเนื่องมำจำก คสช.หรือไม่ นำยสมศักดิ์ย้ ำว่ำ กำรเลือกกรรมมำกำรบริหำรชุด
ใหม่ เป็นเรื่องสมำชิกด้วย ไม่ใช่แต่ ส.ส.อย่ำงเดียว โดยจะมีตัวแทนแต่ละสำขำ ซึ่งกำรเลือกก็จะขึ้นอยู่กับคนส่วนรวม 
ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

เมื่อถำมย้ ำถึงภำพลักษณ์ของ พล.อ.ประวิตรที่มีปัญหำเรื่องควำมโปร่งใส โดยเฉพำะเรื่องนำฬิกำหรู จะท ำให้
พรรคพลังประชำรัฐมีผลได้หรือผลเสียมำกกว่ำกัน นำยสมศักดิ์กล่ำวว่ำ อยำกให้มองภำพรวมว่ำพรรคได้ประโยชน์
อย่ำงไร ต้องมองที่จุดแข็งว่ำ พล.อ.ประวิตร จะน ำนโยบำยของพรรคไปเสนอให้ผู้บริหำรสูงสุดได้ ส่วนตัวเชื่อว่ำ พล.อ.
ประวิตร ไม่ได้อยำกเป็น แต่เพรำะสมำชิกร้องขอ และท่ำนก็ไม่ได้เป็นถึง 5 ปี แต่จะมำเพ่ือสร้ำงบรรทัดฐำนทำงกำรเมือง 
และมันไม่มีใครสมหวัง 100% อย่ำคิดหวังว่ำจะมีใครดีเลิศ 100% 
ขณะที่ควำมสัมพันธ์กับ นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี นั้น นำยสมศักดิ์ยืนยันควำมสัมพันธ์ยังเหมือนเดิม 
แต่กำรเลือกผู้บริหำรต้องเลือกไปตำมแนวนโยบำยและสำมำรถน ำไปปฏิบัติสู่ประชำชนได้มำกน้อยแค่ไหน 
ส่วนควำมสัมพันธ์ของนำยสมคิดกับกลุ่มสำมมิตร นำยสมศักดิ์กล่ำวว่ำ นำยสมคิดปฏิเสธมำตลอดว่ำไม่ได้เป็นกลุ่มสำม
มิตร จะเอำมำเก่ียวกับสำมมิตรได้อย่ำงไร เพรำะท่ำนพูดเต็มปำกเต็มค ำ อีกท้ังพรรคไม่อยำกให้มีกลุ่มก้อนเรำก็สลำยไป
แล้ว 

เมื่อถำมว่ำ หลังปรับโครงสร้ำงพรรคพลังประชำรัฐ จะน ำไปสู่กำรปรับ ครม.หรือไม่ นำยสมศักดิ์กล่ำวว่ำ 
แน่นอน เพรำะไปกระทบกับโครงสร้ำงของรัฐบำล นำยกรัฐมนตรีได้แบ่งโควต้ำกระทรวงต่ำงๆ แต่ละพรรคกำรเมือง ใน
พรรคกำรเมืองต้องดูในแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์ ส่วนที่ไม่ตอบสนองประชำชนนั้น ก็ต้องอำศัยโควต้ำกลำง อย่ำง
กระทรวงมหำดไทย พร้อมยืนยัน ส่วนตัวดีกับทุกคน ไม่มีปัญหำอะไร ขณะเดียวกัน ยืนยันภำยในพรรคไม่เกิดกำร
ทะเลำะ แต่กำรปรับเปลี่ยนเพรำะต้องกำรให้เกิดควำมกระฉับกระเฉง และขึ้นเป็นพรรคอันดับ 1 รวมถึงปัญหำทั้งหมด
จะจบลงด้วยกำรน ำนโยบำยที่ดีไปปฏิบัติ 
เมื่อถำมว่ำ กรณีท่ีเกิดกำร ปรับเปลี่ยนแล้วท ำให้เกิดคนบำงกลุ่มในพรรคไม่พอใจ จนจะไปตั้งพรรคใหม่นั้น นำยสมศักดิ์
มองว่ำ คงขำดใจตำยก่อน เพรำะรัฐบำลเดินมำ 1 ปี ดังนั้นกว่ำจะเลือกตั้งก็อีก 3 ปี พร้อมเชื่อว่ำ รัฐบำลภำยใต้กำรน ำ
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่ครบ 4 ปี เนื่องจำกกระแสควำมนิยมดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ขณะเดียวกันตนมองว่ำ พล.อ.
ประยุทธ์นั้นเป็นนำยกรัฐมนตรีที่สำมำรถชี้แจงและตอบถึงปัญหำของประชำชนและส.ส.ในสภำได้ดีที่สุด รวมถึงเป็น
นำยกรัฐมนตรี ที่ขยันที่สุดตั้งแต่ตนได้ท ำงำนกำรเมืองมำ 
เมื่อถำมว่ำ กรรมกำรบริหำรพรรคที่ยื่นลำออกในควำมเป็นจริงนั้นมีมำกกว่ำ 18 คนหรือไม่ นำยสมศักดิ์ตอบว่ำ เป็น
เรื่องเทคนิคทำงกฎหมำย เพรำะก่ึงหนึ่งคือ 17 คน ดังนั้นแค่ 18 คนก็เพียงพอแล้ว ซึ่งถ้ำออกเกือบหมด ก็ดูเหมือนไม่ให้
ก ำลังใจกัน เพรำะแต่ละคนที่บริหำรมำ ก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ ดังนั้นขออย่ำน ำตัวเลขไปวิเครำะห์ เพรำะผิดหมด 
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เมื่อถำมว่ำ กรรมกำรที่เหลืออยู่ จะต้องรักษำกำรในต ำแหน่ง จนกว่ำจะมีกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ใช่หรือไม่ นำย
สมศักดิ์กล่ำวว่ำ ใช่ เพรำะยังเหลืออีก 16 คนที่ไม่ได้ลำออก เพรำะต้องท ำหน้ำที่ต่อไป 
นอกจำกนี้ นำยสมศักดิ์ยังกล่ำวถึงกรณีที่มีกำรวิเครำะห์ ว่ำนำยอนุชำ นำคำศัย ส.ส.ชัยนำท จะขึ้นเป็นเลขำธิกำรพรรค
คนใหม่ว่ำ ก็เป็นตัวเลือกหนึ่ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับกำรสนับสนุนของสมำชิกท้ังหมด สุดท้ำยก็ต้องมีท้ังคนท่ีสมหวัง และผิดหวัง 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2213720 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/432738?adz= 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11878?line=" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2213720
https://www.komchadluek.net/news/politic/432738?adz
https://www.nationweekend.com/content/politics/11878?line
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วันพุธ ที่ 3 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 14.24 น. 

บิ๊กสามมิตร หนุน ‘บิ๊กป้อม’น่ังหน.พปชร.รับเปล่ียนโครงสร้าง ล้างไพ่ปรับ‘ครม.’ 

 
“สมศักดิ์” ขอคนในพรรคหยุดท าพรรคเสื่อม รับเปลี่ยนโครงสร้าง พปชร. โยงปรับครม. อ้าง “สมคิด” พูดเองกลาง
สภาไม่อยู่ในสามมิตร ชี้ “อนุชา” หนึ่งแคนดิเดตชิงพ่อบ้านพรรค อวย “บิ๊กป้อม” จุดแข็งเยอะเหมาะหัวหน้า 
 เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนำยน 2563 เวลำ 12.00 น. ท่ีรำ้นอำหำรกินเสน้ สนำมบินน ำ้ นำยสมศกัดิ เทพสุทิน รมว.
ยุติธรรม แกนน ำกลุ่มสำมมิตร และส.ส.บญัชีรำช่ือ พรรคพลงัประชำรฐั กล่ำวถึงกำรลำออกของกรรมกำรบริหำร
พรรค 18 คนว่ำ พรรคพลงัประชำรฐั เป็นพรรคกำรเมืองใหม่ แมท่ี้จริงยงัไม่ใช่พรรคท่ีมีเสียง ส.ส. มำกท่ีสดุในสภำ 
แต่เม่ือไดร้บัโอกำสเป็นส่วนหนึ่งในกำรจดัตัง้รฐับำล พรรคตอ้งมีกิจกรรมทำงกำรเมืองท่ีกระฉับกระเฉงและมุ่งมั่น 
เพ่ือท่ีจะเป็นหลกัในทำงกำรเมือง ดงันัน้ กำรปรบัปรุงองคป์ระกอบของพรรค คือกำรปรบัพืน้ฐำนของพรรคใหมี้ควำม
หนกัแน่น มั่นคงมำกขึน้ จะน ำพำพรรคไปสู่กำรเป็นเสำหลกัท่ีมั่นคงของประเทศต่อไป โดยควำมสำมำรถในกำร
รองรบักำรเปล่ียนแปลงเป็นคณุสมบตัิของพรรคกำรเมืองท่ีดี ดงันัน้กำรปรบัปรุงพรรคจะเกิดขึน้ไปไดเ้รื่อยๆ ซึ่ งเป็น
ธรรมชำติของพรรคท่ีมีโครงสรำ้งท่ียืดหยุ่นสำมำรถรบัมือกับสถำนกำรณต์ำ่งๆได ้ดงัตวัอย่ำงของพรรคกำรเมืองใน
องักฤษไมว่ำ่จะเป็นพรรคอนรุกัษน์ิยมหรือพรรคแรงงำน ก็จะเห็นกำรเปล่ียนแปลงผูบ้รหิำรพรรคอยู่ตลอดเวลำ เม่ือมี
กำรเปล่ียนแปลงในทำงกำรเมือง 
 “กำรปรบัโครงสรำ้งทำงกำรเมือง ไม่ไดห้มำยควำมว่ำผูบ้ริหำรเดิมจะไม่สำมำรถกลับมำไดอี้ก บุคคลท่ี
เขำ้ใจชำวบำ้น เขำ้ใจชำวชนบท เขำ้ใจ ส.ส. ย่อมไดร้บัคะแนนนิยมในพรรค ทัง้ท่ำนหวัหนำ้พรรค เลขำธิกำรพรรค 
หรือท่ำนประธำนยทุธศำสตรข์องพรรค ก็สำมำรถกลบัเขำ้มำเป็นผูบ้ริหำรสงูสุดของพรรคไดอี้กเช่นกนั กำรลำออก
ของกรรมกำรบรหิำรพรรคพลงัประชำรฐั เพ่ือใหมี้กำรเลือกตัง้กรรมกำรชดุใหม ่เปรียบเสมือนแกว้ท่ีตกผลึกแลว้ และ
ก ำลงัจะถกูเจียระไนใหมี้มลูคำ่สงูขึน้” นำยสมศกัดิ ์กลำ่ว 

 นำยสมศกัดิ์ กล่ำวอีกว่ำ ขอฝำกสมำชิกของพรรคพลงัประชำรฐัทุกท่ำน หยุดในสิ่งท่ีอำจจะท ำให้สังคม
เขำ้ใจผิด จำกกำรสมัภำษณ ์พดูคยุ หรือสรำ้งเครื่องมือกำรส่ือสำรทำงสงัคมซึ่งอำจท ำลำยขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อ
ประชำชน หรือบำ้นเมือง และอำจจะเป็นกำรท ำลำยพรรคในทำงออ้ม ซึ่งโดยปกตแิลว้ ส.ส. ของพรรคจะมีขอ้มลูของ
ประชำชนในพืน้ท่ีอยูม่ำกแลว้ เรำสำมำรถใชโ้อกำสนีไ้ปรบัฟังเพิ่มเตมิว่ำ ขอ้มลูท่ีมีอยูมี่กำรเปล่ียนแปลงไปมำกนอ้ย
แคไ่หน อย่ำงไร แลว้น ำกลบัมำช่วยกนัสรำ้งนโยบำยพรรคท่ีส่งผลดีต่อประชำชนอย่ำงแทจ้ริง ในหว้งเวลำของกำร
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ปรบัเปล่ียนผูบ้ริหำรนี ้จะท ำใหเ้รำไดน้โยบำยเก่ำผสมใหมท่ี่ดีถกูใจพ่ีนอ้งประชำชน และสิ่งท่ีเรำตอ้งกำรคือกำรเป็น
พรรคกำรเมืองอนัดบั 1 ของประเทศก็จะอยูไ่มไ่กล  
 เม่ือถำมว่ำ ขณะนีมี้หลำยกลุ่มสนบัสนุนใหพ้ล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธำนยุทธศำสตรพ์รรค ขึน้เป็น
หวัหนำ้พรรคคนใหม ่นำยสมศกัดิ ์กลำ่ววำ่ กำรปรบัโครงสรำ้งของพรรคทกุคนมีโอกำสเขำ้มำท ำงำนใหม ่ไมใ่ชค่นใด
คนหนึ่ง และใครท่ีเขำ้ใจและน ำเสนอในส่วนท่ีเรำสำมำรถตอบสนองใหก้ับประชำชนและประเทศชำติ คนนัน้ก็จะ
ไดร้บักำรยอมรบั ไมว่ำ่จะเป็นพล.อ.ประวิตร หรือใครก็ตำมเป็นไปไดท้ัง้นัน้  
 เม่ือถำมว่ำ ขณะนีพ้ล.อ.ประวิตรมีควำมเหมำะสมเป็นหวัหนำ้พรรคใช่หรือไม่ นำยสมศกัดิ์ กล่ำวว่ำ ตน
ก ำลงัฟังอยู่ว่ำท่ำนใดท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของสงัคมและพ่ีนอ้งประชำชนในประเทศไดดี้ ซึ่งพล.อ.ประวิตรก็มี
จดุแข็งในกำรท่ีจะน ำนโยบำยของพรรคไปน ำเสนอใหร้ฐับำล อำจเป็นสำยท่ีจะสมัพนัธแ์ละมีกำรส่ือสำรท่ีชดัเจนใน
กำรแกไ้ขปัญหำ เรำอยำกใหพ้รรคของเรำเป็นองคก์รท่ีไดร้บักำรยอมรบัก็ตอ้งปรบัทกุแนวทำง 

 ถำมถึงจุดอ่อนของพล.อ.ประวิตร ถ้ำเขำ้มำเป็นหัวหนำ้พรรคจะถูกมองว่ำ เป็นรฐับำลของคสช.  นำย
สมศกัดิ์ กล่ำวว่ำ กำรเลือกของสมำชิกพรรคไม่ใช่มีแค่ส.ส.เพียงอย่ำงเดียว อำจมีตวัแทนพรรคในระดบัจังหวัด 
ตวัแทนสำขำพรรค ส.ส. และพ่ีนอ้งประชำชนท่ีเป็นสมำชิกพรรคมำเลือก ดงันัน้ กำรเลือกจึงอยู่ท่ีคนส่วนรว่ม ไม่ใช่
กลุม่ใดกลุม่หนึ่ง ส.ส.อำจจะเลือกพล.อ.ประวิตร ตนไมท่รำบ มนัเป็นเลือกของคนส่วนรว่ม ในตวัพล.อ.ประวิตรมีจุด
แข็งหลำยจดุ วนันีอ้ำจจะไม่สำมำรถเปล่ียนอะไรไดต้ำมใจทัง้หมด เพรำะไมมี่อะไรท่ีจะสมบรูณ์แบบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์
ตนคดิวำ่สมำชิกคงมีกำรกลั่นกรองในวนัเลือกตัง้ได ้

 เม่ือถำมถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง นำยสมศักดิ์และนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี รมว.
ยตุิธรรม ชีแ้จงว่ำ ยงัคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง แตว่นันีผู้บ้ริหำรของพรรคตอ้งเลือกไปตำมแนวทำงหรือ
แนวนโยบำยท่ีเรำคดิหรือด ำเนินกำร ซึ่งมองวำ่ ประชำชนเป็นเปำ้หมำยท่ีตนปรำรถนำตอ้งกำรใหเ้ขำมีควำมสขุ สว่น
นำยสมคดิท่ีมีท่ำทีนอ้ยใจนัน้ นำยสมคดิเคยพดูในสภำว่ำ ไมไ่ดเ้ป็นสำมมิตร แลว้จะเอำทำ่นมำเก่ียวกบัสำมมิตรได้
อยำ่งไร ท่ีส  ำคญัเรำไดส้ลำยสำมมิตรไปแลว้ 

