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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 22 มถิุนายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ 'รัฐบาลบิ๊กตู่'เสียงทิ้งห่างฝ่ายค้าน! รับ 2 พรรคเล็กท ายอด ส.ส.พุ่ง 8 
2 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กตู’่แสดงความยินดีว่าที่ส.ส.ใหม่ พปชร. ยันพร้อมร่วมท างานทุกพรรค 9 
3 ข่าวสดออนไลน์ บิ๊กตู่ ยกนิ้วให ้กกต. จัดเลือกตั้งซ่อมล าปางสุดเนีย้บไร้ปัญหา  10 
4 แนวหน้าออนไลน์ นายกฯ ยินดีว่าที่ ส.ส. ใหม่ พปชร. ลั่นรัฐพร้อมท างานร่วมทุกพรรค 11 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กตู'่ ยินดีกับพรรคพลังประชารัฐ 'วัฒนา' ว่าที่ ส.ส. ใหม่ จ.ล าปาง 12 
6 ไทยรัฐออนไลน์ นายกฯ ลุยเยียวยาประชาชน ชมเลือกตั้งซ่อมล าปางเรียบร้อย  13 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กตู่" ชม ลต.ซ่อมล าปางราบรื่น ยัน รบ. ท างานกับ ส.ส.ทุกพรรค 14 
8 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กตู่"ขอบคุณ "ชาวล าปาง-กกต." เลือกตั้งซ่อมเรียบร้อย 15 
9 มติชนออนไลน์ “สามารถ” อัด กติกาเลือกตั้งมีปัญหา สร้างกับดักพรรคการเมืองไทย 16 
10 ข่าวสดออนไลน์ เนื้อหอม! พรรคประชานิยม-พลังชาติไทย ย้ายซบอก พลังประชารัฐ 18 
11 มติชนออนไลน์ “โฆษกก้าวไกล” เคารพชาวล าปาง หันเลือก พปชร. 19 
12 ไทยรัฐออนไลน์ โฆษกก้าวไกล หวังผู้แทนคนใหม่ของพลังประชารัฐ 20 
13 คมชัดลึกออนไลน์ "ไพบูลย์" เมิน กมธ.ฝ่ายค้านขู่ลาออก ขออย่าเล่นการเมืองใน กมธ. 21 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 2 พรรคเล็ก จ่อยุบรวม พปชร. ยึดโมเดล 'ไพบูลย์' 22 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อนุดิษฐ์' เสียงแข็ง 'พท.' ไม่แตกแยกแค่เห็นต่างกันบ้าง 24 
16 MGR ออนไลน์ “สามารถ” โวกระแส “บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม” ดีวันดีคืน ชนะเลือกตั้งซ่อม  

ส.ส.ล าปาง 
25 

17 แนวหน้าออนไลน์ 'แรมโบ้' โวลั่น! พปชร. ชนะเลือกตั้งซ่อมล าปาง ไ 26 
18 MGR ออนไลน์ “แรมโบ้” ยินดี “วัฒนา” คว้าชัยเลือกตั้งซ่อมล าปาง 27 
19 แนวหน้าออนไลน์ ขีดเส้นใต้ให้ชัด! 'จตุพร' เตือนนักเคลื่อนไหวทางการเมือง อย่าแตะ  

'สถาบันกษัตริย'์ 
28 

20 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เสรีพิศุทธ์' เดือด จวกซ่อม 'ล าปาง' ป้อมชมธรรมนัส 31 
21 ไทยรัฐออนไลน์ พรรคพลังประชารัฐโวแหลกชัยชนะที่ล าปาง "เสรีพิศุทธ์" โวยทุจริต 34 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ดร.เสรี' โวยฝ่ายค้านแพ้แล้วพาล! หาว่าประชาชนโง่ที่เลือก พปชร. 42 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

2 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
23 ไทยโพสต์ 'อดีตกุนซือป้อม' จับตา 'บิ๊กตู่' ปรับ ครม. เชยีร์' ดร.สุรเกียรติ์' คุมบัวแก้ว 43 
24 มติชน โฆษก ปชป.แจ้ง ประชุม กก.บห. 29 มิ.ย. ยันไม่มีปลด “จุรินทร์” 44 
25 ไทยโพสต์ โฆษก ปชป. ยันถก กก.บห. 29 มิ.ย. แค่จับเข่าคุยกัน  45 
26 แนวหน้า นี่คือประชาธิปัตย์ ! ‘โฆษก ปชป.’ยันถก กก.บห. 29 มิ.ย. 46 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ จบยกแรก 'พินิจ' ไปต่อ นายก อบจ.ล าปาง 47 
2 ข่าวสดออนไลน์ โควตาแรงงาน หม่อมเต่า จตุมงคล อาจไม่อยู่ที่รวมพลังประชาชาติไทย 49 
3 ข่าวสดออนไลน์ ก้าวย่าง สุขุม CARE คิด เคลื่อนไทย ลักษณะ พลวัต 50 
4 คมชัดลึกออนไลน์ ชนะเลือกตั้งแล้ว ก็ขอให้ท างานเพื่อ ปชช อย่างหวังต่อยอดสู่อ านาจ 51 
5 ข่าวสดออนไลน์ สอนยุทธศาสตร์ชาติ : บทบรรณาธิการ 52 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า4 53 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ เปลี่ยนแล้วหล่อ 55 
8 แนวหน้าออนไลน์ บทบรรณาธิการ 56 
9 แนวหน้าออนไลน์ Change with คิด & ท า 58 
10 แนวหน้าออนไลน์ พร้อมท างานกับทุกพรรค ‘บิ๊กตู่’เปิดทาง แก้ปัญหาศก.จากพิษโควิด 

ยินดี ‘พปชร.’คว้าสส.ล าปาง 
60 

11 ข่าวสดออนไลน์ ยุทธการ แย่งชิง ต าแหน่ง รัฐมนตรี แรงงาน โควตา พรรคใด 63 
12 แนวหน้าออนไลน์ ‘หมอวรงค’์ หวดก๊วนปั่นหยุดจมปลักบิดเบือนอดีต ฉะ ‘ภารกิจ 

2475’ มีแต่พวกชังชาติที่ยังไม่จบ 
64 

13 มติชนออนไลน์ ข่าวลือ ดูดดึง เพ่ือไทย ยุบสภา ปฏิบัติการ IO พลังประชารัฐ 66 
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สัปดาหน์ี้มีอะไร  
   

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ และ 
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง  รับมอบกุนเชียงปันสุข จาก นางจิตรลดา วงศ์พานิช กรรมการ  
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือมอบแก่ผู้บริหาร พนักงาน และสื่อมวลชนประจ าส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องรับรองกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
รบัมอบกนุเชยีงปนัสขุ จากบรษิทั อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
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สัปดาหน์ี้มีอะไร  
   

รู้
วั
น
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วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรมทดลองหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 โดยมีนายอภิชาติ  
เทียวพานิช ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีแก่ประชาชน และ นายจุณวุฒิ   
ศรีสุขวัฒนา อนุกรรมการด้านการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีแก่ประชาชน พร้อมด้วยผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายของหน่วยงานของรัฐ 5 หน่วยงาน เครือข่าย 
ศส.ปชต. พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปดิการอบรมทดลองหลกัสูตร “พลเมอืงคณุภาพ” 
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สัปดาหน์ี้มีอะไร  
   

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 22-24 มิถนุายน 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

22  มิถุนายน  2563 13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

23  มิถุนายน  2563 13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

24  มิถุนายน  2563 09.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิม      พระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว  
28 กรกฎาคม 2563 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 22-25 มิถุนายน 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

22  มิถุนายน  2563 09.00 น. 
 
 

09.30 น. 
 
 
 

13.00 น. 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น 
 
 

ห้องประชุม 701 
 
 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

นาย ไพบู ลย์  เ หล็ กพรหม  รอง เ ลขา ธิ ก า ร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เปิดอบรมทดลอง
หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
การคัดเลือกพนักงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
ก า ร เ ลื อ กตั้ ง  แ ล ะน ายดุ ษฎี  พ ร สุ ข สวั สดิ์   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

23  มิถุนายน  2563 13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง  และนายไพบูลย์  เหล็กพรหม  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 22-25 มิถุนายน 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

24  มิถุนายน  2563 09.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การ เลื อกตั้ ง  และผู้ บ ริ ห า รของส านั ก งาน 
บันทึ ก เทปถวายพระพรชัยมงคล  เนื่ อ ง ใน    
วโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 
2563 

25  มิถุนายน  2563 10.00 น. ห้องประชุม 502 ป ร ะชุ ม ค ณ ะท า ง า น ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ 
เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบติดตาม 
เรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง  
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ข่าวอ้างอิง 
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อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 14.12 น. 

'รัฐบาลบิ๊กตู่'เสียงทิ้งหา่งฝ่ายค้าน! รับ 2 พรรคเล็กท ายอด ส.ส.พุ่ง 
สุดปึ๊ก! เผย  “รัฐบาลบิก๊ตู่” เสียงทิ้งห่างฝ่ายคา้น ถึง 64 เสียง  ด้าน “ พปชร.” เตรยีมรับ อกี 
2 พรรคเล็ก เข้าสังกัด “ประชานิยม -พลังชาติไทย” ท ายอด ส.ส.พุ่ง 122 เสียง 
 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  การเลือกตั้งซ่อมส.ส. ล าปาง เขต 4 ซึ่งผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง
ซ่อม อย่างไม่เป็นทางการ นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชา รัฐ ได้ที่ 1   จะส่งผลให้ พรรคพลังประชารัฐมีส.ส.  รวม
ทั้งสิ้น 120 คน   และท าให้ พรรคร่วมรัฐบาล  มีส.ส. รวม276 คน  ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะมี ส.ส. 212   คน   
โดยมีเสียงต่างกันถึง 64 เสียง  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเร็วๆนี้ จะมีพรรคการเมืองขนาดเล็ก 2 พรรค คือ พรรคประชานิยม และพรรคพลังชาติ

ไทย มาย้ายรวมกับพรรคพลังประชารัฐ โดยขั้นตอนของทั้ง 2 พรรคเล็ก ก าลังอยู่ในขั้นตอนการยื่นเรื่องต่อ กกต. แล้ว 

จะท าให้ พรรคพลังประชารัฐมี ส.ส. เพ่ิม 2 คน คือ พล.ต.อ. ยงยุทธ เทพจ านงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ   หัวหน้าพรรคประชา

นิยม และ พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย   ส่งผลให้พรรคพลังประชารัฐ มีส.ส. 

รวม 122 คน 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/781058   

https://www.dailynews.co.th/politics/781058
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วันท่ี 21 มิถุนายน 2563 - 14:17 น.  

‘บิ๊กตู่’แสดงความยินดวี่าท่ีส.ส.ใหม่ พปชร. ยันพร้อมร่วมท างานทุกพรรค 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2237106  
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2237106
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21 มิ.ย. 2563 - 14:23 น.  

บิ๊กตู่ ยกนิ้วให้ กกต. จัดเลือกตั้งซ่อมล าปางสุดเนี้ยบไร้ปัญหา ดีใจกับ พปชร.  

 
บิ๊กตู่ ยกนิ้วให้กกต. จัดเลือกตั้งซ่อมล าปางสุดเนี้ยบไร้ปัญหา ดีใจกับพปชร. 

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายก กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 จ.
ล าปาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา 
นางนฤมล กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมกับการจัดการเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส. ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ทุกฝ่าย 
พร้อมกันนี้ ยังยินดีกับว่าที่ ส.ส.ใหม่คือ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และยินดีกับพรรคพลัง
ประชารัฐด้วย 

นอกจากนี ้พล.อ.ประยุทธ์ ยังขอบคุณชาว จ.ล าปาง ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากมีจ านวนผู้ออกมา
ใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก การเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย 
"นายกรัฐมนตรีย้ าว่า หน้าที่ของรัฐบาลต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกติกาของการเลือกตั้ง เราต้องเป็นกลางในการ
จัดการ การเลือกตั้งที่ผ่านมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการได้ดี โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกให้พี่น้อง
ประชาชนได้มาใช้สิทธิ" 
 
อ้างอิง : 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4357258https://www.khaosod.co.th/politics/news_4357258  
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4357258https:/www.khaosod.co.th/politics/news_4357258
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/เลือกตั้งซ่อมลำปาง-b.jpg
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วันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 14.32 น. 

นายกฯ ยินดีว่าที ่ส.ส. ใหม่ พปชร. ลั่นรัฐพร้อมท างานร่วมทุกพรรค 

 
นายกฯชื่นชม"กกต.-หน่วยงานระดับจังหวัด"จัดการเลือกตั้งซ่อมล าปางได้เรียบร้อยดี ยินดีกับว่าที่ส.ส.ใหม่พปชร.
ลั่นรบ.พร้อมท างานร่วมกับส.ส.ทุกพรรค 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการ
เลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมกับการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่
ทุกฝ่าย และยินดีกับว่าที่ ส.ส.ใหม่ คือ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และยินดีกับพรรค
พลังประชารัฐด้วย 

นายกฯ ยังขอบคุณพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดล าปางทุกคน ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ทราบว่ามีจ านวนผู้
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก ส่วนการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเป็นที่น่ายินดีส าหรับพ่ีน้อง
ประชาชนชาวจังหวัดล าปาง ในส่วนของรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งซ่อมหากพ้ืนที่ไหนมีต าแหน่ง ส.ส.ว่างลง 
ที่ส าคัญต้องด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยทุกพื้นที่ 

"นายกฯ ย้ าว่า หน้าที่ของรัฐบาลต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกติกาของการเลือกตั้ง เราต้องเป็นกลางในการ
จัดการ การเลือกตั้งที่ผ่านมา ผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการได้ดี โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้มาใช้สิทธิ โดยค านึงถึงมาตรการทางสาธาณสุขด้วย พ่ือเลือกผู้แทนของพวกเขา หรือเลือก ส.ส. ที่จะต้อง
เข้ามาท าหน้าที่ในรัฐสภาฯเพ่ือพ่ีน้องประชาชนเอง" นางนฤมล กล่าว 

นางนฤมล กล่าวว่า ในส่วนของรัฐบาล นายกฯ ย้ าเสมอว่าพร้อมท างานร่วมกับ  ส.ส.และพรรคการเมืองทุก
พรรค เพ่ือให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะการช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับพ่ีน้องประชาชนทั้งประเทศ 
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้การแพร่ระบาดในประเทศไทยแม้จะเบาบาง
ลงไปแล้ว แต่ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนยังต้องเฝ้าระวังไม่ให้การ์ดตก ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
กลับมาอีก ดังนั้น รัฐบาลจึงอยากให้ทุกพรรคการเมืองเข้ามาช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะ ส.ส.ในพ้ืนที่ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/500585  
  

https://www.naewna.com/politic/500585
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21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:33 น.     

'บิ๊กตู่' ยินดีกับพรรคพลังประชารัฐ 'วัฒนา' ว่าท่ี ส.ส. ใหม่ จ.ล าปาง 

 
21 มิ.ย.63-นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเลือกตั้งส.ส. จังหวัด

ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมกับการจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นใน
ส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด  เจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ทุกฝ่าย  และยินดีกับ
ว่าที่ส.ส.ใหม่คือนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และยินดีกับพรรคพลังประชารัฐด้วยพล.อ.ประยุทธ์ 
ยังขอบคุณพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดล าปางทุกคน ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ทราบว่ามีจ านวนผู้ออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งจ านวนมาก ส่วนการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเป็นที่น่ายินดีส าหรับพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัด
ล าปาง ในส่วนของรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งซ่อมหากพ้ืนที่ไหนมีต าแหน่ง  ส.ส.ว่างลง ที่ส าคัญต้อง
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยทุกพ้ืนที่  

"นายกรัฐมนตรีย้ าว่า หน้าที่ของรัฐบาลต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกติกาของการเลือกตั้ง เราต้องเป็นกลาง
ในการจัดการ การเลือกตั้งที่ผ่านมาผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการได้ดี โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกให้
พ่ีน้องประชาชนได้มาใช้สิทธิ โดยค านึงถึงมาตรการทางสาธาณสุขด้วย เพ่ือเลือกผู้แทนของพวกเขา หรือเลือก  ส.ส. ที่
จะต้องเข้ามาท าหน้าที่ในรัฐสภาฯเพ่ือพ่ีน้องประชาชนเอง" 

นางนฤมล กล่าวว่า ในส่วนของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ย้ าเสมอว่าพร้อมท างานร่วมกับ ส.ส. และพรรคการเมือง
ทุกพรรค เพ่ือให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะการช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับพ่ีน้องประชาชนทั้ง
ประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งขณะนี้การแพร่ระบาดในประเทศไทยแม้
จะเบาบางลงไปแล้ว แต่ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนยังต้องเฝ้าระวังไม่ให้การ์ดตก ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 กลับมาอีก  ดังนั้นรัฐบาลจึงอยากให้ทุกพรรคการเมืองเข้ามาช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะ ส.ส.ในพ้ืนที่ 

"รัฐบาลยินดีรับข้อเสนอหรือข้อแนะน าจากทุกพรรคการเมือง เพ่ือช่วยพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นับจาก
นี้ไปจะเป็นช่วงเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณและอาชีพที่จะเข้าไปช่วยพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน เมื่อทุกฝ่ายร่วมกันก็จะเป็นสิ่งที่ดียิ่งเพ่ือประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ"   
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69293  
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/69293


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

13 

 

 
 

ไทยรัฐออนไลน์21 มิ.ย. 2563 14:43 น. 

นายกฯ ลุยเยียวยาประชาชน ชมเลือกตั้งซ่อมล าปางเรียบร้อย ยินดีวา่ที่ ส.ส.ใหม่ 

 
วันที่ 21 มิ.ย. 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกับการจัดการเลือกตั้ง
ซ่อมครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ในระดับ
พ้ืนที่ทุกฝ่าย รวมถึงยินดีกับว่าที่ ส.ส.ใหม่คือ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และยินดีกับพรรค
พลังประชารัฐด้วย  

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ขอบคุณพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดล าปางทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยทราบ
ว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจ านวนมาก ส่วนการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย เป็นที่น่ายินดีส าหรับพ่ีน้อง
ประชาชนชาวล าปาง ในส่วนของรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งซ่อมหากพ้ืนที่ไหนมีต าแหน่ง  ส.ส.ว่างลง ที่
ส าคัญต้องด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยทุกพ้ืนที่  

“หน้าที่ของรัฐบาลต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกติกาของการเลือกตั้ง เราต้องเป็นกลางในการจัดการ 
การเลือกตั้งที่ผ่านมาผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการได้ดี โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกให้พี่น้อง
ประชาชนได้มาใช้สิทธิ์ แต่ต้องค านึงถึงมาตรการทางสาธารณสุขด้วย เพื่อเลือกผู้แทนของพวกเขา หรือเลือก ส.ส. 
ที่จะต้องเข้ามาท าหน้าที่ในรัฐสภาฯ เพื่อพี่น้องประชาชนเอง” 

นางนฤมล กล่าวอีกว่า ในส่วนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ย้ าเสมอว่าพร้อมท างานร่วมกับ  ส.ส. และทุกพรรค
การเมือง เพ่ือให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะการช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับพ่ีน้องประชาชนทั้ง
ประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ โคโรนาไวรัส ซึ่งขณะนี้การแพร่ระบาด
ในประเทศไทยแม้จะเบาบางลงไปแล้ว แต่ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนยังต้องเฝ้าระวังไม่ให้การ์ดตก ไม่ให้เกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาอีก ดังนั้น รัฐบาลจึงอยากให้ทุกพรรคการเมืองเข้ามาช่วยเหลือประชาชน 
โดยเฉพาะ ส.ส.ในพ้ืนที่ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1873480  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1873480
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อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 14.46 น. 

"บิ๊กตู่" ชม ลต.ซ่อมล าปางราบรื่น ยัน รบ. ท างานกับ ส.ส.ทุกพรรค 
 
 

 

 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  การเลือกตั้งส.ส.เขต

เลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ทุก
ฝ่ายซึ่งร่วมกันจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ครั้งนี้ได้อย่างดี และเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้มาใช้สิทธิ โดยค านึงถึงมาตรการทางสาธาณสุขด้วย   

อีกทั้ง นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับว่าที่ ส.ส.ล าปาง คือนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชา
รัฐ และยินดีกับพรรคพลังประชารัฐด้วย  นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดล าปางทุกคนที่ใช้
สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก  ทั้งนี้ นายกฯย้ าว่าหน้าที่ของรัฐบาลต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกติกาของการเลือกตั้ง เรา
ต้องเป็นกลางในการจัดการ 

โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า  นายกรัฐมนตรีย้ าเสมอว่ารัฐบาลพร้อมท างานร่วมกับ ส.ส.และ
พรรคการเมืองทุกพรรค เพ่ือให้บ้านเมืองเดินหน้าได้ด้วยดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับ
ประชาชนทั้งประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งแม้ตอนนี้ การแพร่ระบาดใน
ประเทศเบาลงแล้ว แต่ทุกฝ่ายและประชาชนยังต้องเฝ้าระวังไม่ให้การ์ดตก ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอีก  

รัฐบาลจึงอยากให้ทุกพรรคเข้ามาช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส.ส.ในแต่ละพ้ืนที่ โดยรัฐบาลยินดีรับ
ข้อเสนอหรือข้อแนะน าจากทุกพรรคการเมือง ซึ่งจากนี้ไปจะเป็นช่วงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะมีการจัดสรร
งบประมาณและอาชีพที่จะเข้าไปช่วยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน.  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/781065  
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/781065
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สยามรัฐออนไลน์ 21 มิถุนายน 2563 14:46 น.  

