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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 26 มถิุนายน 2563 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 Thaich 8 ออนไลน์ ยังไม่จบ! กมธ. ป.ป.ช. ตามบี้คุณสมบัติ "ธรรมนัส" 4 
2 ส านักข่าวไทย 

ออนไลน์ 
พบ ตร.-ป.ป.ส.ไม่ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ “ร.อ.ธรรมนัส” 6 

3 INN ออนไลน์ กมธ.ปปช. บี้ กกต. แจงกระบวนการตรวจสอบ “ธรรมนัส” 8 
4 MGR ออนไลน์ กมธ.ป.ป.ช. เรียก กกต .แจงซ้ าคุณสมบัติ “ธรรมนัส 10 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ กมธ. ป.ป.ช. เผย ป.ป.ส. ให้ข้อมูลสอดคล้องซักฟอก 'ธรรมนสั' 12 
6 ส านักข่าวไทย 

ออนไลน์ 
“ร.อ.ธรรมนัส” ระบุไม่รู้เรื่องร้องทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง 14 

7 แนวหน้าออนไลน์ กมธ.ปปช. ไล่บี้-เรียก ‘ธรรมนัส’ แจงปมคุณสมบัติ โวก าหลักฐานเด็ด 15 
8 มติชนออนไลน์ กมธ.ป.ป.ช. ลุยสอบ ”ธรรมนัส”ติดคุกออสเตรเลียต่อ  

จ่อเรียก กกต. แจง ปมปล่อยนั่ง ส.ส. 
17 

9 Workpoint today 
ออนไลน์ 

กมธ.ป.ป.ช. เรียกดูข้อมูลคุณสมบัติ “ธรรมนัส” อีก สงสัย กกต. 
อาจเช็กไม่ครบทุกด้าน 

18 

10 Voice tv ออนไลน์ กมธ. เรียกเลขาฯ กกต. แจงปม คุณสมบัติ 'ธรรมนัส' หลังตัวแทนพูดไม่รู้เรื่อง 19 

11 คมชัดลึกออนไลน์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร 
พรรคเพ่ือไทย 

20 

12 ไทยรัฐออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนแปลง กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย 
เหลือ 26 คน 

22 

13 เนชั่น 22 ออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย 24 

14 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. สั่งรวดเดียว 6 พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 26 
15 แนวหน้าออนไลน์ ราชกิจจาประกาศ!! ‘กกต.’สั่ง 6 พรรคสิ้นสภาพความ เป็นพรรคการเมือง 27 

16 สยามรัฐออนไลน์ 'สมชัย' แฉอีกปมทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง 28 

17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมชัย' แฉมีชื่อผู้ท าโพลชง 'เสรีรวมไทย' ร้อง กกต. คัานผลเลือกตั้งซ่อม 29 
18 แนวหน้าออนไลน์ ‘สมชัย’ กางโพลชื่อโยง ‘ซื้อเสียง’ แนะ 3 ข้อพิสูจน์  30 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “สมชัย” เปิดโพลชื่อ โยงปม “ซื้อเสียง” เลือกตั้งซ่อม เขต 4 ล าปาง 31 

20 MGR ออนไลน์ ‘สมชัย’แนะเสรีรวมไทยร้องค้านผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง 32 

21 มติชนออนไลน์ แกนน า’นปช.’ ระทึก! ศาลฎีกาตัดสินวันนี้คดีบุกบ้าน ’ป๋าเปรม’  33 
22 สยามรัฐออนไลน์ "สมชยั" จี ้กกต. ลงพ้ืนที่เปิดหบีจับ "ผีไปเลือกตั้ง’" 34 

23 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “สมชัย” จี้ กกต. ลงพ้ืนที่ตรวจสอบซื้อเสียงล าปาง 35 
24 Infoquest ออนไลน์ "สมชัย"จี้ กกต. สอบทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง จ่อแฉข้อมูลเพ่ิมอาจถึงยุบ

พรรค 
37 

25 แนวหน้าออนไลน์ ‘สมชัย’แฉแหลกส่อทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง กาง 4 ชื่อไม่ได้ไปหย่อนบัตร  38 
26 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ไพบูลย์' ชี้เปลีย่น กก.บห.พปชร. ต้องการสรา้งเอกภาพ 40 

27 ไทยโพสต์ออนไลน์ เล็งแก้ พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส.เหลอืแค่ตัวแทนเลือกตั้งประจ า จว. 41 
28 แนวหน้าออนไลน์ 'ไพบูลย์' ชงแก้ พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส.-แก้สูตรค านวณปาร์ตี้ลิสต์ให้ชัด 42 

29 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ไพบูลย์' เชื่อ 4 กุมารไม่หนีตั้งพรรคใหม ่ 43 

30 มติชนออนไลน์ “ไพบูลย์” ชงรื้อพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. แก้สูตรค านวณปาร์ตี้ลิสต์ให้ชัด  44 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 MGR ออนไลน์ รัฐประหาร 2475 ผลลัพธ์คือ อมาตยาธปิไตย 45 
2 มติชนออนไลน์ อิทธิฤทธิ์ของคน 50 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ พปชร. ควบรวมพรรค ยึดโมเดล ‘ทักษิณ’ 51 

4 คมชัดลึกออนไลน์ อกหักจากแม้ว แลว้เลีย้วหา "ธนาธร" 53 
5 ข่าวสดออนไลน์ คอลัมน์ ใบตองแห้ง : คณะราษฎรเกิดใหม่ 55 

6 ข่าวสดออนไลน์ ยุทธการ ท้าทาย ความคิด และ การเมือง จากห้อง บวรเดช 57 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส านึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ. 58 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 61 

9 แนวหน้าออนไลน์ ประสงค์พูด 63 
10 เนชั่นออนไลน์ 'การเมือง’ปัจจัยต่อ พ.ร.ก. ทางเลือกที่เลี่ยงไม่ได้! 65 

11 มติชนออนไลน์ ท าไม เป้าหมาย ต้องเปลีย่น ท าเนียบรฐับาล สู ่ป่ารอยต่อ 67 
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 วันท่ีลงข่าว 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 น. 

ยังไม่จบ! กมธ. ป.ป.ช. ตามบี้คุณสมบัต ิ"ธรรมนัส" 
 

 
 
ยังไม่จบ! กมธ.ป.ป.ช. ตามบี้ คุณสมบัติ "ธรรมนัส" พบข้อมูลจาก ป.ป.ส. สอดคล้องกับข้อมูลที่อภิปรายไม่

ไว้วางใจ พร้อมจี้ กกต.แจงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ ตอนลงสมัคร ส.ส. 
(25 มิ.ย. 2563) นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  โฆษกคณะกรรมาธิการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงการประชุมวันนี้ว่า  ได้เชิญเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. มา
ชี้แจงกรณีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แต่ทั้ง 2 หน่วยงานส่งเพียงเจ้าหน้าที่มาชี้แจง 

ซึ่งในส่วนของ ป.ป.ส. ได้ให้ข้อมูลค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับค าพิพากษาจ าคุกผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองในต่างประเทศ ซึ่ง ป.ป.ส. ได้ให้ข้อเท็จจริงว่า เมื่อปี 2540 กระทรวงการต่างประเทศ เคยประสานข้อมูลเรื่องนี้
ไปยังประเทศออสเตรเลีย พบว่า ข้อมูลต่าง ๆ สอดคล้องกับค าพิพากษาในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ตามที่ได้มีการอภิปรายไม่
ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้ ซึ่งทาง ป.ป.ส. ได้มอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกอย่างให้กรรมาธิการไปตรวจสอบ
ต่อ 

 กกต. ชี้แจงนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็น ส.ส. ของ  ร.อ.ธรรมนัส เมื่อครั้งลงสมัคร
รับการเลือกตั้ง ว่าได้มีการตรวจสอบจริงหรือไม่ ซึ่งทางส านักงาน กกต. แจ้งว่าการตรวจสอบมีทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน แต่
ไม่มีส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติด้วย ถือว่าท าให้การตรวจสอบคุณสมบัติ 
ส.ส. ยังไม่ท่ัวถึง และกกต. ก็ให้ค าตอบที่ไม่ชัดเจน คณะกรรมาธิการจึงมีมติเชิญเลขาธิการ กกต. มาให้ข้อมูลอีกครั้ง 
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อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการของกรรมาธิการ เมื่อได้ผลอย่างไรก็จะเสนอ
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาด าเนินการต่อไป ส่วนจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบการวินิจฉัยคุณสมบัติ
หรือไม่นั้น เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกล หากพรรคก้าวไกล ต้องการข้อมูลหรือศาลต้องการข้อมูลเรื่อง
นี้จะขออนุญาตกรรมาธิการฯ ว่าจะอนุญาตหรือไม่ 

ทั้งนี้ การตรวจสอบเรื่องนี้ยังเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 5 คน ที่จะมีการเชิญมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ เพ่ือให้ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีด้วย 
และจะมีการเชิญ ร.อ.ธรรมนัส ชี้แจงเพ่ือความเป็นธรรมด้วย ยืนยันว่าการตรวจสอบเรื่องนี้คณะกรรมาธิการฯ ยืนยันจะ
ตรวจสอบอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรม อย่างเต็มที่ ตรงไปตรงมาท าความจริงให้ปรากฏ ไม่มีการตั้งธง แต่เพ่ือ
ต้องการวางบรรทัดฐานของการเข้าสู่ต าแหน่ง ทางการเมืองระดับสูงให้มีมาตรฐาน และรับผิดชอบต่อประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.thaich8.com/news_detail/89630/ยังไม่จบ-กมธ-ป-ป-ช-ตามบี้คุณสมบัติ-ธรรมนัส  
  

https://www.thaich8.com/news_detail/89630/ยังไม่จบ-กมธ-ป-ป-ช-ตามบี้คุณสมบัติ-ธรรมนัส
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25 มิ.ย. 2020 13:34:25  

พบ ตร.-ป.ป.ส. ไม่ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ “ร.อ.ธรรมนัส”  
 

 
 
รัฐสภา 25 มิ.ย.-ประชุม กมธ.ปปช. แจงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ “ร.อ.ธรรมนัส” นั่ง ส.ส. ขาด 

ตร.-ป.ป.ส.ร่วมตรวจสอบ ถือว่าไม่ครบถ้วน ยันให้ความเป็นธรรม ไม่มีธง แต่ต้องการวางบรรทัดฐานการเข้าสู่
ต าแหน่งการเมืองระดับสูง 

นายธีรัจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ป.ป .ช.) สภา
ผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า วันนี้(25มิ.ย.) ที่ประชุมเชิญเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  และเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมา(ป.ป.ส.)  ชี้แจงกรณีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ทั้ง 2 หน่วยงานส่งเพียงเจ้าหน้าที่มา
ชี้แจง ซึ่งในส่วนของป.ป.ส.ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์เกี่ยวกับค าพิพากษาจ าคุกผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองใน
ต่างประเทศ  

“ป.ป.ส.ให้ข้อเท็จจริงว่าเมื่อปี 2540 กระทรวงการต่างประเทศเคยประสานข้อมูลเรื่องนี้ไปยังออสเตรเลียพบว่า
ข้อมูลต่าง ๆ สอดคล้องกับค าพิพากษาในรัฐนิวเซาท์เวลส์ตามที่อภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้  ซึ่ง
ทางป.ป.ส.ได้มอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกอย่างให้กรรมาธิการฯ ไปตรวจสอบต่อแล้ว” โฆษกคณะกรรมการป.ป.ช. กล่าว 

นายธีรัจชัย กล่าวว่า ส่วนประเด็นให้กกต.ชี้แจง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นส.ส.
ของร.อ.ธรรมนัสเมื่อครั้งลงสมัครรับเลือกตั้งว่าตรวจสอบจริงหรือไม่ ซึ่งทางส านักงานกกต.แจ้งว่าการตรวจสอบมีทั้งสิ้น 
16 หน่วยงาน แต่ไม่มีส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักงานป.ป.ส.ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติด้วย  ถือว่าการตรวจสอบ
คุณสมบัติส.ส.ยังไม่ทั่วถึง และกกต.ให้ค าตอบไม่ชัดเจน คณะกรรมาธิการฯ จึงมีมติเชิญเลขาธิการกกต.มาให้ข้อมูลอีก
ครั้ง  
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“ยืนยันว่าการตรวจสอบครั้งนี้ เป็นไปตามกระบวนการของกรรมาธิการ  ฯ เมื่อได้ผลอย่างไรจะเสนอ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาด าเนินการต่อไป ส่วนจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือไม่ 
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกล หากพรรคก้าวไกลต้องการข้อมูลหรือศาลต้องการข้อมูลเรื่องนี้จะขออนุญาต
กรรมาธิการฯ ว่าจะอนุญาตหรือไม่” โฆษกคณะกรรมการป.ป.ช. กล่าว 

นายธีรัจชัย กล่าวว่า ยังเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 5 -6คนที่จะเชิญมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีด้วย และคนสุดท้ายจะเชิญร.อ.ธรรมนัสมา
ชี้แจงเพ่ือความเป็นธรรม คณะกรรมาธิการฯ  ยืนยันจะตรวจสอบอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ 
ตรงไปตรงมา ท าความจริงให้ปรากฏ  ไม่ตั้งธง แต่เพ่ือต้องการวางบรรทัดฐานของการเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง
ระดับสูงให้มีมาตรฐาน และรับผิดชอบต่อประชาชน.-ส านักข่าวไทย   
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ef44571e3f8e40af14543fb  

  

https://www.mcot.net/viewtna/5ef44571e3f8e40af14543fb
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25 มิถุนายน 2020 - 13:58 

กมธ.ปปช. บี ้กกต. แจงกระบวนการตรวจสอบ “ธรรมนสั” 
 

 

 
กมธ.ปปช. บี้ กกต.แจงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ "ธรรมนัส" เข้านั่ง สส. พบไร้ข้อมูล สตช-ปปส.