 เม่ือถำมอีกว่ำ กำรเปล่ียนแปลงคณะกก.บห.ครัง้นีถ้กูโยงไปถึงกำรปรบัครม. นำยสมศกัดิ ์กลำ่วว่ำ แน่นอน
อำจเป็นเช่นนัน้ เพรำะโครงสรำ้งของรฐับำล นำยกรฐัมนตรีไดแ้บง่โควตำกระทรวงตำ่งๆใหแ้ตล่ะพรรคกำรเมือง ซึ่ง
พรรคเหล่ำนัน้ตอ้งไปดแูต่ละกระทรวงใหเ้ป็นประโยชนม์ำกท่ีสุด แต่บำงส่วนท่ีไม่อำจตอบสนองประชำชนไดต้อ้ง
อำศยัโควตำกลำงท่ีมีอยู่ ขอเรียนว่ำตนดีกับทุกคน ไม่เป็นปัญหำ ท่ีท ำกำรเมืองมำจนถึงทุกวนันีเ้พรำะตอ้งกำรให้
ประชำชนท่ีเรำไปบรหิำรในกระทรวงนัน้มีควำมสขุ และเป็นไปตำมนโยบำยของนำยกรฐัมนตรี 
 ส่วนกรณีท่ีเกิดกำรปรบัเปล่ียนแลว้ท ำใหเ้กิดคนบำงกลุ่มในพรรคไม่พอใจ จนจะไปตัง้พรรคใหม่นัน้ นำย
สมศกัดิ์ มองว่ำ คงขำดใจตำยก่อน เพรำะรฐับำลเดินมำ 1 ปี ดงันัน้กว่ำจะเลือกตัง้ก็อีก 3 ปี พรอ้มเช่ือว่ำ รฐับำล
ภำยใตก้ำรน ำของพล.อ.ประยุทธ ์จะอยู่ครบ 4 ปี เน่ืองจำกกระแสควำมนิยมดีขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ขณะเดียวกันตน
มองว่ำ พล.อ.ประยทุธ ์นัน้เป็นนำยกรฐัมนตรีท่ีสำมำรถชีแ้จงและตอบถึงปัญหำของประชำชนและส.ส.ในสภำไดดี้
ท่ีสดุ รวมถึงเป็นนำยกรฐัมนตรี ท่ีขยนัท่ีสดุตัง้แตต่นไดท้  ำงำนกำรเมืองมำ 
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 เม่ือถำมว่ำ กรรมกำรบริหำรพรรคท่ีย่ืนลำออกในควำมเป็นจริงนัน้มีมำกกว่ำ 18 คนหรือไม่ นำยสมศกัดิ์ 
ตอบว่ำ เป็นเรื่องเทคนิคทำงกฎหมำย เพรำะกึ่งหนึ่งคือ 17 คน ดงันัน้แค ่18 คนก็เพียงพอแลว้ ซึ่งถำ้ออกเกือบหมด 
ก็ดูเหมือนไม่ให้ก ำลังใจกัน เพรำะแต่ละคนท่ีบริหำรมำ ก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ  ดังนั้นขออย่ำน ำตัวเลขไป
วิเครำะห ์เพรำะผิดหมด 

 เม่ือถำมว่ำ ท่ีผ่ำนมำพล.อ.ประวิตรถกูวิพำกษวิ์จำรณใ์นดำ้นควำมโปรง่ใส เช่น กรณียืมนำฬิกำเพ่ือน หำก
ไดเ้ป็นหวัหนำ้พรรคจะท ำใหพ้ลงัประชำรฐัไดห้รือเสียมำกกว่ำกัน นำยสมศกัดิ ์กล่ำวว่ำ ผูมี้สิทธ์ิเลือกคณะกก.บห.
ชดุใหม ่ตอ้งมองในภำพรวมวำ่พรรคจะไดป้ระโยชนอ์ยำ่งไร จดุแข็งก็มีตำมท่ีไดบ้อกไวข้ำ้งตน้  
 “ดูแลว้พล.อ.ประวิตรไม่ไดอ้ยำกเป็น ถ้ำจะเป็นก็เพรำะสมำชิกรอ้งขอมำกกว่ำ ถ้ำคนไม่อยำกเป็น แต่
จ  ำเป็นตอ้งเป็นก็คงไม่อยู่ถึง 5 ปี เป็นเรื่องท่ีเรำจินตนำกำรไป ท่ำนอำจเป็นเพ่ือสรำ้งบรรทดัฐำนอะไรก็แลว้แต ่เอำ
เป็นว่ำทุกอย่ำงคงไม่ไดส้มหวังรอ้ยเปอรเ์ซ็นต์หรอก อะไรท่ีเป็นส่วนดีมำกกว่ำ อย่ำไปคิดว่ำทุกอย่ำงดีเลิศร้อย
เปอรเ์ซ็นต”์ รมว.ยตุธิรรม กลำ่ว  
 นอกจำกนี ้นำยสมศกัดิ์  ยงักล่ำวถึงกรณีท่ีมีกำรวิเครำะห ์ว่ำนำยอนุชำ นำคำศยั ส.ส.ชยันำท จะขึน้เป็น
เลขำธิกำรพรรคคนใหมว่ำ่ ก็เป็นตวัเลือกหนึ่ง แตก็่ขึน้อยูก่บักำรสนบัสนนุของสมำชิกทัง้หมด 

 

อำ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/496864/preview 
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วันท่ี 3 มิถุนำยน 2563 - 15:38 น. 

‘ณัฐวุฒิ’ แฉ รบ.ทาบนักการธนาคารอักษร ป.ปลา เสียบแทนทีมสมคิด เผยศึก พปชร.เปน็
เรื่องโคถึกไล่ขวิดโคนม 

 
 
 
 
 
“ณัฐวุฒ”ิ แฉรบ.ทาบนักการธนาคารอักษร ป.ปลา เสียบแทนทีมสมคิด เผยศึกพปชร.เป็นเรื่องโคถึกไล่ขวิดโคนม 
   

นำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กล่ำวในรำยกำร ‘หัวใจไม่หยุด‘เต้น’’ เผยแพร่ทำงแฟนเพจ ‘นำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ’ และยู
ทูบ ว่ำ เรื่องยุ่งๆ ที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชำรัฐ ไม่ได้เกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรเมือง กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
กำรแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ โควิดไม่เกี่ยวทั้งนั้นล่ะครับ เป็นกรณีโคถึก ไล่ขวิดโคนมโดยเฉพำะโคถึกก็หมำยถึงกลุ่มคนที่คั่ว
ต ำแหน่งรัฐมนตรี อยำกมีเก้ำอ้ีกับเค้ำบ้ำง ส่วนโคนมก็คือ ทีมเศรษฐกิจ 4 กุมำร ที่เค้ำเอำมำใช้งำนรีดนมจนหมดแล้ว
หรือต้องกำรเปลี่ยนรสชำตินม เขำก็เททิ้ง 
ที่จริงเหตุกำรณ์จะไม่เดินมำถึงตรงนี้ถ้ำคุณอุตตม คุณสนธิรัตน์และพวก ตัดสินใจลำออกทันทีที่ผู้มีบำรมีตัวจริงในพรรค
ส่งเสียงกระซิบ แต่เมื่อปักหลักสู้ มีกำรก่อหวอดรวมพล ส.ส.ตบเท้ำแสดงพลังก็เลยมีค ำสั่งให้กรรมกำรบริหำรพรรค
ลำออก ตบหน้ำกันกลำงสำยตำประชำชน ศึกนี้ถ้ำเป็นมวย ชกกันไม่ได้ครับ น้ ำหนักห่ำงไกลกันหลำยสิบปอนด์ ทำงฝ่ำย
คุณอุตตม คุณสนธิรัตน์ ให้สัมภำษณ์สื่อมวลชนว่ำไม่เห็นด้วยกับกำรเปลี่ยนแปลง 
อยากฟังเสียง ส.ส. 
จะรอฟังให้ช้ ำเพ่ิมท ำไมครับ ก็มันชัดอยู่แล้วว่ำฝ่ำยที่เททิ้ง เค้ำกุมสภำพเบ็ดเสร็จ กรรมกำรบริหำรที่พร้อมยื่นใบลำออก
มีมำกกว่ำ 18 คน แต่ที่โชว์มำแค่ 18 ก็เพ่ือให้เกินครึ่ง ตำมข้อบังคับพรรคเท่ำนั้น ชื่อ 2-3 คนที่ไม่ปรำกฏในใบลำออก 
ล้วนแล้วแต่เป็นตัวเป้ำที่จะเข้ำมำเป็นรัฐมนตรี 
ถ้ำผมเป็น 4 กุมำรวันนี้ คิดอย่ำงเดียวคือต้อง 4×100 ครับ วิ่งผลัดออกจำกพรรคโดยทันที รอนำนจะช้ ำหนัก ยึกยักจะ
เละกว่ำนี้ แต่ส ำหรับประชำชนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรำเลยแม้แต่น้อยนะครับ  เค้ำจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงกัน
อย่ำงไร ไม่ได้เกิดจำกพ้ืนฐำนผลประโยชน์ของประชำชนเป็นโจทย์ทำงกำรเมืองเรื่องเก้ำอ้ีรัฐมนตรีของหลำยคนเท่ำนั้น 
ฝ่ำยที่ต้องกำรเปลี่ยนกรรมกำรบริหำรก็อยำกเข้ำมำเป็นรัฐมนตรีบ้ำง  ฝ่ำยที่นั่งเป็นกรรมกำรบริหำรที่ไม่ยอมลำออก
เพรำะกลัวจะกระทบกับต ำแหน่งรัฐมนตรี 4 กุมำรมีเก้ำอ้ีนั่งใน ครม. ก็เพรำะท ำหน้ำที่กรรมกำรบริหำรพรรค ถ้ำหลุด
จำกกรรมกำรบริหำร ก็จะเป็นอันตรำยต่อเก้ำอ้ีรัฐมนตรี เรื่องมันมีอยู่เท่ำนี้ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4-%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD.jpg
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ดังนั้น สถำนกำรณ์จึงยังไม่จบนะครับ จนกว่ำจะไปสู่กำรปรับครม. แม้นำยกรัฐมนตรีจะบอกว่ำ ยังไม่คิด ยัง
ไม่ใช่เวลำนี้ แต่เชื่อขนมกินได้ครับว่ำ กำรปรับ ครม. จะเกิดขึ้นในไม่ช้ำ -‘3ป.’ ไม่แตกง่ำยๆ ดูท่ำทีจำกกำรให้สัมภำษณ์
ของฝ่ำย 4 กุมำร ยังคำดหวังนำยรัฐมนตรีจะตัดสินใจอุ้มให้ได้อยู่ต่อ ตรงนี้ต้องเข้ำใจควำมจริงนะครับว่ำ เรื่องที่เกิดขึ้น
ในพรรคพลังประชำรัฐ ถ้ำหำก 3 ป. ไม่รู้ไม่เห็นด้วยกัน ไม่มีทำงมำถึงวันนี้ได้ แม้ช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ จะมีข่ำวลือ
กระเส็นกระสำยเรื่องกำรขบเหลี่ยมกันระหว่ำง ป.ใหญ่ พล.อ.ประวิตร กับ ป.เล็ก พล.อ.ประยุทธ์ 
แต่ถึงที่สุด คนกลุ่มนี้จะไม่มีทำงแตกแยกกัน เพรำะกำรรวมศูนย์ควำมสัมพันธ์ รวมศูนย์อ ำนำจ หมำยถึงสถำนะทำง
กำรเมืองที่จะรักษำอ ำนำจเอำไว้ได้ กำรคิดจะเปลี่ยนกรรมกำรบริหำร เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจ ไม่ใช่เป็นเรื่องเพ่ิงเกิด ก่อน
สถำนกำรณ์โควิดระบำด ผู้มีอ ำนำจในพรรคในรัฐบำลเดินสำยเจรจำทำบทำมนักบริหำร นักกำรเงิน นักกำรธนำคำรเข้ำ
มำท ำหน้ำที่ในทีมเศรษฐกิจกันแล้ว 

ไม่รู้จะเป็นเพรำะโฉลก ป.ปลำ มำแรงหรือเปล่ำนะครับ 3 ป. จึงไปทำบทำมนักกำรธนำคำรชื่อย่อ ป.ปลำ อย่ำง
น้อย 2 คน แต่ ณ วันนั้น ป.ปลำ ทั้ง 2 คนยังไม่ตอบรับ แต่เวลำเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน ไม่แน่ว่ำถึงวันนี้เมื่อมีควำมชัดเจน
ว่ำทีมเศรษฐกิจ 4 กุมำรต้องออกไป ป.ใด ป.หนึ่งอำจจะตกลงใจแล้วก็ได้ หรืออำจจะมีตัวเลือกอ่ืนๆ ซึ่งคนกำรเมือง
กระซิบกระซำบกันมำระยะหนึ่งแล้วว่ำจะมีกำรเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ 
เรื่องนี้จึงไม่ได้ส่งผลกระทบแค่คุณอุตตม คุณสนธิรัตน์หรือคุณสุวิทย์เท่ำนั้นครับ แต่โดนไล่ลงมำตั้งแต่ดร.สมคิดเลย
ทีเดียว ถ้ำรัฐบำลเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจยำมนี้ก็เท่ำกับรับสำรภำพต่อประชำชนว่ำกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนเศรษฐกิจ กำร
แก้ไขปัญหำปำกท้องประชำชนที่ผ่ำนมำเป็นเรื่องไร้ผลงำน ไม่มีรำคำ 
ก็เหตุกำรณ์ข้ำงหน้ำที่จะไปเจอคือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดที่เรำเคยพบ 
วิกฤตต้มย ำกุ้ง วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไม่เคยเจอหนักเท่ำนี้ ถ้ำทีมเศรษฐกิจแน่จริงยังต้องท ำงำนต่อ กำรเปลี่ยนแปลงจึง
เท่ำกับชี้ว่ำรับมือสถำนกำรณ์ไม่ไหว ทั้งหมดจึงเป็นกำรเมืองเรื่องอ ำนำจ ส ำหรับประโยชน์ของประชำชนและ
ประเทศชำติ นับวันยิ่งห่ำงไกล 
ส ำหรับคนที่เคยเรียกร้องกำรปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ถึงวันนี้ แบบนี้ ผมว่ำไม่ใช่แน่ๆ นี่ไม่ใช่นิวนอร์มอล นี่คือ
โอลด์นอร์มอลทำงกำรเมือง เวรี่เวรี่เวรี่โอลด์นอร์มอล เป็นวิถีกำรเมืองที่ย้อนหลังไปหลำย 10 ปี มีกำรยึดอ ำนำจคณะผู้
เผด็จกำรสืบทอดอ ำนำจโดยกำรตั้งพรรคกำรเมือง แล้วก็เกิดควำมขัดแย้งทำงอ ำนำจ แย่งชิงผลประโยชน์ทำงกำรเมือง 
ปรำกฏแก่สำยตำประชำชน ส ำหรับ พล.อ.ประวิตรและคณะถึงเวลำต้องร้องเพลงนี้ (สิบล้อมำแล้ว/นกแล) 

ส่วน ดร.สมคิด และ 4 กุมำรคงต้องเป็นผลงำนเพลงของแสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ครับ(หิ้วกระเป๋ำ/แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์) นี่
คือควำมจริงทำงกำรเมืองและเรื่องคงจะไม่จบลงไปง่ำยๆ เพรำะผมเชื่อว่ำถึงที่สุดฝ่ำยที่ถูกเล่นงำนก็คงพยำยำมจะพลิก
เกมสู้ แม้จะไม่มีประตูสู้ได้ แต่อย่ำลืมนะครับส ำหรับ ดร.สมคิด และคณะ นี่เป็นเหมือนรถไฟกำรเมืองเที่ยวสุดท้ำย
เจ็บน่ะเจ็บแน่ แต่คงก ำลังคิดว่ำจะจบแบบไหน ให้เจ็บน้อยที่สุดและพอจะเดินต่อได้  
-ข่ำวลือหลังปรับ ครม. มีคนถำมผมว่ำ ถ้ำปรับ ครม.แล้ว จะต้องเปลี่ยนนำยกรัฐมนตรีเป็น พล.อ.ประวิตรด้วยไหม  ผม
ว่ำไม่อ่ะครับ นำยกรัฐมนตรียังเป็น พล.อ.ประยุทธ์นั่นแหละมำถึงวันนี้จะอยำกหรือไม่อยำก ไม่ทรำบนะครับ แต่ผมคิด
ว่ำ พล.อ.ประวิตรเดินห่ำงจำกเก้ำอ้ีนำยกรัฐมนตรีมำแล้ว 
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แต่กำรขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ เพรำะเป็นตัวจริง ทนเสียงปี่กลอง ทนเสียงเรียกร้องของน้องๆ ในพรรคไม่
ไหว คนไปเชียร์ ไปป้อไปยอทุกวัน เคลิ้มได้เหมือนกันนะครับ มีกระแสข่ำวเลยเถิดไปถึงขั้นว่ำ ส.ส.เพ่ือไทยหลำยสิบคน
จะยกขบวนย้ำยข้ำงมำเป็นก ำลังหนุนในรัฐบำล 
วันนี้ผมไม่ได้เป็นสมำชิกพรรคเพ่ือไทยนะครับ แต่ถ้ำมองเข้ำไป แม้ว่ำจะมีกระแสข่ำวควำมขัดแย้ง มีแรงกระเพ่ือมกันอยู่ 
แต่ไม่น่ำจะถึงขั้นยกขบวนไปอยู่กับรัฐบำล ผมยังให้น้ ำหนักเรื่องจุดยืนทำงกำรเมืองของพรรคเพ่ือไทยและโดยส่วนตัว 
ไม่เชื่อว่ำจะเป็นอย่ำงง้ันได ้
“แต่ถ้ำเกิดหอบผ้ำหอบผ่อนหนีตำมพลังประชำรัฐไปจริงๆ นี่ก็อีกโอลด์นอร์มอลนะครับ ไม่ใช่โควิด -19 เรียกว่ำ โรคห่ำ
ล้วนๆ ช่วงนี้โควิดยังไม่หมด บำงคนอำจจะบอกว่ำไม่ควรพูดเรื่องกำรเมือง จะให้ผมท ำยังไงล่ะครับ ก็พรรคพลังประชำ
รัฐเค้ำเล่นกำรเมืองกันอึกทึกครึกโครมกันขนำดนี้” นำยณัฐวุฒิกล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2213866 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2213866
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วันพุธ ที่ 3 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 15.53 น 

'ดร.เวทิน' ชี้เปรี้ยง 'พปชร.' รอเวลาแตก สะท้อนความล้มเหลวปฏริูปการเมือง. 