"บิ๊กตู่"ขอบคุณ "ชาวล าปาง-กกต."  
เลือกตั้งซ่อมเรียบร้อย แสดงความยินด ี"วัฒนา"สส.ใหม่ 

 
วันที่ 21 มิ.ย.63 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จ.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่า พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคณุเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่มีส่วน
ร่วมกับการจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ท้ังส่วนกลางและ
ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นท่ีทุกฝ่าย และแสดงความยินดีกับว่าที่ ส.ส.ใหม่คือนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจาก
พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) และแสดงความยินดีกับพรรคพลังประชารัฐด้วย  

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังขอบคุณประชาชนชาวจ.ล าปางทุกคน ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ ทราบว่ามี
จ านวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก การเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีส าหรับ
ประชาชนชาวจ.ล าปาง ในส่วนของรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งซ่อมหากพ้ืนที่ไหนมีต าแหน่ง ส.ส.ว่างลง ที่
ส าคัญต้องด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยทุกพ้ืนที่  

นอกจากนี้ นายกฯย้ าว่า "หน้าที่ของรัฐบาลต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกติกาของการเลือกตั้ง เราต้องเป็น
กลางในการจัดการ การเลือกตั้งที่ผ่านมา ผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการได้ดี โดยเฉพาะการอ านวยความ
สะดวกให้พ่ีน้องประชาชนได้มาใช้สิทธิ์ โดยค านึงถึงมาตรการทางสาธาณสุขด้วย พ่ือเลือกผู้แทนของพวกเขา หรือเลือก 
ส.ส. ที่จะต้องเข้ามาท าหน้าที่ในรัฐสภาฯเพ่ือพ่ีน้องประชาชนเอง" นางนฤมล กล่าว 

"พล.อ.ประยุทธ์ ย้ าเสมอว่าพร้อมท างานร่วมกับ ส.ส. และพรรคการเมืองทุกพรรค เพ่ือให้บ้านเมืองเดินหน้าไป
ได้ด้วยดี โดยเฉพาะการช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับพ่ีน้องประชาชนทั้งประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้การแพร่ระบาดในประเทศไทยแม้จะเบาบางลงไปแล้ว แต่ทุกภาคส่วนรวมทั้ง
ประชาชนยังต้องเฝ้าระวังไม่ให้การ์ดตก ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาอีก  

ดังนั้นรัฐบาลจึงอยากให้ทุกพรรคการเมืองเข้ามาช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะ ส.ส.ในพ้ืนที่ รัฐบาลยินดีรับ
ข้อเสนอหรือข้อแนะน าจากทุกพรรคการเมือง เพ่ือช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นับจากนี้ไปจะเป็นช่วง
เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณและอาชีพที่จะเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน เมื่อทุกฝ่ายร่วมกันก็จะเป็นสิ่งที่ดียิ่งเพ่ือประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ” โฆษกประจ าส านักนายกฯ 
กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/164290  
  

https://siamrath.co.th/n/164290
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200621/80c58568d7da0fea30220331a07af1706a5ee4c315899a9c50464ed0e4a693be.JPG?itok=RsKyzmg_


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 
 
 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2563 - 14:47 น.  

“สามารถ” อัด กติกาเลือกตั้งมีปัญหา สร้างกบัดักพรรคการเมืองไทย ยุแก้ พ.ร.ป. 2 
ประเด็นก่อนเลือกตั้งครั้งหน้า 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/05/สามารถ-แก้วมีชัย.jpg
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2237144  
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2237144
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21 มิ.ย. 2563 - 15:00 น.  

เนื้อหอม! พรรคประชานิยม-พลังชาติไทย ย้ายซบอก พลังประชารัฐ  

 
 
 

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. จากกรณีที่ ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกระแสข่าวว่าจะมี 2 พรรคเล็ก เลิกกิจการพรรคและย้ายมารวมกับ พรรคพลังประชารัฐ นั้น 

โดยนายไพบลูย์ กล่าวว่า หากการย้ายมารวมกับ พลังประชารัฐเกิดข้ึนจริง ก็สามารถท าได้ ทุกอย่างเป็นไปตาม
ข้อกฎหมาย 

ตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา 91 วรรคท้าย ในเรื่องการรับรองสิทธิ์ ส.ส.กรณีที่มีการเลิกกิจการพรรค ท า
ให้พรรคสิ้นสภาพนั้น ให้การรับรองสิทธิ์ของ ส.ส.ถือว่าเป็นกรณียุบพรรค  ซึ่งส.ส.ของพรรคดังกล่าวต้องหาพรรค
การเมืองใหมส่ังกัดภายในเวลาไม่เกิน 60 วัน 

ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า 2 พรรคการเมืองขนาดเล็ก ที่จะเลิกกิจการย้ายมารวมกับ พลังประชารัฐ 
คือ พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ านงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชานิยม และ  พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.
บัญชีรายช่ือ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย 

ทั้งนี้เมื่อนับรวมกับ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ที่ชนะเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จ.ล าปาง 
จะส่งผลให้ขณะนี้ พปชร. จะมี ส.ส.รวมทั้งสิ้น 122 คน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4357467  
  

https://delivery.adnuntius.com/c/DxbTBh6M8b2dQpnwc2MW9RqkqcE-ZPWCXhtuZGEMNuUAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHBtN08Lu6rDBRXVbunbfdz38E9caVOvCJTdlqu_QCpKywo_9Zzek_QAsjksx4AtPJd82udGrh68RqKk0PTfLuXuhLXhHd3Rras7Y85FR2oiCs8UAdMaoUAwtL3CVrjEvx_mcmtjDRvcZ1vLWw5vyv6c4E9VQe3JJPI4Cbh0MtGMBSRzoGSKP-P7yIMnn_48JgFApMoB46s5GtM6XlqvtquR-RaV9OCqpD8Hce8By41medW0oubNBfbq3HTDtimHqqeCHZXegQ?ct=2501&r=http%3A%2F%2Fm.ais.co.th%2FthanSongtopiaLive
https://delivery.adnuntius.com/c/DxbTBh6M8b2dQpnwc2MW9RqkqcE-ZPWCXhtuZGEMNuUAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHBtN08Lu6rDBRXVbunbfdz38E9caVOvCJTdlqu_QCpKywo_9Zzek_QAsjksx4AtPJd82udGrh68RqKk0PTfLuXuhLXhHd3Rras7Y85FR2oiCs8UAdMaoUAwtL3CVrjEvx_mcmtjDRvcZ1vLWw5vyv6c4E9VQe3JJPI4Cbh0MtGMBSRzoGSKP-P7yIMnn_48JgFApMoB46s5GtM6XlqvtquR-RaV9OCqpD8Hce8By41medW0oubNBfbq3HTDtimHqqeCHZXegQ?ct=2501&r=http%3A%2F%2Fm.ais.co.th%2FthanSongtopiaLive
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4357467
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/พลังประชารัฐ-7.jpg
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วันท่ี 21 มิถุนายน 2563 - 17:13 น.  

“โฆษกก้าวไกล” เคารพชาวล าปาง หันเลือก พปชร. ขอผู้แทนคนใหม่ รักษาสัญญา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2237361  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2237361
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/15-15.jpg
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ไทยรัฐออนไลน์  
21 มิ.ย. 2563 17:13 น. 

โฆษกก้าวไกล หวังผู้แทนคนใหม่ของพลังประชารัฐ รักษาค ามั่นท าเพื่อประชาชน 

 
โฆษกพรรคก้าวไกล เคารพสิทธิ์และการตัดสินใจของชาวล าปาง แต่ขอว่าที่ ส.ส.คนใหม่ และพรรคพลังประชา

รัฐ รักษาค าม่ันสัญญาที่ให้กับประชาชน อย่าใช้โอกาสเป็นบันไดไต่สู่อ านาจ 
วันที่ 21 มิ.ย. 2563 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล แสดงความคิดเห็นการเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.ล าปาง เขต 4 จากกรณีที่รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ชัยชนะครั้งนี้เพราะประชาชนเชื่อมั่นในนโยบาย
ของพรรคนั้น “ผมว่าท่านจะอ้างเหตุผลอะไรก็เป็นเรื่องของท่าน แต่เรื่องนี้ผมว่าอย่าเลยครับ ประชาชนทั้งประเทศ
เขาเป็นประจักษ์พยานเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งว่านโยบายที่ขายฝันกับสิ่งท่ีท าหลังได้เป็นรัฐบาลหน้ามือกับหลังมือ” 

นายณัฐชา เผยต่อไปว่า ชัยชนะที่พรรคพลังประชารัฐได้รับ ตนในฐานะผู้แทนในระบอบประชาธิปไตย เคารพ
สิทธิ์และการตัดสินของพ่ีน้องชาวล าปาง เขต 4 เต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่ีน้องจะติดตามการท าการผู้แทนคนใหม่ 
ตรวจสอบการท างานของผู้แทนคนใหม่ด้วยสปิริตแห่งประชาธิปไตย  ส าหรับพรรคพลังประชารัฐและผู้แทนคนใหม่ ก็
หวังว่าจะรักษาค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชน เพราะหากจริงใจพ่ีน้องประชาชนย่อมกอดรับ แต่ถ้าหากคิดจะ
ฉวยโอกาสของชัยชนะครั้งนี้เป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่งไปสู่การรวบอ านาจ  พ่ีน้องชาวล าปางและพ่ีน้องประชาชนทั่ว
ประเทศจะลงโทษอย่างแน่นอน 

อย่างไรก็ตาม โฆษกพรรคก้าวไกล ทิ้งท้ายด้วยว่า เมื่อได้ชัยชนะแล้วก็ควรขอบคุณพ่ีน้องประชาชน มุ่งมั่นท า
เพ่ือพ่ีน้อง มิใช่พรรคพวกและก๊กกลุ่มอ านาจของพวกท่าน ผู้แทนราษฎรเรามาจากประชาชนและไปด้วยประชาชน. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1873556  

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1873556
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21 มิถุนายน 2563 - 17:15 น. 

"ไพบูลย์" เมิน กมธ.ฝา่ยค้านขู่ลาออก ขออยา่เล่นการเมอืงใน กมธ.  

 

 

 

 
"ไพบูลย์" เมิน กมธ.ฝ่ายค้านขู่ลาออก ขออย่าเล่นการเมืองในกมธ. พร้อมยันยึดประโยชน์ประเทศเป็นหลัก 

วันที่  21 มิ.ย.2563 นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินตามพ.ร.ก. จ านวน 3 ฉบับเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วงเงิน 
1.9 ล้านล้านบาท   ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ กรรมาธิการในซีกฝ่ายค้าน บางคนได้ประกาศจะลาออกจากกมธ. หากมีการ
เสนอชื่อตนเองเป็นประธานกมธ. นั้นว่า ก็เป็นสิ่งที่กมธ.คนนั้นๆจะต้องรับผิดชอบเอาเอง มั่นใจว่าเรื่องดังกล่าว  จะไม่
เป็นปัญหาต่อการท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ เพราะทุกคนต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน
เป็นหลัก 

“ผมอยากให้ทุกคนท างานตามกรอบร่วมกัน ไม่ควรที่จะเอาการเมืองเข้ามาเล่นเกมกันในกรรมาธิการมาก
จนเกินไป เพราะตอนนี้พวกเราทุกคนต้องท างานโดยค านึงถึงประเทศชาติและประชาชนให้มากท่ีสุด”นายไพบูลย์ กล่าว 

นายไพบูลย์ กล่ามต่อว่า ส าหรับในการประชุม กมธ. ในวันที่  25 มิ.ย.นี้ จะมีการวางกรอบ เพ่ือด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก. กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ โดยเบื้องต้น จะต้องเอาทั้ง 8 ญัตติ ที่ ส.ส.เสนอ และ
น าข้อมูลการอภิปรายของเพ่ือนสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎร มาศึกษาอย่างละเอียด  ยืนยันจะท าหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมา ตามอ านาจหน้าที่ และระเบียบข้อบังคับของสภา 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/434624?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/434624?adz
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21 มิถุนายน 2563  

2 พรรคเล็ก จ่อยุบรวม พปชร. ยึดโมเดล 'ไพบูลย'์ 

 
 
พรรคพลังชาติไทย และพรรคประชานิยม เตรียมยุบรวม พปชร. ยึดโมเดล "ไพบูลย์" ด้านหมอระวีแจงแค่ 

4 ใน 11 พรรคเล็กดัน "เต้ มงคลกิตติ์" นั่ง รมต. ขณะที่ "บิ๊กป้อม" รับเทียบเชิญ 23 มิ.ย.เอง ไม่ต้องมาท าเนียบฯ 
ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆ ในการปรับโครงสร้างเปลี่ยนทีมบริหารพรรค ล่าสุดพรรคการเมือง

ขนาดเล็กกลับตัดสินใจเตรียมยุบไปรวมกับพรรคใหญ่ โดย พล.ต.ทรงกลด ทิพยรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลัง
ชาติไทย เปิดเผยว่า เตรียมยุบพรรคพลังชาติไทย เพ่ือไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หลังจาก  พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นหัวหน้าพรรค พปชร.คนใหม่ แต่ต้องรอให้ที่ประชุมกรรมการบริหาร (กก.บห.)
พรรคพลังชาติไทยตัดสินชี้ขาด คาดว่าคงไม่มีปัญหา 
“เท่าที่เคยคุย ทุกคนไม่ขัดข้อง ให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหัวหน้าพรรค เหตุผลการยุบรวมพรรคเพราะ พรรคมีเพียง
เสียงเดียวไม่สามารถท าอะไรได้ ขณะนี้ประเทศมีปัญหา ถ้าพรรคพลังชาติไทยไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐจะไปช่วย
ขับเคลื่อนนโยบายพรรค เช่น เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เรื่องเกษตรอินทรีย์ให้ได้รับการผลักดันตามความต้องการ
ของประชาชน เป็นการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัว เรื่องการรวมพรรคไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เคยมี
มาแล้ว เท่าที่ทราบจากพรรคพลังชาติไทยแล้ว ยังมีพรรคประชานิยมของ พล.ต.อ.ยงยุทธ  เทพจ านงค์ ที่จะยุบพรรคไป
รวมกับพรรคพลังประชารัฐด้วย” พล.ต.ทรงกลด กล่าว 
รับบางพรรคดัน “มงคลกิตติ์” 

ผูููสื่อข่าวถามถึง กรณีความเคลื่อนไหวพรรคเล็ก รวมตัวสนับสนุนนายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ หัวหน้าพรรค
ไทยศรีวิไลย์ ให้ได้โควตารัฐมนตรี พล.ต.ทรงกลด กล่าวว่า 11 พรรคเล็กมีการคุยกันเรื่องโควตารัฐมนตรี ซึ่งก็สนับสนุน
นายมงคลกิตติ์เป็นรัฐมนตรี แต่บางพรรคไม่เห็นด้วยก็ไม่ลงชื่อด้วย ส่วนจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่ให้ขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ไม่ได้รัฐมนตรีก็ไม่เป็นไร 
พรรคครูไทยไม่รวมพรรคใหญ่ 

ขณะที่พรรคครูไทยเพ่ือประชาชนที่มีกระแสข่าวเป็นอีกพรรคที่จะยุบรวมกับ พปชร. ล่าสุดนายปรีดา บุญเพลิง 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคครูไทยเพ่ือประชาชน ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ โดยยืนยันว่า พรรคครูไทยเพ่ือประชาชนมี
อุดมการณ์ จะไม่ไปรวมกับใคร เพ่ืออนาคตลูกหลาน จะมีส.ส.กี่เสียงไม่ส าคัญ แม้ว่ารัฐธรรมปัจจุบันจะท าให้พรรคเล็ก
อยู่ยากก็ตาม 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

ยึดโมเดลพรรค“ไพบูลย์” 
ส าหรับแนวคิดการยุบพรรคเล็กเพ่ือไปรวมกับพรรคพปชร.ดังกล่าว มีรายงานว่า เป็นแนวคิดที่ได้มาจากโมเดล

ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ซึ่งได้ยื่นยุบพรรคไปแล้ว และปัจจุบัน
เป็นรักษาการรองหัวหน้าพรรค พปชร.ดูแลฝ่ายกฏหมาย 
หมอระว”ียัน4พรรคไม่หนุนเต้ 

ขณะที่นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ชี้แจงถึงกรณีที่นายมงคลกิตติ์ สุขสิน
ธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ประกาศว่า มีเสียงสนับสนุนให้เขาเป็นรัฐมนตรี 9 เสียง ซึ่งตนได้
โทรศัพท์ไปสอบถามกับพรรคต่างๆ อย่างน้อย 4 พรรค จากในกลุ่ม 11 พรรค คือ พรรคพลเมืองไทย พรรค
ประชาธิปไตยใหม่ พรรคประชาภิวัฒน์ และพรรคพลังธรรมใหม่ ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ใน 9 พรรค ที่นายมงคลกิตติ์ได้
ประกาศไว้ และไม่ทราบว่า 9 พรรคดังกล่าวเป็นพรรคอะไรบ้าง และในส่วนของพรรคพลังธรรมใหม่ ไม่มีความคิดที่จะ
ไปต่อรองต าแหน่งรัฐมนตรี เพราะรู้ตัวดีว่ามีเพียง 1 เสียง 
23มิ.ย.“บิ๊กป้อม”ไปพบส.ส.เอง 

ทางด้านพรรคพปชร.นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยถึงการเตรียมไป
เรียนเชิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรค ให้รับต าแหน่งหัวหน้าพรรคคน
ใหม่ จากเดิมก าหนดไว้วันที่ 23 มิ.ย. เวลา 08.30 น.ที่ท าเนียบรัฐบาล ล่าสุดได้เปลี่ยนเวลาและสถานที่ มาเป็นที่ศูนย์
ประชุม ส.ส.พรรค อาคารวัน ตรงข้ามศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เนื่องจากพล.อ.ประวิตร เกรงว่า แกนน าและ ส.ส.จะ
ไม่สะดวกในการเดินทาง เนื่องจากตรงกับช่วงเวลาที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จึงจะเดินทางไปพบกับ ส.ส.หลังการ
ประชุม ครม.ในช่วงบ่าย ที่ศูนย์ประชุมส.ส. ซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาที่ประชุม ส.ส.ของพรรคด้วย 
 
อ้างอิง : www.bangkokbiznews.com/news/detail/885975  
  

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885975
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21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:40 น.     

'อนุดิษฐ์' เสียงแข็ง 'พท.' ไม่แตกแยกแค่เห็นต่างกันบ้าง 

 
 
21 มิ.ย.63-น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการจัดประชุมสามัญประจ าปีของพรรค 

พท.ว่า ขณะนี้ทางพรรคเพ่ือไทยก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดวาระการประชุม  โดยคาดว่าจะจัดให้มีการประชุม
สามัญประจ าปีหลังการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 64 น่าจะมีข้ึนประมาณกลางเดือน ก.ค.เป็นต้นไป โดยวาระการ
ประชุมจะก าหนดให้เป็นไปตามที่กฎหมายพรรคการเมืองก าหนด 

ถามว่าขณะนี้ต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยว่างอยู่ 3 ต าแหน่ง จ าเป็นต้องปรับคณะกรรมการบริหารพรรค
ใหม่ทั้งหมดหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ส าหรับโครงสร้างและจ านวนของกรรมการบริหารพรรคคงไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงส่วนตัวบุคคลก็คงมีการด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามโครงสร้างและข้อบังคับของพรรค  

"ขอยืนยันตลอดเวลาที่ผ่านมาพรรคเพ่ือไทยไม่เคยมีข้ัวอ านาจ ผู้บริหารและสมาชิกพรรคต่างร่วมมือกันท างาน
ด้วยความสามัคคี ในการท างานที่ผ่านมาอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่การแตกแยกและการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
ทุกคนต่างท างานโดยยึดอุดมการณ์และเป้าหมายในการเป็นพรรคแกนน าของฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกัน  แม้จะมีการ
ปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคบางต าแหน่งก็ม่ันใจพรรคจะเป็นปึกแผ่นเช่นเดิม" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69310  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69310
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เผยแพร:่ 21 มิ.ย. 2563 17:49   ปรับปรุง: 21 มิ.ย. 2563 20:31   โดย: ผู้จดัการออนไลน์  

“สามารถ” โวกระแส “บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม” ดีวันดีคืน ชนะเลอืกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง  
เขต 4 มาตามนัด 

 
 
 
 
วันนี้ (21 มิ.ย.) นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อ านวยการ

ศูนย์ร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 พรรค 
พปชร. จ.ล าปาง ที่ได้รับคะแนนจากพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนอย่างไม่เป็นทางการถึง  61,980 คะแนน มากกว่าการ
เลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 นายวัฒนา ได้คะแนน 30,368 คะแนน และได้เพียงอันดับ 2 แต่มาในการ
เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับ 1 หมายความว่า ประชาชนชื่นชอบในผลงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค พป
ชร. ซึ่งท างานช่วยแก้ปัญหาให้พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมจนประชาชนมั่นใจจึงได้คะแนนจากประชาชน
อย่างล้นหลาม  

นายสามารถ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา จ.ล าปาง ถูกมองว่า เป็นพื้นที่คนเสื้อแดงหรือไม่ชื่นชอบรัฐบาลนั้น คงไม่จริง 
เพราะผลงานที่รัฐบาลท ามาอย่างต่อเนื่องได้ท ามาถูกทางแล้ว ประกอบกับผู้ใหญ่ในพรรคได้ช่วยลงช่วยหาเสียงจึงท าให้
ประชาชนเข้าใจถึงจุดยืนนโยบายของพรรคพปชร ส่วนมีกระแสข่าวที่ว่าความนิยมของพรรค พปชร. ตกไปนั้นไม่ใช่
ความจริง เพราะตัวเลขคะแนนการเลือกตั้งไม่สามารถโกหกได้ ทั้งนี้ ตนต้องขอชื่นชม  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 
หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง ซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากถึง 37,869 คะแนน เป็นคะแนน
สูงสุดของพรรคเสรีรวมไทย ซึ่งคะแนนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าแปลว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า ทั้งพรรคเพ่ือไทย พรรค
ก้าวไกล จะไม่สามารถประมาทพรรรคเสรีรวมไทยได้อย่างแน่นอน 

นายสามารถ กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จ.ล าปาง ก็เหมือนกับการเลือกตั้งซ่อมในอีกหลายๆ เขตท่ีผ่าน
มา ที่พรรค พปชร. ชนะทุกครั้ง โดยการลงคะแนนครั้งนี้สะท้อนเป็นพิเศษว่าประชาชนต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ 
ท างานต่อเนื่อง และให้คะแนน พล.อ.ประวิตร ในฐานะว่าที่หัวหน้าพรรค พปชร. อย่างไรก็ตาม ตนมั่นใจว่า พ่อแม่พ่ี
น้องประชาชน เขต 4 จ.ล าปาง ได้เลือกผู้แทนในสภาที่มีคุณภาพจะมาเป็นปากเป็นเสียงช่วยเหลือพ่อแม่พ่ีน้อง และท า
ให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยท างานให้ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งตนท างานลงพ้ืนที่พบปะประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง ตนจึงได้รับรู้ว่าพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนต้องการอะไร ซึ่งตนจึงมั่นใจก่อนหน้านี้แล้วว่าการเลือกตั้งซ่อมในจังหวัด
ล าปางนั้น พรรค พปชร จะชนะแน่นอนแล้ว ก็เป็นไปตามคาด ซึ่งตนมั่นใจว่าคนล าปางเลือกคนที่ใช่แล้ว 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000063940   

https://mgronline.com/politics/detail/9630000063940
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วันอาทิตย์ ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 18.41 น. 