ร่วมคัดกรอง ปล่อย “ธรรมนัส” เข้าท าหน้าที่ - เตรียมเชิญ"ธรรมนัส" ชี้แจงในการตรวจสอบ 
นายธีรัจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภา

ผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ  กกต. และเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส. ชี้แจง กรณีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แต่ทั้ง 2 หน่วยงานส่งเพียงเจ้าหน้าที่มา
ชี้แจง ซึ่งในส่วนของ ปปส. ได้ให้ข้อมูลค่อยข้างที่จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับค าพิพากษาจ าคุกผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองในต่างประเทศ โดย ปปส.ได้ให้ข้อเท็จจริงว่า เมื่อปี 2540 กระทรวงการต่างประเทศได้เคยประสานข้อมูลเรื่อง
นี้ไปยังออสเตรเลีย พบว่า ข้อมูลต่างๆ สอดคล้องกับค าพิพากษาในรัฐนิวเซาท์เวลตามที่ได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจใน
สภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้ ซึ่งทาง ปปส. ได้มอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกอย่างให้กรรมาธิการได้ไปตรวจสอบต่อแล้ว 

ส่วนประเด็นที่ให้ กกต. ชี้แจงนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็น ส.ส.ของร้อยเอกธรรมนัส 
เมื่อครั้งลงสมัครการเลือกตั้งว่า ได้มีการตรวจสอบจริงหรือไม่ โดย กกต. แจ้งว่า การตรวจสอบมีทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน 
แต่ไม่มีส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงาน ปปส.ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติด้วย ถือว่าท าให้การตรวจสอบคุณสมบัติ 
ส.ส.ยังไม่ทั่วถึง และกกต. ก็ให้ค าตอบที่ไม่ชัดเจน คณะกรรมาธิการจึงมีมติเชิญเลขาธิการ กกต.มาให้ข้อมูลอีกครั้ง 

นายธีรัจชัย ยืนยันว่า การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งนี้ เป็นไปตามกระบวนการของกรรมาธิการ เมื่อได้ผลอย่างไรก็จะเสนอต้อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาด าเนินการต่อไป ส่วนจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบการวินิจฉัยคุณสมบัติ
หรือไม่นั้น เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกล หากพรรคก้าวไกลต้องการข้อมูล หรือศาลต้องการข้อมูลเรื่อง
นี้จะขออนุญาตกรรมาธิการฯ ว่าจะอนุญาตหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบเรื่องนี้ ยังเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 5 คน ที่จะมีการ 
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เชิญมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ในการตรวจสอบคุณสมบัติ เพ่ือให้ข้อมูล
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีด้วย และจะมีการเชิญร้อยเอกธรรมนัส มาชี้แจงเพ่ือความเป็นธรรม
ด้วยเช่นกัน พร้อมยืนยันว่า การตรวจสอบเรื่องนี้คณะกรรมาธิการฯ จะตรวจสอบอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรม 
อย่างเต็มที่ ตรงไปตรงมาท าความจริงให้ปรากฏ ไม่มีการตั้งธง แต่เพ่ือต้องการวางบรรทัดฐานของการเข้าสู่ต าแหน่ง 
ทางการเมืองระดับสูงให้มีมาตรฐาน และรับผิดชอบต่อประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_707660/  
ขำ่วทีเ่ก่ียวข้อง : https://www.infoquest.co.th/news/2020-81e0813998857f4262a6147d72dbd562 

  

https://www.innnews.co.th/politics/news_707660/
https://www.infoquest.co.th/news/2020-81e0813998857f4262a6147d72dbd562
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เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2563 14:51   ปรับปรุง: 25 มิ.ย. 2563 16:50   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

กมธ.ป.ป.ช. เรียก กกต .แจงซ้ าคุณสมบัติ “ธรรมนัส” หลัง ป.ป.ส.ให้ข้อมูลคดีออสซี่ 
 

 
 
โฆษก กมธ.ป.ป.ช. เผย ได้ข้อมูล ป.ป.ส.แล้วคดียาเสพติด “ธรรมนัส” ที่ออสซี่ พร้อมเรียก กกต.แจงตรวจ
คุณสมบัติซ้ า เล็งเชิญเจ้าตัวมาเคลียร์เอง  

วันนี้ (25 มิ.ย.) นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร แถลงความคืบหน้ากรณีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จากกรณีที่ เคยต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศออสเตรเลีย ว่า กมธ.ได้เชิญ 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่ทั้ง 2 หน่วยงาน 
ส่งเพียงเจ้าหน้าที่มาชี้แจงเท่านั้น โดยทาง ป.ป.ส.ได้ให้ข้อมูลค่อนข้างเป็นประโยชน์เกี่ยวกับค าพิพากษาจ าคุกผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองในต่างประเทศ ซึ่ง ป.ป.ส.ได้ให้ข้อเท็จจริงว่า เมื่อปี 2540 กระทรวงการต่างประเทศได้เคย
ประสานข้อมูลเรื่องนี้ไปยังออสเตรเลีย พบว่า ข้อมูลต่างๆ สอดคล้องกับค าพิพากษาในรัฐนิวเซาท์เวลล์ตามท่ีตนได้มีการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส ก่อนหน้านี้ โดย ป.ป.ส.ได้มอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกอย่างให้ กมธ.ได้ตรวจสอบต่อ 

นายธีรัจชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ กมธ.ยังได้สอบถาม กกต. ในส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็น ส.ส.ของ 
ร.อ.ธรรมนัส เมื่อครั้งลงสมัครการเลือกตั้ง ว่า ได้มีการตรวจสอบจริงหรือไม่  โดยทางส านักงาน กกต. แจ้งว่า การ
ตรวจสอบมีทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน แต่ไม่มีหน่วยงานด้านองค์กรศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงาน ป.ป.ส.  
ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติด้วย จึงท าให้การตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส.ยังไม่ทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตาม กมธ.ได้มีมติเลขาธิการ 
กกต.มาให้ข้อมูลอีกครั้ง เนื่องจากยังให้ค าตอบที่ยังไม่ชัดเจน และเชิญ ผอ.กกต.จังหวัดพะเยา ด้วย ทั้งนี้ ยืนยันว่า การ
ตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการของ กมธ. เมื่อได้ผลอย่างไรก็จะเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้พิจารณา
ด าเนินการต่อไป ส่วนจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือไม่นั้น เห็นว่า  เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง
ของพรรคก้าวไกล หากพรรคต้องการข้อมูล หรือศาลต้องการข้อมูลเรื่องนี้ต้องขออนุญาต กมธ.ว่า จะอนุญาตหรือไม ่
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 “การตรวจสอบเรื่องนี้ยังเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 5 คน ที่จะเชิญมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ เพ่ือให้ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีด้วย โดยจะมีการ
เชิญ ร.อ.ธรรมนัส มาชี้แจงเพ่ือความเป็นธรรมด้วย ยืนยันว่า การตรวจสอบอย่างละเอียด และให้ความเป็นธรรมอย่าง
เต็มที่ ตรงไปตรงมา เพ่ือท าความจริงให้ปรากฏ ไม่มีการตั้งธง แต่เพ่ือต้องการวางบรรทัดฐานของการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
การเมืองระดับสูงให้มีมาตรฐาน และรับผิดชอบต่อประชาชน” นายธีรัจชัย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000065513  
  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000065513
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พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. 

กมธ.ป.ป.ช. เผย ป.ป.ส. ให้ข้อมูลสอดคล้องซักฟอก 'ธรรมนัส' 
 

 
 
 
 
 
 
กมธ.ป.ป.ช. ลุยสอบ ปม "ธรรมนัส" ติดคุกออสเตรเลีย จ่อเรียก กกต.แจงเพิ่ม ปมคุณสมบัติ ปล่อยนั่ง ส.ส.  

เชิญ เลขาฯครม. ถามคุณสมบัติ"รัฐมนตรี"  
 
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่รัฐสภา เกียกกาย นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษก

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร แถลงความ
คืบหน้ากรณีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ จาก
กรณีที่เคยต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศออสเตรเลียว่า กมธ.ป.ป.ช.ได้เชิญ 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่ทั้ง 2 หน่วยงาน
ส่งเพียงเจ้าหน้าที่มาชี้แจงเท่านั้น  

โดยทาง ป.ป.ส.ได้ให้ข้อมูลค่อยข้างเป็นประโยชน์เกี่ยวกับค าพิพากษาจ าคุกผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองใน
ต่างประเทศ ซึ่งป.ป.ส.ได้ให้ข้อเท็จจริงว่า เมื่อปี 2540 กระทรวงการต่างประเทศได้เคยประสานข้อมูลเรื่องนี้ไปยัง
ออสเตรเลียพบว่า ข้อมูลต่างๆสอดคล้องกับค าพิพากษาในรัฐนิวเซาท์เวลตามที่ตนได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจร.อ.
ธรรมนัส ไปก่อนหน้านี้ โดยป.ป.ส.ได้มอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกอย่างให้กมธ.ป.ป.ช.ได้ตรวจสอบต่อ 

นายธีรัจชัย กล่าวว่า นอกจากนี้กมธ.ป.ป.ช.ยังได้สอบถามกกต. ในส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นส.ส.
ของร.อ.ธรรมนัส เมื่อครั้งลงสมัครการเลือกตั้งส.ส.ว่า ได้มีการตรวจสอบจริงหรือไม่ โดยทางส านักงานกกต. แจ้งว่า การ
ตรวจสอบมีทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน แต่ไม่มีหน่วยงานด้านองค์กรศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงานป.ป.ส. ร่วม
ตรวจสอบคุณสมบัติด้วย จึงท าให้การตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส.ยังไม่ทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตาม กมธ.ป.ป.ช.ได้มีมติ
เลขาธิการกกต.มาให้ข้อมูลอีกครั้ง เนื่องจากยังให้ค าตอบที่ยังไม่ชัดเจน และเชิญผอ.กกต. จพะเยาด้วย  
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ทั้งนี้ยืนยันว่า การตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการของกมธ.ป.ป.ช. เมื่อได้ผลอย่างไรก็จะเสนอ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาด าเนินการต่อไป ส่วนจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบการวินิจฉัยคุณสมบัติ
หรือไม่นั้น เห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกล หากพรรคต้องการข้อมูล หรือศาลต้องการข้อมูลเรื่องนี้ต้อง
ขออนุญาต กมธ.ป.ป.ช.ว่า จะอนุญาตหรือไม่ 

"การตรวจสอบเรื่องนี้ยังเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 5 คน ที่จะเชิญมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (ครม.)เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อให้ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีด้วย โดยจะ
มีการเชิญร.อ.ธรรมนัส มาชี้แจงเพ่ือความเป็นธรรมด้วย ยืนยันว่า การตรวจสอบอย่างละเอียด และให้ความเป็นธรรม
อย่างเต็มที่ ตรงไปตรงมา เพื่อท าความจริงให้ปรากฏ ไม่มีการตั้งธง แต่เพ่ือต้องการวางบรรทัดฐานของการเข้าสู่ต าแหน่ง 
ทางการเมืองระดับสูงให้มีมาตรฐาน และรับผิดชอบต่อประชาชน" นายธีรัจชัย กล่าว.  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/781818  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/781818
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25 มิ.ย. 2020 15:01:11  

“ร.อ.ธรรมนสั” ระบุไมรู่้เรื่องร้องทุจริตเลือกตัง้ซ่อมล าปาง  

 

 

 

 

 
รัฐสภา 25 มิ.ย.-ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในฐานะแกนน า

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในการน าหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง กล่าวถึงกรณีที่มีค าร้องเรื่องทุจริตการ
เลือกตั้งซ่อมล าปาง ว่า ไม่ทราบ และทางพรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้คุยอะไรกัน โดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเลือกตั้ง ก็
เดินทางกลับ และพรรคพลังประชารัฐ ไม่ได้แจ้งหรือว่าอะไร.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ef459c7e3f8e40aef4511dc  
  

https://www.mcot.net/viewtna/5ef459c7e3f8e40aef4511dc
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วันพฤหัสบดี ท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 15.22 น. 