 
 
 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2563 ดร.เวทิน ชำติกุล ผอ.สถำบันทิศทำงไทย โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟชบุ๊ก แสดงควำม
คิดเห็นกรณีปัญหำคสำมขัดแย้งภำยในของพรรคพลังประชำรัฐ โดยมีเนื้อหำดังนี้ พรรคพลังประชำรัฐคือพรรคท่ีรอเวลำ
แตกมำกกว่ำที่จะเป็นสถำบันทำงกำรเมือง ในทำงอุดมกำรณ์พรรคพลังประชำรัฐคือควำมล้มเหลวอย่ำงสิ้นเชิงในกำร
ปฏิรูปกำรเมือง 
 เมื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเลือกตั้งปัจจัยเรื่อง ชัยชนะทำงกำรเมือง กลุ่มกำรเมืองเก่ำ ผลประโยชน์ทำงกำรเมือง
กลำยเป็น "ปัจจัยที่จ ำเป็น" ต่อกำรได้เป็นรัฐบำล(เพ่ือมิให้อ ำนำจตกอยู่ในมือกลุ่มกำรเมืองในเครือข่ำยทักษิณ-ธนำธร)
อันท ำให้ข้ออ้ำงของกำรยึดอ ำนำจและพันธะสัญญำของคสช.ที่ให้ไว้ในกำรปฏิรูปกำรเมืองไม่สำมำรถเป็นไปได้จริงและ
ท ำให้กำรเมืองไทยเวียนกลับสู่วังวนอุบำทว์แบบเดิม 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/496877/preview 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/496877/preview
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พุธที่ 3 มิถุนำยน 2563 เวลำ 16.03 น. 

ชี ้สนช. ไมใ่ช่ส.ส.-ส.ว.แค่ท าหน้าที่สมาชิกรัฐสภาระหว่างช่วงปฏิวัติ 

 
“สมชาย” ระบุหากร้องศาลรธน. แล้วผลสรุปว่าใช่ 80 ส.ว.หลุดเก้าอี้ด้วย แต่เชื่อว่าไม่มีทางเป็นไปได้ 
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นำยสมชำย แสวงกำร สมำชิกวุฒิสภำ กล่ำวถึงกำรตีควำมว่ำ  สนช.เป็น ส.ส. ส.ว. และข้ำรำชกำร
กำรเมืองหรือไม่ว่ำ ยืนยันว่ำ ก่อนวุฒิสภำจะโหวตเมื่อวันที่ 26 พ.ค. ไม่มีกำรพูดถึงประเด็นนี้ และยืนยันว่ำ สนช.ไม่ใช่ 
ส.ส. และ ส.ว. 
 แต่สนช. ท ำหน้ำที่สมำชิกรัฐสภำระหว่ำงช่วงปฏิวัติ ถือเป็นองค์ประกอบ ไม่เหมือนส.ส. และส.ว. เพรำะอนุโลม
ให้ข้ำรำชกำร ผบ.เหล่ำทัพ ผู้พิพำกษำ มำเป็น สนช.ได้ อีกทั้งสนช.ก็ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองด้ วย แต่คือเจ้ำหน้ำที่
รัฐที่มำท ำหน้ำที่แทน ส.ส. และส.ว. เท่ำนั้น 
 ส่วนกำรตีควำมของคณะกรรมสรรหำ กสม. ที่เคยตีควำมกรณี พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกลำโหม และ 
น.ส.จินตนันท์ ชญำต์ร ศุภมิตร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ ว่ำมีลักษณะ
ต้องห้ำม เพรำะเคยเป็น สนช.จำกกำรแต่งตั้งของ คสช. และพ้นจำกต ำแหน่งไม่เกิน 10 ปีนั้น แตกต่ำงจำกกรณีของ
คณะกรรมกำรสรรหำ ป.ป.ช. 
 ซึ่งมีประธำนศำลฎีกำ ประธำนศำลปกครองสูงสุด และตัวแทนจำกองค์กรอิสระ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักกฎหมำย
ตีควำมและเห็นว่ำ สนช.ไม่เป็น ส.ส. และส.ว.ดังนั้น เชื่อว่ำต่อไปหำกมีกำรสรรหำองค์กรอิสระอ่ืนๆ นักกฎหมำยต่ำงๆ ที่
อยู่ในกรรมกำรสรรหำก็จะตีควำมว่ำ สนช.ไม่เป็น ส.ส. และส.ว. 
 อย่ำงไรก็ตำม วันนี้ตั้งแต่นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ และ ส.ว.จ ำนวน 80 คนที่มำจำกสนช.จะ
หลุดเก้ำอ้ีทันที หำกมีกำรไปร้องศำลรัฐธรรมนูญแล้วผลสรุปว่ำ สนช.เป็นส.ส. และส.ว. เพรำะจะก็ท ำให้ทุกคนขำด
คุณสมบัติ แต่ส่วนตัวเชื่อว่ำไม่มีทำงเป็นไปได้....  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778004 
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พุธที่ 3 มิถุนำยน 2563 เวลำ 16.29 น. 

'เต้น'ชี้พปชร.โคถึกไล่ขวิดโคนม  
'4กุมาร'ถูกรีดนมจนหมด 

 
“ณัฐวุฒ”ิ ชี้ พปชร.โคถึก ไล่ขวิดโคนม 4 กุมารถูกรีดนมจนหมดแล้วเททิ้ง ระบุ 3 ป.ไม่แตกแยก "เต้น"เชื่อส.ส.เพื่อ
ไทยไม่หอบผ้าหนีตามพปชร. 
 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กล่ำวในรำยกำร “หัวใจไม่หยุดเต้น’’ เผยแพร่ทำงเฟซบุ๊กและยูทูป “นำย
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” โดยระบุว่ำ เรื่องยุ่งๆ ที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชำรัฐ ไม่ได้เกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรเมือง กำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ กำรแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ โควิดไม่เกี่ยวทั้งนั้นล่ะ เป็นกรณีโคถึก ไล่ขวิดโคนมโดยเฉพำะ โคถึกก็
หมำยถึงกลุ่มคนที่คั่วต ำแหน่งรัฐมนตรี อยำกมีเก้ำอ้ีกับเค้ำบ้ำง ส่วนโคนมก็คือ ทีมเศรษฐกิจ 4 กุมำร ที่เค้ำเอำมำใช้งำน
รีดนมจนหมดแล้วหรือต้องกำรเปลี่ยนรสชำตินม เขำก็เททิ้ง 
 นำยณัฐวุฒิ กล่ำวอีกว่ำที่จริงเหตุกำรณ์จะไม่เดินมำถึงตรงนี้ถ้ำนำยอุตตม นำยสนธิรัตน์และพวก ตัดสินใจ
ลำออกทันทีที่ผู้มีบำรมีตัวจริงในพรรคส่งเสียงกระซิบ แต่เมื่อปักหลักสู้ มีกำรก่อหวอดรวมพล ส.ส.ตบเท้ำแสดงพลัง ก็
เลยมีค ำสั่งให้กรรมกำรบริหำรพรรคลำออก ตบหน้ำกันกลำงสำยตำประชำชน ศึกนี้ถ้ำเป็นมวย ชกกันไม่ได้ น้ ำหนัก
ห่ำงไกลกันหลำยสิบปอนด์ ทำงฝ่ำยนำยอุตตม นำยสนธิรัตน์ ให้สัมภำษณ์สื่อมวลชนว่ำไม่เห็นด้วยกับกำรเปลี่ยนแปลง 
อยำกฟังเสียงส.ส.จะรอฟังให้ช้ ำเพ่ิมท ำไม ก็มันชัดอยู่แล้วว่ำฝ่ำยที่เททิ้ง เค้ำกุมสภำพเบ็ดเสร็จ กรรมกำรบริหำรที่พร้อม
ยื่นใบลำออกมีมำกกว่ำ 18 คน แต่ที่โชว์มำแค่ 18 ก็เพ่ือให้เกินครึ่ง ตำมข้อบังคับพรรคเท่ำนั้น ชื่อ 2-3 คนที่ไม่ปรำกฏ
ในใบลำออก ล้วนแล้วแต่เป็นตัวเป้ำที่จะเข้ำมำเป็นรัฐมนตรี 
 “ถ้ำผมเป็น 4 กุมำรวันนี้ คิดอย่ำงเดียวคือต้อง 4x100 ครับ วิ่งผลัดออกจำกพรรคโดยทันที รอนำนจะช้ ำหนัก 
ยึกยักจะเละกว่ำนี้ แต่ส ำหรับประชำชนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรำเลยแม้แต่น้อยนะครับ เค้ำจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง
กันอย่ำงไร ไม่ได้เกิดจำกพ้ืนฐำนผลประโยชน์ของประชำชนเป็นโจทย์ทำงกำรเมืองเรื่องเก้ำอ้ีรัฐมนตรีของหลำยค น
เท่ำนั้น”นำยณัฐวุฒิกล่ำว 
 นำยณัฐวุฒิกล่ำว กล่ำวว่ำ ฝ่ำยที่ต้องกำรเปลี่ยนกรรมกำรบริหำรก็อยำกเข้ำมำเป็นรัฐมนตรีบ้ำง ฝ่ำยที่นั่งเป็น
กรรมกำรบริหำรที่ไม่ยอมลำออกเพรำะกลัวจะกระทบกับต ำแหน่งรัฐมนตรี 4 กุมำรมีเก้ำอ้ีนั่งในครม. ก็เพรำะท ำหน้ำที่
กรรมกำรบริหำรพรรค ถ้ำหลุดจำกกรรมกำรบริหำร ก็จะเป็นอันตรำยต่อเก้ำอ้ีรัฐมนตรี เรื่องมันมีอยู่เท่ำนี้ ดังนั้น 
สถำนกำรณ์จึงยังไม่จบจนกว่ำจะไปสู่กำรปรับครม. แม้นำยกรัฐมนตรีจะบอกว่ำ ยังไม่คิด ยังไม่ใช่เวลำนี้ แต่เชื่อขนมกิน
ได้ว่ำกำรปรับครม. จะเกิดขึ้นในไม่ช้ำ 
 นำยณัฐวุฒิ กล่ำวว่ำ 3ป.ไม่แตกง่ำยๆ ดูท่ำทีจำกกำรให้สัมภำษณ์ของฝ่ำย 4 กุมำร ยังคำดหวังนำยรัฐมนตรีจะ
ตัดสินใจอุ้มให้ได้อยู่ต่อ ตรงนี้ต้องเข้ำใจควำมจริงว่ำ เรื่องที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชำรัฐ ถ้ำหำก 3 ป. ไม่รู้ไม่เห็น
ด้วยกัน ไม่มีทำงมำถึงวันนี้ได้ แม้ช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ จะมีข่ำวลือกระเส็นกระสำยเรื่องกำรขบเหลี่ยมกันระหว่ำง ป.ใหญ่ 
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พล.อ.ประวิตร กับ ป.เล็ก พล.อ.ประยุทธ์ แต่ถึงที่สุด คนกลุ่มนี้จะไม่มีทำงแตกแยกกัน เพรำะกำรรวมศูนย์ควำมสัมพันธ์ 
รวมศูนย์อ ำนำจ หมำยถึงสถำนะทำงกำรเมืองที่จะรักษำอ ำนำจเอำไว้ได้ 
 นำยณัฐวุฒิ กล่ำวว่ำ กำรคิดจะเปลี่ยนกรรมกำรบริหำร เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจ ไม่ใช่เป็นเรื่องเพ่ิงเกิด ก่อน
สถำนกำรณ์โควิดระบำด ผู้มีอ ำนำจในพรรคในรัฐบำลเดินสำยเจรจำทำบทำมนักบริหำร นักกำรเงิน นักกำรธนำคำรเข้ำ
มำท ำหน้ำที่ในทีมเศรษฐกิจกันแล้ว ไม่รู้จะเป็นเพรำะโฉลกป.ปลำมำแรงหรือไม่ 3 ป. จึงไปทำบทำมนักกำรธนำคำรชื่อ
ย่อ ป.ปลำ อย่ำงน้อย 2 คน แต่ ณ วันนั้น ป.ปลำ ทั้ง 2 คนยังไม่ตอบรับ แต่เวลำเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน ไม่แน่ว่ำถึงวันนี้
เมื่อมีควำมชัดเจนว่ำทีมเศรษฐกิจ 4 กุมำรต้องออกไป ป.ใดป.หนึ่งอำจจะตกลงใจแล้วก็ได้ หรืออำจจะมีตัวเลือกอ่ืนๆ ซึ่ง
คนกำรเมืองกระซิบกระซำบกันมำระยะหนึ่งแล้วว่ำจะมีกำรเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ 
 นำยณัฐวุฒิ กล่ำวอีกว่ำ เรื่องนี้จึงไม่ได้ส่งผลกระทบแค่นำยอุตตม นำยสนธิรัตน์หรือนำยสุวิทย์เท่ำนั้น แต่โดนไล่
ลงมำตั้งแต่นำยสมคิดเลยทีเดียว ถ้ำรัฐบำลเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจยำมนี้ก็เท่ำกับรับสำรภำพต่อประชำชนว่ำกำรขับเคลื่อน
งำนด้ำนเศรษฐกิจ กำรแก้ไขปัญหำปำกท้องประชำชนที่ผ่ำนมำเป็นเรื่องไร้ผลงำน ไม่มีรำคำก็เหตุกำรณ์ข้ำงหน้ำที่จะไป
เจอคือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดที่เรำเคยพบ 
 “ส ำหรับคนที่เคยเรียกร้องกำรปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ถึงวันนี้ แบบนี้ ผมว่ำไม่ใช่แน่ๆ นี่ไม่ใช่นิวนอร์
มอล นี่คือโอลด์นอร์มอลทำงกำรเมือง เวรี่เวรี่เวรี่โอลด์นอร์มอล เป็นวิถีกำรเมืองที่ย้อนหลังไปหลำย 10 ปี มีกำรยึด
อ ำนำจคณะผู้เผด็จกำรสืบทอดอ ำนำจโดยกำรตั้งพรรคกำรเมือง แล้วก็เกิดควำมขัดแย้งทำงอ ำนำจ แย่งชิงผลประโยชน์
ทำงกำรเมือง ปรำกฏแก่สำยตำประชำชน ส ำหรับพล.อ.ประวิตรและคณะถึงเวลำต้องร้องเพลงนี้สิบล้อมำแล้ว ส่วนนำย
สมคิดและ 4 กุมำรคงต้องเป็นผลงำนเพลงของแสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ เพลงหิ้วกระเป๋ำ” นำยณัฐวุฒิกล่ำว 
  นำยณัฐวุฒิ กล่ำวว่ำ นี่คือควำมจริงทำงกำรเมืองและเรื่องคงจะไม่จบลงไปง่ำยๆ เพรำะตนเชื่อว่ำถึ งที่สุดฝ่ำยที่
ถูกเล่นงำนก็คงพยำยำมจะพลิกเกมสู้ แม้จะไม่มีประตูสู้ได้ แต่อย่ำลืมส ำหรับนำยสมคิดและคณะ นี่เป็นเหมือนรถไฟ
กำรเมืองเที่ยวสุดท้ำย เจ็บน่ะเจ็บแน่ แต่คงก ำลังคิดว่ำจะจบแบบไหน ให้เจ็บน้อยที่สุดและพอจะเดินต่อได้ ข่ำวลือหลัง
ปรับครม. มีคนถำมผมว่ำ ถ้ำปรับครม.แล้ว จะต้องเปลี่ยนนำยกรัฐมนตรีเป็นพล.อ.ประวิตร ด้วยไหม ตนว่ำไม่ 
นำยกรัฐมนตรียังเป็นพล.อ.ประยุทธ์  มำถึงวันนี้จะอยำกหรือไม่อยำก ไม่ทรำบแต่ตนคิดว่ำพล.อ.ประวิตร เดินห่ำงจำก
เก้ำอ้ีนำยกรัฐมนตรีมำแล้ว แต่กำรขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ เพรำะเป็นตัวจริง ทน เสียงปี่กลอง ทนเสียง
เรียกร้องของน้องๆ ในพรรคไม่ไหว คนไปเชียร์ ไปป้อไปยอทุกวัน เคลิ้มได้เหมือนกัน 
 “มีกระแสข่ำวเลยเถิดไปถึงขั้นว่ำส.ส.เพ่ือไทยหลำยสิบคนจะยกขบวนย้ำยข้ำงมำเป็นก ำลังหนุนในรัฐบำล วันนี้
ตนไม่ได้เป็นสมำชิกพรรคเพื่อไทย แต่ถ้ำมองเข้ำไป แม้ว่ำจะมีกระแสข่ำวควำมขัดแย้ง มีแรงกระเพ่ือมกันอยู่ แต่ไม่น่ำจะ
ถึงขั้นยกขบวนไปอยู่กับรัฐบำล ตนยังให้น้ ำหนักเรื่องจุดยืนทำงกำรเมืองของพรรคเพ่ือไทยและโดยส่วนตัว ไม่เชื่อว่ำจะ
เป็นอย่ำงงั้นได้ แต่ถ้ำเกิดหอบผ้ำหอบผ่อนหนีตำมพลังประชำรัฐไปจริงๆ นี่ก็อีกโอลด์นอร์มอล ไม่ใช่โควิ ด-19 เรียกว่ำ 
โรคห่ำล้วนๆ ช่วงนี้โควิดยังไม่หมด บำงคนอำจจะบอกว่ำไม่ควรพูดเรื่องกำรเมือง จะให้ตนท ำยังไง ก็พรรคพลังประชำรัฐ
เขำเล่นกำรเมืองกันอึกทึกครึกโครมกันขนำดนี้”นำยณัฐวุฒิ กล่ำว....  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778015 
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เผยแพร:่ 3 มิ.ย. 2563 16:42   ปรับปรุง: 3 มิ.ย. 2563 16:49 