'แรมโบ้' โวลั่น! พปชร. ชนะเลือกตั้งซ่อมล าปาง ได้อานิสงส์ 'บิ๊กตู-่รฐับาล' 

 
 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดี

กับ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเขต 4 จ.
ล าปาง ชนะคู่แข่งจากพรรคเสรีรวมไทยอย่างท่วมท้น โดยตนมองว่าที่พรรคพลังประชารัฐได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ มาจากที่พ่ีน้องประชาชนได้เห็นถึงการลงพ้ืนที่ของนายวัฒนา และทีม ส.ส.พรรค
พลังประชารัฐ ที่ได้ออกหาเสียงในพ้ืนที่อย่างหนัก เพ่ือประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคพลังประชารัฐ และผลงานของ
รัฐบาล ให้ชาวล าปางรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ประชาชนยังให้ความไว้วางใจผลงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากการที่ได้
เห็นนายกฯ และรัฐบาล ท างานอย่างหนักในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ทั้งด าเนินการด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย  รวมถึงการช่วยเหลือ
ประชาชนผ่าน มาตรการต่างๆ เช่นเงินเยียวยา 5 พันบาท ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
เปราะบาง มาตรการลดค่าน้ า ค่าไฟ และมาตรการด้านการเงิน เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุด 
จนเป็นที่ยอมรับจากคนในประเทศและต่างประเทศ จนท าให้ประเทศไทยติดล าดับ 2 ของโลกในการแก้ไขโควิดเป็น
ผลส าเร็จยอดเยี่ยม 

นายสุภรณ์ ยังมองว่าไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งเขต 4 จ.ล าปาง ที่พรรคพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้ง แต่ที่ผ่าน
มาการเลือกตั้งซ่อมใน จ.ขอนแก่น และจังหวัดอ่ืนๆ พรรคพลังประชารัฐยังสามารถคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งตลอดมาได้
นั้น ก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนชื่นชอบในนโยบายของรัฐบาล และได้ให้ความไว้วางใจในการเข้ามาบริหารประเทศและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของนายกฯ และรัฐบาล รวมถึงนโยบายที่ดีของพรรคพลังประชารัฐที่โดนใจประชาชน แต่การเลือกตั้ง
ล าปางครั้งนี้ที่ได้รับชัยชนะด้วยคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอยเพราะประชาชนรับรู้ได้ว่านโยบายของพรรคฯ  และผลงาน
รัฐของรัฐบาล แก้ไขปัญหาเข้าตาพ่ีน้องประชาชนมากมายหลายเรื่อง 

"ตนจึงมั่นใจว่าการเลือกตั้งซ่อมเขตเลือกตั้งไหนก็ตามถ้าจะมีขึ้นในวันข้างหน้า หรือแม้จะมีการเลือกตั้งใหญ่อีก 
3 ปีในสมัยหน้า พรรคพลังประชารัฐจะยิ่งได้รับความนิยมไว้วางใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน เพราะนโยบาย
ที่ดีและผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมของรัฐบาล จะเห็นได้จากผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนจากหลายส านักโพล 
ประชาชนพอใจการบริหารงานของนายกฯ และรัฐบาล มากข้ึนเรื่อยๆ" นายสุภรณ์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/500628   

https://www.naewna.com/politic/500628
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21 มิ.ย. 2563 20:23   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“แรมโบ้” ยินดี “วัฒนา” คว้าชัยเลือกตั้งซ่อมล าปาง 
 เชื่อเพราะ ปชช. เห็นผลงานรัฐบาลแก้โควิด 

 
 
วันนี้ (21 มิ.ย.) นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีกับ นายวัฒนา 

สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเขต 4 จังหวัดล าปาง ชนะคู่แข่งจาก
พรรคเสรีรวมไทย อย่างท่วมท้น โดยตนมองว่าที่พรรคพลังประชารัฐได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกตั้ง
ซ่อมครั้งนี้ มาจากที่พ่ีน้องประชาชนได้เห็นถึงการลงพ้ืนที่ของนายวัฒนา และทีม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่ได้ออกหา
เสียงในพ้ืนที่อย่างหนัก เพ่ือประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรค พปชร.และผลงานของรัฐบาลให้ชาวล าปางรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้ประชาชนยังให้ความไว้วางใจผลงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากการที่ได้
เห็นนายกฯ และรัฐบาล ท างานอย่างหนักในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ทั้งด าเนินการด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย  รวมถึงการช่วยเหลือ
ประชาชนผ่านมาตรการต่างๆ เช่น เงินเยียวยา 5 พันบาท ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
เปราะบาง มาตรการลดค่าน้ า ค่าไฟ และมาตรการด้านการเงิน เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุด 
จนเป็นที่ยอมรับจากคนในประเทศและต่างประเทศ จนท าให้ประเทศไทยติดล าดับ 2 ของโลกในการแก้ไขโควิดเป็น
ผลส าเร็จยอดเยี่ยม 

นายสุภรณ์ ยังมองว่า ไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งเขต 4 จังหวัดล าปาง ที่พรรคพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้ง แต่ที่
ผ่านมา การเลือกตั้งซ่อมในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอ่ืนๆ พรรคพลังประชารัฐยังสามารถคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่ง
ตลอดมาได้นั้น ก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนชื่นชอบในนโยบายของรัฐบาล และได้ให้ความไว้วางใจในการเข้ามาบริหาร
ประเทศและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนายกฯ และรัฐบาล รวมถึงนโยบายที่ดีของพรรคพลังประชารัฐที่โดนใจประชาชน  
แต่การเลือกตั้งล าปางครั้งนี้ที่ได้รับชัยชนะด้วยคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอย  เพราะประชาชนรับรู้ได้ว่านโยบายของ
พรรคและผลงานรัฐของรัฐบาล แก้ไขปัญหาเข้าตาพ่ีน้องประชาชนมากมายหลายเรื่อง 

“ผมจึงมั่นใจว่า การเลือกตั้งซ่อมเขตเลือกตั้งไหนก็ตามถ้าจะมีข้ึนในวันข้างหน้าหรือแม้จะมีการเลือกตั้งใหญ่อีก 
3 ปีในสมัยหน้า พรรคพลังประชารัฐจะยิ่งได้รับความนิยมไว้วางใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน เพราะนโยบาย
ที่ดีและผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมของรัฐบาล จะเห็นได้จากผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนจากหลายส านักโพล 
ประชาชนพอใจการบริหารงานของนายกฯ และรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆ” นายสุภรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000063959  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000063959
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วันอาทิตย์ ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 18.46 น. 

ขีดเส้นใต้ให้ชัด! 'จตุพร' เตือนนักเคลื่อนไหวทางการเมือง อย่าแตะ 'สถาบันกษัตริย'์ 

 
"จตุพร"เตือนนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ต้องขีดเส้นใต้ให้ชัด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ พร้อมเผยไม่เชื่อว่าจะมี
การนิรโทษกรรม ช่วย"สุเทพ เทือกสุบรรณ" 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ในรายการ "ลมหายใจ พีซทีวี เวทีทัศน์" นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวอวยพรในวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ 53 ปี ของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ขอให้ผ่านพ้นทุกข์โศกและภัยอันตรายทั้งปวง และได้กลับมาท าหน้าที่ในการที่จะท าสิ่งดี
งามให้กับประเทศชาติต่อไป ขอให้มีความสุขกันมากๆ 

นอกจากนี้ นายจตุพร กล่าวถึงการแสดงความเห็นกับกระแสข่าวการนิรโทษกรรม ว่า มีคนสอบถามตนมากมาย 
จากการที่สื่อบางฉบับได้น าเอาไปลงโดยอ้างข้อมูลจากฐานในซีกของผู้มีอ านาจ  จนในที่สุดได้รับการปฏิเสธจากโฆษก
รัฐบาล และท าให้เกิดความเห็นต่างๆ ขึ้นมากมาย 

รวมถึงบางคนก็แสดงความคิดเห็นกันว่าการนิรโทษจะเป็นเหตุให้มีการช่วยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ซึ่งก าลัง
ใกล้จะติดคุกนั้น ตนถือว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรง เพราะคดีของนายสุเทพ ยังคงอีกยาวไกล  เนื่องจากคดีที่
เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในปี 2556 และ 2557 คาดว่าจะมีการตัดสินจากศาลชั้นต้นคาดว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้า ส่วนคดีที่
เกี่ยวข้องกับโรงพักนั้นยังไปไม่ถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ดังนั้น เพ่ือความเข้าใจตรงกันว่า คดีของนายสุเทพนั้นยังห่างไกลในเรื่องค าว่าใกล้คุก เมื่อเทียบกับพ่ีน้อง
ประชาชนคนเสื้อแดงซึ่งอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่นตนจะไม่เเสดงความเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการนิร
โทษกรรมเพราะว่าตนมีความเกี่ยวข้องอยู่ แต่อยากจะเล่าว่าในช่วงกว่า 10 ปีนี้ ไม่มีใครได้รับความทุกข์มากไปกว่าพ่ี
น้องคนเสื้อแดงอีกแล้ว ซึ่งจริงๆ ก็ติดคุกกันทุกฝ่ายเพียงแต่ฝ่ายเสื้อแดงติดคุกกันจ านวนมากและจ านวนปีที่มากกว่า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่ีน้องที่ต้องคดีเรื่องเผาศาลากลางจังหวัด ไปตายในคุกก็มี ถูกลงโทษไม่สถานหนัก 33 ปี 4 
เดือน ยังอยู่ในเรือนจ าอีกหลายจังหวัดเป็นจ านวนมาก รวมถึงคดีอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นในซีกของประชาชน หรือซีกของแกน
น าทั้งที่ถูกคุมขังในคดีพัทยา และคดีอ่ืนรวมถึงอยู่ระหว่างรอการตัดสินของศาลฎีกาในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ 

ดังนั้น เป็นห้วงเวลาของความยากล าบาก ในช่วงกว่า 10 ปีนี้ หลายคนคิดว่าได้เสร็จสิ้นและจบกันไปแล้ว แต่
ความจริงผลพวงของเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นปี 52 และเหตุการณ์ปี 53 ก็ตามเรื่องราวก็ยังไม่จบ ในซีกของฝ่าย
ประชาชน ยังอยู่ในเรือนจ า ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาคดีอีกจ านวนมาก 
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แต่เมื่อมีการยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเพราะตลอดระยะกว่า  10 ปีนี้ รวมกระทั่งเมื่อมี
สถานการณ์ใดเกิดขึ้นเราก็มักจะได้รับการชวนคุยในเรื่องการปรองดองและความสมานฉันท์  ซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์ว่าใน
ส่วนของ นปช.นั้นให้ความร่วมมือมาโดยตลอด ตนพยายามอธิบายกับบรรดาหมู่มิตรว่าไม่ง่ายกับการเปรียบเสมือนที่มี
ตัวประกันอยู่ในเรือนจ าเป็นจ านวนมาก บ้างก็หลบลี้หนีภัยก็เหลืออีกจ านวนมาก ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์อะไรกันนั้นตน
ในฐานะคนที่ยืนอยู่ในหัวแถวนั้นตนจะไม่ได้มองความรู้สึกซึ่งหน้าในขณะนั้นๆ เพราะเราผ่านความตายกันมามาก 

ขณะเดียวกันก็มองทะลุไปว่า คนที่เหลืออยู่ ซึ่งอยู่ในสภาพหลบลี้หนีภัยนั้นจะมีสภาพอยู่ในสถานการณ์ใด เมื่อ
มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูด ตนก็น้ าลายเหนียว เพราะจะพูดปฏิเสธแบบสุดโต่งก็ไม่ได้ และข้อเท็จจริงเวลาของนายสุ
เทพก็เหลืออีกนาน เพียงแต่ต้องบอกว่าความจริงว่า ในซีกของประชาชนที่ร่วมในการต่อสู้กันมานั้น อยู่ท่ามกลางความ
ยากล าบากเพราะ ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนและเมื่อเจอสถานการณ์เวลาผ่านมากว่า 10 ปีนั้น หลายคนก็บอกว่าเสร็จสิ้น
แล้ว แต่ข้อเท็จจริงยังไม่จบสิ้น และแต่ละฝ่ายก็อยู่ในจุดที่ช่วยเหลืออะไรใครไม่ได้ หมายความว่าคนที่ติดคุกนั้นก็อยู่
ท่ามกลางความยากล าบาก 

ส่วนสถานการณ์ความขัดแย้งต้องยอมรับว่า กว่า 10 ปีนี ้สถานการณ์ความขัดแย้งได้เปลี่ยนแปลงกันไปมาก ซ่ึง
ดูได้จากความรู้สึกของประชาชนเพราะในช่วงที่มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง หลายคนก็ไปในบางที่ไม่ได้ และบางฝ่ายก็
ไปบางที่ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่ปัจจุบัน ทั้งสองฝ่าย เหลือง แดง สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ทุกพ้ืนที่ 

พร้อมยกประวัติศาสตร์ในสมัยที่มีความขัดแย้งในเรื่องของลัทธิ ความเชื่อ จนน าไปสู่การตั้งกองก าลังที่เรียกว่า 
กองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทย กับกองก าลังของรัฐ ก็เป็นเรื่องของความเชื่อ แต่ก่อนปลายทางที่จะมี นโยบาย 
66/23 นั้นความรักชาติ ไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ หรือซีกรัฐบาลปลายทางก็ท าให้เห็นว่ายังไงคนไทยก็เป็นคนไทยวันยัง
ค่ าแม้ว่าความเชื่อจะท าให้คนฆ่ากันตายจ านวนมาก 

อย่างไรก็ตาม หลายเรื่องท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยในขณะนี้ สภาพเวลาที่ผ่านยาว และสังขารที่ร่วงโรยตามล าดับ 
รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจ านวนมาก แต่ความเป็นจริงก็รู้จักกันทุกฝ่าย เพราะในแต่ละฝ่ายเคยเป็นฝ่าย
เดียวกันมาก่อนในเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ก็รู้จักกันทั้งหมด 

ดังนั้น ไม่ว่าวงใดชวนไปคุย ก็มักจะไปแลกเปลี่ยนสนทนา เพราะความเข้าใจว่า เรามีตัวประกันจ านวนมาก แม้
อีกฝ่ายจะติดคุกในจ านวนที่ไม่นาน อีกทั้งในซีกของประชาชนจะเห็นได้ว่า มีวิวาทะกันน้อยมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
แม้ว่าเราจะมีความคับข้องใจในหลายเรื่องราว แต่สถานการณ์ท่ีตนบอกว่าหากใครมายืนบนหัวแถวแบบตนนั้น บางเรื่อง
อยากจะพูด บางเรื่องอยากแสดงความคิดเห็นแต่พ้ืนที่มันแคบลงเพราะพวกหลบลี้ภัยก็ไม่รู้ว่าจะโดนวันไหน  พวกหนึ่งก็
ยังอยู่ในเรือนจ าและพวกหนึ่งคดีก็ยังจ่ออยู่ 

นายจตุพร กล่าวด้วยว่า ตนขอเตือนบรรดาหมู่มิตรและนักเคลื่อนไหวทั้งหลายว่า การขับเคลื่อนทางการเมือง
ในฐานะคนเคยผ่านทาง จะต้องขีดเส้นใต้ให้ได้ ว่าเอาเฉพาะเรื่องสามัญชนเป็นเรื่องของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดเรา
สามารถวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะประชาชน แต่ต้องละเว้นและต้องไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะจะเป็น
จุดที่เปราะบางและจะเกิดเรื่องต่างๆ มากมาย 
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ดังนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตนอยากส่งเสียงดังๆ ว่าการเคลื่อนไหวการแสดงออกทางการเมืองนั้นต้องเป็นเรื่อง
ของประชาชนกับประชาชน ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

หากการเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนี้ในส่วนเฉพาะประชาชนเราจะมีภูมิต้ านทาน แต่หากไม่รู้จักการขีดเส้น 
ท้ายที่สุดน าไปสู่ความพ่ายแพ้และหายนะซึ่งตนก็ไม่ต้องอธิบายว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่มุมมอง  ณ ขณะนี้เราต้อง
ระมัดระวัง เพราะสิ่งส าคัญที่สุดคือองคาพยพคือประชาชนที่ได้ร่วมทางในการต่อสู้ ดังนั้นในฐานะคนผ่านทางขอเตือน
ด้วยความห่วงใย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/500630  
  

https://www.naewna.com/politic/500630
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22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

'เสรีพิศุทธ์' เดือด จวกซ่อม 'ล าปาง' ป้อมชมธรรมนัส 

 
 "เสรีพิศุทธ์" โวยแหลก อ้างแพ้เลือกตั้งซ่อมล าปาง คะแนนทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่น เพราะรับเงินหมาจึงกาหมา-มีการ

ลงคะแนนแทนกัน-นายอ าเภอในพื้นที่วางตัวไม่เป็นกลาง "บิ๊กป้อม" ยกนิ้วชม "ธรรมนัส" ท าให้ พปชร.ชนะฝ่ายค้าน  
ผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดล าปาง อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.ที่

ผ่านมา ที่พรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนน ารัฐบาลเอาชนะผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทยมาได้  จนท าให้รัฐบาลมี
เสียง ส.ส.เพ่ิมข้ึนไปอีก 1 ที่นั่ง โดยหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งดังกล่าวมีรายงานว่าทาง
ส านักงาน กกต.ได้รับแจ้งว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 162,920 คน มาใช้สิทธิ 110,007 คน คิดเป็นร้อยละ 67.52 บัตร
ดี 103,234 บัตร คิดเป็นร้อยละ 93.84 บัตรเสีย 3,741 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.40 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 3,032 บัตร 
คิดเป็นร้อยละ 2.76 

โดยผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ นายวัฒนา สิทธิวัง คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ได้ 61,914 คะแนน, 
อันดับที่ 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย 38,336 คะแนน,  อันดับ 3 น.ส.ปทิตตา ชัยมูลชื่น พรรค
เศรษฐกิจใหม่ 2,465 คะแนน, อันดับ 4 นายอ าพล ค าศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท 292, อันดับ 5 นายองอาจ สิน
อนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม 227 คะแนน  

โดยผลคะแนนดังกล่าวคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดล าปางจะน าไปยื่นต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ 

ที่ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐ เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตร
และสหกรณ์ และประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐภาคเหนือ พร้อม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐในภาคเหนือและ
ทีมงาน ได้แถลงหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมกับชูมือนายวัฒนาที่ชนะการเลือกตั้ง 

 โดย ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ผลคะแนนที่ออกมาชัดเจนแบบนี้   แสดงให้เห็นว่าทางภาคเหนือในอนาคตพรรค
พลังประชารัฐก็จะขยับต่อไปได้เรื่อยๆ  

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ และว่าที่
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวเช่นกันว่า ขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดล าปางทุกคนที่ให้ความไว้วางใจ
เลือกผู้สมัครของพรรค พปชร.จนได้รับคะแนนห่างจากคู่แข่งเกือบเท่าตัว และขอขอบคุณทีมงานและเจ้าหน้าที่ที่



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

32 

 

เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ครั้งนี้ด้วย รวมถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะก าลังส าคัญในการช่วยผู้สมัครหา
เสียง 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ที่เดินทางมาช่วยผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยลงพ้ืนที่หา
เสียงตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน และอยู่ติดตามการเลือกตั้งนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันที่ 21 มิ.ย. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์
ยังคงอยู่ใน จ.ล าปาง พร้อมเผยแพร่ความเห็นผ่านเพจเฟซบุ๊ก “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส” เป็นครั้งแรก ภายหลัง
ทราบผลการเลือกตั้ง 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว พบตัวเลขผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
น้อยกว่าครั้งก่อนเพียงนิดเดียว ซึ่งถือว่าผิดสังเกตเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ทางพรรคเสรีรวมไทยขอขอบคุณทุก
คะแนนเสียงที่มอบให้ผู้สมัครของเรา ซึ่งถือเป็นคะแนนบริสุทธิ์ ไม่เคยถูกร้องเรียนกล่าวหาพรรค หรือผู้สมัครว่าทุจริต
แม้แต่นิดเดียวก็ไม่มี เพราะเราพบปะประชาชน และชูนโยบายของพรรค โดยเข้าถึงพ่ีน้องประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจ
อย่างแท้จริง 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า ส าหรับผู้สมัครเบอร์  1 ที่เคยได้รับคะแนนจากการเลือกตั้งปี 2562 ประมาณ 
30,000 คะแนน แต่ในครั้งนี้ได้รับคะแนนเสียงกว่า 60,000 คะแนน ก็มีเรื่องร้องเรียนทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงมากมาย ใน
การเลือกตั้งครั้งนี้มีข้อสังเกตหลายประการ อย่างเรื่องการเลือกตั้งซ่อมทั่วประเทศ ผู้มาใช้สิทธิน้อยกว่าการเลือกตั้งใหญ่
หรือการเลือกตั้งทั่วไป เพราะเบื่อหรือติดธุระ และในครั้งนี้ตนเองได้ประเมินไว้ล่วงหน้าว่าประชาชนไม่น่าจะมาใช้สิทธิ
มาก เนื่องด้วยการเลือกตั้งเปลี่ยนจากวันอาทิตย์มาเป็นวันเสาร์ และประชาชนไม่ค่อยสะดวกที่จะเดินทางมาใช้สิทธิใน
วันเสาร์ เพราะอาจจะท างานอยู่ รวมถึงจากปัจจัยโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาด อาจท าให้ประชาชนไม่มาใช้สิทธิ เพราะ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาภูมิล าเนา จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะท าให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวต่อว่า ปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีประชาชนมาใช้สิทธิเกือบเท่ากับการเลือกตั้ง
ครั้งก่อน ซึ่งก็ไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้น แต่จากประเมิณสถานการณ์ มีการจดเลขบัตรประจ าตัวประชาชนไปเป็นจ านวน
มาก ตามท่ีมีข่าว และจดหมายร้องเรียนต่างๆ ย่อมเป็นที่แน่ชัดว่า น่าจะมีการลงคะแนนแทนกัน ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้
มีการเซ็นชื่อในบัตรอย่างเดียว ไม่มีการประทับนิ้วมือ ซึ่งอาจจะเกิดการลงคะแนนแทนกันได้ หากมีการปลอมลายมือ 
หากมีการรู้เห็นเป็นใจกัน 