กมธ.ปปช. ไล่บี-้เรียก ‘ธรรมนัส’ แจงปมคุณสมบัติ โวก าหลักฐานเด็ด 

 
 

25 มิถุนายน 2563 ที่รัฐสภา นายธีรัจชัย พันธุมาศ  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  ในฐานะโฆษก
คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร แถลงความ
คืบหน้ากรณีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จากกรณีที่เคยต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศออสเตรเลีย ว่า กมธ.ได้เชิญ 2 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่ทั้ง 
2 หน่วยงานส่งเพียงเจ้าหน้าที่มาชี้แจงเท่านั้น 

ทั้งนี้ ทาง ป.ป.ส.ได้ให้ข้อมูลค่อยข้างเป็นประโยชน์เกี่ยวกับค าพิพากษาจ าคุกผู้ด ารงต าแหน่งทางการ เมืองใน
ต่างประเทศ ซึ่ง ป.ป.ส.ได้ให้ข้อเท็จจริงว่าเมื่อปี 2540 กระทรวงการต่างประเทศได้เคยประสานข้อมูลเรื่องนี้ไปยัง
ออสเตรเลีย พบว่า ข้อมูลต่างๆสอดคล้องกับค าพิพากษาในรัฐนิวเซาท์เวลตามที่ตนได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ  ร.อ.
ธรรมนัส ก่อนหน้านี้ โดย ป.ป.ส.ได้มอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกอย่างให้ กมธ.ได้ตรวจสอบต่อ 

นอกจากนี้ กมธ.ยังได้สอบถาม กกต. ในส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็น ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส เมื่อครั้ง
ลงสมัครการเลือกตั้งว่าได้มีการตรวจสอบจริงหรือไม่  โดยทางส านักงาน กกต. แจ้งว่า การตรวจสอบมีทั้งสิ้น 16 
หน่วยงาน แต่ไม่มีหน่วยงานด้านองค์กรศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงาน ป.ป.ส.  ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ
ด้วย จึงท าให้การตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส.ยังไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม กมธ.ได้มีมติเชิญเลขาธิการกกต.มาให้ข้อมูลอีกครั้ง 
เนื่องจากยังให้ค าตอบที่ยังไม่ชัดเจน และเชิญผอ.กกต.จังหวัดพะเยาด้วย 

รวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการของกมธ. เมื่อได้ผลอย่างไรก็จะเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรให้
พิจารณาด าเนินการต่อไป ส่วนจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือไม่นั้น  เห็นว่าเรื่องดังกล่าว
เป็นเรื่องของพรรคก้าวไกล หากพรรคต้องการข้อมูล หรือศาลต้องการข้อมูลเรื่องนี้ต้องขออนุญาต กมธ.ว่า จะอนุญาต
หรือไม ่
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“การตรวจสอบเรื่องนี้ยังเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 5 คน ที่จะเชิญมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ เพ่ือให้ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีด้วย โดยจะมีการ
เชิญ ร.อ.ธรรมนัส มาชี้แจงเพ่ือความเป็นธรรมด้วย ยืนยันว่าการตรวจสอบอย่างละเอียด และให้ความเป็นธรรมอย่าง
เต็มที่ ตรงไปตรงมา เพ่ือท าความจริงให้ปรากฏ ไม่มีการตั้งธง แต่เพ่ือต้องการวางบรรทัดฐานของการเข้าสู่ต าแหน่ง ทาง
การเมืองระดับสูงให้มีมาตรฐาน และรับผิดชอบต่อประชาชน” นายธีรัจชัย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/501462  
  

https://www.naewna.com/politic/501462
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เผยแพร ่วันพฤหัสที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 

กมธ.ป.ป.ช. ลุยสอบ ”ธรรมนัส”ติดคุกออสเตรเลียต่อ  
จ่อเรียก กกต. แจง ปมปล่อยน่ัง ส.ส. 

 
 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่รัฐสภา เกียกกาย นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษก
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร แถลงความ
คืบหน้ากรณีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จากกรณีที่เคยต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศออสเตรเลียว่า กมธ.ได้เชิญ 2 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่ทั้ง 2 
หน่วยงานส่งเพียงเจ้าหน้าที่มาชี้แจงเท่านั้น โดยทางป.ป.ส.ได้ให้ข้อมูลค่อยข้างเป็นประโยชน์เกี่ยวกับค าพิพากษาจ าคุกผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในต่างประเทศ ซึ่งป.ป.ส.ได้ให้ข้อเท็จจริงว่า เมื่อปี 2540 กระทรวงการต่างประเทศได้เคย
ประสานข้อมูลเรื่องนี้ไปยังออสเตรเลียพบว่า ข้อมูลต่างๆสอดคล้องกับค าพิพากษาในรัฐนิวเซาท์เวลตามที่ตนได้มีการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจร.อ.ธรรมนัสก่อนหน้านี้ โดยป.ป.ส.ได้มอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกอย่างให้กมธ.ได้ตรวจสอบต่อ 

นายธีรัจชัย กล่าวว่า นอกจากนี้กมธ.ยังได้สอบถามกกต. ในส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นส.ส.ของร.อ.
ธรรมนัส เมื่อครั้งลงสมัครการเลือกตั้งว่า ได้มีการตรวจสอบจริงหรือไม่ โดยทางส านักงานกกต. แจ้งว่า การตรวจสอบมี
ทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน แต่ไม่มีหน่วยงานด้านองค์กรศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงานป.ป.ส.  ร่วมตรวจสอบ
คุณสมบัติด้วย จึงท าให้การตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส.ยังไม่ทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตาม กมธ.ได้มีมติเลขาธิการกกต.มาให้
ข้อมูลอีกครั้ง เนื่องจากยังให้ค าตอบที่ยังไม่ชัดเจน และเชิญผอ.กกต.จังหวัดพะเยาด้วย ทั้งนี้ยืนยันว่า การตรวจสอบครั้ง
นี้เป็นไปตามกระบวนการของกมธ. เมื่อได้ผลอย่างไรก็จะเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาด าเนินการต่อไป 
ส่วนจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือไม่นั้น เห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกล 
หากพรรคต้องการข้อมูล หรือศาลต้องการข้อมูลเรื่องนี้ต้องขออนุญากมธ.ว่า จะอนุญาตหรือไม่ 

“การตรวจสอบเรื่องนี้ยังเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 5 คน ที่จะเชิญมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ เพ่ือให้ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีด้วย โดยจะมีการ
เชิญร.อ.ธรรมนัส มาชี้แจงเพ่ือความเป็นธรรม ยืนยันว่า การตรวจสอบอย่างละเอียด และให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ 
ตรงไปตรงมา เพ่ือท าความจริงให้ปรากฏ ไม่มีการตั้งธง แต่เพ่ือต้องการวางบรรทัดฐานของการเข้าสู่ต าแหน่ง ทาง
การเมืองระดับสูงให้มีมาตรฐาน และรับผิดชอบต่อประชาชน” นายธีรัจชัย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_319016  
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_319016
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/06/นายธีรัจชัย-พันธุมาศ-3.jpg
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25 มิ.ย. 2563  

กมธ.ป.ป.ช. เรียกดูข้อมูลคุณสมบัติ “ธรรมนัส” อีก สงสัย กกต.อาจเช็กไม่ครบทุกด้าน  

 

 

 
 
วันที่ 25 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โฆษกคณะกรรมาธิการ การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธาน แถลงว่า 
ที่ประชุมได้เชิญ 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) มาให้ข้อมูลกรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ
และ รมช.เกษตรและสหกรณ์ โดยทั้ง 2 หน่วยงานส่งระดับเจ้าหน้าที่มาชี้แจง  

ป.ป.ส.ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเมื่อปี 2540 กระทรวงต่างประเทศได้
ประสานข้อมูลไปยังออสเตรเลีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่องคดีความและพบมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับค าพิพากษาของ
ศ า ล แ ข ว ง รั ฐ นิ ว เ ซ า ท์ เ ว ล ส์  ซึ่ ง  ป . ป . ส .  ไ ด้ ม อ บ ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด ใ ห้ กั บ ค ณ ะ  ก ม ธ .  เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  
ส่วนของ กกต.พบว่าขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น ได้ตรวจสอบไปยัง 16 หน่วยงาน แต่ไม่มี
หน่วยงานด้านองค์กรศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ ป.ป.ส. เข้าร่วมตรวจสอบด้วย จึงท าให้การตรวจสอบมีความ
ไม่สมบูรณ์ 

หลังจากนี้คณะ กมธ.จะเชิญเลขาธิการ กกต. มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง พร้อมทั้งเชิญ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และผู้อ านวยการ กกต. จ.พะเยา มาให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน รวมทั้งเชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มา
ชี้แจงด้วย ในการนี้ คณะ กมธ. จะพยายามตรวจสอบเพื่อให้ความจริงปรากฏ และเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้รับค าร้องของ 51 ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่เสนอผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้วินิจฉัย
สมาชิกภาพ ส.ส. และรัฐมนตรี ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. และให้ ร.อ.ธรรมนัส ผู้ถูก
ร้อง ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญใน 15 วัน โดยระหว่างนี้ยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที ่
 

อ้างอิง : https://workpointtoday.com/thamanat-4/  

  

https://workpointtoday.com/thamanat-4/
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Jun 25, 2020 

กมธ.เรียกเลขาฯ กกต.แจงปม คุณสมบัติ 'ธรรมนัส' หลังตัวแทนพูดไม่รู้เรื่อง 
 

 

 
 
 

"กมธ.ป.ป.ช." เรียก เลขาฯ กกต.มาซัก หลังส่งตัวแทนชี้แจงสอบคุณสมบัติ "ธรรมนัส" ไม่รู้เรื่ิอง พร้อมเรียกเพ่ิม
ทั้ง ผอ.เขตเลือกตั้งพะเยาและส านักนายกฯ เผย อีก 4-5 รายก็ถึงคิวเจ้าตัวเข้าแจง 

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ กมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมกรรมาธิการวันนี้ที่ 25 มิ.ย. 2563 
ระบุว่า มีการสอบข้อเท็จจริงเรื่องคุณสมบัติ ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐและรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีถูกตัดสินจ าคุกคดียาเสพติดในต่างประเทศ โดยได้เรียก 2 หน่วยงานมาให้
ข้อมูล คือ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. กับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ 
กกต.  

อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ กกต.ไม่ว่าง จึงส่งเจ้าหน้าที่ระดับผู้อ านวยการมาให้ข้อมูล 
นายธีรชัยระบุ ว่า ในส่วนของ กกต.ผู้มาชี้แจงยังมีข้อมูลไม่ชัดเจนและไม่สามารถตอบค าถามได้ ส่วนใหญ่เป็น

เพียงปัญหาภายในของ กกต.เอง รวมถึง กรรมการที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส.ของ กกต.ไม่มีส่วนของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติและ ป.ป.ส.ร่วมด้วย จึงอาจไม่ครอบคลุมเรื่องประวัติอาชญากรรม และการต้องโทษจ าคุกคดียาเสพติด
ในต่างประเทศ ที่จะคาบเกี่ยวกับคุณสมบัติการลงสมัคร รวมถึงการด ารงต าแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรี 

ดังนั้น กมธ.ปปช.จึงมีหนังสือเรียกให้เลขาธิการ กกต.มาให้ข้อมูลด้วยตัวเองในเร็ววันนี้ และเอกสารบางส่วน 
กมธ.ปปช.ได้ส่งให้ทาง กกต. ด าเนินการด้วย โดยเรื่องท่ีจะต้องน ามาสอบถามคือการด าเนินการของ กกต.ซึ่งหากมี
ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส ก็จะชัดเจนว่าจะด าเนินการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
หรือจัดการอย่างไรต่อไป 

รวมถึงผู้อ านวยการเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพะเยา ที่จะต้องมาให้มูล ตลอดจน ทางส านักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เข้ามาชี้แจงต่อ กมธ.ปปช.เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติด้วย คาดว่า สอบข้อเท็จจริง อีก 4-5 ราย ก่อน
จะเรียก ร.อ.ธรรมนัส มาชี้แจงอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://voicetv.co.th/read/Iv-GnN0RC  
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25 มิถุนายน 2563 - 13:33 น. 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย 

 
 

25 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ความว่า ตามท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรค
การเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 ท าให้มีคณะกรรมการ
บริหารพรรคเพ่ือไทยคงเหลือ จ านวน 28 คน นั้น 

บัดนี ้หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลางได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกา ให้จ าคุก นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน โดยไม่รอ
ลงอาญา เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเพ่ือไทย สิ้นสุดลงและมีผลท าให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพ่ือ
ไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 16 (3) ประกอบข้อ 12 (8) และข้อ 52 (5) 

และนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคและลาออกจากต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 
ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน เป็นเหตุ
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเพ่ือไทยสิ้นสุดลงและความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  ตาม
ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 16 (2) ประกอบข้อ 52 (2) และ (5) 
ดังนั้น จึงท าให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยคงเหลือ จ านวนทั้งสิ้น 26 คน ได้แก่ 
1. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค 
2. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรค 
3. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค 
4. นายไพจิต ศรีวรขาน รองหัวหน้าพรรค 
5. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค 
6. นายวิทยา บุรณศิริ รองหัวหน้าพรรค 
7. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรค 
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8. นายชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรค 
9. นายชวลิต วชิยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรค 
10. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองหัวหน้าพรรค 
11. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค 
12. นายนคร มาฉมิ รองหัวหน้าพรรค 
13. พลต ารวจโท สมศักดิ์ จันทะพิงค์ รองหัวหน้าพรรค 
14. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค 
15. นางสาวละออง ติยะไพรัช รองเลขาธิการพรรค 
16. นายจตุพร เจริญเชื้อ รองเลขาธิการพรรค 
17. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรค 
18. นายศราวุธ เพชรพนมพร รองเลขาธิการพรรค 
19. นายสุรชาติ เทียนทอง รองเลขาธิการพรรค 
20. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองเลขาธิการพรรค 
21. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค 
22. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค 
23. นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
24. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรค 
25. นายประพนธ์ เนตรรังษี กรรมการบริหารพรรค 
26. นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 
พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา 
นายทะเบียนพรรคการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/435092?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/435092?adz
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ไทยรัฐออนไลน์25 มิ.ย. 2563 20:09 น. 

ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนแปลง กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย เหลือ 26 คน  

 
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย จาก 28 คน เหลือ 26 คน หลัง

นายปลอดประสพ สุรัสวดี ถูกจ าคุก และนางลดาวัลล์ิ วงศ์ศรีวงศ์ ลาออก 
วันที่ 25 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง  การเปลี่ยนแปลง

กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย  คงเหลือ 26 คน หลัง นายปลอดประสพ สุรัสวดี ถูกจ าคุก และนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ 
ลาออก  

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 ท าให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยคงเหลือ จ านวน 
28 คน นั้น 

บัดนี ้หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลาง ได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกา ให้จ าคุก นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน โดยไม่รอลงอาญา 
เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเพ่ือไทยสิ้นสุดลง และมีผลท าให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยสิ้นสุด
ลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคบัพรรคเพ่ือไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 16 (3) 

ประกอบข้อ 12 (8) และข้อ 52 (5) และนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคและลาออกจาก
ต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับ
หนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเพ่ือไทยสิ้นสุดลงและความเป็นกรรมการบริหาร
พรรคเพื่อไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 16 (2) ประกอบข้อ 52 (2) และ (5) 
ดังนั้น จึงท าให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยคงเหลือ จ านวนทั้งสิ้น 26 คน ได้แก่ 
1. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค 
2. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรค 
3. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค 
4. นายไพจิต ศรีวรขาน รองหัวหน้าพรรค 
5. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/D/050/T_0224.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/D/050/T_0224.PDF
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6. นายวิทยา บุรณศิริ รองหัวหน้าพรรค 
7. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรค 
8. นายชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรค 
9. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรค 
10. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองหัวหน้าพรรค 
11. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค 
12. นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรค 
13. พลต ารวจโท สมศักดิ์ จันทะพิงค์ รองหัวหน้าพรรค 
14. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค 
15. นางสาวละออง ติยะไพรัช รองเลขาธิการพรรค 
16. นายจตุพร เจริญเชื้อ รองเลขาธิการพรรค 
17. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรค 
18. นายศราวุธ เพชรพนมพร รองเลขาธิการพรรค 
19. นายสุรชาติ เทียนทอง รองเลขาธิการพรรค 
20. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองเลขาธิการพรรค 
21. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค 
22. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค 
23. นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
24. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรค 
25. นายประพนธ์ เนตรรังษี กรรมการบริหารพรรค 
26. นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 
พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา 
นายทะเบียนพรรคการเมือง  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1876568  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1876568
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25 มิ.ย. 2563 

ราชกิจจาฯ ประกาศการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย 

 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย............  
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง  การเปลี่ยนแปลง

กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 ท าให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยคงเหลือ จ านวน 
28 คน นั้น 

บัดนี ้หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลางได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกา ให้จ าคุก นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน โดยไม่รอ
ลงอาญา เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเพ่ือไทย สิ้นสุดลงและมีผลท าให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพ่ือ
ไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 16 (3) ประกอบข้อ 12 (8) และข้อ 52 (5) 

และนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคและลาออกจากต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน เป็นเหตุ
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเพ่ือไทยสิ้นสุดลงและความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว  ตาม
ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 16 (2) ประกอบข้อ 52 (2) และ (5) 
ดังนั้น จึงท าให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยคงเหลือ จ านวนทั้งสิ้น 26 คน ได้แก่ 
1. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค 
2. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรค 
3. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค 
4. นายไพจิต ศรีวรขาน รองหัวหน้าพรรค 
5. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค 
6. นายวิทยา บุรณศิริ รองหัวหน้าพรรค 
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7. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรค 
8. นายชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรค 
9. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรค 
10. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองหัวหน้าพรรค 
11. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค 
12. นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรค 
13. พลต ารวจโท สมศักดิ์ จันทะพิงค์ รองหัวหน้าพรรค 
14. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค 
15. นางสาวละออง ติยะไพรัช รองเลขาธิการพรรค 
16. นายจตุพร เจริญเชื้อ รองเลขาธิการพรรค 
17. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรค 
18. นายศราวุธ เพชรพนมพร รองเลขาธิการพรรค 
19. นายสุรชาติ เทียนทอง รองเลขาธิการพรรค 
20. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองเลขาธิการพรรค 
21. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค 
22. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค 
23. นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
24. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรค 
25. นายประพนธ์ เนตรรังษี กรรมการบริหารพรรค 
26. นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 
พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา 
นายทะเบียนพรรคการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378782145/?qline=  
 
 

  

https://www.nationtv.tv/main/content/378782145/?qline
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25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:28 น.     

กกต. สั่งรวดเดียว 6 พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
 

 
 
 
25 มิ.ย. 63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งจ านวน 6 ฉบับ  เกี่ยวกับ

การให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ประกอบด้วย 1.พรรคพลังรัก 2.พรรคชาติพุนธุ์ไทย 3.พรรค
พัฒนาประเทศไทย 4.พรรคฐานรากไทย 5.พรรคพลังครูไทย 6.พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69721  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69721
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วันพฤหัสบดี ท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 19.01 น. 

ราชกิจจาประกาศ!! ‘กกต.’สั่ง 6 พรรคสิ้นสภาพความ เป็นพรรคการเมือง 
 

 
 
 
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งจ านวน 

6 ฉบับ  เกี่ยวกับการให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง  ประกอบด้วย 1.พรรคพลังรัก 2.พรรคชาติ
พันธุ์ไทย 3.พรรคพัฒนาประเทศไทย 4.พรรคฐานรากไทย 5.พรรคพลังครูไทย 6.พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/501569  

  

https://www.naewna.com/politic/501569
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สยามรัฐออนไลน์ 26 มิถุนายน 2563 06:37 น.  

'สมชัย' แฉอีกปมทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กชื่อ สมชัย ศรีสุทธิยากร 

ระบุว่า...เมื่อค่ าของวันที่ 25 มิถุนายน 2563 มี 1 ใน 30 ชื่อ"ผู้ท าโพล" ติดต่อผมมา ชี้แจงให้ผมฟังหลายเรื่อง 
1. เธอระบุว่า เธอไม่เคยให้ชื่อใคร หรือรับเงินจากใคร น่าจะมีคนเอาชื่อเธอไปใส่โดยไม่รู้ไม่เห็น 
2. เธอยืนยันว่า มีบุคคลอีก 4 รายใน 30 ชื่อที่วันเลือกตั้งไม่ได้มาใช้สิทธิ์ เนื่องจากอยู่คนละจังหวัด  แต่กลับ

ปรากฏชื่อในบัญชี "ผู้ท าโพล" และเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด ผมเชื่อในความบริสุทธิ์ใจที่โทรมาเล่าเรื่องราว
ต่างๆ และพอสันนิษฐานได้ว่า 

1. บัญชี "ผู้ท าโพล" อาจจะมีทั้งที่ "จ่ายจริง" และ "ใส่ชื่อเอง" โดยเป็นชื่อที่เอามาใส่โดยเจ้าตัวไม่รู้ เพ่ือเป็น 
"บัญชีเบิก" ให้เต็มโควต้าที่ได้มา 30 คน 

2. คนที่ถูกเอาชื่อมานี้ อาจไม่ทราบ หรือ อาจถูกญาติพ่ีน้องใส่ชื่อเพ่ือรับประโยชน์แทน 
3. ส าหรับคนที่ไม่อยู่จริงในวันเลือกตั้ง น่าสนใจว่าได้มีผู้ไปใช้สิทธิแทนหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิแทน 

แสดงถึง กรรมการประจ าหน่วยมีปัญหา ที่ กกต.ต้องแจ้งความด าเนินคดีต่อกรรมการประจ าหน่วยซึ่งต้องรับโทษสอง
เท่าของโทษปกต ิเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง 

แนวทางการพิสูจน์ไม่ยาก 
1. ให้ผู้เสียหาย คือ ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทย ร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยหยิบยกประเด็นการรวบรวม

รายชื่อคนเพ่ือเตรียมการซื้อเสียงที่อ้างว่าเป็นบัญชีผู้ท าโพล และ สอบผู้มีชื่อดังกล่าวทั้ง 30 รายว่า มีใครมาจดชื่อ เก็บ
รวบรวมบัตรหรือให้ประโยชน์อื่นใด 

2. สอบว่าบุคคลทั้ง 30 คนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม ่
3. หากพบว่ามีหลายคนที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอให้ กกต. มีค าสั่งเปิดหีบเพ่ือดูหลักฐานว่า บุคคลดังกล่าวมีผู้

ไปลงชื่อใช้สิทธิแทนหรือไม่ หรือมีลายเซ็นของผู้ใช้สิทธิตรงกับลายเซ็นจริงของคนเหล่านี้หรือไม่ 
ผมเชื่อว่า วิธีการเหล่านี้ ส านักงาน กกต.ทราบดีแล้วว่า เป็นแนวทางที่ต้องด าเนินการ เพราะเป็นหน่วยงานที่มี

ประวัติการจัดการเลือกตั้งมากว่า 20 ปี และปรารถนาที่จะเห็นการเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม จึงไม่จ าเป็นต้องแนะน าสิ่งใดอีก 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/165375   

https://siamrath.co.th/n/165375
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200626/89b7e1481290d6e6258b615b64fe33bdbd71295c2fea9e04adbd2323c44916f0.jpg?itok=lMWDbBaT
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26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 06:48 น.      