“สมศักดิ์” ชี้ปรับเปลี่ยนในพรรคเรื่องปกติ เปรียบ พปชร. ดั่งเจียรไนแก้วให้มีมูลค่าสูงขึ้น ชี้ 
“บิ๊กป้อม”มีจุดแข็ง 

 
 วันนี้ (3 มิ.ย.) เมื่อเวลำ 12.00 น. ที่ร้ำนกินเส้น ย่ำนสนำมบินน้ ำ นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และส.ส.
บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกำรลำออกของกรรมกำรบริหำรพรรค 18 คนว่ำ พรรคพลังประชำรัฐ เป็น
พรรคกำรเมืองใหม่ แม้ที่จริงยังไม่ใช่พรรคที่มีเสียง ส.ส. มำกที่สุดในสภำ แต่เมื่อได้รับโอกำสเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดตั้ง
รัฐบำล พรรคต้องมีกิจกรรมทำงกำรเมืองที่กระฉับกระเฉง และมุ่งมั่นเพ่ือที่จะเป็นหลักในทำงกำรเมือง ดังนั้นกำร
ปรับปรุงองค์ประกอบของพรรค คือกำรปรับพื้นฐำนของพรรคให้มีควำมหนักแน่น มั่นคงมำกขึ้น จะน ำพำพรรคไปสู่กำร
เป็นเสำหลักที่มั่นคงของประเทศต่อไป โดยควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเป็นคุณสมบัติของพรรค
กำรเมืองที่ดี ดังนั้นกำรปรับปรุงพรรคจะเกิดขึ้นไปได้เรื่อยๆ ซึ่งเป็นธรรมชำติของพรรคที่มีโครงสร้ำงที่ยืดหยุ่นสำมำรถ
รับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้ ดังตัวอย่ำงของพรรคกำรเมืองในอังกฤษไม่ว่ำจะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมหรือพรรคแรงงำน 
ก็จะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรพรรคอยู่ตลอดเวลำ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงกำรเมือง 
 "กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเมือง ไม่ได้หมำยควำมว่ำผู้บริหำรเดิมจะไม่สำมำรถกลับมำได้อีก บุคคลที่เข้ำใจ
ชำวบ้ำน เข้ำใจชำวชนบท เข้ำใจ ส.ส. ย่อมได้รับคะแนนนิยมในพรรค ทั้งท่ำนหัวหน้ำพรรค เลขำธิกำรพรรค หรือท่ำน
ประธำนยุทธศำสตร์ของพรรค ก็สำมำรถกลับเข้ำมำเป็นผู้บริหำรสูงสุดของพรรคได้อีกเช่นกัน กำรลำออกของ
กรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ เพ่ือให้มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรชุดใหม่ เปรียบเสมือนแก้วที่ตกผลึกแล้ว และก ำลัง
จะถูกเจียระไนให้มีมูลค่ำสูงขึ้น"นำยสมศักดิ์ กล่ำว 
นำยสมศักดิ์ กล่ำวอีกว่ำ ขอฝำกสมำชิกของพรรคพลังประชำรัฐทุกท่ำน หยุดในสิ่งที่อำจจะท ำให้สังคมเข้ำใจผิด จำก
กำรสัมภำษณ์ พูดคุย หรือสร้ำงเครื่องมือกำรสื่อสำรทำงสังคมซึ่งอำจท ำลำยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน หรือ
บ้ำนเมือง และอำจจะเป็นกำรท ำลำยพรรคในทำงอ้อม ซึ่งโดยปกติแล้ว ส.ส. ของพรรคจะมีข้อมูลของประชำชนในพ้ืนที่
อยู่มำกแล้ว เรำสำมำรถใช้โอกำสนี้ไปรับฟังเพ่ิมเติมว่ำ ข้อมูลที่มีอยู่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปมำกน้อยแค่ไหน อย่ำงไร แล้ว
น ำกลับมำช่วยกันสร้ำงนโยบำยพรรคที่ส่งผลดีต่อประชำชนอย่ำงแท้จริง ในห้วงเวลำของกำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรนี้ จะ
ท ำให้เรำได้นโยบำยเก่ำผสมใหม่ที่ดีถูกใจพ่ีน้องประชำชน และสิ่งที่เรำต้องกำรคือกำรเป็นพรรคกำรเมืองอันดับ 1 ของ
ประเทศก็จะอยู่ไม่ไกล 
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 เมื่อถำมว่ำ คนในพรรคต่ำงสนับสนุนพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรีขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรค นำย
สมศักดิ์ มองว่ำ กำรปรับโครงสร้ำงกรรมกำรบริหำรพรรค ทุกคนมีโอกำสที่จะเข้ำมำท ำงำนใหม่ ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง โดย
ใครที่เข้ำใจ และเสนอในส่วนที่จะตอบสนองประชำชนและประเทศชำติได้ คนนั้นก็จะได้รับกำรยอมรับ ไม่ใช่คนใดคน
หนึ่ง ส่วนในควำมเห็น พล.อ.ประวิตร เหมำะสมหรือไม่นั้น ตนก ำลังฟังว่ำ พล.อ.ประวิตร จะตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของสังคม และประชำชนได้หรือไม่ แต่ส่วนตัวก็มองว่ำพล.อ.ประวิตร มีจุดแข็งที่สำมำรถ น ำเสนอนโยบำยให้กับรัฐบำล
ได้โดยตรง 
 ส่วนที่ถูกมองว่ำจะเป็นจุดอ่อนเพรำะสืบเนื่องมำจำกคสช. นำยสมศักดิ์ ย้ ำว่ำ กำรเลือกกรรมมำกำรบริหำรชุด
ใหม่ เป็นเรื่อง สมำชิกด้วย ไม่ใช่แต่ส.ส.อย่ำงเดียว โดยจะมีตัวแทนแต่ละสำขำ ซึ่งกำรเลือกก็จะขึ้นอยู่กับคนส่วนรวม 
ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 นำยสมศักดิ์ ยังตอบค ำถำมถึงควำมสัมพันธ์ กับนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี ว่ำ เหมือนเดิมไม่
มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนำยสมคิดกับกลุ่มสำมมิตรนั้น ย้ ำว่ำ ที่ผ่ำนมำนำยสมคิด เคยพูดในสภำ 
และอีกหลำยๆที่ โดยยืนยันว่ำไม่เกี่ยวข้องและไม่ใช่คนในกลุ่มสำมมิตร ดังนั้นจะเอำมำเกี่ยวข้องได้อย่ำงไร พร้อมยืนยัน 
ไม่เก่ียวข้องกัน รวมถึงกลุ่มสำมมิตร ก็ไม่คิดเป็นกลุ่มก้อน เพรำะเรำได้สลำยสำมมิตรไปแล้ว 
ส่วนกรณีที่กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกรรมกำรบริหำรพรรคจะถูกโยงกับกำรปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นั้น นำยสมศักดิ์ 
ยอมรับว่ำ เเน่นอน เพรำะนำยกรัฐมนตรีได้แบ่งโควต้ำให้กับพรรคกำรเมือง ของแต่ละพรรค ซึ่งพลังประชำรัฐเอง ก็
จะต้องดูกระทรวงให้เป็นประโยชน์ กับประชำชน ส่วนที่ไม่ตอบสนองประชำชนนั้น ก็ต้องอำศัยโควต้ำกลำง อย่ำง
กระทรวงมหำดไทย พร้อมยืนยัน ส่วนตัวดีกับทุกคน ไม่มีปัญหำอะไร ขณะเดียวกัน ยืนยันภำยในพรรคไม่เกิดกำร
ทะเลำะ แต่กำรปรับเปลี่ยนเพรำะต้องกำรให้เกิดควำมกระฉับกระเฉง และขึ้นเป็นพรรคอันดับ 1 รวมถึงปัญหำทั้งหมด
จะจบลงด้วยกำรน ำนโยบำยที่ดีไปปฏิบัติ 
 ส่วนกรณีที่เกิดกำร ปรับเปลี่ยนแล้วท ำให้เกิดคนบำงกลุ่มในพรรคไม่พอใจ จนจะไปตั้งพรรคใหม่นั้น นำย
สมศักดิ์ มองว่ำ คงขำดใจตำยก่อน เพรำะรัฐบำลเดินมำ 1 ปี ดังนั้นกว่ำจะเลือกตั้งก็อีก 3 ปี พร้อมเชื่อว่ำ รัฐบำลภำยใต้
กำรน ำของพล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่ครบ 4 ปี เนื่องจำกกระแสควำมนิยมดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ขณะเดียวกันตนมองว่ำ พล.อ.
ประยุทธ์ นั้นเป็นนำยกรัฐมนตรีที่สำมำรถชี้แจงและตอบถึงปัญหำของประชำชนและส.ส.ในสภำได้ดีที่สุด รวมถึง เป็น
นำยกรัฐมนตรี ที่ขยันที่สุดตั้งแต่ตนได้ท ำงำนกำรเมืองมำ 
 เมื่อถำมว่ำกรรมกำรบริหำรพรรคท่ียื่นลำออกในควำมเป็นจริงนั้นมีมำกกว่ำ 18 คนหรือไม่ นำยสมศักดิ์ ตอบว่ำ 
เป็นเรื่องเทคนิคทำงกฎหมำย เพรำะกึ่งหนึ่งคือ 17 คน ดังนั้นแค่ 18 คนก็เพียงพอแล้ว ซึ่งถ้ำออกเกือบหมด ก็ดูเหมือน
ไม่ให้ก ำลังใจกัน เพรำะแต่ละคนที่บริหำรมำ ก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ ดังนั้นขออย่ำน ำตัวเลขไปวิเครำะห์ เพรำะผิด
หมด 
 นอกจำกนี้ นำยสมศักดิ์ ยังกล่ำวถึงกรณีที่มีกำรวิเครำะห์ ว่ำนำยอนุชำนำคำศัย ส.ส.ชัยนำท จะขึ้นเป็น
เลขำธิกำรพรรคคนใหม่ว่ำ ก็เป็นตัวเลือกหนึ่ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับกำรสนับสนุนของสมำชิกท้ังหมด 
 
อ้ำงอิง : https://news1live.com/detail/9630000057717 
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03 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 17:20 น. 

'จตุพร' ชี้ '3 ป' ในพปชร. แข็งแกร่งลงตัวมาก เชื่อ 4 กมุารออกก็ไม่ก่อแรงกระเพื่อม 

 
3 มิ.ย.63 - นำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.) เฟซบุ๊คไลฟ์ 
PEACETALK กล่ำวถึงกำรเมืองปัญหำควำมวุ่นวำยในพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ว่ำ ถ้ำช ำแหละกลุ่มในพรรคแล้ว 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักส ำคัญ คือ กลุ่ม 3 ป. ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบควำมส ำแร็จในทำงกำรเมืองมำกที่สุด รองลงมำคือ
กลุ่มเทคโนเครตของนำยอุตตม สำวนำยน หัวหน้ำพรรค นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขำธิกำรพรรค โดยกลุ่มนี้
ครอบครองต ำแหน่งรัฐมนตรีส ำคัญในกระทรวงใหญ่เป็นหลัก คือ คลังและพลังงำน และกลุ่มสุ ดท้ำยเป็นพวก
นักกำรเมือง ที่มีควำมจ ำเป็นในเชิงจ ำนวน ส.ส.ไว้เป็นฐำนที่มั่น 
 ในส่วนของนักเทคโนเครต ซึ่งวำงบทบำทให้ไปตั้งพรรค แต่เมื่อ รธน. 2560 ก ำหนดให้รัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ลง
เลือกตั้ง จึงท ำให้เกิดอำกำรขำลอย ไม่ได้เป็น ส.ส. ขำดควำมสัมผัสกับประชำชนในพื้นที่ แต่มีต ำแหน่งคุมพรรค พปชร. 
ดังนั้น กลุ่มนี้จึงไปไม่ได้กับกลุ่มนักกำรเมือง ซึ่งยังวุ่นและมีควำมสัมผัสกับประชำชนพื้นที่ ส.ส.ตลอดเวลำ 
 สภำพกำรทำงกำรเมืองภำยใน พปชร.นั้น เมื่อนักกำรเมืองห่ำงกำรบริหำรงำนรัฐบำล จึงท ำให้เกิดอำกำรรีบ
ร้อนเข้ำสู่ต ำแหน่ง เพรำะกำรรอไปเรื่อยๆจะเกิดควำมกระวนกระวำยใจ และไม่แน่นอน ดังนั้นจึงต้องปรับโครงสร้ำง
พรรคใหม่เพ่ือแต่งตัวไปสู่ด่ำนส ำคัญต่อไป ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่คือกำรปรับ ครม. จะยิ่งเกิดควำมวุ่นวำยขึ้น แต่กำรปรับ
โครงสร้ำงในพรรคเป็นกสำนแต่งตัว 
 “ดังนั้น กำรปรับ พปชร.ให้เกิดกำรกระทบน้อยที่สุด คือ กลุ่มเทคโนเครตจึงถูกรุกให้เอำออก เพ่ือจะเกิด
ต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำงลง และเปิดโอกำสให้นักกำรเมืองที่จ่อได้ต ำแหน่งรัฐมนตรีเข้ำมำแทนที่” 
นำยจตุพร กล่ำวว่ำ ถ้ำปรับกลุ่มเทคโนเครตออกจำกพรรค คงไม่มีแรงกระเพ่ือมกับพรรค ส่วนกลุ่ม 3 ป. แห่งบูรพำ
พยัคฆ์ที่แข็งแกร่ง มีกำรจัดกำรเข้มงวด มีควำมลงตัวอย่ำงมำก และแบ่งหน้ำที่ทำงกำรเมืองอย่ำงชัดเจน คือ พล.อ.
ประยุทธ์ แสดงภำพทำงกำรเมือง ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี คุมกำรบริหำรจัดกำร และ พล.อ.
อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ คอยเก็บกวำดปัญหำที่ตกหล่น คอยเกลี่ยให้ลงตัว 
 “ดังนั้น 3 ป. ไม่มีควำมขัดแย้งกันเลย ส่วนฝ่ำย 4 กุมำรหำกจะเดินงำนกำรเมืองต่อก็ท ำได้ แต่จะมีควำมส ำเร็จ
ไม่ใช่เรื่องง่ำย” 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67729 

https://www.thaipost.net/main/detail/67729
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พุธที่ 3 มิถุนำยน 2563 เวลำ 17.40 น. 

"ก้าวไกล" คืนโควตา ปธ.2 กมธ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“พรรคก้าวไกล” คืนกมธ.ม่ันคง-กมธ.กฎหมาย ให้สภาฯ ไปเพิ่มให้ “พปชร.-ศม.” อย่างละ 1 กมธ. 
 เ มื่ อ วั น ที่  3 มิ . ย .  ผู้ สื่ อ ข่ ำ ว ร ำ ย ง ำ น ถึ ง ค ว ำ ม คื บ ห น้ ำ ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ คื น โ ค ว ต้ ำ ข อ ง ป ร ะ ธ ำ น
กรรมำธิกำร (กมธ.) สำมัญประจ ำสภำผู้แทนรำษฎร  ภำยหลังจำกที่สัดส่วนของส.ส.พรรคก้ำวไกล ลดลง และท ำให้
พรรคก้ำวไกลต้องคืนโควต้ำประธำน  กมธ. สำมัญประจ ำสภำผู้แทนรำษฎร  จ ำนวน 2 คณะ จำกเดิมที่ เคย
ได้รับ 6 คณะ ว่ำ ล่ำสุดมติของคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิป ฝ่ำยค้ำน)  มีควำมเห็นร่วมกันว่ำควร
คืน กมธ. กำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน และ กมธ.ควำมมั่นคงแห่งรัฐ กิจกำรชำยแดนไทย ยุทธศำสตร์
ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งต ำแหน่งประธำนกมธ. ที่เคยเป็นของพรรคอนำคตใหม่ ว่ำงลง เพ่ือไม่ให้มีปัญหำต่อกำร
เกลี่ยสัดส่วนของพรรคฝ่ำยค้ำน ทั้งนี้เตรียมท ำเรื่องให้ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรให้รับทรำบและ
จัดสรรให้กับ พรรคฝ่ำยรัฐบำลที่ได้สิทธิ์เพิ่มโควต้ำกมธ. คือ พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) และพรรคเศรษฐกิจใหม่(ศม.) 
ขณะที่นำยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล  กล่ำวว่ำมติของวิปฝ่ำยค้ำนเป็นเช่นนั้นจริง และเห็นว่ำเมื่อ
ต ำแหน่งประธำนกมธ. คณะใดว่ำงลง ควรคืนสู่ส่วนกลำงเพ่ือให้จัดสรรให้กับพรรคกำรเมืองฝ่ำยรัฐบำล  ทั้งนี้กำรคืน
โควต้ำทั้ง 2 กมธ. นั้นจะไม่กระทบต่อยุทธศำสตร์กำรตรวจสอบที่ผ่ำนมำ อีกทั้งใน 4 กมธ.ที่พรรคก้ำวไกลได้ต ำแหน่ง
เป็นประธำนกมธ.นั้นถือว่ำมีควำมส ำคัญเช่นเดียวกัน. 
อ้ำงอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/778022 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/778022
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3 มิถุนำยน 2563 17:49 น.   