     “หลายหน่วยเลือกตั้งสถานที่ตั้งคูหา ด้านหลังเป็นที่โล่ง คนที่จะมาใช้สิทธิก็กลัวว่ารับเงินมาแล้วก็ไม่
กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กลัวมีคนถ่ายรูปจากด้านหลัง จึงท าให้เกิดกรณีรับเงินซื้อเสียงมาแล้ว ก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง 
หมายถึงรับเงินหมาจะกาเบอร์ 2 ก็ไม่กล้าท าแล้ว จึงเป็นรับเงินหมาจึงกาหมา ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจากการลงพ้ืนที่พบพ่ีน้อง
ประชาชน ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก เกินคาด เพราะเราออกพบปะประชาชนอย่างแท้จริง จนเราก็ได้รับจดหมาย
เกี่ยวกับการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงเข้ามา” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คลิปดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงวินาทีที่  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์หยิบกระดาษหลายใบ ซึ่งเป็น
จดหมายร้องเรียนการซื้อสิทธิขายเสียงเข้ามา โดยมีการเบลอภาพหน้าจดหมายขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์หยิบขึ้นแสดง 
เพ่ือป้องกันเนื้อหารายละเอียดในจดหมาย ซึ่ง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวในคลิปภาพ ว่า เป็นจดหมายร้องเรียนนายอ าเภอ
เสริมงามวางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งครั้งนี้ รวมถึงรายละเอียดการสนับสนุนให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง ทั้งนี้ ที่ผ่าน
มาเคยไปร้องเรียนและร้องขอให้ทางจังหวัดย้ายนายอ าเภอคนดังกล่าวออกไปจากพ้ืนที่ก่อน เพ่ือให้ผ่านการเลือกตั้งครั้ง
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นี้ไป โดยตั้งให้ใครมาแทนก็ได้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมต่อการเลือกตั้ง  แต่ก็ไม่ได้รับค าตอบ 
นายอ าเภอคนดังกล่าวก็ยังไม่ถูกย้ายออกไป 

นอกจากนี้ ยังมีจดหมายร้องเรียนเข้ามาอีกหลายฉบับ เรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง ทั้งในพ้ืนที่ อ.เสริมงาม , อ.
เกาะคา และ อ.เถิน จ.ล าปาง อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปก็ต้องด าเนินการเพ่ือให้การเลือกตั้งครั้งนี้บริสุทธิ์และยุติธรรม คง
จะไปด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้งต่อไป ทั้งการร้องที่สถานีต ารวจ และ กกต.ล าปาง เพ่ือให้ไต่สวน 
ซึ่งตนเองเมื่อกลับไปกรุงเทพมหานคร ก็จะไปร้องเรียนที่ กกต.กลางอีกส่วนหนึ่ง เพ่ือขอให้ชะลอการประกาศผลการ
เลือกตั้งครั้งนี้ออกไปก่อน เพราะยังมีการร้องเรียนมากมายอยู่ ก่อนการเลือกตั้งเพียง 2 วัน พล.อ.ประวิตรเดินทางมายัง 
อ.สบปราบ จ.ล าปาง เพ่ือติดตามสถานการณ์และการแก้ภัยแล้ง โดยเชิญส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อปท.มา
ประชุม ซึ่งตนตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้น่าจะประชุมหลังเรื่องตั้งก็ได้ หรือก่อนหน้านั้นก็ได้ ท าไม่จึงต้องมาประชุมในช่วงตั้ง
กล่าวก่อนวันเลือกตั้ง แบบนี้ถือว่าเป็นการเสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ประโยชน์อ่ืนใดแก่พ่ีน้องประชาชนหรือไม่ 
     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์พร้อมคณะได้เดินทางออกจากที่
พักในเขต อ.เมืองฯ จ.ล าปาง เพ่ือไปยังท่าอากาศยานล าปาง โดยขึ้นเครื่องบินกลับไปยังกรุงเทพมหานครทันที. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/69331  
  

https://www.thaipost.net/main/pdetail/69331
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 22 มิ.ย. 2563 05:33 น. 

พรรคพลังประชารัฐโวแหลกชัยชนะที่ล าปาง "เสรีพิศุทธ์" โวยทุจริต 

 
องค์กรต้านโกงขวางสุพจน์ 

“บิ๊กป้อม” สวมบท หน.พปชร.ล่วงหน้า ขอบคุณทุกคะแนนเสียงคนล าปางเพิ่ม ส.ส. ให้ 1 เสียง ชม 
“ธรรมนัส” หัวหอกฟื้นศรัทธา “อนุชา” เคลมเป็นนิมิตหมายที่ดีรับเปลี่ยน กก.บห.ใหม่ “นฤมล” พูดแทนนายกฯ
ยินดีด้วยกับชัยชนะ “เสรีพิศุทธ์” จ่อร้อง กกต.ทุจริตเลือกตั้ง จับพิรุธคนใช้สิทธิเว่อร์เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์เท่า
เลือกตั้งใหญ่ มีซื้อบัตร ปชช.ผีโผล่กาบัตรแทนคนไม่มา ฉะหน้าด้านกล้าท าทุกอย่าง “ประวิตร” บินแก้ภัยแล้งก่อน
เข้าคูหา 2 วัน เข้าข่ายสัญญาจะให้ผลประโยชน์ พรรคเล็กซัดกันนัวอ้างชื่อหนุน “เต้” นั่ง รมต. “เสี่ยติ่ง” ยันพรรค
เล็กไม่ขอโควตารอบนี้ ปัดไม่เกี่ยวข้องกลุ่มอดีตฝ่ายค้านอิสระ ฝ่ายค้านจี้รีบปรับ ครม.ให้จบ ยื้อไว้อึมครึม รมต.
เกียร์ว่าง แก้เศรษฐกิจชะงัก “พิชัย” ยุโละทิ้งทีม “สมคิด” ล้มเหลว เบิร์ธเดย์ “ปู” 53 ปี อวยพรคนไทยพ้นภัยโค
วิด-พิษ ศก. 

จากกรณีผู้สมัคร ส.ส.เลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปางของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีชัยชนะเหนือคู่แข่งท่วมท้น
เกือบเท่าตัว จนแกนน าพรรคพลังประชารัฐอ้างว่าเป็นเพราะประชาชนเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลภายใต้การน าของ
พรรค และเป็นนิมิตหมายที่ดสีอดรับกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 
“ประวิตร”ขอบคุณทุกเสียงคนล าปาง 

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชา
รัฐ กล่าวว่า ถึงผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จ.ล าปาง ที่นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครของพรรคได้รับชัยชนะว่า ขอขอบคุณพ่ี
น้องประชาชนชาวล าปางทุกคน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ จนได้รับคะแนนห่างจากคู่แข่ง
เกือบเท่าตัว พรรคพลังประชารัฐพร้อมที่จะดูแลพ่ีน้องประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ  เพ่ือให้อยู่ดีกินดี 
ขณะเดียวกันขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่อ านวยความสะดวกท าให้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี 
ยอ “ธรรมนัส” หัวหอกพลิกฟื้นศรัทธา 

พล.อ.ประวิตรกล่าวอีกว่า รัฐบาลพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนทุกจังหวัดทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะ
นโยบายการแก้ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ประสบภัยแล้งในหลายจังหวัด ขณะนี้รัฐบาลก าลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้มีน้ ากิน น้ าใช้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังขอขอบคุณทีมงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ครั้งนี้ด้วย รวมถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ในฐานะก าลัง



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

ส าคัญในการช่วยผู้สมัครหาเสียงและลงพ้ืนที่สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน จนท าให้ประชาชนเชื่อและศรัทธา
พรรคพลังประชารัฐอย่างที่ปรากฏผลคะแนนออกมาแล้ว 
“อนุชา”เคลมนิมิตหมายดีเปลี่ยน กก.บห. 

นายอนุชา นาคาศัย รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง ว่า 
ขอขอบคุณชาว จ.ล าปางทุกคนที่ลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ จนได้รับคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ
เท่าตัว เป็นปรากฏการณ์ และนิมิตหมายที่ดี ที่ชนะการเลือกตั้งที่ จ.ล าปาง เพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงของพรรคพลัง
ประชารัฐ ไปสู่สิ่งที่ดีส าหรับพ่ีน้องประชาชน และขอชื่นชมร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ 
ดูแลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด จนได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นจากพ่ีน้องชาวล าปาง เชื่อว่านโยบายของพรรคพลังประชารัฐ
ที่ประกาศไว้ จะเป็นเครื่องจักรส าคัญที่ท าให้ประชาชนอยู่ดีกินด ีทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
อวย “ประวิตร” แม่ทัพใหญ่แก้ภัยแล้ง 

“เราเชื่อว่าเมื่อ ส.ส.ของพรรคกระจายไปในพ้ืนที่หลายๆจังหวัดได้มากขึ้น การดูแลให้พ่ีน้องประชาชนจะได้
ทั่วถึงมากขึ้น และหวังว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นหัวหอกส าคัญในการดูแลพ่ีน้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีรายได้ม่ันคง
ต่อไป ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีความเชื่อในนโยบายของพรรคที่จะท าให้ประชาชนดีขึ้น ประกอบกับ
พรรคพลังประชารัฐมีประธานยุทธศาสตร์พรรคอย่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นก าลังหลักในการแก้ปัญหาให้กับพ่ี
น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะภัยแล้งเป็นเรื่องส าคัญและยิ่งใหญ่” นายอนุชากล่าว 
โฆษก รบ.ระบุ “บิ๊กตู”่ ยินดีกับชัยชนะ พปชร. 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ 
รมว.กลาโหม ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกับการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ไม่ว่าจะเป็น กกต.ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่ และยินดีกับว่า
ที่ ส.ส.ใหม่คือนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ  และยินดีกับพรรคพลังประชารัฐด้วย พร้อมกันนี้ยัง
ขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดล าปางที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ทราบว่ามีจ านวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก  
นายกฯย้ าว่า หน้าที่ของรัฐบาลต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกติกาการเลือกตั้ง เราต้องเป็นกลางในการจัดการ มองว่า
การเลือกตั้งที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวกับจัดการได้ดี ค านึงถึงมาตรการทางสาธารณสุข 
วอน ส.ส.ช่วย ปชช.ในพื้นที่สู้โควิด 

นางนฤมลกล่าวว่า ในส่วนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ย้ าเสมอว่าพร้อมท างานร่วมกับ ส.ส.  และพรรคการเมือง
ทุกพรรค เพ่ือให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะการช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนทั้งประเทศ ที่
ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้การแพร่ระบาดในประเทศไทยแม้จะเบาบางลงไป
แล้ว แต่ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนยังต้องเฝ้าระวังไม่ให้การ์ดตก ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
กลับมาอีก รัฐบาลจึงอยากให้ทุกพรรคการเมืองเข้ามาช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะ ส.ส.ในพ้ืนที่ รัฐบาลยินดีรับ
ข้อเสนอหรือข้อแนะน าจากทุกพรรคการเมือง เพ่ือช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นับจากนี้ไปจะเป็นช่วงเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบ จะมีการจัดสรรงบประมาณและอาชีพที่จะเข้าไปช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อทุกฝ่าย
ร่วมกันจะเป็นสิ่งที่ดียิ่ง เพ่ือประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ 
“เสรีพิศุทธ์”เฉ่งผีโผล่ลงคะแนนแทนกัน 
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เมื่อเวลา 09.00 น. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย  ไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กถึงผลการ
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปางที่ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยแพ้ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐว่า ขอบคุณทุกคะแนนจาก
ประชาชนที่มอบให้ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย ถึง 37,781 คะแนนบริสุทธิ์ การเลือกตั้งซ่อม
ครั้งนี้มีข้อน่าสังเกตว่ามีผู้มาใช้สิทธิ 110,328 คน เกือบร้อยละ 80 ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งใหญ่วันที่ 24 มี.ค.62 ที่มีผู้
มาใช้สิทธิ 115,908 คน ทั้งที่ปกติการเลือกตั้งซ่อมทุกพ้ืนที่ มักไม่ค่อยมีผู้มาใช้สิทธิเกือบร้อยละ 80 แต่มีผู้มาใช้สิทธิ
เกือบเท่าของเดิม จากการประเมินที่มีการซื้อบัตรประชาชน จดเลขบัตรประชาชนจ านวนมาก เป็นที่แน่ชัดว่ามีการ
ลงคะแนนแทนกัน ทั้งที่ผู้มาใช้สิทธิไม่มาลงคะแนน แต่มีการซื้อบัตรประชาชนไป  การที่ผู้เข้าไปลงคะแนนต้องสวม
หน้ากากเข้าไปและมีการเซ็นชื่ออย่างเดียว ไม่พิมพ์ ลายมือ ใครจะปลอมลายมือก็ได้ถ้ารู้เห็นเป็นใจกับผู้ตรวจบัตร 
ฉะหน้าด้าน “ป้อม” บินแก้แล้งก่อน ลต. 2 วัน 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า นอกจากนี้ บริเวณด้านหลังคูหาลงคะแนนก็โปร่ง ไม่ทึบ คนมาลงคะแนนกลัว  ไม่รู้
จะถูกแอบถ่ายหรือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงคะแนน เมื่อรับเงินหมาก็ต้องกาเบอร์หมา เท่าที่ลงพ้ืนที่มา พรรคได้รับเอกสาร
ร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์จ านวนมากเกี่ยวกับความไม่สุจริตในการเลือกตั้งซ่อม มีการกล่าวหานายอ าเภอบางคนที่
สนับสนุนให้การซื้อเสียง แม้จะเสนอให้ย้ายนายอ าเภอคนดังกล่าวออกจากพ้ืนที่ แต่ไม่มีการด าเนินการ  จะน าข้อมูล
เหล่านี้ไปร้องเรียนต่อ กกต.ล าปาง และ กกต.กลางให้ตรวจสอบการเลือกตั้งซ่อมเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่ ยิ่งก่อนการ
เลือกตั้ง 2 วัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เดินทางมาที่ อ.สบปราบ เชิญ ผวจ. นายอ าเภอ ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าท้องถิ่นมาประชุมเรื่องภัยแล้ง ถามว่าเหตุใดต้องมาช่วงนี้ ท าไมไม่มาก่อนมี พ.ร.ฎ.เลือกตั้งหรือมาหลังเลือกตั้งซ่อม
ผ่านไปแล้ว การมาก่อนเลือกตั้ง 2 วัน เท่ากับมีการเสนอให้สัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่ประชาชนหรือไม่ พวกนี้
หน้าด้านกล้าท าทุกอย่าง ถ้าร้องไปยัง กกต.แล้วไม่ด าเนินการตามกฎหมาย จะฟ้อง กกต.ต่อไป ไม่ได้แพ้แล้วโวยวาย แต่
ต้องการให้รู้ว่าการเลือกตั้งมีทุจริต 
อัดอย่าโหนชัยชนะไต่บันไดรวบอ านาจ 

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จ.ล าปางว่า รองหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐอ้างว่าชัยชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จ.ล าปาง เพราะประชาชนเชื่อมั่นนโยบายของพรรคว่า อย่าเอา
มาอ้างเลย ประชาชนทั้งประเทศเป็นประจักษ์พยานชัดเจนว่านโยบายขายฝันกับสิ่งที่ท าหลังได้เป็นรัฐบาล เหมือนหน้า
มือกับหลังมือ ชัยชนะที่พรรคพลังประชารัฐได้รับ ตนเคารพสิทธิการตัดสินของชาวล าปางเขต 4 หวังว่า ส.ส.คนใหม่จะ
รักษาค าม่ันสัญญาที่ให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชน หากท่านจริงใจประชาชนย่อมกอดรับ 

แต่ถ้าคิดจะฉวยโอกาสของชัยชนะครั้งนี้ เป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่งไปสู่การรวบอ านาจของท่าน ประชาชนจะ
ลงโทษแน่นอน เมื่อได้ชัยชนะแล้วควรมุ่งมั่นท าเพ่ือประชาชน  ไม่ใช่พรรคพวกและก๊กกลุ่มอ านาจของพวกท่าน 
ผู้แทนราษฎรเรามาจากประชาชนและไปด้วยประชาชน 
“สิระ” ค้าน “เต้” ชงเปิดกาสิโนปั๊มเงิน 

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ หัวหน้าพรรค
ไทยศรีวิไลย์ เสนอเปิดบ่อนกาสิโน เพ่ือเป็นช่องทางในการหาเงินเข้าประเทศ ชดเชยวิกฤติโควิด-19 ว่า ตนมีจุดยืนที่ไม่
เห็นด้วยในเรื่องการเปิดบ่อนเสรีมาโดยตลอด เพราะตนเชื่อว่าการพนันไม่ว่าจะในรูปแบบใด ไม่เคยสร้างประโยชน์ให้กับ
ใคร การที่นายมงคลกิตติ์ระบุว่า จะเป็นการสร้างรายได้ให้ประเทศ ตนเห็นค้านจากแนวคิดนี้ เพราะสุดท้ายแล้วการเปิด
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กาสิโนจะท าให้มีอิทธิพลนอกระบบเกิดขึ้นอีกจ านวนมาก ประโยชน์จะตกอยู่ที่กลุ่มนายทุน ประชาชนและสังคมจะตก
เป็นเหยื่อของการพนัน หลายๆประเทศสามารถหารายได้เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องใช้การพนันมาเกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศไทยที่มีสถานที่ท่องเที่ยวในเกือบทุกจังหวัดเป็นจุดขายอยู่แล้วด้วย  การขับเคลื่อนประเทศหลังวิกฤติโค
วิด รัฐบาลได้เตรียมรับมือไว้พร้อมอยู่แล้ว เห็นได้จาก พ.ร.ก.การกู้เงินที่เพ่ิงผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ เพราะฉะนั้นการ
เปิดบ่อนจึงไม่มีความจ าเป็นใดๆ และเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะสามารถน าพาประเทศผ่าน
พ้นวิกฤตินี้ไปได้โดยไม่เอาการพนันเข้ามาช่วย 
“ปารีณา” ซัดใครคิดเปิดบ่อนจ่อเสียคน 

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ขอค้านการหาเงินเข้าประเทศด้วยวิธีนี้ เพราะ
การพนันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม เป็นการบ่อนท าลายสังคมในอนาคต ในอดีตมีนักธุรกิจวิ่งเต้นยอมจ่ายเงิน
มหาศาล เพ่ือให้เปิดบ่อนการพนันกาสิโนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีนักการเมืองให้การสนับสนุนบ้างไม่ให้การ
สนับสนุนบ้าง รัฐบาลในอดีตรีรอเพราะถูกต่อต้านอย่างรุนแรง ดูอย่างเพ่ือนบ้านบ่อนตามชายแดน จากข้อมูลของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เคยสัมภาษณ์มาแล้ว เรื่องตั้งบ่อนบังหน้าเบื้องหลังค้ายาเสพติด แถมมีคนไทยไปถือหุ้นอยู่ด้วย 
เป็นการสร้างความร่ ารวย เป็นธุรกิจบาป ท าลายชีวิต ท าลายครอบครัว จะส่งผลให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้นในอนาคต  
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อ้างการท าบ่อนเพ่ือหาเงินเข้าประเทศ ในอดีตการท าบ่อนถูกกฎหมายจะถูกต่อต้านและเงียบหายไป 
ใครคิดมาท าต่อ เตรียมตัวเสียคนได้เลย 
“พิเชษฐ” กล่อมพวกหนุนคนรุ่นใหม่ 

นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย กล่าวถึงกรณีมีพรรคเล็กหลายพรรค
สนับสนุนนายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ เป็นรัฐมนตรีว่า หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ประกาศก้าวข้ามการเมือง เดินหน้าสู่การเมืองยุคนิวนอร์มอล พรรคเล็กได้หารือ
กันแล้วเห็นว่าขณะนี้มี 7 พรรคเล็กที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ทันสมัย นายมงคลกิตติ์เป็นรัฐมนตรี ส่วนอีก 2 
พรรคเล็กนัดหารือวันที่ 24 มิ.ย. แม้มีเสียงคัดค้านจากพรรคเล็กบางพรรคในตอนนี้ ขอเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง 
สุดท้ายคงเห็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือรวมพลังฟ้ืนฟูประเทศไทยหลังโควิด-19 ส่วนพรรคเล็กที่เหลืออีก 2 พรรคน า
โดยนายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์  หัวหน้าพรรคประชา
ภิวัฒน์และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกฯ เตรียมนัดหารือในจังหวะที่เหมาะสม เชื่อมั่นพรรคเล็กเสียงส่วนใหญ่
สนับสนุนคนรุ่นใหม่ข้ึนเป็นรัฐมนตรี แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของนายกฯพิจารณาความเหมาะสม 
“เสี่ยติ่ง” บอกพรรคจิ๋วไม่ขอโควตารอบนี้ 

นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย ในฐานะที่ปรึกษารองนายกฯและผู้ประสานงานพรรคเล็ก 
กล่าวถึงกรณีนายพิเชษฐ เตรียมเสนอชื่อนายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เป็น
รัฐมนตรี ว่าในฐานะผู้ประสานงานพรรคเล็กมาเเต่ต้น ยืนยันไม่มีใครขอต าแหน่ง กลุ่มเราเหลือ 8-9 พรรคหลังนายมงคล
กิตติ์และนายพิเชษฐเเยกไปตั้งตัวเป็นกลุ่มฝ่ายค้านอิสระเเล้ว พวกเราพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆ รอบนี้คุยกันว่าไม่ควรจะ
เรียกร้องต าแหน่งรัฐมนตรีคราวหน้าค่อยว่ากัน บ้านเมืองมีปัญหาเยอะอยู่เเล้ว ถ้าไปเรียกร้องจะกระทบการท างานของ
รัฐบาลยิ่งขึ้น เพ่ือให้โอกาสนายกฯและ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯแก้ปัญหาประเทศ คนเสนอตัวเองอยู่ที่
ความคิดว่าตัวเองเหมาะสมหรือไม่ ไม่อยากวิจารณ์ข้ามพรรค 
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พท.จวกเกมย้ืออึมครึม–รมต.เกียร์ว่าง 
นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ระบุต้องการท างบ 64 และปรับวิธีท างานนิวนอร์มอลให้จบก่อน ถึงจะท าเรื่องปรับ ครม.นั้น กระแสข่าว
ปรับ ครม.ที่ไม่มีความชัดเจน ปล่อยให้อึมครึมนานๆจะส่งผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชน รัฐมนตรีที่มีข่าวจะถูก
ปรับออก คงไม่มีกะจิตกะใจจะท างานอะไร สภาพไม่น่าจะแค่เกียร์ว่าง บางกระทรวงอาจถึงขั้นล็อกเกียร์  ข้าราชการ
ท างานต่อล าบาก เพราะต้องลุ้นหลายขยักตั้งแต่ปรับโครงสร้างพรรครองรับการปรับ ครม. ปรับสัดส่วนโควตาพรรคร่วม
รัฐบาลจนปั่นป่วนวุ่นวาย สร้างมุ้งดูด ส.ส.งูเห่า โชว์ตัวเลข รวมแต้มวางบิล ปั่นราคา ทวงโควตารัฐมนตรี ท าให้การ
เมืองไทยยังวนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทว์ เป็นพฤติการณ์โอลด์นอร์มอล ครม.เก่าหรือใหม่ อาจตอบโจทย์เพียงการ
เปลี่ยนตัวเล่นลากยาวอ านาจ แต่ไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศที่วิกฤติรอบด้าน รอไม่ได้  สุดท้ายทุกข์ของ
ประชาชนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ไวรัสโควิด คนไทยช่วยกันป้องกันได้ แต่ไวรัสการเมืองน้ าเน่าระบาด ถ้าไม่ปฏิรูปการเมือง
จริงจัง ไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นต้องหยุดโอลด์นอร์มอล สร้างนิวนอร์มอลด้วย
การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ปฏิรูปการเมืองอย่างจริงจัง สร้างการมีส่วนร่วมและยึดโยงกับประชาชนทุก
ภาคส่วน 
จวกมุ่งสร้างภาพแทนเสนอทางรอด 

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน โพสต์เฟซบุ๊กว่า “ในช่วงที่ประชาชนก าลังเดือดร้อนอย่างแสน
สาหัสกับพิษเศรษฐกิจหลังโควิด แทนที่จะได้เห็นนักการเมืองร่วมมือช่วยกันน าเสนอหาทางเลือกทางรอดให้ประชาชน 
แต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นกลับตรงข้าม เพราะเม่ืออ่านบทสัมภาษณ์ผู้น าทางการเมืองช่วงนี้ ต่างกล่าวโจมตีและโยนความผิด
กันไปมา คงเป็นไปตามความถนัดคนที่เก่งสร้างภาพด้วยการโยนผิดใส่คนอ่ืน ล้วนท าไปด้วยโมหจริตของปุถุชน ความ
จริงเป็นเช่นไร ผู้คนทั่วไปต่างรู้ดีไม่จ าเป็นต้องแก้ต่าง ไม่จ าเป็นต้องลงไป เกลือกกลั้วให้เปื้อนโคลน เพราะใครเป็นนัก
สร้างภาพ สร้างอีเวนต์ใครจริง ใครปลอม ใครริษยา ผู้คนเค้ารู้กันดี” 
เล็งประชุมใหญ่ปรับทัพหลัง ก.ค. 

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดประชุมสามัญประจ าปีของพรรคว่า 
ขณะนี้พรรคก าลังก าหนดวาระการประชุม คาดว่าจะจัดประชุมสามัญประจ าปีหลังการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 64 
กลางเดือน ก.ค.เป็นต้นไป เมื่อถามว่ารองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยว่างอยู่ 3 ต าแหน่ง จ าเป็นต้องปรับคณะกรรมการบริหาร
พรรคใหม่ทั้งหมดหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า โครงสร้างและจ านวนกรรมการบริหารพรรคคงไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนตัว
บุคคลคงปรับปรุงให้เป็นไปตามโครงสร้างและข้อบังคับพรรค ยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพรรคเพ่ือไทยไม่เคยมีขั้ว
อ านาจ ผู้บริหารและสมาชิกพรรคสามัคคีร่วมมือกันท างาน อาจมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่แตกแยกและแบ่งฝัก
แบ่งฝ่าย ทุกคนยึดอุดมการณ์และเป้าหมายเป็นแกนน าฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกัน  แม้จะมีการปรับเปลี่ยน
กรรมการบริหารพรรคบางต าแหน่งมั่นใจพรรคจะเป็นปึกแผ่นเช่นเดิม 
เหน็บ ส.ส.รัฐบาลอาจย้ายกลับก่อน ลต. 

เมื่อถามถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง ที่ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ ชนะผู้สมัครของพรรคเสรีรวมไทย 
ตัวแทนฝ่ายค้านกว่า 2 หมื่นคะแนนมีนัยอะไรหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ตอบว่า เคารพการตัดสินใจของชาวล าปางเขต 4 การ
เลือกตั้งย่อมมีผู้แพ้ผู้ชนะ ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านได้รับความไว้วางใจจากผู้มีสิทธิเกือบ 4 หมื่นคะแนนถือเป็นความภูมิใจ
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ของผู้สมัครและพรรคฝ่ายค้าน ครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล  ดังนั้นเป้าหมาย
การลงคะแนนของผู้มีสิทธิจะแตกต่างกับการเลือกตั้งใหญ่ พรรคฝ่ายค้านจะท าหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง
ต่อไป เมื่อถามว่าความพร้อมของ ส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลในการลงพ้ืนที่แตกต่างกัน ระยะยาวหวั่นว่า ส.ส.ฝ่ายค้านจะ
ย้ายขั้วอีกหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ตอบว่าไม่เคยกังวล เพราะพรรครัฐบาลมีความพร้อมทุกอย่างยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
เป็นที่พ่ึงหวังให้ประชาชนได้ เรื่องที่คิดว่าจะมีแรงดูด ส.ส.เพ่ิมเติมคงเกิดขึ้นได้ยาก กลับกันเชื่อว่าเมื่อถึงการเลือกตั้ง
ใหญ่ประชาชนจะเห็นปรากฏการณ์นักการเมืองย้ายฝั่งกลับมาฝั่งประชาธิปไตยเพราะกลัวสอบตก 
“สงคราม” จี้เร่งจัดโผเขย่าให้จบๆ 

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือชาติ กล่าวถึงกรณีท่าที พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ 
รมว.กลาโหม จะชะลอการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกไปว่า พล.อ.ประยุทธ์ควรรีบด าเนินการปรับ ครม.ให้เรียบร้อย 
เพราะถ้ายังไม่ปรับตอนนี้ความวุ่นวายในรัฐบาลจะไม่จบสิ้น ที่พรรคพลังประชารัฐมีปัญหาภายในจนต้องเปลี่ยนตัว
หัวหน้าพรรค ก็เพราะต้องการให้ปรับ ครม. อีกท้ังพรรคร่วมรัฐบาลที่มี ส.ส.เพ่ิมก็ต้องการให้ปรับเพื่อให้มีต าแหน่ง 
ปชป.โอ่ 7 รมต.ผลงานปึ้กไม่ต้องเปลี่ยน 

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มี กระแสข่าวการ
ปรับ ครม. และปัญหาความแตกแยกในพรรคว่า ทั้งสองเรื่องยังไม่มีมูลความจริง ปรับ ครม. ถือเป็นเรื่องใหญ่ จ าเป็นต้อง
พูดคุยปรึกษาหารือกันหลายฝ่าย รัฐมนตรีทั้ง 7 คนของพรรคท างานได้เป็น อย่างดี มีผลงานเข้าตาประชาชนหลายเรื่อง 
พรรคจึงยังไม่มีความจ าเป็นใดๆที่จะปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี ส่วนข่าวที่ปรากฏออกมาถึงความเคลื่อนไหวความคับข้องใจ
ของสมาชิกพรรคจนหลายฝ่ายเป็นห่วง ยืนยันว่าสมาชิกทุกคนต่างมีความเห็นได้ แต่เมื่อถึงเวลาท างานยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สิ่งที่ ปรากฏเป็นข่าวเรื่องความไม่เข้าใจกันต่างๆ เป็นเรื่อง ปกติของพรรคที่มีความหลากหลาย ไม่มี
ใครมาบังคับได้ สุดท้ายทุกคนก็พูดคุยหาทางออกกัน เคารพเสียงส่วนใหญ่ หัวหน้าพรรครับทราบปัญหาภายในพรรค 
ท าทุกวิถีทาง เพ่ือจะสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคเพ่ิมมากข้ึน 
“นิพิฏฐ์” เชื่อไม่มีชงเลื่อยขา “จุรินทร์” 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความเคลื่อนไหวภายในพรรคประชาธิปัตย์ ว่า 
ขอย้ าว่าเรื่องต่างๆต้องจบด้วยการพูดคุยกัน แม้การพูดคุยจะเป็นเรื่องง่าย แต่ไม่รู้ว่าเหตุใด จึงท ายาก ที่ผ่านมาเรื่องข่าว
ความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนตัว หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฟังกันมาคนละทิศละทางแล้วจับเป็นประเด็น ตนได้ยินชัดๆ
จริงๆแค่ว่าให้คุยกัน หน่อยไหม เรื่องทิศทางการท างานของพรรค การประชุม กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ วันที่ 
29 มิ.ย. ก็ว่าไม่มีเรื่องการเสนอเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค มีแต่คน ที่จะขอพูดคุยเก่ียวกับการพัฒนาพรรคเท่านั้น 
จ่อเป็นเจ้าภาพจับเข่าคุยอดีต ส.ส.ใต้ 

นายนิพิฏฐ์กล่าวว่า ที่ผ่านมาฝ่ายหนึ่งบอกประสาน พูดคุยมาตลอด เช่น ปกติในการพูดคุยหลังจากการประชุม
พรรคประจ าสัปดาห์ทุกวันอังคาร จะมีรัฐมนตรี ของพรรครับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารที่ร้านทีเฮ้าส์ กทม. การกินข้าวคือ
กินข้าวยังฟังไม่ค่อยได้ศัพท์เรื่อง การปรับการท างาน จึงงงว่าการพูดคุยนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่ท าไมท ายาก ช่วงที่ผ่านมามี 
ส.ส. อดีต ส.ส.และ บางคนในกรรมการบริหารพรรค เป็นต้น รวมประมาณ 30 คน ติดต่อมาให้ช่วยสื่อสารให้เกิดการ
พูดคุยหน่อย ล่าสุดได้บอกกับคนที่สื่อสารมาหาว่า ตนจะเป็นเจ้าภาพ ให้เอง จะได้ไม่ต้องไปหาใครที่ไหน คงจะจัดขึ้นที่ 
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กทม.จะเน้นอดีต ส.ส.ภาคใต้เป็นหลัก มาพูดคุยปรับ การท างาน เบื้องต้นยังไม่ได้ก าหนดวันว่าจะเป็นวัน ที่เท่าไหร่ แต่
น่าจะเร็วๆนี้ 
กมธ.กู้เงินยันไร้ปัญหางัดข้อฝ่ายค้าน 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ กมธ.ซีกฝ่ายค้านบางคน
ประกาศจะลาออกจาก กมธ. หากมีการเสนอชื่อนายไพบูลย์เป็นประธาน กมธ.ว่า เป็นสิ่งที่  กมธ.คนนั้นๆจะต้อง
รับผิดชอบเอาเอง มั่นใจว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่เป็นปัญหาต่อการท าหน้าที่ ติดตามตรวจสอบ เพราะทุกคนต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก อยากให้ทุกคนท างานตามกรอบร่วมกัน ไม่ควรจะเอาการเมือง 
เข้ามาเล่นเกมกันใน กมธ.มากจนเกินไป เพราะตอนนี้ พวกเราทุกคนต้องท างานโดยค านึงถึงประเทศชาติและประชาชน
ให้มากที่สุด การประชุม กมธ.วันที่ 25 มิ.ย. จะมีการวางกรอบเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก. กู้เงิน
ทั้ง 3 ฉบับ เบื้องต้นจะต้องเอาทั้ง 8 ญัตติที่ ส.ส.เสนอและน าข้อมูลการ อภิปรายของเพ่ือนสมาชิกในสภาฯ มาศึกษา
อย่างละเอียด ยืนยันจะท าหน้าที่ตรงไปตรงมา ตามอ านาจหน้าที่และระเบียบข้อบังคับของสภาฯ 
โพลชี้ศึกใน พปชร.แค่เกมชิงอ านาจ 

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,108 คน กรณี 
“การปรับเปลี่ยนในพรรคพลังประชารัฐ” ระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย. พบว่าร้อยละ 62.16 ระบุ เป็นการแย่งชิงอ านาจ 
ร้อยละ 57.22 ระบุมีปัญหาภายในพรรค ร้อยละ 56.12 ระบุเป็นเกมการเมือง ร้อยละ 27.79 ระบ ุสร้างความวุ่นวายให้
บ้านเมือง ขณะประชาชนร้อยละ 72.20 ระบุถึงเวลาแล้วที่จะมีการปรับเปลี่ยนในพรรคพลังประชารัฐ เพราะ ไม่มี
ผลงาน ขาดประสิทธิภาพ การท างานจะได้ดีขึ้น ต้องการผู้ที่เหมาะสมมีความรู้จริง  ร้อยละ 27.80 ระบุยังไม่ถึงเวลา 
เพราะยังมีเรื่องอ่ืนที่ส าคัญกว่า เสียเวลา ควรท างานต่อไป ถึงเปลี่ยนใหม่ปัญหาต่างๆก็ยังเหมือนเดิม 
“ลุงป้อม” เหมาะ หน.แต่การเมืองก็เดิมๆ 

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าใครสมควรจะเป็น หัวหน้าพรรค พบว่าร้อยละ 54.26 ระบุ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ร้อยละ 14.36 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ร้อยละ 13.83 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ร้อยละ 9.57 นายพุทธิพงษ์ ปุณณ
กันต์ ร้อยละ 7.98 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส าหรับบุคคลที่สมควรจะเป็นเลขาธิการพรรค ร้อยละ 35.76 ระบุนายพุทธิ
พงษ ์ปุณณกันต์ ร้อยละ 24.35 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ร้อยละ 13.99 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ร้อยละ 13.21 นายอนุชา 
นาคาศัย ร้อยละ 12.69 นายอิทธิพล คุณปลื้ม เมื่อถามว่า การปรับเปลี่ยนภายในพรรคพลังประชารัฐจะท าให้การ
เมืองไทยเป็นอย่างไร ร้อยละ 54.15 ระบุเหมือนเดิม ร้อยละ 25.99 แย่ลง ร้อยละ 19.86 ดีขึ้น 
เด็กๆมองนักการเมืองแย่งชิง รมต.ทรยศ 

นายนพดล กรรณิกา ผอ.ส านักวิจัยซูเปอร์โพล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง “การเมืองกับเยาวชน” จาก
ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,539 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 15 -20 มิ.ย. โดยเมื่อถามถึง การประพฤติตัว ปฏิบัติตน
ของผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองเป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.8 ระบุแยง่ต าแหน่ง
รัฐมนตรี จ้องจะถอนทุนคืน ร้อยละ 88.7 ระบุคิดคด ทรยศ หักหลัง ฆ่าลูกน้องและเพ่ือนร่วมต่อสู้กันมา แบบเสร็จนาฆ่า
โคถึก ร้อยละ 86.1 ระบุกร่าง หัวร้อนใช้อ านาจบาตรใหญ่หาเรื่องคนอ่ืนไปทั่ว ร้อยละ 78.1 ระบุมีภาวะตัณหา อยากมี
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อยากเป็น ที่น่าเป็นห่วงคือ ร้อยละ 8.7 เท่านั้นที่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการ เมืองเป็นคนดี มีคุณธรรม เข้าวัดปฏิบัติ
ธรรม และมีเพียงร้อยละ 7.9 ที่รักประชาชน ไม่เลือกปฏิบัติ 
ย้อนยุคทุจริต รบ.ไม่ใส่ใจชีวิตเยาวชน 

นายนพดล กล่าวอีกว่า ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.6 ระบุ ไม่ดีเลย แย่สุดๆ ในเรื่องแบบอย่างที่
เยาวชนได้รับจากการท าตัวของผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมือง มีเพียงร้อยละ 10.4 ระบุว่า ดี นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 91.4 ระบ ุเยาวชนจะไม่เชื่อ ไม่ท าตาม เมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลชี้แนะและสั่งสอน มีเพียงร้อยละ 8.6 ระบุเชื่อ
ฟัง ท าตาม ที่น่าเป็นห่วงเช่นกันคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.9 ระบุการท าตัวของผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองก าลัง
ไปสู่การเมืองเก่า ที่มีแต่ทุจริต คอร์รัปชัน ไม่ซื่อสัตย์ ขณะที่ร้อยละ 7.1 เท่านั้นระบุมีการเมืองใหม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 
77.2 ไม่เห็นผลงานรัฐบาลท าอะไรที่ดูแลเอาใจใส่ชีวิตเยาวชนเลย ร้อยละ 22.8 ระบ ุเห็นผลงาน 

 
“อดุลย”์ จี้ รบ.สร้างปรองดองตามแนว สปช. 

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35 เปิดเผยว่า คณะกรรมการญาติวีรชนฯ
ออกแถลงการณ์ “หยุดฉีกสัญญาประชาคม เดินหน้าสู่การปรองดอง และหลอมรวมคนไทยทุกภาคส่วน” จากกรณีมี
รายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม สั่งทีมงานรวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องในคดีการเมือง
เพ่ือพิจารณาประกอบการตัดสินใจนิรโทษกรรมคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมือง แต่โฆษกประจ าส านักนายกฯปฏิเสธว่าไม่มี
มูลความจริง จึงขอเรียกร้องว่าตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดอ านาจได้ประกาศสัญญาประชาคมจะยุติ
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง แต่รัฐบาลกลับไม่ด าเนินการ หลอกลวงประชาชนหรือไม่ ขอเรียกร้องให้รัฐบาล
เดินหน้าปฏิรูปประเทศ สร้างความสมานฉันท์ปรองดองแห่งชาติก่อนสายเกินไป 
“ทักษิณ” อยากกลับบ้านต้องอดทนรอ 

นายอดุลย์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนสนับสนุนการสร้างความปรองดองตามแนวทาง
คณะกรรมการศึกษาแนวทางทางการสร้างความปรองดองของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  (สปช.) กรณีที่นายกฯประกาศ 
“วิธีการท างานแบบ New Normal ของนายกรัฐมนตรี” ระบุจะผนึกประชาชนทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศเป็น
นิมิตหมายที่ดี แม้ส านึกช้าไปหลายปี แต่รัฐบาลจะไม่สามารถผนึกประชาชนทุกภาคส่วนได้ หากยังไม่แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือง รัฐบาลต้องเร่งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ  การปรองดอง
สมานฉันท์จะส าเร็จลุล่วงได้ทุกภาคส่วนในสังคมต้องไว้เนื้อเชื่อใจกัน ต้องเปิดใจกว้าง พร้อมร่วมมือ และต้องท าเพ่ือ
ประชาชนอย่างแท้จริง อย่าให้มีวาระซ่อนเร้นเหมือนครั้งที่มีการผลักดัน พ.ร.ก.นิรโทษกรรมแบบสุดซอยจนน าไปสู่ความ
ขัดแย้งบานปลาย จึงขอฝากถึงนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯถ้าอยากกลับบ้านแบบเท่ๆต้องรู้จักอดทนรอคอยและ
พิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อน ต้องเสียสละให้ประชาชนที่ร่วมชุมนุมเรียกร้องเพ่ือประชาธิปไตยและความเป็นธรรม  แต่กลับ
ได้รับความทุกข์ทรมานให้ได้รับการเยียวยาและเกิดสามัคคีของคนในชาติก่อน จากนั้นคนในชาติจะพิจารณาเองว่าจะให้
โอกาสนายทักษิณหรือไม่อย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1873687  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1873687
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22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 07:28 น.     

'ดร.เสรี' โวยฝ่ายคา้นแพ้แล้วพาล! หาว่าประชาชนโง่ที่เลือก พปชร.น่าสมเพชจริงๆ 
 

 
 
 
22 มิ.ย.63-ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด 

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า หาว่าประชาชนโง่ที่เลือก พปชร. มอง ไม่เห็นว่ารัฐบาลท างานเละเทะ 
บอกว่าคะแนนเลือกฝ่ายค้านเป็นคะแนนบริสุทธิ์ แปลว่าคะแนนเลือก พปชร. ไม่บริสุทธิ์เหรอคะ น่าสมเพชจริงๆ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69340  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69340
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22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:13 น.     