'สมชัย' แฉมีชื่อผู้ท าโพลโดยท่ีเจ้าตัวไม่รู้ชง 'เสรีรวมไทย' ร้อง กกต. คัานผลเลอืกตั้งซ่อม 

 
 
26 มิ.ย.53 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้ 
เมื่อค่ าของวันที่ 25 มิถุนายน 2563 มี 1 ใน 30 ชื่อ"ผู้ท าโพล" ติดต่อผมมา ชี้แจงให้ผมฟังหลายเรื่อง 

1. เธอระบุว่า เธอไม่เคยให้ชื่อใคร หรือรับเงินจากใคร น่าจะมีคนเอาชื่อเธอไปใส่โดยไม่รู้ไม่เห็น 
2. เธอยืนยันว่า มีบุคคลอีก 4 รายใน 30 ชื่อที่วันเลือกตั้งไม่ได้มาใช้สิทธิ์ เนื่องจากอยู่คนละจังหวัด แต่กลับ

ปรากฏชื่อในบัญชี "ผู้ท าโพล" และเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด 
ผมเชื่อในความบริสุทธิ์ใจที่โทรมาเล่าเรื่องราวต่างๆ และพอสันนิษฐานได้ว่า 
1. บัญชี "ผู้ท าโพล" อาจจะมีทั้งที่ "จ่ายจริง" และ "ใส่ชื่อเอง"  โดยเป็นชื่อที่เอามาใส่โดยเจ้าตัวไม่รู้ เพ่ือเป็น 

"บัญชีเบิก" ให้เต็มโควต้าที่ได้มา 30 คน 
2. คนที่ถูกเอาชื่อมานี้ อาจไม่ทราบ หรือ อาจถูกญาติพ่ีน้องใส่ชื่อเพ่ือรับประโยชน์แทน 
3. ส าหรับคนที่ไม่อยู่จริงในวันเลือกตั้ง น่าสนใจว่าได้มีผู้ไปใช้สิทธิแทนหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิแทน 

แสดงถึง กรรมการประจ าหน่วยมีปัญหา ที่ กกต.ต้องแจ้งความด าเนินคดีต่อกรรมการประจ าหน่วยซึ่งต้องรับโทษสอง
เท่าของโทษปกต ิเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง 

แนวทางการพิสูจน์ไม่ยาก 
1. ให้ผู้เสียหาย คือ ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทย ร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยหยิบยกประเด็นการรวบรวม

รายชื่อคนเพ่ือเตรียมการซื้อเสียงที่อ้างว่าเป็นบัญชีผู้ท าโพล และ สอบผู้มีชื่อดังกล่าวทั้ง 30 รายว่า มีใครมาจดชื่อ เก็บ
รวบรวมบัตรหรือให้ประโยชน์อื่นใด 

2. สอบว่าบุคคลทั้ง 30 คนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 
3. หากพบว่ามีหลายคนที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอให้ กกต. มีค าสั่งเปิดหีบเพ่ือดูหลักฐานว่า บุคคลดังกล่าวมีผู้

ไปล งชื่ อ ใ ช้ สิ ท ธิ แทนหรื อ ไม่  หรื อมี ล าย เซ็ นของผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ ต ร งกั บล าย เซ็ นจ ริ ง ของคน เหล่ านี้ ห รื อ ไม่ 
ผมเชื่อว่า วิธีการเหล่านี้ ส านักงาน กกต.ทราบดีแล้วว่า เป็นแนวทางที่ต้องด าเนินการ เพราะเป็นหน่วยงานที่มีประวัติ
การจัดการเลือกตั้งมากว่า 20 ปี และปรารถนาที่จะเห็นการเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม จึงไม่จ าเป็นต้องแนะน าสิ่งใดอีก 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69751  

https://www.thaipost.net/main/detail/69751
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วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 07.55 น. 

‘สมชัย’ กางโพลชื่อโยง ‘ซื้อเสียง’ แนะ 3 ข้อพิสูจน์  
ชง‘เสรีรวมไทย’ร้องค้านผลเลือกตั้งซ่อม 

 
‘สมชัย’กางโพลชื่อโยง‘ซื้อเสียง’ แนะ3ข้อพิสูจน์ ชง‘เสรีรวมไทย’ร้องค้านผลเลือกตั้งซ่อม 
26 มิถุนายน 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 

เกี่ยวกับการติดตามกรณีท่ีมีการอ้างว่ามีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จังหวัดล าปาง มีเนื้อหาดังนี้ 
 มิถุนายน 2563 มี 1 ใน 30 ชื่อ “ผู้ท าโพล” ติดต่อผมมา ชี้แจงให้ผมฟังหลายเรื่อง 
1. เธอระบุว่า เธอไม่เคยให้ชื่อใคร หรือรับเงินจากใคร น่าจะมีคนเอาชื่อเธอไปใส่โดยไม่รู้ไม่เห็น 
2. เธอยืนยันว่า มีบุคคลอีก 4 รายใน 30 ชื่อที่วันเลือกตั้งไม่ได้มาใช้สิทธิ์ เนื่องจากอยู่คนละจังหวัด  แต่กลับ

ปรากฏชื่อในบัญชี “ผู้ท าโพล” และเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด 
ผมเชื่อในความบริสุทธิ์ใจที่โทรมาเล่าเรื่องราวต่างๆ และพอสันนิษฐานได้ว่า 
1. บัญชี “ผู้ท าโพล” อาจจะมีทั้งที่ “จ่ายจริง” และ “ใส่ชื่อเอง” โดยเป็นชื่อที่เอามาใส่โดยเจ้าตัวไม่รู้ เพ่ือเป็น 

“บัญชีเบิก” ให้เต็มโควต้าที่ได้มา 30 คน 
2. คนที่ถูกเอาชื่อมานี้ อาจไม่ทราบ หรือ อาจถูกญาติพ่ีน้องใส่ชื่อเพ่ือรับประโยชน์แทน 
3. ส าหรับคนที่ไม่อยู่จริงในวันเลือกตั้ง น่าสนใจว่าได้มีผู้ไปใช้สิทธิแทนหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิแทน 

แสดงถึง กรรมการประจ าหน่วยมีปัญหา ที่ กกต.ต้องแจ้งความด าเนินคดีต่อกรรมการประจ าหน่วยซึ่งต้องรับโทษสอง
เท่าของโทษปกต ิเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง 
แนวทางการพิสูจน์ไม่ยาก 

1. ให้ผู้เสียหาย คือ ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทย ร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยหยิบยกประเด็นการรวบรวม
รายชื่อคนเพ่ือเตรียมการซื้อเสียงที่อ้างว่าเป็นบัญชีผู้ท าโพล และ สอบผู้มีชื่อดังกล่าวทั้ง 30 รายว่า มีใครมาจดชื่อ เก็บ
รวบรวมบัตรหรือให้ประโยชน์อื่นใด 

2. สอบว่าบุคคลทั้ง 30 คนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 
3. หากพบว่ามีหลายคนที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอให้ กกต. มีค าสั่งเปิดหีบเพ่ือดูหลักฐานว่า บุคคลดังกล่าวมีผู้

ไปลงชื่อใช้สิทธิแทนหรือไม ่หรือมีลายเซ็นของผู้ใช้สิทธิตรงกับลายเซ็นจริงของคนเหล่านี้หรือไม่ 
ผมเชื่อว่า วิธีการเหล่านี้ ส านักงาน กกต.ทราบดีแล้วว่า เป็นแนวทางที่ต้องด าเนินการ เพราะเป็นหน่วยงานที่มี

ประวัติการจัดการเลือกตั้งมากว่า 20 ปี และปรารถนาที่จะเห็นการเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม จึงไม่จ าเป็นต้องแนะน า
สิ่งใดอีก 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/501593  
  

https://www.naewna.com/politic/501593
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26 Jun 2020 08:13 น. 

“สมชัย” เปิดโพลชื่อ โยงปม “ซื้อเสียง” เลือกตั้งซ่อม เขต 4 ล าปาง  

 
 
เปิดโพลชื่อ โยงปม “ซื้อเสียง” เลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง “สมชัย” อดีตกกต. ย้ า 3 วิธิพิสูจน์ผล ชี้ ส านักงาน กกต.
ทราบดีอยู่แล้ว 

แม้ว่าการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดล าปาง เขต 4 จะรู้ผลผู้ชนะไปแล้ว แต่จนถึงขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.)ก็ยังไม่ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ ล่าสุดปรากฏความเคลื่อนไหวของ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการติดตามกรณีที่มีการอ้างว่า มีการซื้อเสียงในการ
เลือกตั้งซ่อมเขต 4 จังหวัดล าปาง โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

เมื่อค่ าของวันที่ 25 มิถุนายน 2563 มี 1 ใน 30 ชื่อ “ผู้ท าโพล” ติดต่อผมมา ชี้แจงให้ผมฟังหลายเรื่อง 
1.เธอระบุว่า เธอไม่เคยให้ชื่อใคร หรือรับเงินจากใคร น่าจะมีคนเอาชื่อเธอไปใส่โดยไม่รู้ไม่เห็น 
2. เธอยืนยันว่า มีบุคคลอีก 4 รายใน 30 ชื่อที่วันเลือกตั้งไม่ได้มาใช้สิทธิ์ เนื่องจากอยู่คนละจังหวัด แต่กลับปรากฏ

ชื่อในบัญชี “ผู้ท าโพล” และเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด 
ผมเชื่อในความบริสุทธิ์ใจที่โทรมาเล่าเรื่องราวต่างๆ และพอสันนิษฐานได้ว่า 

” อาจจะมีทั้งที่ “จ่ายจริง” และ “ใส่ชื่อเอง” โดยเป็นชื่อที่เอามาใส่โดยเจ้าตัวไม่รู้ เพื่อเป็น “บัญชีเบิก” ให้เต็ม
โควต้าที่ได้มา 30 คน 

2. คนที่ถูกเอาชื่อมานี้ อาจไม่ทราบ หรือ อาจถูกญาติพ่ีน้องใส่ชื่อเพ่ือรับประโยชน์แทน 
3. ส าหรับคนที่ไม่อยู่จริงในวันเลือกตั้ง น่าสนใจว่าได้มีผู้ไปใช้สิทธิแทนหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิแทน 

แสดงถึง กรรมการประจ าหน่วยมีปัญหา ที่ กกต.ต้องแจ้งความด าเนินคดีต่อกรรมการประจ าหน่วยซึ่งต้องรับโทษสอง
เท่าของโทษปกต ิเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : 
https://www.thansettakij.com/content/politics/439802?utm_source=category&utm_medium=internal
_referral  
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/439802?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.thansettakij.com/content/politics/439802?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2563 09:16   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

‘สมชัย’แนะเสรีรวมไทยร้องค้านผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง 
 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “สมชัย ศรีสุทธิยากร”กรณีมีการ

อ้างว่ามีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จ.ล าปาง ระบุว่า เมื่อค่ าของวันที่ 25 มิถุนายน 2563 มี 1 ใน 30 ชื่อ 
“ผู้ท าโพล” ติดต่อผมมา ชี้แจงให้ผมฟังหลายเรื่อง 

1. เธอระบุว่า เธอไม่เคยให้ชื่อใคร หรือรับเงินจากใคร น่าจะมีคนเอาชื่อเธอไปใส่โดยไม่รู้ไม่เห็น 
2. เธอยืนยันว่า มีบุคคลอีก 4 รายใน 30 ชื่อที่วันเลือกตั้งไม่ได้มาใช้สิทธิ์ เนื่องจากอยู่คนละจังหวัด แต่กลับ

ปรากฏชื่อในบัญชี “ผู้ท าโพล” และเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด 
ผมเชื่อในความบริสุทธิ์ใจที่โทรมาเล่าเรื่องราวต่างๆ และพอสันนิษฐานได้ว่า 
1. บัญชี “ผู้ท าโพล” อาจจะมีทั้งที่ “จ่ายจริง” และ “ใส่ชื่อเอง” โดยเป็นชื่อที่เอามาใส่โดยเจ้าตัวไม่รู้ เพ่ือเป็น 

“บัญชีเบิก” ให้เต็มโควต้าที่ได้มา 30 คน 
2. คนที่ถูกเอาชื่อมานี้ อาจไม่ทราบ หรือ อาจถูกญาติพ่ีน้องใส่ชื่อเพ่ือรับประโยชน์แทน 
3. ส าหรับคนที่ไม่อยู่จริงในวันเลือกตั้ง น่าสนใจว่าได้มีผู้ไปใช้สิทธิแทนหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิแทน 

แสดงถึง กรรมการประจ าหน่วยมีปัญหา ที่ กกต.ต้องแจ้งความด าเนินคดีต่อกรรมการประจ าหน่วยซึ่งต้องรับโทษสอง
เท่าของโทษปกต ิเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง 

แนวทางการพิสูจน์ไม่ยาก 
1.ให้ผู้เสียหาย คือ ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทย ร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยหยิบยกประเด็นการรวบรวมรายชื่อ

คนเพ่ือเตรียมการซื้อเสียงที่อ้างว่าเป็นบัญชีผู้ท าโพล และ สอบผู้มีชื่อดังกล่าวทั้ง 30 รายว่า มีใครมาจดชื่อ เก็บรวบรวม
บัตรหรือให้ประโยชน์อื่นใด 

2. สอบว่าบุคคลทั้ง 30 คนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 
3. หากพบว่ามีหลายคนที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอให้ กกต. มีค าสั่งเปิดหีบเพ่ือดูหลักฐานว่า บุคคลดังกล่าวมีผู้

ไปล งชื่ อ ใ ช้ สิ ท ธิ แทนหรื อ ไม่  หรื อมี ล าย เซ็ นของผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ ต ร งกั บล า ย เซ็ นจ ริ ง ของคน เหล่ านี้ ห รื อ ไม่ 
ผมเชื่อว่า วิธีการเหล่านี้ ส านักงาน กกต.ทราบดีแล้วว่า เป็นแนวทางที่ต้องด าเนินการ  เพราะเป็นหน่วยงานที่มีประวัติ
การจัดการเลือกตั้งมากว่า 20 ปี และปรารถนาที่จะเห็นการเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม จึงไม่จ าเป็นต้องแนะน า 
สิ่งใดอีก 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000065757  
  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000065757
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วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 - 08:18 น.  