แนะ จับตาเกมยื่นซักฟอกสกัดยุบสภา ต่อรองการเมือง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Paisal 
Puchmongkol ระบุว่า... 
อัพเดทการเมืองไทย 
1 แกนน ำกลุ่มสำมมิตร เผยกับสื่อว่ำ นำยสมคิด ไม่ใช่กลุ่มสำมมิตรแล้ว 2 ในจ ำนวนผู้รักษำกำร กรรมกำรบริหำร พรรค
พลังประชำรัฐที่เหลืออยู่ 16 คนนั้น เป็นกลุ่มสี่กุมำร 6 คน นอกนั้นเป็นสำยเดียวกันกับทีมที่ลำออกซึ่งเป็นเสียงข้ำงมำก
ในผู้รักษำกำรกรรมกำรบริหำรที่จะก ำหนดกำรประชุม เพ่ือเลือกคณะกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ 
3 อ ำนำจกำรปรับคณะรัฐมนตรีอยู่ที่ลุงตู่ 4กำรที่มีข่ำวว่ำจะไม่มีกำรปรับคณะรัฐมนตรีนั้นจะต้องติดตำมดูกันต่อไป 5 
รัฐธรรมนูญปัจจุบัน ต่ำงกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้ำ ที่ให้อ ำนำจสส. ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจได้ทุกสมัย
ประชุม และเมื่อยื่นแล้วจะยุบสภำไม่ได้ ตรงจุดนี้จะท ำให้เกิดแรงกดดันและกำรต่อรองที่แหลมคมมำก!!   6 สื่อดังได้
แพลมประเด็นส ำคัญว่ำ ประเทศไทยจะมีพระจันทร์ขึ้น 2 ดวง!! งงไหมพ่ีน้อง? 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/160175 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/160175
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เผยแพร่: 3 มิ.ย. 2563 16:42   ปรับปรุง: 3 มิ.ย. 2563 18:25    

“สมศักดิ์” ชี้ปรับเปลี่ยนในพรรคเรื่องปกติ เปรียบ พปชร.ดั่งเจียระไนแก้วให้มีมูลค่าสูงขึ้น ชี้ 
“บิ๊กป้อม” มีจุดแข็ง 

 
 
 วันนี้ (3 มิ.ย.) เมื่อเวลำ 12.00 น. ที่ร้ำนกินเส้น ย่ำนสนำมบินน้ ำ นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และ 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกำรลำออกของกรรมกำรบริหำรพรรค 18 คน ว่ำ พรรคพลังประชำรัฐ 
เป็นพรรคกำรเมืองใหม่ แม้ที่จริงยังไม่ใช่พรรคที่มีเสียง ส.ส. มำกที่สุดในสภำ แต่เมื่อได้รับโอกำสเป็นส่วนหนึ่งในกำร
จัดตั้งรัฐบำล พรรคต้องมีกิจกรรมทำงกำรเมืองที่กระฉับกระเฉง และมุ่งมั่นเพ่ือที่จะเป็นหลักในทำงกำรเมือง ดังนั้น กำร
ปรับปรุงองค์ประกอบของพรรค คือ กำรปรับพ้ืนฐำนของพรรคให้มีควำมหนักแน่น มั่นคงมำกขึ้น จะน ำพำพรรคไปสู่
กำรเป็นเสำหลักที่มั่นคงของประเทศต่อไป โดยควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเป็นคุณสมบัติของพรรค
กำรเมืองที่ดี ดังนั้น กำรปรับปรุงพรรคจะเกิดขึ้นไปได้เรื่อยๆ ซึ่งเป็นธรรมชำติของพรรคท่ีมีโครงสร้ำงที่ยืดหยุ่น สำมำรถ
รับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ ดังตัวอย่ำงของพรรคกำรเมืองในอังกฤษไม่ว่ำจะเป็นพรรคอนุรักษนิยม หรือพรรค
แรงงำน ก็จะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรพรรคอยู่ตลอดเวลำ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงกำรเมือง 
“กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเมือง ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ผู้บริหำรเดิมจะไม่สำมำรถกลับมำได้อีก บุคคลที่เข้ำใจชำวบ้ำน 
เข้ำใจชำวชนบท เข้ำใจ ส.ส. ย่อมได้รับคะแนนนิยมในพรรค ทั้งท่ำนหัวหน้ำพรรค เลขำธิกำรพรรค หรือท่ำนประธำน
ยุทธศำสตร์ของพรรค ก็สำมำรถกลับเข้ำมำเป็นผู้บริหำรสูงสุดของพรรคได้อีกเช่นกัน กำรลำออกของกรรมกำรบริหำร
พรรคพลังประชำรัฐ เพ่ือให้มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรชุดใหม่ เปรียบเสมือนแก้วที่ตกผลึกแล้ว และก ำลังจะถูกเจียระไนให้
มีมูลค่ำสูงขึ้น” นำยสมศักดิ์ กล่ำว 
 นำยสมศักดิ์ กล่ำวอีกว่ำ ขอฝำกสมำชิกของพรรคพลังประชำรัฐทุกท่ำน หยุดในสิ่งที่อำจจะท ำให้สังคมเข้ำใจผิด 
จำกกำรสัมภำษณ์ พูดคุย หรือสร้ำงเครื่องมือกำรสื่อสำรทำงสังคม ซึ่งอำจท ำลำยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน 
หรือบ้ำนเมือง และอำจจะเป็นกำรท ำลำยพรรคในทำงอ้อม ซึ่งโดยปกติแล้ว ส.ส. ของพรรคจะมีข้อมูลของประชำชนใน
พ้ืนที่อยู่มำกแล้ว เรำสำมำรถใช้โอกำสนี้ไปรับฟังเพ่ิมเติมว่ำ ข้อมูลที่มีอยู่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปมำกน้อยแค่ไหน อย่ำงไร 
แล้วน ำกลับมำช่วยกันสร้ำงนโยบำยพรรคที่ส่งผลดีต่อประชำชนอย่ำงแท้จริง ในห้วงเวลำของกำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรนี้ 
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จะท ำให้เรำได้นโยบำยเก่ำผสมใหม่ที่ดีถูกใจพ่ีน้องประชำชน และสิ่งที่เรำต้องกำรคือกำรเป็นพรรคกำรเมืองอันดับ 1 
ของประเทศก็จะอยู่ไม่ไกล 
 เมื่อถำมว่ำ คนในพรรคต่ำงสนับสนุน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรค นำย
สมศักดิ์ มองว่ำ กำรปรับโครงสร้ำงกรรมกำรบริหำรพรรค ทุกคนมีโอกำสที่จะเข้ำมำท ำงำนใหม่ ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง โดย
ใครที่เข้ำใจ และเสนอในส่วนที่จะตอบสนองประชำชนและประเทศชำติได้ คนนั้นก็จะได้รับกำรยอมรับ ไม่ใช่คนใดคน
หนึ่ง ส่วนในควำมเห็น พล.อ.ประวิตร เหมำะสมหรือไม่นั้น ตนก ำลังฟังว่ำ พล.อ.ประวิตร จะตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของสังคม และประชำชนได้หรือไม่ แต่ส่วนตัวก็มองว่ำ พล.อ.ประวิตร มีจุดแข็งที่สำมำรถ น ำเสนอนโยบำยให้กับรัฐบำล
ได้โดยตรง 
 ส่วนที่ถูกมองว่ำจะเป็นจุดอ่อนเพรำะสืบเนื่องมำจำก คสช. นำยสมศักดิ์ ย้ ำว่ำ กำรเลือกกรรมกำรบริหำรชุด
ใหม่ เป็นเรื่อง สมำชิกด้วย ไม่ใช่แต่ ส.ส.อย่ำงเดียว โดยจะมีตัวแทนแต่ละสำขำ ซึ่งกำรเลือกก็จะขึ้นอยู่กับคนส่วนรวม 
ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 นำยสมศักดิ์ ยังตอบค ำถำมถึงควำมสัมพันธ์ กับ นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี ว่ำ เหมือนเดิมไม่
มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนำยสมคิด กับกลุ่มสำมมิตรนั้น ย้ ำว่ำ ที่ผ่ำนมำ นำยสมคิด เคยพูดใน
สภำ และอีกหลำยๆ ที่ โดยยืนยันว่ำ ไม่เกี่ยวข้องและไม่ใช่คนในกลุ่มสำมมิตร ดังนั้น จะเอำมำเกี่ยวข้องได้อย่ำงไร 
พร้อมยืนยัน ไม่เก่ียวข้องกัน รวมถึงกลุ่มสำมมิตร ก็ไม่คิดเป็นกลุ่มก้อน เพรำะเรำได้สลำยสำมมิตรไปแล้ว 
 ส่วนกรณีที่กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกรรมกำรบริหำรพรรคจะถูกโยงกับกำรปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นั้น นำย
สมศักดิ์ ยอมรับว่ำ แน่นอน เพรำะนำยกรัฐมนตรีได้แบ่งโควตำให้กับพรรคกำรเมืองของแต่ละพรรค ซึ่งพลังประชำรัฐ
เอง ก็จะต้องดูกระทรวงให้เป็นประโยชน์ กับประชำชน ส่วนที่ไม่ตอบสนองประชำชนนั้น ก็ต้องอำศัยโควตำกลำง อย่ำง
กระทรวงมหำดไทย พร้อมยืนยัน ส่วนตัวดีกับทุกคน ไม่มีปัญหำอะไร ขณะเดียวกัน ยืนยันภำยในพรรคไม่เกิดกำร
ทะเลำะ แต่กำรปรับเปลี่ยนเพรำะต้องกำรให้เกิดควำมกระฉับกระเฉง และขึ้นเป็นพรรคอันดับ 1 รวมถึงปัญหำทั้งหมด
จะจบลงด้วยกำรน ำนโยบำยที่ดีไปปฏิบัติ 
 ส่วนกรณีที่เกิดกำร ปรับเปลี่ยนแล้วท ำให้เกิดคนบำงกลุ่มในพรรคไม่พอใจ จนจะไปตั้งพรรคใหม่นั้น นำย
สมศักดิ์ มองว่ำ คงขำดใจตำยก่อน เพรำะรัฐบำลเดินมำ 1 ปี ดังนั้น กว่ำจะเลือกตั้งก็อีก 3 ปี พร้อมเชื่อว่ำ รัฐบำลภำยใต้
กำรน ำของ พล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่ครบ 4 ปี เนื่องจำกกระแสควำมนิยมดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ตนมองว่ำ 
พล.อ.ประยุทธ์ นั้นเป็นนำยกรัฐมนตรีที่สำมำรถชี้แจงและตอบถึงปัญหำของประชำชน และ ส.ส.ในสภำได้ดีที่สุด รวมถึง
เป็นนำยกรัฐมนตรี ที่ขยันที่สุดตั้งแต่ตนได้ท ำงำนกำรเมืองมำ 
 เมื่อถำมว่ำ กรรมกำรบริหำรพรรคที่ยื่นลำออกในควำมเป็นจริงนั้นมีมำกกว่ำ 18 คนหรือไม่ นำยสมศักดิ์ ตอบ
ว่ำ เป็นเรื่องเทคนิคทำงกฎหมำย เพรำะกึ่งหนึ่งคือ 17 คน ดังนั้น แค่ 18 คนก็เพียงพอแล้ว ซึ่งถ้ำออกเกือบหมด ก็ดู
เหมือนไม่ให้ก ำลังใจกัน เพรำะแต่ละคนที่บริหำรมำ ก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ ดังนั้น ขออย่ำน ำตัวเลขไปวิเครำะห์ 
เพรำะผิดหมด 
 นอกจำกนี้ นำยสมศักดิ์ ยังกล่ำวถึงกรณีที่มีกำรวิเครำะห์ ว่ำ นำยอนุชำ นำคำศัย ส.ส.ชัยนำท จะขึ้นเป็น
เลขำธิกำรพรรคคนใหม่ ว่ำ ก็เป็นตัวเลือกหนึ่ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับกำรสนับสนุนของสมำชิกท้ังหมด 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000057717 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000057717
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หัวหน้าพรรคเพื่อไทย สยบลือร่วมรัฐบาล พปชร. 

 
 
3 มิ.ย.63 - นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกระแสข่ำวกำรจับขั้วรัฐบำลใหม่ ที่อำจจะดึงพรรค
เพ่ือไทยเข้ำร่วม ว่ำ ตนในฐำนะหัวหน้ำพรรคจึงขอชี้แจงต่อประเด็นดังกล่ำวเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน ไม่คลุมเครือ ดังนี้ 
 พรรคเพ่ือไทยด ำรงกำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย ดังนั้น กำรร่วมท ำงำนกับพรรคใด ต้องตั้งอยู่บนควำม
ถูกต้อง ชอบธรรมของที่มำ รวมถึงแนวนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่สอดคล้องกัน  พรรคเพ่ือไทยปฏิเสธกำร
เข้ำสู่อ ำนำจ ที่ไม่เป็นไปตำมครรลองของระบอบประชำธิปไตย และปฏิเสธกำรได้อ ำนำจมำด้วยวิธีกำรที่ค ำนึงถึงแต่
ประโยชน์เฉพำะตนของนักกำรเมือง กำรท ำงำนกำรเมืองและกำรตัดสินใจทำงกำรเมือง ทุกครั้ง ต้องยึดมั่นและค ำนึงถึง 
ประโยชน์ของประชำชนเป็นส ำคัญ 
 พรรคเพ่ือไทยยึดมั่นในผลประโยชน์สูงสุดของประเทศในภำวะวิกฤติ กำรร่วมกันหำทำงออก หำกเป็นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และต่อพ่ีน้องประชำชน จะกระท ำได้ต้องตั้งอยู่บนควำมถูกต้อง เปิดเผย และซื่อสัตย์ต่อ
ประชำชน และจะต้องมีกำรหำรือร่วมกันของสมำชิกและผู้มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดในพรรคเพ่ือไทย  "ผมคิดว่ำ
ข่ำวลือที่ปล่อยกัน ออกเพ่ือหวังผลในกำรดิสเครดิตพรรคเพ่ือไทยนั้น เป็นกำรกระท ำท่ีมุ่งหวังในกำรต่อรองผลประโยชน์
ของกลุ่มพรรคร่วมรัฐบำลกันเอง โดยหวังอำศัยส่วนประกอบและเงื่อนไขต่ำงๆ เป็นเครื่องมือเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่กำร
จัดสรรอ ำนำจของพวกตนเองเพ่ือให้ผลประโยชน์และอ ำนำจลงตัวกันเท่ำนั้น ดังนั้น ผมขอยืนยันต่อพ่ีน้องประชำชนและ
ผู้สนับสนุนพรรคเพ่ือไทย ว่ำไม่ว่ำใครผู้ใดจะอ้ำงเป็นตัวแทนพรรคไปเจรจำใดๆ ตรำบใดที่ผมยังท ำหน้ำที่หัวหน้ำพรรค 
ผมยืนยันจะไม่น ำพำพรรคไปกระท ำกำรใดๆ ที่ขัดต่อเจตจ ำนงของพ่ีน้องประชำชนและหลักกำรประชำธิปไตยเป็นอัน
ขำด" นำยสมพงษ์ กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67733 
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สงสัยจะวุ่นแล้ว !! "ดร.เสรี" โพสต์ 10 ข้อ หาก พปชร.แตกจริงๆ ปชช.จะเลือกอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ดร.เสรี วงษ์ม" โพสต์ 10 ข้อ หาก พปชร.แตกจริงๆ ปชช.จะเลือกอะไร 
 วันที่ 3 มิ.ย. 63  ผู้สื่อข่ำวรำยงำน ดร.เสรี วงษ์มณฑำ นักวิชำกำรด้ำนสื่อสำรมวลชนและกำรตลำด ได้มีกำร
โพสต์ข้อควำม ถำมควำมคิดเห็นพ่ีน้องประชำชน เกี่ยวกับ กำรเคลื่อนไหวของกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ 
เกี่ยวกับกำรช่วงชิงอ ำนำจภำยในพรรค โดยมีข้อควำมว่ำ  
 ผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำ  1. ถ้ำ พปชร. แตกแยกกันจริงๆ ท่ำนยืนข้ำงใด ระหว่ำงสี่กุมำรกับสำมมิตร 2. ท่ำนเห็นด้วยกับ
กำรที่บิ๊กป้อมจะมำเป็นหัวหน้ำพลังประชำรัฐหรือไม่ 3. ถ้ำวุ่นวำยกันมำกๆ ท่ำนยังให้ลุงตู่ลำออกให้เขำเลือกนำยกฯใหม่
หรือให้ยุบสภำ 4. ท่ำนคิดว่ำ ถ้ำมีกำรปรับ ครม. ท่ำนจะได้ ครม. ที่ wow หรือ ครม. ที่ท่ำนยี้คะ 
 5. ท่ำนคิดว่ำอะไรคือแรงจูงใจให้มีควำมพยำยำมเปลี่ยนหัวหน้ำพรรค 6. ท่ำนพอเดำได้ไหมคะว่ำใครต้องกำร
เป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไรบ้ำง และท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ 7. ท่ำนคิดว่ำถ้ำมีกำรเปลี่ยนหัวหน้ำพรรค มีโอกำสที่ พปชร. 
จะรวมกับ เพ่ือไทยได้หรือไม่ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจถึงกับตกใจเมื่อเจอกับสิ่งนี้ที่สนำมบิน!เธออำยุ 93 แล้ว 
8. กำรกระท ำของบำงกลุ่มใน พปชร. ในครั้งนี้เป็นกำรทรยศลุงตู่และประชำชนหนือไม่ 9. ถ้ำไม่มีลุงตู่ ท่ำนคิดว่ำ พปชร. 
จะชนะกำรเลือกตั้ง และได้เป็นรัฐบำลหรือไม่  10. ท่ำนอยำกจะพูดจะบอกอะไรกับคนที่ออกมำสร้ำงควำมขัดแย้งใน
เวลำนี้อย่ำงไรคะ ถ้ำพูดแบบสุภำพจะพูดอย่ำงไร ถ้ำพูดแบบไม่เกรงใจท่ำนอยำกพูดว่ำไงคะสงสัยจะวุ่นแล้ว !! "ดร.เสรี" 
โพสต์ 10 ข้อ หำก พปชร.แตกจริงๆ ปชช.จะเลือกอะไร 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/regional/432763?adz= 
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เผยรอรักษาการหัวหน้าพปชร. เรียก 16 กก.บห. เคาะวันประชุมใหญ ่
 