'อดีตกุนซือป้อม' จับตา 'บิ๊กตู่' ปรับ ครม. เชียร์' ดร.สุรเกียรติ์' คุมบัวแก้ว 

 
 
22 มิ.ย. 63 - นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ) โพสต์

ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "เมื่อลุงป้อมคุมพรรคเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จัดกระบวนพรรคลงตัวแล้ว ก็ต้องดูลุงตู่จัดกระบวนรัฐ!!! 
ดูท่วงท่าแล้วก็น่าจะลงตัวเกือบหมดแล้ว ก็เป็นธรรมดา ที่ต้องมีผู้พอใจบ้างไม่พอใจบ้าง ใครผิดหวังก็ต้องออม

ใจรอวันหน้า!! แต่ด้วยอ านาจทางการเมืองนั้นย่อมสามารถแก้ปัญหาความไม่พอใจได้ไม่ยากไม่ล าบากเลย 
ที่น่าห่วงก็คือ ในสถานการณ์ที่วิกฤตรุมเร้ารอบด้านนั้นจะเลือกยอดคนและวางคนมีฝีมือที่สามารถรองรับ

ขับเคลื่อนและฝ่าฟันวิกฤติได้หรือไม่? 
ดูแล้วก็ห่วงอยู่ตรงกระทรวงการต่างประเทศ ได้แต่ภาวนาขออย่าได้เป็นอดีตข้าราชการประจ าอีกเลย ระหว่าง

ประเทศแล้วเทียบชั้นกับเขาไม่ได้ในทุกกรณี เหมือนกับอุ้มไก่ตัวเมียไปชนอย่างไรก็อย่างนั้น 
คนผู้นี้จะต้องแจ่มแจ้งในพระบรมราชวิเทโศบายในรัชกาลที่5 และกระจ่างแจ้งในสถานการณ์โลก รวมทั้งเข้าใจ

อย่างลึกซึ้งถึงผลประโยชน์แห่งชาติของไทย และมีเครือข่ายต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
สถานการณ์เช่นนี้จะกล้าวางตัว ดร.สุรเกียรติ์ ไหม?". 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69342  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69342
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วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 - 08:16 น.  

โฆษก ปชป.แจ้ง ประชมุ กก.บห. 29 มิ.ย. ยันไม่มีปลด “จุรินทร์” 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2237737   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2237737
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22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:36 น.      

โฆษก ปชป. ยันถก กก.บห. 29 มิ.ย. แค่จับเขา่คุยกัน ไร้วาระปลด 'จุรินทร์' 

 
22 มิ.ย. 63 - นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการนัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

พรรคประชาธิปัตย์ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคได้เชิญกรรมการบริหารพรรคทุกคนร่วมประชุมในวันที่  
29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. โดยมีระเบียบวาระส าคัญคือการอนุมัติผู้ที่สมัครสมาชิกพรรค และจะมีการรายงาน
จากนายทะเบียนพรรคถึงจ านวนสมาชิกที่ได้สมัครใหม่เป็นจ านวนมาก  และที่ส าคัญคือคณะกรรมการทั้ง 15 คณะที่
หัวหน้าพรรคได้แต่งตั้งให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีหน้าที่ในแต่ละด้านจะมารายงานต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ  
รวมทั้งรองหัวหน้าพรรค ที่รับผิดชอบดูแลภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร  

ทั้งนี ้หัวหน้าพรรคได้ให้ความส าคัญกับสมาขิกพรรคทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือขับเคลื่อนพรรค 
แบ่งงานแบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบ เหตุเพราะพรรคจะขับเคลื่อนไปโดยคนคนเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันด้วย
ความรักสามัคคี เมื่อมีหน้าที่ทุกคนก็ตระหนักดีว่ารับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด  การประชุมกรรมการบริหาร
พรรคก็จะมีการเเลกเปลี่ยนกันในทุกเรื่อง ทั้งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคพร้อมรับฟังทุกเรื่อง เวทีการประชุม กกบห 
เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ต้องการให้ทุกคนได้มาพูดกันถึงแนวทางต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนพรรคไปในวันข้างหน้า  

"รายงานข่าวที่บอกว่าจะมีกระบวนการเปลื่ยนหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค  ขอยืนยันว่าไม่มี ทุกคนรู้
วัฒนธรรมของพรรคดี เชื่อว่าทุกคนรักพรรค ขณะนี้พรรคมีผลงานจากการท างานให้กับพ่ีน้องประชาชนมาก ประชาชน
ทราบดี เชื่อว่าทุกคนรู้หน้าที่ ท างานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ช่วยกันคนละไม้ละมือ การช่วยหัวหน้าพรรคคือการช่วย
พรรค เมื่อทุกคนรักพรรคก็ต้องช่วยหัวหน้าพรรคท างานอย่างเต็มที่ ไม่มีใครที่จะสมหวังทั้งหมด ทุกคนอาจมีเหตุผล
ส่วนตัว แต่เหนือกว่าเหตุผลส่วนตัวคือพรรค ความขัดแย้งไม่ได้ท าให้พรรคดีขึ้น หากมีความหมองใจกันก็หันหน้าเข้าหา
ปรับความเข้าใจกัน เจอกันก็พูดคุยกันในพรรค เก็บแรงไว้สู้ศึกเลือกตั้งดีกว่า ขอยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีกระบวนการใดๆ 
ทั้งสิ้น ทุกคนมุ่งหน้าท างานกันอย่างเดียว คิดถึงประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของตนเอง เพราะนี่คือ
ประชาธิปัตย์" โฆษก ปชป. ระบุ. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69343  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69343


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

46 

 

 
 

วันจันทร์ ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 09.27 น. 

นี่คือประชาธิปัตย ์! ‘โฆษก ปชป.’ยันถก กก.บห. 29 ม.ิย. ไร้วาระปลด ‘จุรินทร์’  
พ้นหัวหน้า 

 

 

 
 
22 มิถุนายน 2563 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึงการนัดประชุม

คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคได้เชิญกรรมการบริหารพรรค 
(กก.บห.) ทุกคนร่วมประชุมในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. มีระเบียบวาระส าคัญคือการอนุมัติผู้ที่สมัคร
สมาชิกพรรค และจะมีการรายงานจากนายทะเบียนพรรคถึงจ านวนสมาชิกที่ได้สมัครใหม่เป็นจ านวนมาก  และที่ส าคัญ
คือคณะกรรมการทั้ง 15 คณะที่หัวหน้าพรรคได้แต่งตั้งให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีหน้าที่ในแต่ละด้านจะมารายงานต่อที่
ประชุมถึงความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ  รวมทั้งรองหัวหน้าพรรค ที่รับผิดชอบดูแลภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร 

โฆษก ปชป. ระบุว่า หัวหน้าพรรคได้ให้ความส าคัญกับสมาชิกพรรคทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือ
ขับเคลื่อนพรรค แบ่งงานแบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบ เหตุเพราะพรรคจะขับเคลื่อนไปโดยคนๆเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องร่วม
ด้วยช่วยกันด้วยความรักสามัคคี เมื่อมีหน้าที่ทุกคนก็ตระหนักดีว่ารับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด   การประชุม
กรรมการบริหารพรรคก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันในทุกเรื่อง ทั้งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคพร้อมรับฟังทุกเรื่อง เวที
การประชุม กก.บห.เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ต้องการให้ทุกคนได้มาพูดกันถึงแนวทางต่างๆ  ที่จะขับเคลื่อนพรรคไปในวัน
ข้างหน้า 

นายราเมศ กล่าวด้วยว่า ส่วนรายงานข่าวที่บอกว่าจะมีกระบวนการเปลี่ยนหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค ขอ
ยืนยันว่าไม่มี ทุกคนรู้วัฒนธรรมของพรรคดี เชื่อว่าทุกคนรักพรรค  ขณะนี้พรรคมีผลงานจากการท างานให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนมาก ประชาชนทราบดี เชื่อว่าทุกคนรู้หน้าที่ ท างานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ช่วยกันคนละไม้ละมือ การช่วย
หัวหน้าพรรคคือการช่วยพรรค เมื่อทุกคนรักพรรคก็ต้องช่วยหัวหน้าพรรคท างานอย่างเต็มที่ ไม่มีใครที่จะสมหวังทั้งหมด 
ทุกคนอาจมีเหตุผลส่วนตัว แต่เหนือกว่าเหตุผลส่วนตัวคือพรรค ความขัดแย้งไม่ได้ท าให้พรรคดีขึ้น หากมีความหมองใจ
กันก็หันหน้าเข้าหาปรับความเข้าใจกัน เจอกันก็พูดคุยกันในพรรค เก็บแรงไว้สู้ศึกเลือกตั้งดีกว่า 

“ขอยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีกระบวนการใดๆทั้งสิ้น ทุกคนมุ่งหน้าท างานกันอย่างเดียว คิดถึงประโยชน์ของ
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ของตนเอง เพราะนี่คือประชาธิปัตย์” นายราเมศ กล่าว 
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21 มิถุนายน 2563 - 13:07 น. 

จบยกแรก 'พินิจ' ไปต่อ นายก อบจ.ล าปาง 
 
 
 
 
 
มองข้ามช็อต จบเลือกผู้แทนฯ 'พินิจ จันทรสุรินทร์' ไปต่อสนาม อบจ.ล าปาง ด้วยพลังหนุนสายบ้านป่ารอยต่อฯ 

ตอนที่ พินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.ล าปาง 10 กว่าสมัย วัย 83 ปี ถอนตัวไม่ลงเลือกตั้งซ่อม นักข่าวก็ถาม 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะแกนน าพรรคพลังประชารัฐ ภาคเหนือ ว่ากรณีนี้มีการเกี้ยเซียะกันหรือไม่ ผู้กองตอบ
ชัดๆว่า ไม่มีการเก้ียเซียะกัน 

ค าตอบจริงๆของค าถามดังกล่าว ต้องรอดูช่วงเลือกตั้งนายก อบจ.ล าปาง  ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ หรือต้นปี
หน้า 

พลิกแฟ้มข่าวผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ล าปาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.2555 ปรากฏว่า สุนี สมมี ได้ 134,919 
คะแนน, ดาชัย อุชุโกศลการ 111,459 คะแนน และ ชุณกิจ จันทรสุรินทร์ 97,530 คะแนน 

“สุนี สมมี” ในนามกลุ่มแม่วัง เป็นนายก อบจ.เมืองรถม้ามาแล้ว 3 สมัย โดยการสนับสนุนของ “เจ้าพ่อบ้าน
สวน” ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ส.ส.ล าปาง เขต 2 

ปัจจุบัน สุนีย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย จึงท าให้ค่ายบ้านสวนต้องหาผู้สมัครนายก อบจ.คนใหม่แทนสุนี 
ส่วน “ดาชัย อุชุโกศลการ” หรือ “ดาชัย เอกปฐพี” อาศัยฐานเสียงคนเสื้อแดงล าปาง ได้แต้มนับแสน แต่

เลือกตั้ง 2562 ดาชัยสังกัดพรรคพลังประชารัฐ และข้ึนตรงต่อ “ผู้กองธรรมนัส” 
วันนี้ “ดาชัย” ประกาศลงสมัครนายก อบจ.ล าปาง และออกหาเสียงล่วงหน้าในสีเสื้อกลุ่มพลังล าปาง แต่ยัง

ได้รับการสนับสนุนจากผู้กองอยู่หรือเปล่า ไม่มีความชัดเจน 
ส าหรับ “ดร.เอ” ชุณกิจ จันทรสุรินทร์ ลูกชายคนเล็กของพินิจ จันทรสุรินทร์ ลงสนามนายก อบจ.ล าปางหนที่

แล้ว แบบเหนือความคาดหมาย 
ว่ากันว่า “ป๋าโรจน์” ควันออกหู ต้องต่อสายหา “นายใหญ่แดนไกล” ให้กดดันตระกูล “จันทรสุรินทร์” แสดง

จุดยืนไม่หนุน “ดร.เอ” ฝ่ายแชมป์เก่า-สุนี สมมี จึงคว้าชัยส าเร็จ 
ดังนั้น สนามเลือกตั้งนายก อบจ.ล าปาง ครั้งใหม่ ก็จะเห็น “เจ้าพ่อดอยเงิน” พินิจ จันทรสุรินทร์ ลงสนาม

ท้องถิ่น ขอเป็นนายก อบจ.ล าปาง ให้เป็นเกียรติประวัติกับตัวเองในบั้นปลายชีวิต 
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ผลคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 กว่า 6 หมื่นแต้ม บอกให้รู้ว่า แม้ “พ่อพินิจ” จะไม่ได้ลงสนาม แต่
หัวคะแนนบ้านดอยเงิน ก็เดินเกมหนุน “หมอรวย” แบบลับๆ 

ส่วนคู่แข่งของเจ้าพ่อดอยเงิน ก็คือ กลุ่มบ้านสวนของ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ที่มีตัวเลือกอย่าง ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 
อดีต ส.ส.ล าปาง หรือทนายวราวุฒิ หน่อค า อดีตสมาชิกวุฒิสภา ปี 2556 

อีกก๊กหนึ่งก็คือ กลุ่มพลังล าปางของดาชัย เอกปฐพี ที่มีเครือข่าย สจ.ล าปางอยู่ในมือหลายคน รวมถึงกลุ่ม

ก้าวหน้าล าปาง (สายอนาคตใหม่) 

แชมป์เก่าอย่าง สุนี สมมี คงกลับมายาก เพราะการสวมเสื้อภูมิใจไทย ลงสังเวียนเลือกตั้ง 2562 ที่เขต 4 ล าปาง 
ได้มาแค่ 4 พันแต้มเท่านั้น 

พินิจ จันทรสุรินทร์ คนเมืองแพร่แต่มาโตเมืองล าปาง จึงเป็นเต็งหนึ่งว่าที่นายก อบจ.ล าปาง  และในสภาพที่ 
“คนแดนไกล” เดินยุทธศาสตร์ “ถอย” ยิ่งเป็นโอกาสของพ่อพินิจจะอ้อนคนแก่คนเฒ่า 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/434592?adz= 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/434592?adz
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21 มิ.ย. 2563 - 13:20 น.  

โควตาแรงงาน หม่อมเต่า จตมุงคล อาจไมอ่ยู่ที่รวมพลังประชาชาติไทย  

 
 

ค าถามที่จะทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับก็คือ กระทรวงแรงงานจะยังเป็น "โควต้า"ของพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทยอยู่หรือไม่ เหมือนค าตอบจะอยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พรรครวมพลังประชาชาติไทยก็มั่นใจ
เช่นนั้น เพราะเมื่อมีการประชุมพรรคและยืนยันมอบต าแหน่งให้กับ นายเอนก เหล่าธรรม  ทัศน์ ก็เป็นการมอบบนฐาน
แห่งมติพรรค ทั้งๆที่ในความเป็นจริงที่มีการเคลื่อนไหวจากพรรครวมพลังประชาชาติไทย คือ ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล 
ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค มิได้เป็นการลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรงนี้คือปัจจัยหนึ่ง
ทางการเมืองอันแหลมคมต้องยอมรับว่ามติในที่ประชุมพรรครวมพลังประชาชาติไทยเป็นมติที่ขัดแย้งอย่างเห็นได้ชัดกับ
เจตจ านงทางการเมืองของ ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล เพราะ ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล แสดงเจตจ านงลาออกจากหัว  
หน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย 

แต่ยังคาต าแหน่ง "รัฐมนตรี" อยู่ มติในท่ีประชุมพรรครวมพลังประชาชาติไทยจึงเป็นมติที่ "ออฟ ไซด์" ไม่ว่าจะ
มองจากด้านของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมองจากด้านของ ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล อย่าได้แปลกใจหากจะ
เริ่มมีข่าวปล่อย "หลุด" ออกมาจากหลายกระแสในท านองว่า ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอาจไม่เป็นของ
พรรครวมพลังประชาชาติไทยอีกต่อไป หากแต่ว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของพรรคพลังประชารัฐ ข่าวในลักษณะ
เช่นนี้มีเหตุผลอย่างน้อย 2 เหตุผล 1 เพราะว่าคนในพรรคพลังประชารัฐต้องการเข้าไปด ารงต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงแรงงาน 

1 เพราะว่า นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ น่าจะไปแทนที่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ในกระทรวงอว.หรืออุดมศึกษาจะ
เหมาะกว่าเนื่องจากเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นนักวิชาการ จากรากฐานในทางความคิด ความเชื่อเช่นนี้เอง จึง
น าไปสู่การประเมินว่ากระทรวงแรงงานอาจไม่ใช่โควตาส าหรับพรรครวมพลังประชาชาติไทย 
และเป็นไปได้ว่าอาจเป็นของคนจากพรรคพลังประชารัฐ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4356940  
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คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : ก้าวย่าง สุขุม CARE คิด เคลื่อนไทย ลักษณะ พลวัต  

 
 
  ก้าวย่าง สุขุม - การปรากฏขึ้นของ CARE ก าลังเป็นเรื่องธรรมดาอย่างปกติทางการเมือง แม้คนที่ถือธงน าเป็น 
นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และ นายภูมิธรรม  เวชยชัย แต่เมื่อ
ยืนยันยังไม่คิดตั้งเป็น “พรรคการเมือง” สายตาที่เคยมองอย่างแหม่งจากพรรคพลังประชารัฐ จากพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย จากพรรคประชา ธิปัตย์ จากพรรคภูมิใจไทย ก็แทบไม่ให้ความสนใจ 

ท ำให้สำมำรถ “คิดเคลื่อนไทย” ได้อย่ำง รำบรื่น ปรากฏการณ์ CARE คิดเคลื่อนไทย มาจากการสรุป
บทเรียนในทางการเมือง เป็นการเมืองจากสถานการณ์ก่อนยุบพรรคไทยรักไทย ยุบพรรคพลังประชาชน ยุบพรรคไทย
รักษาชาติ และสถานการณ์ร้อนแรงก่อนยุบพรรคอนาคตใหม่  เมื่อ “คิดเคลื่อนไทย” ก็อยากท าให้เกิด “การเคลื่อน” 
อย่างเป็นจริง ค าถามท่ีว่าท าไมต้องยุบพรรคไทยรักไทยย่อมมี ค าตอบ ค าถามท่ีว่าท าไมต้องยุบพรรคพลังประชาชนย่อม
มีค าตอบ ค าถามท่ีว่าท าไมต้องยุบพรรคอนาคตใหม่ย่อมมีค าตอบ CARE จึง “คิดเคลื่อนไทย” ในลักษณะกลับหัวกลับ
หาง แท้จริงแล้ว CARE มิได้เริ่มต้นเป็น “พรรค” หากเป็นขบวนการทาง “สังคม” บทเรียนนี้ตอนที่พรรคไทยรักไทยถูก
ยุบ อาจไม่มีใครคิด จึงได้เกิดพรรคพลังประชาชน ตอนที่พรรคพลังประชาชนถูกยุบ อาจไม่มีใครคิด จึงได้เกิดเป็นพรรค
เพ่ือไทยตามมา แสงสว่างเริ่มวาบเป็นประกายเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ แล้ว นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร 
แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช รวมตัวกนัเป็น “คณะก้าวหน้า” 

ตรงนี้ต่างหากคือแรงบันดาลใจให้กับ CARE 
CARE จึงเริ่มต้นอย่างเล็ก แต่ละจังหวะก้าวมากด้วยความสุขุม ระมัดระวัง ภายในความสุขุมนั้นมีลักษณะ “เคลื่อน” อยู่
ตลอด หากมองในเชิงปริมาณ คือ เคลื่อนจาก 4 เป็น 7 และเคลื่อนจาก 7 เป็น 9 แตกตัวด้วยปริมาณไม่หยุดนิ่ง 
ตรงนี้ต่ำงหำกคือกำรคิดเพื่อ “เคลื่อน” ไทยอย่ำงเป็นจริง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4348789  
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ชนะเลือกตั้งแล้ว ก็ขอให้ท างานเพ่ือ ปชช อย่างหวังต่อยอดสูอ่ านาจ 

 

 

 
โฆษกก้าวไกล หวังผู้แทนคนใหม่ของพปชร.จะท าเพื่อประชาชน อย่าใช้โอกาสนี้เป็นบันไดไต่สู่อ านาจเพื่อพวกพ้อง  

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 นาย ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล แสดงความคิดเห็นการเลื อกตั้ง
ซ่อมจ.ล าปางเขต 4 ว่า 

จากกรณีที่ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าชัยชนะครั้งนี้ เพราะประชาชนเชื่อมั่นในนโยบายของพรรค 
ผมว่าท่านจะอ้างเหตุผลอะไรก็เป็นเรื่องของท่านแต่เรื่องนี้ผมว่าอย่าเลยครับ  ประชาชนทั้งประเทศเขาเป็นประจักษ์
พยานเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งว่านโยบายที่ขายฝันกับสิ่งที่ท าหลังได้เป็นรัฐบาลหน้ามือกับหลังมือ 

อย่างไรก็ตามชัยชนะที่พรรคพลังประชารัฐได้รับ ผมในฐานะผู้แทนในระบอบประชาธิปไตย  เคารพสิทธิ์และ
การตัดสินของพ่ีน้องชาวล าปางเขต4เต็มที่อยู่แล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่ีน้องจะติดตามการท าการผู้แทนคนใหม่ 
ตรวจสอบการท าการของผู้แทนคนใหม่ด้วยสปิริตแห่งประชาธิปไตย ส าหรับพรรคพลังประชารัฐและผู้แทนคนใหม่ ผมก็
หวังว่าท่านจะรักษาค ามั่นสัญญาที่ท่านให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชน หากท่านจริงใจพ่ีน้องประชาชนย่อมกอดรับ แต่ถ้าหาก
ท่านคิดจะฉวยโอกาสของชัยชนะครั้งนี้เป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่งไปสู่การรวบอ านาจของท่าน พ่ีน้องชาวล าปางและพ่ีน้อง
ประชาชนทั่วประเทศจะลงโทษพวกท่านอย่างแน่นอน เมื่อได้ชัยชนะแล้วก็ควรขอบคุณพ่ีน้องประชาชน มุ่งมั่นท าเพ่ือพ่ี
น้อง มิใช่พรรคพวกและก๊กกลุ่มอ านาจของพวกท่าน ผู้แทนราษฎรเรามาจากประชาชนและไปด้วยประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/434632?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/434632?adz


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

52 

 

 
 

21 มิ.ย. 2563 - 23:30 น.  