แกนน า’นปช.’ ระทึก! ศาลฎีกาตัดสินวันนี้คดีบุกบ้าน ’ป๋าเปรม’ เลอืก กก.บห.พปชร.’  
บิ๊กปอ้ม’หน.-‘แฮงค์’เลขา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2243646  

 

 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2243646
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/รูปนำมติชน75-1.jpg
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สยามรัฐออนไลน์ 26 มิถุนายน 2563 10:56 น.  

"สมชัย" แฉ 4 คนเอี่ยวใบรายชื่อจัดท าโพลไม่ได้เลือกตั้งซ่อมล าปาง จี้ กกต. ลงพื้นที่เปิด
หีบจับ "ผีไปเลือกตั้ง’" 

 
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่รัฐสภา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. กล่าวถึงการพบเบาะแสการทุจริตเลือกตั้งซ่อม

ที่จังหวัดล าปางว่า เรื่องท่ีเกิดข้ึนสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการเลือกตั้ง เช่น คลิปซื้อเสียงที่ท ากันตอนกลางวันและเป็น
คนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ และ กกต. ควรจะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้พยานที่พร้อมจะให้ข้อมูล
ก็อยู่ในที่ปลอดภัยและเมื่อ กกต. จังหวัดต้องการจะสอบสวนก็พร้อม ส่วนใบรายชื่อผู้จัดท าโพล  ชื่อผู้จัดท ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐและมีเบอร์ติดต่อชัดเจน กกต. จ าเป็นต้องไปสอบว่ามีการจัดท าโพลจริงหรือไม่ อย่างไร รวมทั้ง
สอบคนที่มีรายชื่อในใบนั้นว่าได้ให้ชื่อและเลขบัตรประชาชนไปหรือไม่ มีผลประโยชน์อย่างไร 

อดีตกกต. กล่าวว่า ตนยังทราบว่า 4 ชื่อในใบรายชื่อนั้น ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ สิ่งที่น่าสนใจคือในวันเลือกตั้ง มีคนไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งแทนคนเหล่านั้นหรือไม่ ต้องใช้อ านาจ กกต. ในการเปิดหีบและตรวจสอบว่ามีคนสวมรอยในการใช้สิทธิ
เลือกตั้งหรือไม่ พิสูจน์รายชื่อ พร้อมสอบกรรมการประจ าหน่วยว่ามีผีไปเลือกตั้งได้อย่างไร จุดอ่อนในการเลือกตั้งครั้งนี้
คือการสวมหน้ากาก และไม่มีการขอให้เปิดหน้ากากดูด้วย ซึ่งจะเป็นโอกาสในการทุจริตที่แฝงมากับการเลือกตั้ง เรียกว่า 
‘ล าปางโมเดล’ ทั้งนี้ตนยังตั้งค าถามว่า กกต. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงลงไปตรวจสอบแล้วหรือยัง ตนอยากเห็น กกต. 
กลางมีความกระตือรือร้นและเอาจริงเอาจังในการตรวจสอบ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ กกต. จังหวัด  และการ
ประชุมในวันอังคารที่จะเห็นนี้อย่าบอกว่าตรวจสอบแล้วทุกอบ่างเรียบร้อย เพราะยังมีอีกหลายเรื่องยังมีข้อสงสัย 

"ส่วนตัวมองว่าถ้ามีการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเป็นจริง คือจัดการเลือกตั้งใหม่ และถ้าสาวไปถึงตัวบุคคลที่
เกี่ยวข้องก็ไม่ยาก และถ้าเกี่ยวข้องกับผู้สมัครก็ให้ใบส้มหรือใบแดงได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีการรักษาความปลอดภัยของผู้ที่
เกี่ยวข้อง คนที่เป็นพยานต้องไปอยู่ในที่ปลอดภัย กกต. ต้องสร้างความมั่นใจกับประชาชนว่าให้ข้อมูลกับ กกต. ก็ต้อง
คุ้มครองพยาน รวมทั้งคนที่เดินแจกเงินเอง มาตรา 46 ระบุว่าถ้าบุคคลที่ท าความผิดแต่ให้การที่มีประโยชน์กับ กกต. ก็
อาจจะไม่พิจารณาลงโทษ แต่ถ้าท าความผิดแล้วไม่ได้ให้ถ้อยค าที่มีประโยชน์จะต้องโดนจ าคุก 1-10 ปี ตนว่ามันไม่คุ้ม 
ถ้าให้ท างานด้วยค่าจ้างไม่ก่ีพัน แต่ต้องติดคุก 10 ปี ทางท่ีดีควรให้ปากค าท่ีเป็นประโยชน์กับ กกต."นายสมชัย กล่าว 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/165422  
  

https://siamrath.co.th/n/165422
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200626/3a547fb7d21f4ccccee16832f0a68b209e84f7aaa1eed6e9d09fd39cb51a6094.jpg?itok=xyUJvMkr
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26 มิ.ย. 2020 11:43:23  

“สมชัย” จี้ กกต. ลงพืน้ที่ตรวจสอบซื้อเสียงล าปาง 

 
 

รัฐสภา 26 มิ.ย.-“สมชัย” จี้ กกต.ลงพื้นที่สอบซื้อเสียงล าปางด้วยตัวเอง ติงเลือกตั้ง New Normal สร้างปัญหา
ทุจริต จ่อแฉข้อมูลเพิ่ม ถึงข้ันยุบพรรค 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการทุจริตเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง 
ที่เกิดขึ้น มองว่าพยานหลักฐานก าลังทยอยถูกเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่าการเลือกตั้งดังกล่าวมีปัญหา เช่น คลิป
เสียงที่เปิดเผยออกมา ก็เป็นการซื้อเสียง กลางวันแสก ๆ โดยมีหน่วยงานราชการเข้ามาเก่ียวข้อง ดังนั้น กกต.ควรเร่ง
ด าเนินการสืบสวนเรื่องนี้ เพราะชื่อของคนในคลิปก็ชัดเจน ตามหาตัวคงไม่อยาก และพยานคดีนี้ก็อยู่ในที่ปลอดภัย ซ่ึง
ตนพร้อมให้ข้อมูลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ 

ส าหรับกรณีที่การเปิดเผยเอกสารมีการจดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเลขบัตรประชาชน ซึ่งเข้าข่ายน าไป
ลงคะแนนแทนกันนั้น นายสมชัย กล่าวว่า กกต.ต้องไปตรวจสอบว่ามีการจดรายชื่อไปท าโพลล์ส ารวจตามที่ระบุใน
เอกสารจริงหรือไม่ แต่เบื้องต้นพบว่ามี 4 คนในรายชื่อทั้ง 30 คน ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เพราะอยู่ต่างจังหวัด 
กกต.จึงต้องตรวจสอบว่าในวันเลือกตั้งซ่อมมีคน ไปใช้สิทธิแทน 4 คนนี้หรือไม่ โดยการใช้อ านาจเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
และตรวจสอบว่ามีการสวมรอยกันจริงหรือไม่ หรือมี “ผี” ไปเลือกตั้งแทนหรือไม่ 

ส่วนการที ่กกต.พยายามชูประเด็นเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งแบบ New Normal นั้น นายสมชัย 
กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีจุดอ่อน เพราะคนมาใช้สิทธิต้องสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นโอกาสที่ท าให้
เกิดการทุจริตเลือกตั้ง แฝงมากับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

นายสมชัย ยังเรียกร้องให้ กกต.ลงพื้นที่เพ่ือสอบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเอง หรือส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ เพราะ
อยากเห็น กกต.กลางมีความกระตือรือร้นเอาจริงเอาจังกับการทุจริต ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ กกต.จังหวัด และการ
ประชุม กกต.ในสัปดาห์หน้า อยากเห็นว่า กกต.มีมติว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่มีการร้องเรียน เพ่ือ
ประกาศผลการเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เข้ามาท าหน้าที่ ส.ส.ไป ก่อน เพราะทุกเรื่องควร
ได้รับการตรวจสอบอย่างชัดเจน เพราะไม่ใช่ปัญหาแค่ในพ้ืนที่ แต่เป็นปัญหาโดยภาพรวมในการจัดการเลือกตั้งทั้งหมด 
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และจากประสบการณ์ท่ีเคยเป็น กกต. หากสอบสวนแล้วว่ามีมูลความผิดจริง โทษต่ าสุด คือ ใบเหลือ สั่งให้มีการจัดการ
เลือกตั้งใหม่ หากสาวไปถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากเป็นผู้สมัครด้วย ก็จะถึงใบส้ม หรือใบแดง ตัดสิทธิเลือกตั้งได้ 

ทั้งนี้มีรายงานว่าจะมีเปิดเผยข้อมูลการเลือกตั้งซ่อมล าปางอีกชุด ซึ่งอาจจะถึงข้ึนยุบพรรคการเมืองบางพรรค
ได้.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5ef57cebe3f8e40af1454c8a  
  

https://www.mcot.net/view/5ef57cebe3f8e40af1454c8a
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ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) 26 มิ.ย. 63 11:48  

"สมชัย"จี้ กกต. สอบทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง จ่อแฉข้อมูลเพิ่มอาจถึงยุบพรรค  
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีการทุจริตเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง 

เขต 4 ว่า พยานหลักฐานก าลังทยอยเปิดออกมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่าการเลือกตั้งดังกล่าวมีปัญหา  ไม่ว่าจะเป็นคลิป
ซื้อเสียงกลางวันแสกๆ โดยมีหน่วยงานราชการเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น กกต.ควรเร่งสืบสวนเรื่องนี้เพราะมีชื่อคนในคลิป
ชัดเจนการตามหาตัวคงไม่ยาก และพยานก็อยู่ในที่ปลอดภัย ซึ่งตนพร้อมให้ข้อมูลในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ 

ขณะที่การเปิดเผยเอกสารการจดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเลขบัตรประชาชนเข้าข่ายน าไปลงคะแนนแทนกัน
นั้น กกต.จะต้องไปตรวจสอบว่ามีการจดรายชื่อไปท าโพลล์ส ารวจตามที่ระบุในเอกสารจริงหรือไม่ แต่เบื้องต้นพบว่ามี 4 
คนในรายชื่อทั้ง 30 คนไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เพราะอยู่ต่างจังหวัด ซึ่ง  กกต.จะต้องตรวจสอบว่าในวัน
เลือกตั้งซ่อมมีผู้ไปใช้สิทธิแทนบุคคลทั้ง 4 หรือไม่ โดยการใช้อ านาจเปิดหีบบัตรเลือกตั้งตรวจสอบว่ามีการสวมรอยหรือ
มีผีไปเลือกตั้งแทนหรือไม ่

ส่วนการที่ กกต.พยายามชูประเด็นเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ว่าเป็นการเลือกตั้งแบบ New Normal นั้น นายสมชัย 
กล่าวว่า โดยส่วนตัวเห็นว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีจุดอ่อน เพราะคนมาใช้สิทธิต้องสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นโอกาสที่ท า
ให้เกิดการทุจริตเลือกตั้งแฝงมากับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

นายสมชัย ยังกล่าวด้วยว่า ในการประชุม กกต.วันอังคารหน้า (30 มิ.ย.) อย่าให้เห็นว่า กกต.มีมติว่าเรื่องที่
เกิดข้ึนไม่มีเหตุอันควรสงสัยตามท่ีมีการร้องเรียนเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
เข้ามาท าหน้าที่ ส.ส.ไปก่อน เพราะทุกเรื่องควรได้รับการตรวจสอบอย่างชัดเจน ไม่ใช่ปัญหาแค่ในพ้ืนที่ แต่เป็นปัญหา
โดยภาพรวมในการจัดการเลือกตั้งทั้งหมด 

"จากประสบการณ์ที่เคยเป็น กกต.หากสอบสวนแล้วว่ามีมูลความผิดจริง โทษต่ าสุดคือใบเหลือง  สั่งให้มีการ
จัดการเลือกตั้งใหม่ หากสาวไปถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเป็นผู้สมัครด้วยก็อาจจะถึงใบส้มหรือใบแดง ถูกตัดสิทธิ
เลือกตั้งได้" นายสมชัยระบุ 

อย่างไรก็ดี มีรายงานว่านายสมชัยจะเปิดเผยข้อมูลการเลือกตั้งซ่อมล าปางอีกชุด ซึ่งอาจจะมีผลถึงขึ้นต้องยุบ
พรรคการเมืองบางพรรคได ้
 
อ้างอิง : https://www.infoquest.co.th/news/2020-799fbb69a10e450c67ab2247be0252a1  
 
 
  

https://www.infoquest.co.th/news/2020-799fbb69a10e450c67ab2247be0252a1


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

38 

 

 
 

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 11.50 น. 