 
 
    
 
 
 
 
 
3 มิ.ย.63 - นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รักษำกำรรองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะฝ่ำยกฎหมำยพรรคพลังประชำรัฐ 
กล่ำวถึงกำรจัดประชุมใหญ่สำมัญพรรคเพ่ือเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ ภำยใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 
มิ.ย.หลัง 18 กรรมกำรบริหำรพรรคชุดปัจจุบันลำออก เหลือกรรมกำรบริหำรพรรค 16 คนท ำหน้ำที่รักษำกำรว่ำ โดย
ข้อบังคับพรรคนำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง ในฐำนะรักษำกำรหัวหน้ำพรรค ต้องเรียกประชุม 16 กรรมกำรบริหำร
พรรคที่เหลือ เพ่ือก ำหนดวันประชุมใหญ่สำมัญ สถำนที่และระเบียบวำระกำรประชุม ซึ่งน่ำจะเรียกประชุม 16 กรรม
บริหำรพรรคภำยใน 1-2 สัปดำห์นี้ โดยอำประชุม1-2 ครั้งแล้วสรุป  
เมื่อถำมว่ำ หำกรักษำกำรหัวหน้ำพรรคไม่เรียกประชุม 16 กรรมกำรบริหำรพรรคที่เหลือภำยใน 45 วัน จะมีผลอะไร
หรือไม่ นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ จะถือว่ำไม่ปฏิบัติตำมข้อบังคับพรรคและกระทบต่อสถำนะพรรค ยิ่งจะท ำให้เกิดปัญหำ 
แต่ทั้งนี้ส่วนตัวเชื่อว่ำนำยอุตตมยึดมั่นข้อบังคับพรรค และเชื่อว่ำกำรประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคไม่มีปัญหำเรื่องของ
กำรป้องกันโควิด-19 เนื่องจำกเหลือแค่ 16 คน จัดมำตรกำรป้องกันได้ และคำดว่ำจะจัดประชุมใหญ่สำมัญได้ช่วงต้น
เดือนก.ค. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67737 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/67737
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3 มิถุนำยน 2563 19:38 น.   

"ไพบูลย์" เผยรอ "อุตตม" เรียกถก 16 กก.บห.เคาะวันประชุมใหญ่สามัญเลือก กก.บห.ใหม่ 
   
 
 
            
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รักษำกำรรองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะฝ่ำยกฎหมำยพรรคพลังประชำ
รัฐ กล่ำวถึงกำรจัดประชุมใหญ่สำมัญพรรคเพ่ือเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ ภำยใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 
มิ.ย.หลัง 18 กรรมกำรบริหำรพรรคชุดปัจจุบันลำออก เหลือกรรมกำรบริหำรพรรค 16 คนท ำหน้ำที่รักษำกำรว่ำ โดย
ข้อบังคับพรรคนำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง ในฐำนะรักษำกำรหัวหน้ำพรรค ต้องเรียกประชุม 16 กรรมกำรบริหำร
พรรคที่เหลือ เพ่ือก ำหนดวันประชุมใหญ่สำมัญ สถำนทึ่และระเบียบวำระกำรประชุม ซึ่งน่ำจะเรียกประชุม 16 กรรม
บริหำรพรรคภำยใน 1-2 สัปดำห์นี้ โดยอำประชุม1-2 ครั้งแล้วสรุป เมื่อถำมว่ำ หำกรักษำกำรหัวหน้ำพรรคไม่เรียก
ประชุม 16 กรรมกำรบริหำรพรรคที่เหลือภำยใน 45 วัน จะมีผลอะไรหรือไม่ นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ จะถือว่ำไม่ปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับพรรคและกระทบต่อสถำนะพรรค ยิ่งจะท ำให้เกิดปัญหำ แต่ทั้งนี้ ส่วนตัวเชื่อว่ำนำยอุตตมยึดมั่นข้อบังคับ
พรรค และเชื่อว่ำกำรประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคไม่มีปัญหำเรื่องของกำรป้องกันโควิด -19 เนื่องจำกเหลือแค่ 16 คน 
จัดมำตรกำรป้องกันได้ และคำดว่ำจะจัดประชุมใหญ่สำมัญได้ช่วงต้นเดือนก.ค. 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/160199 
 
  

https://siamrath.co.th/n/160199


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

 
04 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.       

ยื่นผู้ตรวจส่งศาลชี้สถานะ 'สนช.' 
 
 
 
 
 
 
 
    "ศรีสุวรรณ" เตรียมยื่นเรื่องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีสถานะ "สนช." ถือเป็น ส.ส. -
ส.ว.-ข้าราชการการเมืองหรือไม่ ชี้หากเข้าข่าย 219 ส.ว.ที่โหวตให้นั่ง ป.ป.ช.โดนแน่ "สมชาย" ท้าเอาเก้าอ้ี 80 
สภาสูงเป็นประกัน สภานิติบัญญัติแห่งชาติแค่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติงานช่วงปฏิวัติเท่านั้น     
     เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนำยน นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  โพสต์เฟซบุ๊ก
ถึงกรณีที่ประชุมวุฒิสภำ (ส.ว.) ได้ลงคะแนนเห็นชอบให้นำยสุชำติ ตระกูลเกษมสุข อธิบดีผู้พิพำกษำศำลแพ่งมีนบุรี 
ด้วยคะแนนเห็นชอบ 219 เสียง ไม่ให้ควำมเห็นชอบ 12 เสียง และไม่ออกเสียง 8 เสียง ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 26  พ.ค.ว่ำ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
คณะกรรมกำรปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  พ.ศ.2561 มำตรำ 11 (18) บัญญัติไว้ว่ำ กรรมกำร ป.ป.ช.ต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ำม คือ เป็นหรือเคยเป็น ส.ส. ส.ว.และข้ำรำชกำรกำรเมือง หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
ในระยะ 10 ปีก่อนเข้ำรับกำรสรรหำ  
     นำยศรีสุวรรณกล่ำวอีกว่ำ ป.ป.ช.เคยมีควำมเห็นว่ำ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่ งชำติ (สนช.) ถือเป็นผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง ตำมมำตรำ 6 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำว 2557 เพรำะบัญญัติให้  สนช.ท ำหน้ำที่ ส.ส.และ 
ส.ว. จึงมีหน้ำที่ยื่นแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสำรประกอบ  ป.ป.ช. และต่อมำรัฐธรรมนูญ 2560 
มำตรำ 263 ได้บัญญัติว่ำ ในระหว่ำงที่ยังไม่มีสภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญนี้ ให้ สนช.ที่ตั้งขึ้นตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว)  พ.ศ.2557 ยังคงท ำหน้ำที่รัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ
ต่อไป และให้สมำชิก สนช.ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท ำหน้ำที่ ส.ส.หรือ ส.ว.ตำมล ำดับ
ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้สมำชิก สนช.สิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภำครั้งแรกภำยหลังกำร
เลือกตั้งทั่วไปท่ีจัดขึ้นตำมรัฐธรรมนูญนี้ 
     “เมื่อนำยสุชำติเคยได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ให้เป็นสมำชิก สนช.เมื่อวันที่ 11 
ตุลำคม 2559 และพ้นจำกต ำแหน่ง สนช. ซึ่งถือว่ำเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง เมื่อ พ.ค.62  นับถึงปัจจุบันพ้นต ำแหน่งมำ
เพียง 1 ปี เท่ำกับพ้นต ำแหน่งไม่เกิน 10 ปี จึงน่ำจะเป็นกำรขัดต่อลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยบัญญัติดังกล่ำว 
สมำคมฯ จึงเห็นว่ำต้องหำข้อยุติ โดยจะเดินทำงไปยื่นค ำร้องต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เพ่ือให้ยื่นเรื่องต่อศำลรัฐธรรมนูญ
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หรือศำลปกครองว่ำ กำรที่ ส.ว.ให้ควำมเห็นชอบบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วย ป.ป.ช.2561 มำตรำ 11 
(18) เป็นกำรกระท ำโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยหรือไม่ และหำกศำลรัฐธรรมนูญหรือศำลปกครองวินิจฉัยว่ำ
เป็นกำรกระท ำท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย สมำคมฯ จะร้องเอำผิด 219 ส.ว.ที่โหวตให้นำยสุชำติเป็น ป.ป.ช.ตำมครรลองของ
กฎหมำยต่อไป โดยจะไปยื่นเรื่องในวันที่ 4 มิ.ย.นี้" 
     ขณะที่นำยสมชำย แสวงกำร ส.ว.กล่ำวเรื่องนี้ว่ำ ก่อน ส.ว.จะมีกำรโหวตในวันที่ 26 พ.ค.ไม่มีกำรพูดถึงประเด็น
นี้ แต่ยืนยันว่ำ สนช.ไม่ใช่ ส.ส.และ ส.ว. เพรำะ สนช.ท ำหน้ำที่สมำชิกรัฐสภำระหว่ำงช่วงปฏิวัติ อีกทั้ง สนช.เป็น
องค์ประกอบไม่เหมือน ส.ส.และ ส.ว. เพรำะอนุโลมให้ข้ำรำชกำร ผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ ผู้พิพำกษำมำเป็น สนช.ได้ และ
ถือเป็นคุณสมบัติต้องห้ำมของ ส.ส.และ ส.ว. คือห้ำมเป็นข้ำรำชกำร อีกทั้ง สนช.ก็ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองด้วย 
เพรำะต ำแหน่งนี้คือเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี  เลขำฯ ประธำนรัฐสภำ เป็นต้น แต่ สนช.คือเจ้ำหน้ำที่รัฐมำท ำหน้ำที่แทน 
ส.ส.และ ส.ว.เท่ำนั้น  
     นำยสมชำยระบุอีกว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) เคยตีควำม พล.อ.
นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีต สนช.และอดีตปลัดกลำโหมยุครัฐบำล น.ส.ยิ่งลักษณ์ และ น.ส.จินตนันท์ ชญำต์ร ศุภมิตร 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ เนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำมเพรำะเคยเป็น สนช.
และพ้นจำกต ำแหน่งไม่เกิน 10 ปี แต่แตกต่ำงจำกคณะกรรมกำรสรรหำ ป.ป.ช. เพรำะมีประธำนศำลฎีกำ ประธำนศำล
ปกครองสูงสุด และตัวแทนจำกองค์กรอิสระ ส่วนใหญ่เป็นนักกฎหมำยตีควำม จึงเห็นว่ำ สนช.ไม่เป็น ส.ส.และ ส.ว. 
ขณะที่คณะกรรมกำรสรรหำ กสม.ที่มีนำยชวน หลีกภัยเป็นประธำนนั้น นำยชวนก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในกำรพิจำรณำ
กรณี พล.อ.นิพัทธ์  และ น.ส.จินตนันท์ไม่ผ่ำนคุณสมบัติ จึงเหลือกรรมกำรสรรหำ 8 คน โดยผู้น ำฝ่ำยค้ำนไม่ลงคะแนน  
ส่วนที่เหลือเป็นนักกฎหมำย 2 คนลงคะแนนว่ำ สนช.ไม่เป็น ส.ส.และ ส.ว. ที่เหลืออีก 5 คนไม่ใช่นักกฎหมำยก็ลงมติว่ำ 
สนช.ถือเป็น ส.ส.และ ส.ว.ซึ่งเห็นว่ำเป็นกำรตีควำมผิด   
“เชื่อว่ำต่อไปหำกมีกำรสรรหำองค์กรอิสระอ่ืนๆ ต่อไป นักกฎหมำยต่ำงๆ ที่อยู่ในกรรมกำรสรรหำก็จะตีควำมว่ำ สนช.
ไม่เป็น ส.ส.และ ส.ว. นอกจำกนี้ที่ผ่ำนมำ ป.ป.ช.และศำลรัฐธรรมนูญก็ไม่เคยวินิจฉัยว่ำ สนช.ถือเป็น ส.ส.และ ส.ว.ด้วย 
ทั้งนี้แต่ก็ไม่ปิดกั้นให้ผู้เสียประโยชน์หรือคนที่ยังสงสัยยื่นเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สิ้นกระแสควำมได้ เพรำะ 
สนช.เป็นองค์กรพิเศษที่ท ำหน้ำที่แทน ส.ส.และ ส.ว.  ผมเรียนตรงๆ วันนี้ผมเป็น ส.ว.และรัฐธรรมนูญ 2560 ก็เขียน
ห้ำมไม่ให้ ส.ว.ตำมรัฐธรรมนูญนี้มำเป็น  หมำยควำมว่ำตั้งแต่นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ และ ส.ว. 80 คน
ที่มำจำก สนช.ก็หลุดเก้ำอ้ีเลย หำกมีกำรไปร้องศำลรัฐธรรมนูญแล้วสรุปว่ำ สนช.เป็น ส.ส.และ ส.ว.ก็ท ำให้ทุกคนขำด
คุณสมบัติ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่ำไม่มีทำงเป็นไปได้" นำยสมชำยระบุ 
     ส ำหรับปมปัญหำกำรพิจำรณำลักษณะต้องห้ำมของคนที่เคยเป็น สนช. แต่พ้นจำกต ำแหน่งไม่เกิน 10 ปีไป
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในองค์กรอิสระนั้น ในขั้นตอนของคณะกรรมกำรสรรหำและขั้นตอนวุฒิสภำแตกต่ำงกันเป็น
แบบ 2 มำตรฐำน เนื่องมำจำกกำรตีควำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยตำมตัวอักษรและเจตนำรมณ์คนละอย่ำง อีกทั้งมี
ลักษณะเพ่ือนช่วยเพื่อนผลัดกันเกำหลัง  
     มีรำยงำนแจ้งว่ำ กรรมกำรสรรหำกรรมกำร ป.ป.ช.ที่มีนำยไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธำนศำลฎีกำเป็นประธำน ได้
ลงมติเมื่อวันที่ 30 ม.ค.เลือกนำยสุชำติ และนำยณัฐกิจ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยำ อัยกำรอำวุโส ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เป็น
กรรมกำร ป.ป.ช.จำกผู้สมัคร 8 คน และต่อมำวันที่ 26 พ.ค. ส.ว.ได้ประชุมลับลงมติเห็นชอบให้เป็นกรรมกำร ป.ป.ช. 
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ท ำให้หลังจำกคณะกรรมกำรสรรหำ ป.ป.ช.มีมติเลือกนำยสุชำติ พล.อ.นิพัทธ์ได้ตัดสินใจมำสมัครเป็น กสม. ทั้งๆ ที่เคย
ถูกคณะกรรมกำรสรรหำ กสม.ตัดชื่อออกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือน ก.ค.62 เนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำมเพรำะพ้นจำก 
สนช.ไม่ถึง 10 ปี และเม่ือมำสมัครใหม่ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำเมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่ำนมำ เสียงส่วนใหญ่ยืน
มติเดิมเมื่อปีที่แล้ว รวมทั้งตัดสิทธิ์ น.ส.จินตนันท์ ชญำต์ร ศุภมิตร ผู้สมัครอีกคนเนื่องจำกพ้นจำก สนช.ไม่ถึง 10 ปี
เช่นกัน  
     ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำ กสม.ที่มีควำมเห็นให้ตัดชื่อ พล.อ.นิพัทธ์ มีจ ำนวน 10 คน ประกอบด้วย นำยชีพ 
จุลมนต์ ประธำนศำลฎีกำ, นำยปิยะ ปะตังทำ ประธำนศำลปกครองสูงสุด, นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
, ผู้แทนองค์กรเอกชนด้ำนสิทธิมนุษยชน 3 คน ได้แก่ นำงสุนี ไชยรส,  นำยสมชำย หอมลออ และ ศ.อมรำ พงศำพิชญ์, 
นำยถวัลย์ รุยำพร นำยกสภำทนำยฯ, นำยสุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ผู้แทนสภำวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข, นำย
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปำณี ผู้แทนสภำวิชำชีพสื่อมวลชน และ ศ.สุริชัย หวันแก้ว อดีตอำจำรย์ประจ ำในสถำบันอุดมศึกษำ 
ท ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67751 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/67751
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04 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 07:56 น.       