สอนยุทธศาสตร์ชาติ : บทบรรณาธิการ  

 
สอนยุทธศาสตร์ชาติ : บทบรรณาธิการ 
สอนยุทธศาสตร์ชาติ - การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง หรือป.ย.ป. ได้ฤกษ์ประชุมครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ไปแล้ว 
ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ และได้รับมอบหมายปรับเนื้อหาให้เข้ากับรูปแบบและกฎหมายในปัจจุบันเพ่ือ
เหมาะสมกับสถานการณ ์

ทั้งมีค าแนะน าเชิงติติงจากประธานการประชุม ว่าท าอย่างไรให้ยุทธศาสตร์ชาติเดินหน้าต่อไปได้ตามหลักการที่
วางไว้ เพราะส่วนใหญ่คนยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือยุทธศาสตร์ชาติ  พร้อมกับค าก าชับว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องต้องอธิบายให้
เข้าใจ โดยเฉพาะบรรดาส.ส. และส.ว. ด้วยค ำกล่ำวนี้จึงสะท้อนและบ่งบอกถึงจุดก่อก ำเนิดของยุทธศำสตร์ชำติที่
ไม่ได้มีพัฒนำกำรมำจำกประชำชน การก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้านเป็นฝ่ายรัฐที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ หากกล่าวอ้างว่าประเทศชาติจะเดินหน้าไปด้วยดีต้องขึ้นอยู่กับ 6 ด้านนี้ ยิ่งเป็น
เรื่องท่ีไม่จ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับส.ส. 
เพรำะหำกยุทธศำสตร์ชำติพัฒนำหรือผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมมำจำกประชำชน  ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่
สมำชิกสภำผู้แทนฯ จะไม่เข้ำใจ ถึงขั้นต้องมีคนมำอบรมสั่งสอน  
ประธานป.ย.ป.ระบุในที่ประชุมว่า แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ นั้นไม่จ าเป็นต้องรื้อทั้งหมด เพียงต้องท าให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ก่อนหน้านี้ คณะผู้ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก็พยายามจะจัดเรียงแผนงานที่ดูราวกับแบบเรียนล้ าค่า และส าคัญผิด
ไปว่าผู้คนมากมายไม่เข้าใจ 
ทั้งท่ีเหตุผลที่แท้จริงมาจากการจัดตั้งยุทธศาสตร์นี้คิดเองเออเองตั้งแต่แรก 
ล้วนมำจำกกลุ่มคนเล็กๆ ที่อำจเก่ง หวังดี ในช่วงรัฐประหำร แต่ไม่เชื่อมโยงกับประชำชน และไม่ได้อยู่ใน
กระบวนกำรประชำธิปไตย 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4353892  
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บันทึกหน้า4 

 
 
เริ่มต้นบันทึกท่ามกลางบรรยากาศกระเหี้ยนกระหือรือของบรรดานักการเมืองที่อยากนั่งเก้าอ้ี รมต. ..ครั้ง

หนึ่งในชีวิต!! โดยไม่คิดจะสงสัย ถามตัวเองเลยว่า มีคุณสมบัติสมควรที่จะได้ชื่อว่า รมต.หรือเปล่า??? ...0 หากระบบการ
บริหารบ้านเมืองยังคงย่ าอยู่กับ "โควตา ส.ส." ในมือ แล้วค านวณเป็นตัวเลขแบ่งเค้กเก้าอ้ีอ านาจกัน บันทึกไว้ ณ วันนี้
เลยว่า เลือกตั้งครั้งต่อไป พปชร.จะสูญพันธุ์ เพราะวงจรอุบาทว์มิได้แตกต่างจากก่อนเกิดรัฐประหาร นอกจากนั้น มัน
ชัดเจนว่าห่างไกลจากอุดมการณ์ของการก่อเกิดพรรคพลังประชารัฐแบบไม่เห็นก าพืดตัวเองก็ว่าได้  ...0 อีกเสียงหนึ่งที่
เพ่ิงได้จากล าปางสดๆ ร้อนๆ ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่ากระแสความนิยมของ พปชร.ยังยอดเยี่ยม แต่จะเป็นโอกาสทองของ 
ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือที่จะรักษาเก้าอ้ี รมต.ของตัวเองให้มั่นคง จากก่อนหน้านี้ที่เริ่มเซๆ
ซวนๆ ต่างหากล่ะ ...0 มองข้ามความจริงไม่ได้ว่า พปชร.ก าเนิดขึ้นเพ่ืออยากให้  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรีสานต่อภารกิจวางยุทธศาสตร์ประเทศไทยเพ่ือความมั่นคงยั่งยืน หลุดพ้นจากวังวนเล่นการเมืองแบบน้ า
เน่า!!! ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ชักชวนเพื่อนฝูงข้างกายรับใช้ชาติกันต่อไป แม้อายุอานามสมควรต้องพักผ่อน ทั้ง อุตตม 
สาวนายน-สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์-สุวิทย์ เมษินทรีย์ และ กอบศักดิ์ ภูตระกูล เจ้าของฉายา 4 กุมาร ผสมผสานกับสห
มิตรทางการเมืองที่ผ่านร้อนผ่านหนาว และเจ็บมากับระบบการเมืองแบบเก่ามาเยอะ หวังว่าจะมาร่วมสร้างมิติใหม่
น าพาสังคมประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤติหลุมด าทางการเมือง ...0 สุดท้าย.. การเมืองไทยเดินไปไหนไม่พ้นอีหรอบเดิม
แน่นอน หากหัวหน้า พปชร.คนใหม่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะล้วงลูกเดินตามเกมลิ่วล้อพวกบ่างช่างเชลียร์และ
บริวารทั้งหลาย โดยไม่ใส่ใจประวัติความเป็นมาของพรรคการเมืองพรรคนี้ ...0 สัปดาห์นี้มีอะไรให้ตื่นเต้นแน่นอนในส่วน
ของพรรคร่วมรัฐบาล แม้ "บิ๊กตู่" จะพูดหลายครั้งหวังหยุดดรามาปรับ ครม. เพราะในภาคปฏิบัติแล้ว ปิดกันให้แซ่ด!! 
ถ้าเครื่องปรินต์ ในท าเนียบรัฐบาลพูดได้ล่ะก็ จะรู้ว่ามีแฟ้มประวัติของทั้งนายและนางน าเสนอตัวเองเพ่ือขอเป็น รมต.
กันคึกคักเลยทีเดียว 555 แม้กระทั่งในทีมงานโฆษกรัฐบาลก็แหม!!! ก าลังฝันหวานสุดๆ เพราะ "วูแมนทัช" ใช้ได้ผล
เสมอกับ "บิ๊กป้อม" ...แมงเมาธ์เขาว่างั้น!!! ...0 ทีมเศรษฐกิจยังไม่ปรับเพราะไม่มีใครอยากจะเข้ามาในยามนี้  ที่
สถานการณ์เข้าท านองเก่งแค่ไหนก็มีแต่เจ๊ากับเจ๊งนั้น  ก็ใช่ว่าทีมงานด้านสังคม การเมืองการปกครอง คมนาคม 
การศึกษาจะไม่มีการลุ้นให้ปรับ โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษานั้น บรรดาอธิการบดีมหาวิทยาลัยก าลังรู้สึกร้อนอกร้อน
ใจเมื่อมีข่าวเข้าหูว่า คนที่จะเป็นเลขาธิการ พปชร.คนใหม่ "เล็ง" เก้าอ้ีกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ไว้  ในเมื่อ รมว.
พลังงานนั้นมีคนเขาจับจองไปแล้ว..เฮ้อ 3 Times ท่าทางจะไม่พอส าหรับประชาชนอย่างเรา ...0 บันทึกส่งท้ายให้จับ
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ตามองการสรรหา "ผู้ว่าการแบงก์ชาติ" คนใหม่ที่ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สมัคร 4 ราย
เป็นคนใน 2 ราย เมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน และ รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพ
สถาบันการเงิน ส่วนคนนอก 2 ราย ต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม (ประเทศไทย) จ ากัด กับ สุชาติ เตชะโพธิ์ไทร อดีตรองกรรมการผู้จัดการประธานเจ้าหน้าที่สายการลงทุนและ
ผู้จัดการกองทุนรวม ของ บลจ.อยุธยา เจเอฟ ...0 ประเด็นน่าสนใจก็ตรงที่มีตัวเลือกตั้ง 4 ราย แต่ท ามั้ย?!? รังสรรค์ 
ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการคัดเลือกครั้งนี้ออกตัวว่า อาจจะขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีกได้..สงสัยรอใคร ?!? 
หนอ ...0   
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69323  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69323
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22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

เปลี่ยนแล้วหล่อ 

 
      นับว่าเป็นสัปดาห์ที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ  กับฟากรัฐบาลต่อเนื่องเลยทีเดียว ทั้งการสยบ
ข่าวรอยร้าวในพรรคพลังประชารัฐ โดยการก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเต็มตัวของ “พี่ใหญ่” อย่าง พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่นอกจากเป็นการปิดข่าวรอยร้าวแล้ว ยังกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจให้คนในพรรครวมกัน
เป็นหนึ่งได้ แม้ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมีรอยรั่วเกิดข้ึนอีกก็ตาม 
      นอกจากนี้ การคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ล าปาง ด้วยคะแนนถล่มทลายเหนือคู่ปรับ ฝ่ายค้านอย่าง
พรรคเสรีรวมไทย โดยคะแนนห่างกันกว่า 20,000 คะแนน นอกจากจะเป็นการตอกย้ าถึงความนิยมของประชาชนใน
พ้ืนที่ บางคนมองเลยไปถึงประสิทธิภาพการท างานของรัฐบาล ซึ่งผลการเลือกตั้งดังกล่าวชี้ว่า ที่ผ่านการด าเนินนโยบาย
ของรัฐบาลไม่ได้ล้มเหลวตามท่ีหลายฝ่ายกล่าวอ้าง 
      อีกหนึ่งรายละเอียดเล็กๆ ที่หลายคนไม่ทราบคือ การเปลี่ยนรูปแบบรายการ ในตอนที่ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จากเดิมที่จะ
เป็นลักษณะการยืนพูดบนโพเดียม พร้อมหน้านิ่งๆ และน้ าเสียงเรียบๆ จนใครหลายคนครหาว่า แต่ไหนแต่ไรประเทศ
ไทยก็มีแต่แถลงการณ์ลักษณะนี้มาตลอด บางทีก็น่าเบื่อ 
      แต่พอแถลงการณ์ในวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทางทีมโฆษกก็ได้จัดรูปแบบรายการใหม่ โดยให้นายกรัฐมนตรีนั่ง
พูด พร้อมปรับมุมกล้องให้ใกล้ชิดกับประชาชนผ่านหน้าจอมากกว่าเดิม ซึ่งการปรับโฉมดังกล่าว เรียกเสียงชื่นชมในโลก
โซเชียลได้มากเลยทีเดียว  
     โดยเฉพาะเรื่อง “ความหล่อ”   
     พอเรื่องนี้ไปถึงห ู“บิ๊กตู”่ เล่นเอาเจ้าตัวเขิน ก่อนต้องแก้เก้อด้วยการบอก... 
    “บางครั้งผมก็เป็นคนขี้โมโหเหมือนกัน”  
     ก่อนจะอมยิ้มเล็กๆ แล้วเดินจากไป…ท าเอาบรรดากองเชียร์ยิ้มกันเป็นแถบเลยทีเดียว    
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69332  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69332
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วันจันทร์ ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

บทบรรณาธิการ 

 
ในที่สุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 29 ที่ด ารงต าแหน่งในสมัยที่ 2 และย่างเข้าปีที่ 7 ของ

การบริหารประเทศก็จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงคณะรัฐมนตรีอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งปัญหามาจากพรรคพลังประชา
รัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารทั้งชุด ท าให้ต้องปรับตัวบุคคลออกไปหลายๆต าแหน่ง 

ข่าวล่านั้นวันที่ 27 มิ.ย.นี้ พรรคพลังประชารัฐจะประชุมแล้วเปลี่ยนหัวหน้าพรรคได้ตัวหัวหน้าคนใหม่เป็นพล
เอกประวิตร วงษ์สุวรรณ-พ่ีป้อมของน้องๆ ในขณะเดียวกันสต๊าฟท างานของรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
5 คน ที่มี 4 จตุรมิตร ได้แก่ 4 ดร. คือ อุตตม สาวนายน, สุวิทย์ เมษินทรีย์,สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และ กอบศักดิ์ ภู
ตระกูล ก็จะไม่มีรายชื่อร่วมท างานกันอีก 

คนหนึ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งคือ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่จะเป็นอดีต
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มาดูประวัติความเป็นมากัน อาจารย์อุตตม เป็นทั้งอาจารย์และนักบริหารมืออาชีพปัจจุบัน
อายุ 60 ปี ผ่านแซยิดมาไม่กี่เดือนนี่เอง อาจารย์อุตตมเริ่มการศึกษาในสมัยเด็กๆ  ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แล้วได้เข้าศึกษาต่อไฮสกูลที่สหรัฐอเมริกา จากนั้นส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ที่
มหาวิทยาลัยบราวน์ จปริญญาโทสาขาบริหารการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ  ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น 
สหรัฐอเมริกา และจบปริญญาเอกสาขาบริหารการเงินจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์  สหรัฐอเมริกา กลับมา
ประเทศไทย ดร.อุตตมได้เข้าท างานในธนาคารพาณิชย์ของต่างประเทศและไทย 

จากนั้นได้ท างานเป็นอาจารย์ เคยเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และอาจารย์ประจ าสาขาการเงิน คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ในเดือนมิ.ย. 2558 ได้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง และต่อมาได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แต่ได้ยื่น
หนังสือลาออกเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559 เพ่ือให้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
เป็นกระทรวงที่ตั้งข้ึนใหม่ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 

หลังจากลาออกได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในวันที่ 15 ก.ย. 2559 เดือนธ.ค. 2559 ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อีกครั้งหนึ่งดร.อุตตมมีส่วน
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ส าคัญในการจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐเป็นฐานการเมือง ชูพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้งทั่วไปใน
วันที่ 26 มี.ค. 2562 

หลังจากพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็น
กระทรวงที่ 3 ว่าถึงผลงานของดร.อุตตมคงไม่ต้องบอกว่ามีมากมาย น่าเสียดายหากพลเอกประยุทธ์ปรับครม.ใหม่ก็ควร
จะรักษาคนดีให้เขาได้ท างานต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44401  
  

https://www.naewna.com/politic/columnist/44401
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วันจันทร์ ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

Change with คิด & ท า 
 

•นับตั้งแต่ การเปลี่ยนการปกครอง ๒๔๗๕ 
ที่คณะราษฎร หวังจะสถาปนาประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ขึ้นในสังคมไทย จวบมาถึงทุกวันนี้ เราประชาชนชาวไทย

ได้เห็น “ประชาธิปไตย เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนและบ้านเมือง แล้วฤา” การเปลี่ยนแปลง จากสิ่งหนึ่ง ไปสู่อีกสิ่ง
หนึ่งที่ดีกว่า โดยธรรมชาติ มิใช่เรื่องง่าย แต่ เป็นเรื่องยาก เพราะเป็นการต่อสู้กัน ๒ ฝ่าย ระหว่าง “สิ่งเก่ากับสิ่งใหม่”
อีกทั้งยังมี ตัวประกอบ ที่คงอยู่ในขณะนั้น อีกหลายปัจจัยทั้งที่อาจจะเห็นด้วย และคัดค้าน โดยเฉพาะในสังคมไทยที่มี
ด้อยคุณภาพ ทั้งของสังคม ระบบ โครงสร้าง และประชาชน 

รวมทั้ง ปัจจัยของ “ผู้น า” ที่มีท้ัง ลงมือท าเห็นด้วย คัดค้านและมีการเปลี่ยนแปลง จากเห็นด้วยมาคัดค้านหรือ
คัดค้าน แล้วมาเห็นด้วย ซึ่งสะท้อนถึง :ความเอาจริง “ความมีอุดมการณ์เพ่ือส่วนรวม” หรือ“อคติเพ่ือส่วนตัว”ประเด็น 
ที่สังคมต้อง พิจารณาอย่างถ่องแท้ คือ “ระดับของผู้น าการเปลี่ยนแปลง”เป็นผู้น า ที่มีคุณสมบัติเป็น “รัฐบุรุษ มี
วิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล กล้าหาญเสียสละ”หรือเป็นผู้น าที่ดี แต่ไม่ถึงขั้นรัฐบุรุษ ซึ่งเป็นลักษณะของผู้น าของสังคมไทย 
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

รูปธรรมของผู้น ารัฐบุรุษ ที่เห็นเป็นแบบอย่างในระดับโลกคือ ความต้องการเปลี่ยนแปลงสูงสุด เพ่ืออนาคต 
ของลูกหลาน ของประชาชนมีความรู้ ประสบการณ์ จากการท างานที่เป็นจริง ใช้สติปัญญา คิดถึง “แนวทาง ยุทธศาสตร์ 
ยุทธวิธี จังหวะก้าว ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง ไปสู่เป้าหมาย” โดยการสร้างคุณภาพและก าลังการเปลี่ยนแปลงของ
ตน และลดก าลังของฝ่ายตรงกันข้ามฯต้องมีการสะสมก าลังรอคอยโอกาสและการสร้างพัฒนา  โอกาส ให้ไปถึงจุดของ
การเปลี่ยนแปลง โดยต้องรู้และเข้าใจ ดุลก าลังของแต่ละฝ่าย ฝ่ายเรา ฝ่ายเขา และฝ่ายเป็นกลาง 

ต้องรู้จักและเข้าใจ ในเรื่องของงาน “แนวร่วม” 
ที่ส าคัญคือ โดยส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลง มักจะน าเอาความคิด มาจาก  “ต่างประเทศ” ซึ่งมิใช่เรื่องแปลก

ประหลาด เพราะส่วนใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงมาจากการที่ผู้น าที่ไปศึกษาเรียนรู้  และได้เห็น การเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆ แล้วน า “ความคิด ทฤษฎี แนวทาง” ของเขา มาเปลี่ยนแปลงสังคมไทย 

หัวใจใหญ่ คือ “จะต้องน าความคิดของเขา มาประสานเข้ากับสภาพรูปธรรมที่เป็นจริงของสังคมไทย” ซึ่งผู้น า
ของสังคมไทย ขาดในเรื่องนี้มาก ท าได้เพียงบางระดับเพราะ “ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่จะท าได้ถึงข้ันนี้”มีแต ่“ผู้น าระดับ
รัฐบุรุษเท่านั้น” เพราะ ผู้น ารัฐบุรุษคิดและท าเพ่ืออนาคต มิใช่เพียงเพ่ือปัจจุบัน และยิ่งมิใช่ เพ่ือตนเอง 

จากวิกฤติของประเทศ และวิกฤติโควิด-19 ซึ่งก่อวิกฤติใหญ่ให้แก่ประชาชนและบ้านเมือง เป็นครั้งที่รุนแรง
ที่สุดของชาวโลกและชาวไทยที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และจะมีผลต่อเนื่องยาวนาน ที่ร้ายแรงในอนาคต หากไม่มี
การเตรียมพร้อม การมีกลุ่มคนที่มีความคิดหลากหลาย มาร่วมคิดและร่วมท า 
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ท าให้ “ผู้ที่ มีอุดมคติ รักชาติรักประชาธิปไตย” และเคยเข้าร่วมการต่อสู้ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ประชาธิปไตยที่แท้จริง จากหลากหลายฝ่ายผ่านทั้ง จากการรัฐประหาร และผ่านการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย ตั้งแต่
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาฯ จากบุคคลระดับผู้น า ที่เคยอยู่ในระบบราชการ กองทัพฯ ผู้คน ที่เคยเข้าต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธใน
ชนบท ผู้ที่เคยมีความคิดเห็นต่างกันในเรื่อง สีและแนวคิด ที่ยึดบุคคลเป็นสรณะ 

พวกเรา ในนามของ พรรคธรรมาประชาธิปไตย ได้ประชุมปรึกษาหารือกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
โดยการตั้งโจทย์ว่า “ประเทศไทยจะรอดจากสถานการณ์วิกฤติที่ร้ายแรงนี้ได้อย่างไร”และระดมความคิดเห็น 

โดยวางหลักการที่ส าคัญคือ ต้องใช้สติปัญญาความจริงน าอคติ ความคิด ความแค้น ความอิจฉา ไม่พอใจฯแล้ว ไล่กัน
เป็นที่ละประเด็น โต้เถียง วิพากษ์วิจารณ์กัน ด้วยความเคารพตนเอง และผู้อ่ืนฯ ผ่านไปหลายทิวาราตรี จากรุ่งอรุณยาม
เช้า ถึงกลางดึกดื่น แต่ละวัน โดยละทิ้ง เรื่องและผลประโยชน์ส่วนตัวออกไป โดยวางหลักว่า “ที่นี้มีแต่ เรื่องของ
บ้านเมือง” มีหลายคน เดินออกไป และมีบางส่วนเดินเข้ามาร่วมฯ 
จนในที่สุด เราได้ข้อสรุปในเบื้องต้น ดังนี้ 

๑.จากผู้น า ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน มีทั้งข้อดีและข้ออ่อน รวมทั้งมีความจ ากัดทั้งบุคคลและสังคม เราคัดเลือก 
“ข้อดี และจุดแข็งมาใช้” และใช้ข้อไม่ดีผิดพลาด และจุดอ่อน เป็นบทเรียน” 