‘สมชัย’แฉแหลกส่อทุจริตเลือกตั้งซ่อมล าปาง กาง 4 ชื่อไม่ได้ไปหย่อนบัตร  
จี้ กกต. เปิดหีบสอบ 

 
 
‘สมชัย’ แฉอีกพบ 4 ตัวการในใบรายชื่อจัดท าโพลไม่ได้เลือกตั้งซ่อมล าปาง แนะ ‘กกต.’ ลงพื้นที่เปิดหีบจับ ‘ผีไป
เลือกตั้ง’ หว่ันล าปางโมเดล คนสวมรอยใส่หน้ากากไปเลือกตั้งช่วงโควิด 

26 มิถุนายน 2563 ที่รัฐสภา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้สัมภาษณ์กรณี
พบเบาะแสการทุจริตเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดล าปาง ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการเลือกตั้ง เช่น คลิป
ซื้อเสียงที่ท ากันตอนกลางวัน และเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ  และ กกต. ควรจะต้องไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง นอกจากนีพ้ยานที่พร้อมจะให้ข้อมูลก็อยู่ในที่ปลอดภัย และเม่ือ กกต.จังหวัดต้องการจะสอบสวนก็พร้อม 

ส่วนใบรายชื่อผู้จัดท าโพล ชื่อผู้จัดท ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐและมีเบอร์ติดต่อชัดเจน กกต.จ าเป็นต้อง
ไปสอบว่ามีการจัดท าโพลจริงหรือไม่อย่างไร รวมทั้งสอบคนที่มีรายชื่อในใบนั้นว่าได้ให้ชื่อและเลขบัตรประชาชนไป
หรือไม ่มีผลประโยชน์อย่างไร  

“นอกจากนี้ผมยังทราบว่า 4 ชื่อในใบรายชื่อนั้น ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ สิ่งที่น่าสนใจคือในวันเลือกตั้ง มีคนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งแทนคนเหล่านั้นหรือไม่ ต้องใช้อ านาจ กกต. ในการเปิดหีบและตรวจสอบว่ามีคนสวมรอยในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่ พิสูจน์รายชื่อ พร้อมสอบกรรมการประจ าหน่วยว่ามีผีไปเลือกตั้งได้อย่างไร จุดอ่อนในการเลือกตั้งครั้งนี้คือการ
สวมหน้ากาก และไม่มีการขอให้เปิดหน้ากากดูด้วย ซึ่งจะเป็นโอกาสในการทุจริตที่แฝงมากับการเลือกตั้ง เรียกว่าล าปาง
โมเดล” อดีต กกต.กล่าว 
อดีต กกต. กล่าวอีกว่า ตนขอตั้งค าถามว่า กกต. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงลงไปตรวจสอบแล้วหรือไม่ ตนอยากเห็น กกต.
กลาง มีความกระตือรือร้นและเอาจริงเอาจังในการตรวจสอบ  ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ กกต.จังหวัด และการ
ประชุมในวันอังคารที่จะถึงนี้ อย่าบอกว่าตรวจสอบแล้วทุกอย่างเรียบร้อย เพราะยังมีอีกหลายเรื่องยังมีข้อสงสัย 
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นายสมชัย กล่าวอีกว่า ส่วนตัวมองว่าถ้ามีการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเป็นจริง ต่ าสุดคือใบเหลือง  คือจัดการ
เลือกตั้งใหม่ และถ้าสาวไปถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ไม่ยาก และถ้าเกี่ยวข้องกับผู้สมัครก็ให้ใบส้มหรือใบแดงได้ แต่ทั้งนี้
ต้องมีการรักษาความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง คนที่เป็นพยานต้องไปอยู่ในที่ปลอดภัย กกต.ต้องสร้างความมั่นใจกับ
ประชาชนว่าให้ข้อมูลกับ กกต. ก็ต้องคุ้มครองพยาน รวมทั้งคนที่เดินแจกเงินเอง มาตรา 46 กล่าวว่าถ้าบุคคลที่ท า
ความผิดแต่ให้การที่มีประโยชน์กับ กกต. ก็อาจจะไม่พิจารณาลงโทษ แต่ถ้าท าความผิดแล้วไม่ได้ให้ถ้อยค าที่มีประโยชน์
จะต้องโดนจ าคุก 1-10 ปี ตนว่ามันไม่คุ้ม ถ้าให้ท างานด้วยค่าจ้างไม่กี่พัน แต่ต้องติดคุก 10 ปี ทางที่ดีควรให้ปากค าที่
เป็นประโยชน์กับกกต. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/501631  
  

https://www.naewna.com/politic/501631
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26 มิถุนายน 2563  

'ไพบูลย'์ ชี้เปลี่ยน กก.บห.พปชร. ต้องการสร้างเอกภาพ- 
ความมั่นคง ไม่เกี่ยวกับการปรับ ครม. 

 
"ไพบูลย์" เชื่อการประชุม พปชร. พรุ่งนี้ เรียบร้อยดี ยืนยันเป็นเรื่องภายในพรรคที่ต้องการสร้างเอกภาพ-ความ
ม่ันคง ไม่เกี่ยวกับการปรับ ครม. 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63 นายไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เชื่อว่าการประชุมใหญ่
พรรคเพ่ือเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันพรุ่งนี้ (27 มิ.ย.) จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกรรมการบริหารพรรค
จะมีไม่เกิน 29 คน และส่วนใหญ่จะมาจากกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมประมาณ 20 กว่าคน จะมีส่วนน้อยที่มีชื่อใหม่
เข้ามา แต่ทั้งนี้ขออนุญาติที่จะไม่เอ่ยชื่อเป็นชื่อรายบุคคล 

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ยืนยันว่า การปรับโครงสร้างของพรรคจะไม่ส่งผลต่อการปรับ ครม. เนื่องจากเป็นเรื่องภายใน
ของพรรคที่จะมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภายในพรรค  โดยการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เพ่ือไป
ด าเนินการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของชุดใหม่ ที่เน้นเรื่องของการมีเอกภาพ ความมั่นคง ท าให้การช่วยเหลือ
ประชาชนสามารถท าได้ดีขึ้น และสามารถการสนับสนุนงานการปฏิบัติหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ดีขึ้นกว่าเก่า 

ส่วนการปรับ ครม. ทราบว่านายกรัฐมนตรียังอยู่ในระหว่างที่รอที่จะปรับอยู่แล้ว  เนื่องจากผ่านระยะเวลามา
พอสมควรแล้ว และก็คงจะพิจารณาปรับ ส่วนการจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรตามที่นายกฯได้บอกไว้แล้วว่าเป็นเรื่องของ
แต่ละพรรคที่จะพิจารณามา และท่านจะพิจารณาอย่างไรเป็นอ านาจของท่าน ไม่มีใครจะไปก้าวก่ายได้ในส่วนนั้น 
เนื่องจากเป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรี และตนก็มั่นใจว่าในการที่จะแต่งตั้งรัฐมนตรีหรือปรับเปลี่ยน นายกรัฐมนตรีมี
ความมุ่งมั่นที่จะท าทุกอย่างให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติทั้งสิ้น จึงเชื่อว่าคงจะไม่เป็นปัญหาอย่างที่หลายคน
เป็นห่วง แต่ทั้งนี้ยืนยันการประชุมพรุ่งนี้เป็นเรื่องภายในของพรรคพังประชารัฐ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งภายในพรรค 

นอกจากนี้  นายไพบูลย์  ยังมั่น ใจในอุดมการณ์ของกรรมการบริหารชุดเก่า  ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ ใน
กรรมการบริหารชุดใหม่ เพราะทุกคนมีอุดมการณ์ และอดีตผู้บริหารพรรคทุกคนก็ภูมิใจในการเป็นผู้ก่อตั้งพรรค ไม่ว่า
จะเป็นอดีตหัวหน้าพรรค อดีตเลขาธิการพรรค เนื่องจากพรรคพลังประชารัฐท่านก็เป็นส่วนร่วมในการก่อสร้างขึ้น การ
จะท าอะไรก็ตามเชื่อว่าท่านจะท าให้ดีขึ้น ไม่ท าอะไรให้มีปัญหา  เพราะพรรคพลังประชารัฐก็เป็นของท่านด้วย
เช่นเดียวกัน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886789  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886789
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26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:16 น.     

เล็งแก ้พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส.เหลือแค่ตัวแทนเลือกตั้งประจ า จว.-แก้สูตร 
ค านวณปาร์ตี้ลิสต์ให้ชัดเจน 

 
 
26 มิ.ย.63-ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะอนุ

กรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน เปิดเผยว่า 
คณะอนุกรรมาธิการก าลังศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)และจะลงไปในรายละเอียด  โดยเฉพาะ 
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เช่น สูตรการค านวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อให้ชัดเจนและ
หมดปัญหา, การท าไพรมารีโหวต อาจจะลดลงให้มีสัดส่วนที่พอดี, การจ่ายค่าบ ารุงพรรค และลดตัวแทนประจ าจังหวัด
จากเดิมท่ีก าหนดให้มีทุกเขตเลือกตั้งปรับเหลือเพียงเขตจังหวัด 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องค่าสมัครการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งไม่มีความเท่าเทียม ส.ส. เสีย
ค่าสมัครหนึ่งหมื่นบาท, ส.ว. เสียค่าสมัคร 2,500 บาท, ส่วนผู้สมัครองค์กรอิสระอ่ืนๆ ไม่ต้องเสียค่าสมัคร แต่ความเป็น
จริงแล้ว ส.ส. จะต้องมีภาระในการพบปะประชาชน รวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เป็นข้อกฎหมายจุกจิกเป็นภาระของ
พรรคการเมือง และสมาชิกพรรค ซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอที่ตนรับฟังมาจากเสียง ส.ส. ส่วนใหญ่ 

โดยอีกสองสัปดาห์คณะอนุกรรมาธิการฯ จะศึกษาเพ่ือพิจารณายกร่างว่าจะแก้ไขอย่างไร ให้เป็นรูปเป็นร่างกว่า
เก่า ส่วนใดสามารถแก้ไขที่ตัว พ.ร.ป.ได้เลย และส่วนใดที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อน  เพ่ือที่จะเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69773  
  
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69773
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วันศุกร์ ที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2563, 11.27 น. 

'ไพบูลย'์ ชงแก้ พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส.-แก้สูตรค านวณปาร์ตี้ลิสต์ให้ชัด 

 
"ไพบูลย์"ชงแก้พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. ลดตัวแทนประจ าเขต เลือกเพียงระดับจังหวัด-แก้สูตรค านวณปาร์ตี้ลิสต์ให้ชัด 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
อ่ืน กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ ก าลังศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและจะลงไปในรายละเอียด 
โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.
เช่น สูตรการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ให้ชัดเจนและหมดปัญหา การท าไพรมารีโหวต อาจจะลดลงให้มีสัดส่วนที่พอดี 
การจ่ายค่าบ ารุงพรรคและลดตัวแทนประจ าจังหวัดจากเดิมท่ีก าหนดให้มีทุกเขตเลือกตั้งปรับเหลือเพียงเขตจังหวัด 

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องค่าสมัครการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งไม่มีความเท่าเทียม ส.ส. เสีย
ค่าสมัครหนึ่งหมื่นบาท ส.ว. เสียค่าสมัคร 2,500 บาท ส่วนผู้สมัครองค์กรอิสระอ่ืนๆ ไม่ต้องเสียค่าสมัคร แต่ความเป็น
จริงแล้ว ส.ส. จะต้องมีภาระในการพบปะประชาชน รวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เป็นข้อกฎหมายจุกจิกเป็นภาระของ
พรรคการเมือง และสมาชิกพรรค 

นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอที่ตนรับฟังมาจากเสียง ส.ส.ส่วนใหญ่ โดยอีก 2 สัปดาห์ 
คณะอนุกรรมาธิการฯ จะศึกษาเพ่ือพิจารณายกร่างว่าจะแก้ไขอย่างไร ให้เป็นรูปเป็นร่างกว่าเก่า ส่วนใดสามารถแก้ไขที่
ตัว พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ได้เลย และส่วนใดที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อน เพ่ือที่จะเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/501626  
  

https://www.naewna.com/politic/501626
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ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11.35 น. 