'ปธ.กสม.' ฟันธง 'อดีต สนช.' เป็น ป.ป.ช.ไม่ได้ เหตุท าหน้าที่เหมือน 'ส.ส.-สว.' มาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
    

4 มิ.ย.63 - นำยวัส ติงสมิตร ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) กล่ำวถึงกรณีที่คณะกรรมกำร
สรรหำบุคคลมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ป.ป.ช. และวุฒิสภำวินิจฉัยว่ำ ต ำแหน่ง สนช. ไม่ใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง
ในลักษณะ ส.ส.หรือ ส.ว. เพรำะรัฐธรรมนูญเพียงก ำหนดให้สนช.ในขณะนั้น ท ำหน้ำที่เป็น ส.ส. และ ส.ว. เท่ำนั้น เป็น
เพียงต ำแหน่งเฉพำะกิจ แต่ไม่ถือเป็นต ำแหน่ง ส.ส.หรือ ส.ว. อีกทั้งตำม พ.ร.บ.กองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำ พ.ศ. 
2556 ระบุชัดเจนว่ำ สนช. ไม่อยู่ในข่ำยที่จะเข้ำมำอยู่ในกองทุนดังกล่ำวได้ 
โดยระบุว่ำ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 มำตรำ 6 วรรคสอง บัญญัติให้สภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ท ำหน้ำที่สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ และรัฐสภำ ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 263 ซึ่งเป็นบทเฉพำะกำล บัญญัติว่ำ ในระหว่ำงที่ยังไม่มีสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำตำม
รัฐธรรมนูญ2560 ให้ สนช.ที่ตั้งขึ้นตำมรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วครำว) 2557 ยังคงท ำหน้ำที่รัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎรและ
วุฒิสภำต่อไป และให้  สนช.ซึ่ งด ำรงต ำแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ท ำหน้ำที่ เป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ ตำมล ำดับ ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2560 และให้ สนช. และ
สมำชิก สนช.สิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภำครั้งแรกภำยหลังกำรเลือกตั้งทั่วไปที่จัดข้ึนตำมรัฐธรรมนูญ 2560 
 “แม้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับดังกล่ำวจะบัญญัติให้ สนช. ท ำหน้ำที่ รัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร 
และวุฒิสภำ และรัฐธรรมนูญ 2560 จะให้บัญญัติให้สมำชิก สนช. ท ำหน้ำที่เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิก
วุฒิสภำ ย่อมเป็นกำรรับรองสถำนะของ สนช. และสมำชิกสนช. อยู่ในตัว ดังนั้น อดีต สมำชิก สนช. จึงมีลักษณะ
ต้องห้ำมเป็นกรรมกำร ป.ป.ช.” นำยวัสกล่ำว 
ปธ.กสม. กล่ำวต่อไปว่ำ ส่วนกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำตำม พ.ร.บ.กองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำ พ.ศ. 
2556 จัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำซึ่งโดยปกติเป็นประชำชนที่มำจำกกำรแข่งขันในกำรเลือกตั้ง  หรือ
แต่งตั้ง ไม่เหมือนสมำชิก สนช. ซึ่งส่วนมำกแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ และชนชั้นน ำในประเทศ ซึ่ง
ได้รับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อื่นดีอยู่แล้ว 
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จึงไม่จ ำเป็นต้องได้รับกำรช่วยเหลือจำกกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำตำม พ.ร.บ.กองทุนเพ่ือผู้เคยเป็ นสมำชิก
รัฐสภำ พ.ศ. 2556 แม้สมำชิก สนช. จะได้รับสิทธิประโยชน์ตำมกฎหมำยน้อยกว่ำ ส.ส. หรือ ส.ว. เล็กน้อย ก็ไม่ใช่ข้อ
สำระส ำคัญ ส่วนที่มีข่ำวว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำบุคคลมำด ำรงต ำแหน่ง กสม. มีมติว่ำ อดีตสมำชิก สนช. มีลักษณะ
ต้องห้ำมมิให้รับกำรสรรหำเป็น กสม. เพรำะยังพ้นหน้ำที่สมำชิก สนช.ไม่เกิน 10 ปี ด้วยเหตุผลใดและด้วยคะแนนเสียง
เท่ำใด ตนไม่ทรำบ 

แต่ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย กสม. ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำม
ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับกำรสรรหำ เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้วินิจฉัย แม้กฎหมำยจะบัญญัติ
ต่อไปว่ำ ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรสรรหำให้เป็นที่สุด (มำตรำ 16 วรรคหนึ่ง) ปัญหำนี้พึงได้รับกำรตรวจสอบจำก
องค์กรตุลำกำรท่ีมีอ ำนำจ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67761 
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04 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 07:13 น.       

ศรีสุวรรณ' ร้องผูต้รวจการฯปมสภาสูงโหวต 'อดีต สนช.' นั่ง ป.ป.ช. ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม ่
 
 
 
 
 
 
    

4 มิ.ย.63 - เมื่อเวลำ 09.00 น. ที่ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคม
องค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทำงมำยื่นค ำร้องต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เพ่ือขอให้เสนอเรื่องต่อศำลปกครองกรณี
ที่ที่ประชุมวุฒิสภำ ได้ร่วมกันลงคะแนนให้ควำมเห็นชอบให้นำยสุชำติ ตระกูลเกษมสุข อธิบดีผู้พิพำกษำศำลแพ่งมีนบุรี 
ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 2561 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2563 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 
219 เสียง ไม่ให้ควำมเห็นชอบ 12 เสียง และไม่ออกเสียง 8 เสียง 

ทั้งๆที่อำจเข้ำข่ำยฝ่ำฝืน พ.ร.ป.ว่ำด้วย ป.ป.ช.2561 มำตรำ 11 (18) ที่บัญญัติไว้ว่ำกรรมกำร ป.ป.ช.ต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ “เป็นหรือเคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรกำรเมือง หรือสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ำรับกำรสรรหำ” เนื่องจำกนำยสุชำติ ตระกูลเกษมสุข เคยได้รับกำร
แต่งตั้งจำก คสช.ให้เป็นสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 และพ้นจำกต ำแหน่ง สนช.
ซึ่งถือว่ำเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง เมื่อเดือนพฤษภำคม 2562 นับถึงปัจจุบันพ้นต ำแหน่งมำเพียง 1 ปี เท่ำกับพ้นต ำแหน่ง
ไม่เกิน 10 ปี จึงน่ำจะเป็นกำรขัดต่อลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยบัญญัติดังกล่ำว 
  นอกจำกนั้นคณะกรรมกำร ป.ป.ช.เคยมีควำมเห็นว่ำ สนช.ถือเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ตำมมำตรำ 6 
แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำว 2557 ที่บัญญัติให้ สนช.ท ำหน้ำที่สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ จึงมีหน้ำที่ยื่นแสดง
รำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสำรประกอบต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ซึ่งหำกพิจำรณำรัฐธรรมนูญ 2560 มำตรำ 263 ก็ได้บัญญัติว่ำ ในระหว่ำงที่ยังไม่มีสภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ ตำม
รัฐธรรมนูญนี้ ให้สภำนิติบัญญัติแห่งชำติที่ตั้งขึ้นตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พ.ศ. 2557 ยังคง
ท ำหน้ำที่รัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำต่อไป และให้สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท ำหน้ำที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำ ตำมล ำดับตำมบทบัญญัติแห่ง
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รัฐธรรมนูญนี้ และให้สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียก
ประชุมรัฐสภำครั้งแรกภำยหลังกำรเลือกตั้งทั่วไปที่จัดข้ึนตำมรัฐธรรมนูญนี้ 

"ด้วยเหตุดังกล่ำว สมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงเห็นว่ำจะต้องหำข้อยุติดังกล่ำวโดยจะเดินทำงไป
ยื่นค ำร้องต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เพ่ือขอให้ใช้อ ำนำจตำมรัฐธรรมนูญ 2560 มำตรำ 231 ในกำรยื่นเรื่องต่อศำลปกครอง
ว่ำ กำรที่ ส.ว.ให้ควำมเห็นชอบบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วย ป.ป.ช.2561 มำตรำ 11 (18) เป็นกำร
กระท ำโดยมิชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ และหำกศำลปกครองวินิจฉัยว่ำเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย สมำคมฯ
จะด ำเนินกำรร้องเอำผิด ส.ว.ทั้ง 219 คนที่โหวตให้นำยสุชำติเป็น ป.ป.ช.ตำมครรลองของกฎหมำยต่อไป เพรำะไม่ว่ำจะ
ใหญ่มำจำกไหนก็ต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำยเดียวกัน" นำยศรีสุวรรณกล่ำวในที่สุด 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67759 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/67759
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3 มิ.ย. 2563 - 12:24 น. 

ยุทธการโหดในพลังประชารัฐ ท าไมต้องเชือด‘กลุ่ม 4 กุมาร’  
 
 
 
 
 
 
 

หำกมองจำกที่"กลุ่ม 4 กุมำร" นำยอุตตม สำวนำยน นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เคยรับใช้ทั้งหลังรัฐประหำร ทั้ง
เมื่อได้รับภำรธุระ ให้มำจัดตั้งพรรคพลังประชำรัฐ ปฏิบัติกำร "ขับ" ให้พ้นจำกต ำแหน่งหัวหน้ำพรรค เลขำธิกำร พรรค
ครั้งนี้ค่อนข้ำงจะรุนแรงควำมรุนแรงมิได้อยู่ที่ 18 กรรมกำรบริหำรพรรคลำออก หำกอยู่ที่ควำมเป็นจริงที่ว่ำภำยใน
กรรมกำรบริหำรพรรคท่ีไม่มีชื่อว่ำลำออกนั้นมีอีกจ ำนวนหนึ่งเหมือนกับจะยืนอยู่ข้ำงเดียวกับ "กลุ่ม 4 กุมำร" 
ทั้งๆที่ก่อนหน้ำนี้แสดงบทบำทในกำรกดดันให้น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนต ำแหน่งหัวหน้ำพรรค เลขำธิกำรพรรค พร้อมกับ
น ำจ ำนวน ส.ส.มำข่มขู่โดยตลอด ไม่ว่ำจะเป็น นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ไม่ว่ำจะเป็น นำยสุชำติ ชมกลิ่น ไม่ว่ำจะเป็น นำย
อนุชำ นำคำศัย ท ำไม"กลยุทธ์"ครั้งนี้จึงมำกด้วย"ควำมโหด" 
ถำมว่ำปฏิบัติกำรปล่อยข่ำวให้"หลุด"ออกมำครั้งแรก เป็นปฏิบัติกำรโดยฝ่ำยใด และมีเจตนประสงค์ทำงกำรเมืองอะไร
ซ่อนแฝง ในเมื่อเป็นปฏิบัติกำรปล่อยข่ำวให้"หลุด"ออกมำจำกสื่อเครือข่ำยของ "กลุ่ม 4 กุมำร" ท ำไมคนระดับ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะไม่รู้ 
 ยิ่งเมื่อทั้ง นำยอุตตม สำวนำยน นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นำยสุวิทย์ เมษินทรีย์ ออกมำวิพำกษ์กำรเมืองใหม่ 
กำรเมืองเก่ำ ด้วยตนเองดังที่ปรำกฏในหน้ำ 2 มติชน ยิ่งท ำให้เกิดควำมหงุดหงิด ยิ่งท ำให้จ ำเป็นต้องปล่อยจ ำนวน 18 
กรรมกำรบริหำรพรรคท่ียื่นใบลำออกอันส่งผลโดยอัตโนมัติให้ กรรมกำรบริหำรพรรคชุดเก่ำต้องอยู่ในฐำนะ"รักษำกำร" 
จึงไม่แปลกที่จะปรำกฏควำมหงุดหงิดออกมำจำกกองเชียร์อย่ำง"ป้ำเสรี" อย่ำง "ลุงชูชำติ" ต ำหนิกำรเคลื่อนไหวในพรรค
พลังประชำรัฐว่ำเป็น"น้ ำเน่ำ" ไม่ว่ำจะมองผ่ำนกระบวนกำรของ"ซุนวู" ไม่ว่ำจะมองผ่ำนกระบวนกำรของ "36 กลยุทธ์" 
ทั้งหมดล้วนสะท้อนสัจจะในทำง กำรเมือง สัจจะในทำงกำรทหำร นั่นก็คือ ด ำรงอยู่บนพ้ืนฐำนแห่งบทสรุป "กำรศึกมิ
หน่ำยเล่ห์"ครบถ้วน เพียงแต่เมื่อเป็นกำรเมืองจึงมิได้หลั่งเลือด แต่ที่แน่นอนอย่ำงที่สุดก็คือ เป้ำหมำยอันเป็นเหยื่อ
ในทำงกำรเมืองย่อมเป็น"กลุ่ม 4 กุมำร" ทุกอย่ำงจึงด ำเนินไปในแบบ"หยิกเล็บ"เจ็บ"ถึงเนื้อ" 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4246931 
  

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4246931
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3 มิ.ย. 2563 - 20:33 น. 

เส้นทาง การเมือง ภายใน “พลังประชารัฐ” ทรยศ และหักหลัง  
     
  
 
 
 
 
 
 
เส้นทำง กำรเมือง ภำยใน “พลังประชำรัฐ” ทรยศ และหักหลัง : คอลัมน์ วิเครำะห์กำรเมือง อำกำรทำงกำรเมืองอัน
เกิดกับพรรคพลังประชำรัฐ มำจำก “ภำยใน” 
เป็นเรื่องของควำมขัดแย้ง แตกแยก ระหว่ำงแต่ละกลุ่มภำยในพรรคพลังประชำรัฐโดยมี “กลุ่ม 4 กุมำร” อยู่ในลักษณะ 
“เหยื่อ” ในทำงกำรเมือง 
มิได้เป็นปัญหำมำจำก “ภำยนอก” มิได้เป็นกำรกระทบกระแทกแดกดันอันมำจำกพรรคเพ่ือไทย มิได้เป็นกำรขุดคุ้ยด้วย
นวัตกรรมทำงกำรเมืองจำกพรรคก้ำวไกล หรือคณะก้ำวหน้ำ เป็น “สนิม” อันเกิดแต่เนื้อในตนของ “พลังประชำรัฐ”  
อำกำรนี้อำจแสดงออกที่ “ต ำแหน่ง” ทำงกำรเมือง แต่ซับซ้อนกว่ำนั้น คล้ำยกับว่ำปฏิบัติกำรของ 18 กรรมกำรบริหำร
พรรค ต้องกำรให้เปลี่ยนแปลงที่ต ำแหน่งหัวหน้ำพรรค ที่ต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรค 2 ต ำแหน่งนี้เสมอเป็นเพียง “เป้ำ” 
เป็นเป้ำเหมือนกับเป็นต ำแหน่งภำยในพรรค กำรเข้ำยึดครองในสถำนะของกรรมกำรบริหำรพรรค แต่ต ำแหน่งแต่ละ
ต ำแหน่งก็เป็นเหมือนกระดำนหก ต ำแหน่ง “รัฐมนตรี” ต่ำงหำกคือ “เป้ำหมำย” อำกำรทำงกำรเมืองในพรรคพลัง
ประชำรัฐเป็นกำรปฏิรูปกำรเมืองหรือไม่ 
ไม่ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไม่ว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่ำ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ ล้วนตอบได้ว่ำมิใช่
กำรปฏิรูปกำรเมืองอย่ำงแน่นอน หำกแต่เป็นกำรแย่งชิง “ต ำแหน่ง” ในทำงกำรเมือง 
แม้ว่ำเฉพำะหน้ำคือกำรเปลี่ยนตัวหัวหน้ำพรรค คือกำรเปลี่ยนตัวเลขำธิกำรพรรค แต่ในที่สุดแล้ว ยังเป็นต ำแหน่งของ 
“รัฐมนตรี” ในครม. ทุกอย่ำงด ำเนินไปในกระบวนกำรท่ำ “สมบัติ” ผลัดกันชม  
จำกนี้จึงเด่นชัดว่ำ เส้นทำงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นอย่ำงไร เป็นเส้นทำงที่ไม่แตกต่ำงไปจำก จอมพลถนอม 
กิตติขจร ประสบ เป็นเส้นทำงที่ไม่แตกต่ำงไปจำก พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ประสบหลังกำรสืบทอดอ ำนำจ เป็น
เส้นทำงท่ีคึกคักด้วยกำรทรยศ หักหลัง ในทำงกำรเมือง 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4248885  