๒.เราเห็นว่า “วิกฤติที่เกิดขึ้นมาอยู่ในปัจจุบัน” ผู้น าทุกยุคทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการสร้างขึ้นมา บางรัฐบาล มี
เรื่องดี มีจุดแข็งไม่น้อย แต่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนจึงเกิดผลเสียฯ 

๓.เราจะเริ่มต้น จากความเป็นจริงของสังคมไทย ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ศึกษาเรียนรู้ ท ากันอย่าง “เอาจริง” 
แล้วสรุปบทเรียนไป ในขณะที่ ก็สร้างก าลัง ความคิด สติปัญญา ผู้คน มวลชนที่หลากหลาย ไปพร้อมกัน 

๔.เราจะเริ่มต้น ด้วยหลักการ ที่ไม่ต าหนิหรือกล่าวหา บุคคล คณะบุคคล หรือรัฐบาลใด เพ่ือยกตัวเองและคณะ
ของเราให้สูงขึ้น เพราะเราจะเริ่มสร้าง “พรรคของเรา” ด้วย ความคิด สติปัญญา ความจริงของเรา 

๕.เราจะจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ โดยเชิญ พรรค บุคคล ที่มีความรู้ความสามารถและมีอุดมคติ มาร่วมกันคิด 
ทั้งการเข้ามาร่วมงานกับพรรคเรา หรือ การสร้าง เป็น “แนวร่วม” 

๖.เราจะร่วมมือกับ ทุกฝ่าย ทั้งรัฐบาล ฝ่ายค้าน นายทุน นักวิชาการ สื่อ มวลชนฯ ซึ่งแน่นอนว่า “มีทั้งเรื่องที่
เห็นด้วย และเห็นต่าง” อันเป็นความจริงในสังคมในส่วนที่เห็นด้วย เราก็จะส่งเสริมสนับสนุน  โดยไม่ติดยึดว่า “เป็น
ผลงานของใคร” ในส่วนที่เห็นต่างฯ เราจะเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

๗.หัวใจส าคัญ คือ การสร้างระบบ โครงสร้าง การเมือง สังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และประชาชนที่มีคุณภาพ 
ความเสมอภาค มีอิสระ มีส่วนร่วม มีธรรมาภิบาลและคุณธรรม 

เราต้องใช้เวลา ไม่ว่าจะนานเท่าใด เราก็จะคิดและท า อย่าง “เอาจริง” เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย หากคนรุ่นเรา 
ท าไม่ส าเร็จ เราจะส่งผลงาน ให้กับคนรุ่นต่อไป 

ด้วยรักเคารพ และเชื่อม่ัน พลังสติปัญญา และเอาจริงของประชาชนที่มีคุณธรรม 
พรรคธรรมาประชาธิปไตย 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44399   

https://www.naewna.com/politic/columnist/44399
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วันจันทร์ ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

พร้อมท างานกับทุกพรรค ‘บิ๊กตู่’เปิดทาง แกป้ัญหาศก.จากพิษโควิด ยินด ี
‘พปชร.’คว้าสส.ล าปาง 

 
 
 “บิ๊กป้อม” ขอบคุณชาวล าปาง เทคะแนนหนุนพปชร.ซิวสส.ใหม่ ชู “ธรรมนัส” ก าลังส าคัญ สร้างศรัทธาให้

ประชาชน ด้าน “บิ๊กตู่” ชื่นชม “กกต.-หน่วยงานระดับจังหวัด”จัดเลือกตั้งซ่อมเรียบร้อยดียินดีกับว่าที่สส.ใหม่ พปชร.
ลั่นรัฐบาลพร้อมท างานร่วมสส.ทุกพรรค ขณะที่“ไพบูลย์”แย้ม 2 พรรคเล็กจ่อย้ายซบ“พปชร.” 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า”ขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดล าปางทุกคน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกผู้สมัครของ 
พปชร.คือ นายวัฒนา สิทธิวัง จนได้รับคะแนนห่างจากคู่แข่งเกือบเท่าตัว พรรคพปชร.พร้อมที่จะดูแลพ่ีน้องประชาชน
ทุกคนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพ่ือให้อยู่ดีกินดีขณะเดียวกันขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่อ านวยความสะดวกท า
ให้การเลือ กตัง้ซ่อมครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนทุกจังหวัดทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนโยบาย
การแก้ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้งในหลายจังหวัด ขณะนี้รัฐบาลก าลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้มีน้ ากิน น้ าใช้อย่างเพียงพอ การมีแหล่งน้ าส ารองถือเป็นเรื่องส าคัญยิ่งต่อการ
ด ารงชีวิตของพ่ีน้องประชาชน เรื่องนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กองอ านวยการน้ าแห่งชาติ (กอนช.) ก าหนดมาตรการและ
พ้ืนที่เป้าหมายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนทุกพ้ืนที่ไปแล้ว 

“ขอขอบคุณทีมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ครั้งนี้ด้วย รวมถึงร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะก าลังส าคัญในการช่วยผู้สมัครหาเสียงและลงพ้ืนที่สร้างความเข้าใจให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน จนท าให้ประชาชนเชื่อและศรัทธาพปชร.อย่างที่ปรากฎผลคะแนนออกมาแล้ว และขอขอบคุณทีมงานของ
พรรคทุกคน”พล.อ.ประวิตรกล่าว 
นายกฯขอบคุณชาวล าปาง 

ประเด็นดังกล่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมกับการจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ครั้ง
นี้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด  เจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ทุก
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ฝ่าย และยินดีกับว่าที่ส.ส.ใหม่คือนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และยินดีกับพรรคพลังประชารัฐ
ด้วย 

นายกฯยังขอบคุณพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดล าปางทุกคน ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ทราบว่ามีจ านวนผู้
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก ส่วนการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเป็นที่น่ายินดีส าหรับพ่ีน้อง
ประชาชนชาวจังหวัดล าปาง ในส่วนของรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งซ่อมหากพ้ืนที่ไหนมีต าแหน่ง ส.ส.ว่างลง 
ที่ส าคัญต้องด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยทุกพื้นที่ 
บอกทุกอย่างยึดกติกากฎหมาย 

“นายกรัฐมนตรีย้ าว่า หน้าที่ของรัฐบาลต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกติกาของการเลือกตั้ง  เราต้องเป็น
กลางในการจัดการ การเลือกตั้งที่ผ่านมา ผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการได้ดี โดยเฉพาะการอ านวยความ
สะดวกให้พ่ีน้องประชาชนได้มาใช้สิทธิ โดยค านึงถึงมาตรการทางสาธาณสุขด้วย พ่ือเลือกผู้แทนของพวกเขา หรือเลือก 
ส.ส. ที่จะต้องเข้ามาท าหน้าที่ในรัฐสภาฯเพ่ือพ่ีน้องประชาชนเอง”นางนฤมล กล่าว 

นางนฤมล กล่าวว่าในส่วนของรัฐบาล นายกฯ ย้ าเสมอว่าพร้อมท างานร่วมกับ  ส.ส. และพรรคการเมืองทุก
พรรค เพ่ือให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะการช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับพ่ีน้องประชาชนทั้งประเทศ 
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้การแพร่ระบาดในประเทศไทยแม้จะเบาบาง
ลงไปแล้ว แต่ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนยังต้องเฝ้าระวังไม่ให้การ์ดตก ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
กลับมาอีก ดังนั้นรัฐบาลจึงอยากให้ทุกพรรคการเมืองเข้ามาช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะส.ส.ในพ้ืนที่ 

“รัฐบาลยินดีรับข้อเสนอหรือข้อแนะน าจากทุพรรคการเมือง เพ่ือช่วยพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
นับจากนี้ไปจะเป็นช่วงเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณและอาชีพที่จะเข้าไปช่วยพ่ีน้อง
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อทุกฝ่ายร่วมกันก็จะเป็นสิ่งที่ดียิ่งเพ่ือประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ” โฆษกฯ
กล่าว 
“อนุชา”ขอบคุณชาวล าปาง 

นายอนุชา นาคาศัย รองหัวหน้าพปชร กล่าวว่าขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชน  ชาวจังหวัดล าปางทุกคน ที่
ลงคะแนนเสียงให้กับนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ จนได้รับคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งเกือบเท่าตัว สิ่งที่
เกิดขึ้นผมว่าเป็นปรากฎการณ์และนิมิตรหมายที่ดี ที่ชนะการเลือกตั้งที่จังหวัดล าปาง เพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลง ของ
พรรคพลังประชารัฐ ไปสู่สิ่งที่ดีส าหรับพี่น้องประชาชน” 

และขอชื่นชม ร.อ ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ที่ทุ่มเท แรงกายแรงใจ ดูแลการเลือกตั้ง
อย่างใกล้ชิดจนได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นจากพ่ีน้องชาวล าปาง “ 
นายอนุชา กล่าว 
อาสาดูแลประชาชนให้เป็นสุข 

นายอนุชา ยังเชื่อว่านโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ประกาศไว้  จะเป็นเครื่องจักรส าคัญที่ท าให้พ่ีน้อง
ประชาชนอยู่ดีกินดี ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เราเชื่อว่าเมื่อส.ส.ของพรรคสามารถกระจายไปในพ้ืนที่หลายๆจังหวัดได้
มากขึ้น การดูแลให้พ่ีน้องประชาชนก็จะได้ทั่วถึงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาภัยแล้ง ปัญหาราคาสินค้า หรือ
แม้แต่ปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่จะส่งปลกระทบต่อลูกหลาน 
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“ผมหวังว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นหัวหอกส าคัญ ในการดูแลพ่ีน้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีรายได้ที่มั่นคง
ต่อไป ผมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีความเชื่อในนโยบายของพรรคที่จะท าให้ประชาชนดีขึ้น ประกอบ
กับพรรคพลังประชารัฐมีประธานยุทธศาสตร์พรรคอย่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นก าลังหลักในการแก้ปัญหา
ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญและยิ่งใหญ่เวลานี้” 
2พรรคเล็กจ่อซบ’พปชร.’ 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้า พปชร. กล่าวถึงกระแสข่าว 2 พรรคเล็ก เตรียมยุบรวมกับ
พรรคพลังประชารัฐ ว่า เป็นไปตามข่าวที่ปรากฎ เบื้องต้นทราบว่าอยู่ระหว่างรอกระบวนการต่างๆ ของพรรคให้เสร็จสิ้น
ก่อนจึงด าเนินการได้ ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่การควบรวมพรรค แต่เป็นการเลิกกิจการพรรค ตัวเค้าในฐานะท่ีเป็น 
ส.ส. ก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามข้อกฎหมาย ที่สามารถด าเนินได้ 

รายงานข่าว แจ้งว่า ส าหรับพรรคการเมืองขนาดเล็ก 2 พรรค เตรียมเลิกกิจการพรรคนั้น ใช้โมเดลเดียวกับนาย
ไพบูลย์ อดีตหัวหน้าพรรคประชาชนปฎิรูป ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)  ว่าด้วยพรรคการเมือง 
มาตรา 91 วรรคท้าย ในเรื่องการรับรองสิทธิ ส.ส.กรณีที่มีการเลิกพรรค ซึ่งท าให้พรรคสิ้นสภาพนั้น ถือว่าเป็นกรณียุบ
พรรค ส.ส.ของพรรคดังกล่าวไป สามารถหาพรรคการเมืองใหม่สังกัดภายในเวลาไม่เกิน 60 วันไม่เช่นนั้นก็จะพ้นจาก
สมาชิกภาพส.ส. ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประกาศเรื่องดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษา 
เสียงรบ.ท้ิงห่างฝ่ายค้านเพียบ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งซ่อมส.ส. ล าปาง เขต 4 ซึ่งผลการนับคะแนนการเลือกตั้งซ่อม อย่างไม่เป็น
ทางการ นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชา รัฐ ได้ที่ 1 จะส่งผลให้ พรรคพลังประชารัฐมีส.ส. รวมทั้งสิ้น 120 คน และ
ท าให้ พรรคร่วมรัฐบาล มีส.ส. รวม276 คน ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะมี ส.ส. 212 คน โดยมีเสียงต่างกันถึง 64 เสียง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเร็วๆนี้ จะมีพรรคการเมืองขนาดเล็ก 2 พรรค คือ พรรคประชานิยม และพรรคพลังชาติ
ไทย มาย้ายรวมกับพรรคพลังประชารัฐ โดยขั้นตอนของทั้ง 2 พรรคเล็ก ก าลังอยู่ในขั้นตอนการยื่นเรื่องต่อ กกต.แล้วจะ
ท าให้ พรรคพลังประชารัฐมี ส.ส.เพ่ิม 2คน คือ พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ านงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชานิยม
และพล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย ส่งผลให้พรรคพลังประชารัฐ มีส.ส. รวม 122คน 
‘พรรคประชานิยม’ยุบรวมแน่นอน 

พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ านงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม กล่าวถึงกระแสข่าวว่าเตรียมยุบรวมกับ พปชร. ว่า 
ข้อเท็จจริงยอมรับ มีกรรมการบริหารพรรคลาออกจ านวน 9 คน จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด 
ก่อนที่ทุกคนจะมีมติร่วมกันว่าด าเนินการต่อไปไม่ไหว เพราะต่างคนต่างมีภารกิจของตัวเอง และไม่สามารถแบกรับภาระ
ได้ จึงได้ท าเรื่องถึง กกต.เพ่ือขอแจ้งการเลิกกิจการพรรคฯ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งใช้รูปแบบเดียวกับ
กรณีท่ีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ด าเนินการยื่นยุบพรรคประชาชนปฏิรูปก่อนหน้านี้ ส่วนสถานะ สส.ของตนเอง ที่จะต้องหา
พรรคการเมืองใหม่สังกัดจะเป็นพรรคพลังประชารัฐตามกระแสข่าวหรือไม่นั้น  ทุกอย่างจะต้องรอขั้นตอนต่างๆให้
เรียบร้อยก่อน จะไปบอกว่าอยู่พรรคโน้นพรรคนี้คงไม่ได้แต่ที่ชัดเจน เรายังอยู่พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลแน่นอน เพราะ
เราสนับสนุนการท างานมาตั้งแต่ต้น ส่วนจะเป็นพรรคไหนให้ว่ากันไปตามกระบวนการ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/500697  
  

https://www.naewna.com/politic/500697
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คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : ยุทธการ แย่งชิง ต าแหน่ง รัฐมนตรี แรงงาน โควตา พรรคใด  

 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : ยุทธการ แย่งชิง ต าแหน่ง รัฐมนตรี แรงงาน โควตา พรรคใด 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง - กระทรวงแรงงานจะยังเป็นโควตาของพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือไม่ 
ค าถามนี้นับวันยิ่งมีความส าคัญ ไม่เพียงมองจากสถานะของกระทรวงแรงงาน ไม่เพียงมองจากสถานะของพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย แม้ว่า ณ วันนี้จะยังเป็นโควตาของพรรครวมพลังประชาชาติไทยอยู่ก็ตาม 
  แม้ว่า ณ วันนี้ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ยังได้ชื่อว่าด ารงอยู่ในต าแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานใน
โควตาของพรรครวมพลังประชาชาติไทย 
แต่เม่ือถึงเดือนกรกฎำคม อำจไม่เป็นเช่นนี้ 

หากมองจากท่าทีของพรรครวมพลังประชาชาติไทยนับว่าแจ่มชัด แจ่มชัดว่า เมื่อเก้าอ้ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานเป็นของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย แม้ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล จะ
ลาออกจากหัวหน้าพรรคต าแหน่งนี้ก็ยังเป็นของพรรคมติของพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่เห็นว่า นายเอนก เหล่า
ธรรมทัศน์ คือบุคคลที่พรรคจะส่งเข้าด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคือค าตอบ แล้วเหตุใด นำยเอนก 
เหล่ำธรรมทัศน์ จะไม่ได้เป็น ปมเงื่อนที่ไม่ควรมองข้ามขอให้ติดตามบทสรุปจากพรรคพลังประชารัฐ 

ก่อนการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนหัวหน้าพรรคจาก นายอุตตม สาวนายน เป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มี
ข่าวปล่อย“หลุด”ออกมาอย่างเป็นระบบ ยืนยันต าแหน่งในกระทรวงแรงงานต้องเป็นของพรรคพลังประชารัฐ 
เป็นการยืนยันทั้งๆ ที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวภายในพรรครวมพลังประชาชาติไทย เป็นการยืนยันโดยระบุตัวบุคคลด้วยซ้ า
ไปว่าจะเป็นของ เสี่ยเฮ้ง สุชาติ 
เสี่ยเฮ้ง สุชำติ นี่แหละที่ตีตรำจองกระทรวงแรงงำน 
เด่นชัดว่าสภาวะแห่งอนิจจังก าลังจะปะทุข้ึนที่กระทรวงแรงงาน 
เพราะว่าคนที่หมายปองกระทรวงนี้มิได้มีแต่พรรครวมพลังประชาชาติไทยเท่านั้น หากแต่ยืนยันอย่างเข้มแข็งมาจาก
พรรคพลังประชารัฐด้วย 
เมื่อมีเพียง 1 เก้ำอ้ีแต่มี 2 พรรคมำดหมำย กำรต่อสู้จึงต้องเกิดขึ้น 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4359295  
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วันจันทร์ ท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 08.52 น. 

‘หมอวรงค’์ หวดก๊วนป่ันหยุดจมปลักบิดเบือนอดีต ฉะ ‘ภารกิจ 2475’ มีแต่พวกชังชาติ 
ที่ยังไม่จบ 

 
 ‘หมอวรงค์’หวดก๊วนปั่นหยุดจมปลักบิดเบือนอดีต ฉะ‘ภารกิจ2475’มีแต่พวกชังชาติที่ยังไม่จบ 

22 มิถุนายน 2563 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้ 

ภารกิจ2475 มีแต่พวกชังชาติที่ยังไม่จบ 
“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอ านาจเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอม

ยกอ านาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะ เพ่ือใช้อ านาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริง
ของประชาราษฎร” 

นี่คือพระราชหัตถเลขาของในหลวงรัชกาลที่ 7 ที่สะท้อนให้เห็นว่า พระองค์ได้สละอ านาจของพระองค์ ให้แก่
ประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ประเด็นส าคัญอยู่ที่ มีนักการเมืองกลุ่มหนึ่ง พยายามที่จะสร้างกระแสว่าการปฏิวัติ 2475 ยังไม่จบ ประกอบกับ
พฤติกรรมจาบจ้วงต่างกรรม ต่างวาระ รวมทั้งการที่ต้องการให้ยกเลิกมาตรา112 จึงท าให้ตีความได้ว่า ภารกิจ2475 ยัง
ไม่จบ นั่นคือความพยายามปลุกกระแส ล้มล้างสถาบันเบื้องสูง 

สิ่งที่คนกลุ่มนี้ อาจจะลืมไปหรือไม่ได้ศึกษานั่นคือ รากเหง้าที่มาที่ไปของประเทศไทยนั้น มีความเป็นมาอย่างไร 
อย่าลืมว่าประเทศไทย ไม่ใช่เริ่มต้นเมื่อ 2475 แต่มีพัฒนาการมาร่วม 800 ปี นับ ตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

ขับไล่ขอมของอาณาจักรละโว้ ออกจากสุโขทัย ตั้งแต่ปีพ.ศ.1792 และสถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นมา และพัฒนาการเรื่อยมา 
รวมทั้งการประกาศเอกราชครั้งที่หนึ่ง โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในปี  พ.ศ.2127 และการรวบรวม

อาณาจักรไทยให้เป็นปึกแผ่นหลังเสียกรุงครั้งที่สอง ในปี พ.ศ.2310 ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือแม้แต่การ
เสด็จประพาสยุโรปของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เพ่ือสร้างพันธมิตรในช่วงยุคล่าอาณานิคม 

นี่คือประวัติศาสตร์การสร้างชาติ การต่อสู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงเวลาตลอดเกือบ 800 ปีที่ผ่านมา 
จึงท าให้ประชาชนชาวไทยมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน 
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ที่ส าคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัย ไม่มีประวัติของการกดขี่ข่มเหงรังแกประชาชน เหมือนบาง
ประเทศ มีแต่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน จึงเปรียบได้กับพ่อปกครองลูก ไม่แปลกที่สังคมไทยจะนับถือพระมหากษัตริย์ 
คือพ่อของแผ่นดิน และเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของชาติ 

ดังนั้นเหตุการณ์ 2475 จึงเป็นจุดเปลี่ยนผ่าน ของกระแสสังคมในช่วงหนึ่งของไทย เป็นการปรับเปลี่ยนระบบ
การปกครอง ให้รับกับกระแสประชาธิปไตยของโลก ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 แม้พระองค์จะถูกแย่งชิง จากชนชั้นน าที่เรียก
คณะราษฎร ร่วมกับผู้น ากองทัพในขณะนั้น แต่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้แล้ว จึงยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสงบ สันติ 
ไม่มีการรบราฆ่าฟันเหมือนบางประเทศ 

การที่มีนักการเมืองกลุ่มหนึ่ง พยายามสร้างกระแสว่า ภารกิจ2475 ยังไม่เสร็จสิ้น ให้ยกเลิกมาตรา 112 จึงเป็น
ความพยายามสร้างกระแสเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ที่ลืมรากความเป็นมาของชาติ และไม่ใช่วิถีไทย ที่เป็นอัตตลักษณ์
ของประเทศ ซึ่งไม่มีทางท่ีคนไทยจะยอมให้เกิดขึ้น 

หยุดจมปลักบิดเบือนอดีต หวังสร้างความเกลียดชัง ควรที่จะช่วยกันท าให้ประเทศเดินไปข้างหน้า เพ่ือความ
เจริญของประเทศ ความอยู่ดีกินดี และความผาสุกของประชาชน 

ดังนั้นภารกิจ 2475จึงจบแล้ว เหลือแต่พวกชังชาติเท่านั้นที่ยังไม่จบ 
#save112 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/500714  
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วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 - 08:59 น.  

ข่าวลือ ดดูดึง เพื่อไทย ยุบสภา ปฏิบัติการ IO พลังประชารัฐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2237766  
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