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4248885
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4 มิถุนำยน 2020 เวลำ 7:00 

ดาบสองฝ่ายค้าน หวังเชือด ‘บิ๊กตู่’ กลางสภา 
 
 
 
 
 
 
 
สภาฯ เตรียมพิจารณาร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณวันนี้ ฝ่ายค้านจะมีทีเด็ดอะไรมาถล่มรัฐบาล 

สภำผู้แทนรำษฎร นัดประชุมเป็นพิเศษ วันที่ 4 มิถุนำย เพ่ือพิจำรณำเรื่องในวำระ คือ “ร่ำงพระรำชบัญญัติ
โอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ.... วงเงิน 8.8 หมื่นล้ำนบำท" ตำมที่รัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นร่ำงกฎหมำยที่
ก ำหนดให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของหน่วยรับงบประมำณเป็นบำงรำยกำร ตั้งไว้เป็น 
“งบกลำง”  ส่วนของ “รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น" 
ทั้งนี้ ถือเป็น “ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรเงิน”  ฉบับส ำคัญของรัฐบำล นอกจำก 3 พระรำชก ำหนด (พ.ร.ก.) ที่รัฐบำล
ออกมำก่อนหน้ำนั้น และ สภำผู้แทนรำษฎร และ วุฒิสภำ ให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติ ไปแล้ว โดยมีเหตุผลส ำคัญที่
เกี่ยวเนื่องกัน คือ เป็นผลมำจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัฐบำลมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงิน "ก้อนใหญ่” เพ่ือแก้ไข 
 ส ำหรับกำรพิจำรณำในสภำฯ จำกควำมตกลงของ ฝ่ำยค้ำน และ ฝ่ำยรัฐบำล ผ่ำน “คณะกรรมกำร
ประสำนงำน”  ก ำหนดให้ใช้เวลำรวม 10 ชั่วโมง ก่อนจะลงมติรับหลักกำรวำระหนึ่ง และให้ตั้งคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) 
วิสำมัญ  พิจำรณำภำยใน 7 วัน และให้น ำเข้ำสู่สภำฯ พิจำรณำวำระสองและวำระสำม วันที่ 11 มิถุนำยน 
 เตือน 5 ภำครับมือฝนตกหนัก อิทธิพลหย่อมควำมกดอำกำศต่ ำปกคลุมประเทศเวียดนำมอัพเดท "โควิด" ทั่ว
โลก สหรัฐฯ ยังหนักติดเชื้อ 1.8 ล้ำนคน เสียชีวิต 1 แสนรำย ดำบสองฝ่ำยค้ำน หวังเชือด ‘บิ๊กตู่’ กลำงสภำ กำรจัด
ระเบียบเวลำวำระแรก นั้น เป็นที่ตกลงร่วมกัน แต่สำระส ำคัญที่ต้องไปตกลงกันอย่ำงเข้มข้นจำกนี้ คือ กำรท ำงำนของ
คณะกมธ. 

กล่ำวคือ กำรพิจำรณำ ร่ำงพ.ร.บ.โอนงบฯ 8.8 หมื่นล้ำนบำท จะใช้สูตรเดียวกับกำรพิจำรณำ พ.ร.บ.
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่ ส.ส.ไม่สำมำรถปรับแก้ไขหลักกำรได้ ปรับเพิ่มไม่ได้ แต่สำมำรถลดวงเงินได้   
นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพ่ือไทย อธิบำยว่ำ ตำมกฎหมำยที่ก ำกับ กำรโอนงบประมำณ สำมำรถท ำได้ แต่
ต้องเป็นไปภำยใต้ หน่วยงำนระหว่ำงหน่วยงำน แต่นี่ คือกำร โอนงบของหน่วยงำน ไปไว้ให้อยู่ภำยใต้อ ำนำจของ 
“นำยกรัฐมนตรี” ถือว่ำไม่เป็นไปตำมกฎหมำยก ำหนด  นอกจำกนี้ สิ่งที่ฝ่ำยค้ำนต้องกำรตรวจสอบ คือ เงินส ำรองจ่ำย
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เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น วงเงิน9.6 หมื่นล้ำน ปี 2563 ที่ใช้จ่ำย และคงเหลือยอด 5,000 ล้ำนบำท และต้องมำเติมอีก 
8.8 หมื่นล้ำนบำท  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญจะสำมำรถเรียกเอกสำรตรวจสอบได้ 
แม้กำรชี้แจงจำกหน่วยงำน ทั้งกฤษฎีกำ ส ำนักงบประมำณ ระหว่ำงกำรประชุมเตรียมพร้อมของฝ่ำยค้ำน ระบุว่ำเงื่อนไข
นั้นสำมำรถยกเว้นได้ หำก “สภำผู้แทนรำษฎร” อนุมัติ แต่หำกเปิดช่องแบบนั้น ฝ่ำยบริหำร จะให้ ฝ่ำยนิติบัญญัติ ที่มี
เสียงข้ำงมำกของ สภำฯ แสตมป์ควำมชอบในเรื่องใดก็ได้ และฝ่ำยบริหำรเองออกมติเพ่ือขยำยกรอบใดๆ ก็ได้ด้วย 
 กฎหมำยโอนงบประมำณถือเป็นเครื่องส ำคัญของรัฐบำล เพรำะเดิมที่กฎหมำยงบประมำณ 2563 ได้ก ำหนด
กรอบกำรใช้เงินและวงเงินมำชัดเจนแล้ว และถ้ำไม่มีกำรออกกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติแล้วย่อมไม่มีทำงที่จะเอำ
งบประมำณของหน่วยงำนอ่ืนๆมำใส่ไว้ที่ ‘งบกลำงรำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือ กรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น” ที่เป็นอ ำนำจ
เบิกจ่ำยอยู่ในมือนำยกรัฐมนตรี 

กำรท ำเช่นนี้อำจจะง่ำยถ้ำเป็นในยุคของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีในเวลำนั้นที่มี
นำยกฯหน้ำเดิมคนปัจจุบันเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ฝ่ำยนิติบัญญัติที่คสช.เลือกมำเองกับมือ แต่มำตอนนี้
สถำนกำรณ์อำจจะไมไ่ด้ง่ำยเช่นนั้นในท ำนองที่รัฐบำลจะขอให้ฝ่ำยนิติบัญญัติผ่ำนกฎหมำยลักษณะนี้ได้ง่ำยๆ            
ทั้งนี้เป็นเพรำะแม้ "ฝ่ำยค้ำน” จะเห็นด้วยกับกำรโอนงบฯ เพ่ือใช้จ่ำยเพ่ือแก้ปัญหำฉุกเฉินหรือเรื่องเร่งด่วน เนื่องจำก
เป็นกำรใช้เงินเพื่อสู้กับโควิด แต่อีกด้ำนหนึ่งฝ่ำยค้ำนย่อมไม่มีทำงท่ีจะปล่อยให้เลยผ่ำนไป 

ในมุมมองของฝ่ำยค้ำนแล้ววงเงินของกำรโอนงบประมำณยังน้อยเกินไป จนกลำยเป็นภำระของประเทศที่ต้อง
ไปออกพระรำชก ำหนดกู้เงิน ทั้งๆที่หำกรัฐบำลสำมำรถโยกงบประมำณที่ไม่มีควำมจ ำเป็นเช่นงบประมำณจัดซื้ออำวุธ 
หรือ งบประมำณส ำหรับกำรจัดสัมมนำ ย่อมจะช่วยให้ประเทศไม่ต้องออกกฎหมำยกู้เงินจ ำนวนมหำศำลดังกล่ำว 
ดังนั้น สถำนกำรณ์นี้จึงเป็นอีกควำมท้ำทำยหนึ่งที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม หลังจำก
ก ำลังเผชิญกับศึกภำยในพรรคพลังประชำรัฐที่ยังไม่รู้ว่ำจะสิ้นสุดลงเมื่อใด 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/11889?line= 
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วันท่ี 4 มิถุนำยน 2563 - 08:16 น. 

พลังประชารัฐ จับมือ เพื่อไทย ยุคเฟื่อง ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

 
 
ทั้งๆ ที่ข่ำวแนวโน้มที่พรรคเพ่ือไทยอำจเข้ำร่วมรัฐบำลภำยหลังกำร ปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำ
รัฐจะถูกปฏิเสธ ผ่ำนแถลงกำรณ์พรรคเพ่ือไทยแล้วอย่ำงแข็งขันกระนั้น ข่ำวลือกำรร่วมระหว่ำงพรรคพลังประชำรัฐกับ
พรรค เพ่ือไทยก็ยังถูก”ปล่อย”ออกมำอย่ำงเป็นระบบ 
 อำจเป็นเพรำะหัวหน้ำพรรคคนใหม่เด่นชัดอย่ำงยิ่งว่ำน่ำจะเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อำจเป็นเพรำะ
บุคคลที่จะขึ้นมำมี บทบำทภำยในพรรคพลังประชำรัฐล้วนเคยเป็นพรรคไทยรักไทยไม่ว่ำจะเป็น นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน 
ไม่ว่ำจะเป็น นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่ำจะเป็น นำยสันติ พร้อมพัฒน์ 
 เพรำะคนที่ได้รับควำมเชื่อถือตั้งแต่ยุคคสช. ตั้งแต่ยุคก่อนกำรเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนำคม 2562 ว่ำสำมำรถต่อ
สำยเชื่อมประสำนกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็ยังมีบทบำทในพรรคเพ่ือไทย กระบวนกำร “ดีล” ล่ำสุดในทำง
กำรเมือง 
 เป็น “ซูเปอร์ดีล” อันสะท้อนผ่ำนกระบวนกำรอภิปรำยทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วำงใจของพรรคเพ่ือไทยเพรำะ
กระบวนกำรด ำเนินกำรครั้งนั้นไม่เพียงแต่ท ำให้ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลอยตัวพ้นจำกกำรอภิปรำยด้วย”เทคนิค”
ทำงกำรเมืองเท่ำนั้น 
 หำกแม้กระทั่ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ ก็ไม่มีอะไรไปแผ้วพำนเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยในพรรคพลังประชำ
รัฐอันสะท้อน อิทธิพลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สะท้อนอิทธิพลของคนท่ีเคยมีบทบำทในพรรคไทยรักไทย 
 ข่ำวลือเรื่องแนวโน้มที่จะดึงพรรคเพ่ือไทยเข้ำร่วมรัฐบำลจึงดังอึกทึกขึ้นมำโดยอัตโนมัติแม้ว่ำภำยในกำรตกลง
ทำงกำรเมืองเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็สำมำรถจะเป็นไปได้ แต่ในกรณีที่พรรคเพ่ือไทยจะกลำยเป็นส่วนหนึ่งในรัฐบำล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ มีควำมเป็นไปได้น้อยมำก 
 แถลงกำรณ์อันออกมำจำก นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำ พรรคเพ่ือไทย คือเครื่องยืนยันหนึ่งท่ำทีของ ส.ส.
พรรคเพ่ือไทย คืออีกเครื่องยืนยันส ำคัญ พรรคเพ่ือไทยวันนี้จึงยังเป็นพรรคเพ่ือไทยที่ได้รับเลือกเข้ำมำ เป็นอันดับ 1 
เหนือกว่ำพรรคพลังประชำรัฐ นี่คือกำรเมืองไฟท์บังคับส ำหรับพรรคเพื่อไทย 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2214402 
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4 มิถุนำยน 2563 - 08:37 น. 

ผู้กองการ์ดตก จะพ่ายศึกล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กองกำร์ดตก จะพ่ำยศึกล ำปำง เลือกตั้งซ่อมเมืองล ำปำง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ วุ่นเรื่องในพรรค ไม่เร่งเครื่องหำเสียง 
คล้ำยประมำทคู่แข่ง ระวังเจอพลังเงียบ คอลัมน์... ท่องยุทธภพ โดย... ขุนน้ ำหมึก  
          เงียบจนผิดปกติ หลัง “พินิจ จันทรสุรินทร์” ถอนตัวไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล ำปำง เขต 4 เหลือผู้สมัคร 
ส.ส.ไม่ก่ีคน และคนเมืองรถม้ำก็คำดกำรณ์ล่วงหน้ำว่ำ พรรคพลังประชำรัฐชนะแล้ว 
          นับแต่สุดสัปดำห์ที่แล้ว "พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส" หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย และแกนน ำพรรคฯ ลงพื้นที่หำ
เสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค  คือ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ เดินสำยไปทุกอ ำเภอในเขต 4  
 “เสรีพิศุทธ์” มีจุดขำยคือ ไม่เอำเผด็จกำร จึงพยำยำมปลุกเร้ำให้พลังเงียบออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เลือกเบอร์ 2 
กันให้เยอะๆ  
   ฟำกฝั่งพรรคพลังประชำรัฐ กลับมีควำมวุ่นวำยภำยในพรรค จึงไม่เห็นแกนน ำพรรคอย่ำง “ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่ำ” ประธำนยุทธศำสตร์ภำคเหนือ ยกทีมไปหำเสียงในพ้ืนที่ 
          ลุ้นหวยผู้แทน 
          กำรเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ พรรคเสรีรวมไทย ได้ 2 พันกว่ำคะแนน ขณะที่ วัฒนำ 
สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ ได้ 3 หมื่นคะแนน ถ้ำเปรียบเหมือนกีฬำมวยไทย “วัฒนำ” เป็นต่อชนิดไม่มี
ใครกล้ำรอง 
 ส ำหรับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ยังมีควำมหวังลึกๆ เมื่อพรรคเพื่อไทย และพรรคก้ำวไกล ให้กำรสนับสนุน
พรรคเสรีรวมไทย 
 ต ำนำน ส.ส.บ้ำนนอก บุญเติม จันทะวัฒน์ ผู้ล่วงลับยังเป็นเรื่องโจษขำน เมื่อเลือกตั้งปี 2544 บุญเติม สังกัด
พรรคถิ่นไทย ลงสมัคร ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 4 ได้เพียง 240 คะแนน ต่อมำ เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ ผู้ชนะจำกพรรคไทยรัก
ไทย ถูกใบแดง และให้กำรสนับสนุนบุญเติม 
 บุญเติมจึงถูกหวยได้เป็น ส.ส.บ้ำนนอก แบบไม่คำดฝัน ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ ก็แอบลุ้นหวยอยู่เหมือนกัน "
วัฒนำ สิทธิวัง" พรรค พปชร. วันเปิดตัว แล้วก็เงียบ 
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 ด้ำนผู้สมัคร ส.ส.ตัวเต็งอย่ำง “หมอรวย” หรือ วัฒนำ สิทธิวัง อดีต ส.อบจ.ล ำปำง เขต 1 อ.เกำะคำ และอดีต
รองประธำนสภำ อบจ.ล ำปำง กลับไม่ค่อยเห็นควำมเคลื่อนไหวผ่ำนสื่อท้องถิ่น 
 ยกเว้นวันแรกที่ “หมอรวย” ไปสมัคร ส.ส. ก็มี เอกรำช ช่ำงเหล่ำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ, ไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก ำแพงเพชร ,
บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พร้อม ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ สำย“ผู้กองธรรมนัส” ไปให้ก ำลังใจอีกหลำยคน 
 หลังจำกนั้นมำ สจ.วัฒนำ ให้สัมภำษณ์นักข่ำวท้องถิ่นว่ำ "ต้องขอบคุณ พรรคเพ่ือไทย ที่เปิดโอกำสให้ครั้งนี้ มี
มติไม่ส่งผู้สมัคร ทั้งนี้ตนเองและทีมงำนคุณภำพ ต้องขยันพบปะพ่ีน้องประชำชน 5 อ ำเภอเขต 4 ล ำปำง ในช่วงเวลำ 20 
กว่ำวันนี้" 
 หมอรวยยืนยันว่ำ "ผมมีควำมพร้อมกว่ำเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกอยู่พรรคแกนน ำจัดตั้งรัฐบำล"เจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจถึงกับตกใจเมื่อเจอกับสิ่งนี้ที่สนำมบิน! เธออำยุ81แล้ว 
"ร.อ.ธรรมนัส" จะเอำยังไงกับเลือกตั้งล ำปำง จะว่ำไปแล้ว “ผู้กองธรรมนัส” จะประมำท “กำร์ดตก” ไม่ได้ เพรำะรวม
คะแนนเพ่ือไทยและอนำคตใหม่(ก้ำวไกล) เมื่อเลือกตั้งหนที่แล้ว ประมำณ 6 หมื่นคะแนน  
 หำกพลังเงียบลุกข้ึนสั่งสอนพรรคใหญ่ หมอรวยอำจเจ็บปวดกว่ำหนแรก เนื่องจำกรอบนี้ เมื่อสิงห์เฒ่ำปล่อยวำง 
ใครก็ว่ำ หมอรวยก็นอนมำ  
 ระยะนี้ ผู้กองธรรมนัสเจอมรสุมกำรเมืองในพรรค ถ้ำดันกำร์ดตก หมอรวยพ่ำยศึกล ำปำง..รับรองเจอรุม
กระหน่ ำซ้ ำเติมแน่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/432782?adz= 
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