'ไพบูลย'์ เชื่อ 4 กุมารไม่หนีตั้งพรรคใหม่ 
“ไพบูลย์” เชื่อประชุมใหญ่ พปชร. 27 มิ.ย. เรียบร้อยดี  กก.บห. ชุดใหม่ ส่วนใหญ่มาจากชุด
เดิม  มั่นใจ ‘4กุมาร’ ภูมิใจที่ก่อตั้งพรรคไม่ย้ายไปต้ังพรรคใหม่  
 
 
 

 
 
 
 
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรายชื่อ  รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) กล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีพรรคพลังประชารัฐในวันที่ 27 มิ.ย. นี้ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี เพ่ือ
เลือกกรรมการบริหารชุดใหม่นั้น ว่า ตนเชื่อมั่นว่าการประชุมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยตามโครงสร้าง
กรรมการบริหารก าหนดไม่เกิน 29 คน ซึ่งยอมรับว่ารายชื่อส่วนใหญ่จะมาจากกรรมการบริหารชุดเดิม และมีส่วนน้อยที่
เป็นคนใหม่เข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรค  

นายไพบูลย์  กล่าวยืนยันว่า การปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ  ไม่ได้เกี่ยวกับการปรับ 
ครม. เพราะการปรับ ครม. เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าจะพิจารณาปรับ แต่มั่นใจว่าใน
นายกรัฐมนตรีจะพิจารณาแต่งตั้งโดยมุ่งเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ  และย้ าว่าการประชุมพรรค พปชร. เป็นการ
ประชุมภายในเพื่อสร้างความแข็งแร่งของพรรค  

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า  ในส่วนของอดีตกรรมการบริหารพรรคที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรค 
จะไม่ไปตั้งพรรคใหม่  เพราะเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของแกนน าของพรรค ทั้งนายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิ
รวงศ์ ที่เชื่อว่าจะภูมิใจในฐานะผู้ก่อตั้งพรรค และจะด าเนินการส่งต่างก็ส่งผลดีต่อพรรค. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/781927  
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วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 - 12:18 น.  

“ไพบูลย”์ ชงรื้อพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. แก้สตูรค านวณปาร์ตี้ลิสต์ให้ชัด ลดตัวแทนประจ าเขต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2243929   
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เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2563 11:27   ปรับปรุง: 26 มิ.ย. 2563 11:50   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

รัฐประหาร 2475 ผลลัพธ์คือ อมาตยาธิปไตย 

 
หนึ่งความคิด 
สุรวิชช์ วีรวรรณ 

88 ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก าลังถูกคนกลุ่มหนึ่งเอามาเป็นเงื่อนไขเพ่ือท้ าทายอ านาจรัฐของรัฐบาล
ปัจจุบัน น่าสนใจว่า แท้จริงแล้วเหตุการณ์เม่ือ 24 มิถุนายน 2475 นั้นคืออะไร 

“ในปี ค.ศ. 1925 เม่ือเราเริ่มจัดตั้งกลุ่มแกน ของพรรคอภิวัฒน์ในปารีส ข้าพเจ้ามีอายุเพียง 25 ปีเท่านั้น 
หนุ่มมาก หนุ่มทีเดียว ขาดความจัดเจน แม้ว่าข้าพเจ้าได้รับปริญญาแล้วและได้คะแนนสูงสุด แต่ก็ไม่มีอะไรมากไป
กว่าทางทฤษฎี ข้าพเจ้าไม่มีความจัดเจน และโดยปราศจากความจัดเจน บางครั้งข้าพเจ้าประยุกต์ทฤษฎีอย่างนัก
ต ารา ข้าพเจ้าไม่ได้น าความเป็นจริง ในประเทศของข้าพเจ้ามาค านึงด้วย ข้าพเจ้าติดต่อกับประชาชนไม่พอ ความรู้
ทั้งหมดของข้าพเจ้าเป็นความรู้ตามหนังสือ ข้าพเจ้าไม่ได้เอาสาระส าคัญของมนุษย์ มาค านึงด้วยให้มากเท่าที่
ข้าพเจ้าควรจะมี ในปี ค.ศ. 1932 ข้าพเจ้าอายุ 32 ปี พวกเราได้ท าการอภิวัฒน์ แต่ข้าพเจ้าก็ขาดความจัดเจน และ
ครั้นข้าพเจ้ามีความจัดเจนมากขึ้น ข้าพเจ้าก็ไม่มีอ านาจ” 

ข้อความขา้งบนนั้นมาจากการสัมภาษณ์ ปรีดี พนมยงค์ โดยนิตยสารเอเชียวีค เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2523 ถ้า
จะนับเป็นการสารภาพถึงความผิดพลาดในบั้นปลายชีวิตของท่านก็จะว่าได้ 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม เองก็ได้เขียนจดหมายถึงปรีดี ท านองว่าในสมัยนั้นท่านมีความเข้าใจผิดเพราะว่ายัง
อ่อนวัยและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความไม่ไว้วางใจกันในหมู่คณะราษฎรมันเกิดขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ส าเร็จเร็วเกินไป 
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แต่ในทัศนะของผมไม่มองว่าการกระท าของคนหนุ่มสาวที่ร่วมกับทหารยึดอ านาจจากพระมหากษัตริย์ใน
ขณะนั้นเป็นเรื่องที่ถูกผิด เพราะความเห็นเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเสรีภาพและรสนิยมของบุคคลโดยแท้  
เพียงแต่เมื่อเราย้อนกลับไปมองผลพวงจากการรัฐประหารครั้งนั้นแล้วกลับพบว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เราได้มาคือระบอบอ
มาตยาธิปไตยไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย 

ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวนิช ปาฐกถาหัวข้อ “ย้อนทวนเรื่องประวัติศาสตร์ จาก ร.ศ.130 ถึง 24 มิถุนายน 2475” 
ในการสัมมนา “จาก 100 ปี ร.ศ. 130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ตอนหนึ่งว่า 

“ถ้าเรามาดูว่า 2475 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่า ที่เราพูดว่าประชาธิปไตยมี
อายุ 80 ปีจริงหรือเปล่า มีอะไรบ้างที่บ่งบอกถึงความเป็นประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผู้มีอ านาจ และผู้มีอ านาจก็ไม่ใช่ประชาชน ประชาชนถูกอ้างชื่อเท่านั้น 
ผู้ที่ เข้ามามีบทบาทมากก็คือข้าราชการโดยเฉพาะกองทัพ  สิ่งที่ เกิดขึ้นค่อนข้างมากคือการปรับปรุงกฎหมาย 
เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เกิดขึ้น อาจจะมีการเลือกตั้ง  แต่ที่เรารู้ก็มีการเลือกตั้งครั้งเดียว และ
กระบวนการทางการเมืองก็ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีบทบาททางการเมือง 

สรุปว่าประชาชนก็เหมือนเดิม ในแง่ประชาชนแล้วอาจจะได้รับสิทธิเสรีภาพมากขึ้น แต่แล้วก็จะละเว้นเสียไม่ได้
ที่จะกล่าวถึงประโยชน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่เห็นได้ชัดและมีหลักฐานคือรายจ่ายของรัฐ ที่แต่เดิมเคยมีน้อย
มากในทางเศรษฐกิจ ในทางเกษตร โดยเฉพาะในทางศึกษานั้นเริ่มขยายตัวมากข้ึน มากกว่าสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
ซ่ึงสมัยนั้นรายจ่ายกลาโหม มหาดไทย และพระมหากษัตริย์ รวมแล้ว 80% ของรายจ่ายทั้งหมด ในขณะที่รายจ่ายด้าน
การเกษตร การศึกษามีไม่ถึง 1% เพราะฉะนั้นนี่เป็นคุณูปการของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เราเห็น พูดง่ายๆ ก็คือ 
ผู้มีอ านาจใหม่เป็นผู้ให้ ประชาชนก็เป็นผู้รับและสิ่งเหล่านี้มีต่อมาเป็นเวลานาน 

ในแง่ของความคิดและอุดมการณ์ของบุคคลที่อยู่ในคณะราษฎร  เราก็ไม่เห็นความพยายามที่จะผลักดันให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองมากเท่าไหร่ ในพรรคการเมืองเองก็เราจะเห็นได้ว่า ผู้น าคณะราษฎรส่วนใหญ่ไม่ได้
เป็นผู้น าพรรคการเมืองด้วย และอยู่นอกพรรคการเมือง พรรคการเมืองอาจจะสนับสนุนผู้น าบางคน เช่น  สนับสนุน
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม อย่างนี้เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้วพรรคการเมืองกับผู้มีอ านาจในรัฐบาลก็เป็นคนๆ ละกลุ่ม ไม่มี
ความเชื่อมโยง หรือมีความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับผู้มีอ านาจทางการเมือง แต่เรื่องนี้เป็นไปกระทั่งหลังปี พ.ศ. 
2500 จะเห็นว่าพรรคสหประชาไทยก็เป็นพรรคที่รวบรวมเอาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาสนับสนุนผู้น าทหารและ
ข้าราชการ 

บทสรุปก็คือว่า 2475 เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้มีความก้าวหน้ามากขึ้น เปิดโอกาสให้ข้าราชการได้
เข้ามามีอ านาจทางการเมือง เราจึงไม่อาจพูดได้ว่าประชาธิปไตยเขาเรานี้ 80 ปี ถึงแม้ว่าคณะราษฎรจะมีคุณูปการ
อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ควรจะมองว่าคณะราษฎรไม่มีข้อบกพร่องหรือข้อเสียเลย เพียงเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครอง ไม่ใช่เชิดชูโดยอัตโนมัติว่าเป็นผู้น าประชาธิปไตยมาให้กับเมืองไทย  แต่เป็นผู้เริ่มต้นในการที่จะ
ป้องกันไม่ให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กลับคืนมาอีก การกระท าของคณะราษฎรภายหลัง พ.ศ. 2475 ก็ไม่ใช่การ
กระท าที่มุ่งสู่ประชาธิปไตย แต่การด าเนินงานทางการเมืองส่วนใหญ่มุ่งที่จะป้องกันไม่ให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
กลับคืนมาอีก” 
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ศ.ดร.ชัยอนันต์ ยังเขียนบทความเรื่อง รัฐประหาร 2475 ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 17 
ตุลาคม 2554 ว่า 

“การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นั้น แม้ว่าจะมีคนเรียกว่าเป็น “การปฏิวัติ” แต่ในเนื้อแท้แล้วก็เป็น
การรัฐประหารที่เรียกว่า การปฏิวัติ ก็เพราะก่อให้เกิดการเปลี่ยนระบอบการปกครอง แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้ว 
ระบอบการปกครองเปลี่ยนไปแบบทางการเท่านั้น การเมืองยังคงเป็นการเมืองในหมู่ทหารและข้าราชการกลุ่มเล็กๆ 
และหลังจาก พ.ศ. 2475 ก็มีการแย่งชิงอ านาจระหว่างกัน เกิดการรัฐประหารตามมาอีกหลายครั้ง 

ไม่ว่าจะน าหลักเกณฑ์อย่างไรมา การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ก็ไม่มีลักษณะเป็นการปฏิวัติ เพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องด้วย แม้ทหารที่ออกมาปฏิบัติการก็ถูกหลอกมา ความส าเร็จของการรัฐประหารอยู่ที่การจับ
ตัวพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ที่ท าให้ฝ่ายรัฐบาลเกิดความเกรงกลัวจึงไม่ท าการต่อสู้ ทั้งๆ ที่สามารถต่อสู้ได้ 

ไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้จะไม่มีประโยชน์เสียเลย  ในแง่ประชาชนรัฐบาลเริ่มทุ่มเทเงิน
งบประมาณมาให้กับกิจการอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการป้องกันประเทศ และการรักษาความสงบภายในมากขึ้น 
เกษตรกรรมและการศึกษาท่ีเคยได้รับงบประมาณน้อยมาก ก็ได้รับการเอาใจใส่มากขึ้น 

สิ่งที่คณะราษฎรมุ่งเน้นเป็นพิเศษก็คือ การป้องกันไม่ให้ผู้มีอ านาจเดิม หรือผู้ต่อต้านคณะราษฎรมีโอกาสที่จะ
บ่อนท าลายรัฐบาล การด าเนินการเพ่ือการนี้ รวมไปถึงการก าหนดไม่ให้พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป
เกี่ยวข้องกับการเมือง มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันรัฐธรรมนูญโดยเนรเทศบุคคลที่วิจารณ์คณะราษฎรออกไปอยู่
แม่ฮ่องสอน มีการตั้งศาลพิเศษ และมีการจับกุมฆ่าผู้ต่อต้านรัฐบาลจ านวนมาก 

เมื่อมีผู้วิจารณ์คณะราษฎรด้วยเรื่องเหล่านี้ ก็มีข้อแก้ตัวว่าผู้ได้อ านาจใหม่จ าเป็นจะต้องรักษาอ านาจ การที่
คณะราษฎรมีอ านาจอยู่นาน ท าให้คณะราษฎรสามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้และท าการ “ฟอก” การรัฐประหารให้
กลายเป็นการปฏิวัติ จนได้รับการยกย่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

ผลงานของคณะราษฎรไม่ได้เป็นไปตามหลัก 6 ประการที่ประกาศไว้ เพราะเกิดความเห็นไม่ตรงกัน ท าให้
ข้อเสนอของนายปรีดี พนมยงค ์ไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ และในที่สุดนายปรีดี ก็ถูกขจัดออกจากวงการเมืองไทยไป 

ส าหรับบางคนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.  2475 ยิ่ ง ใหญ่ เพราะเป็นการโค่นล้มระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ แต่ควรระลึกว่าในสมัยเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกนั้น ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็อ่อนก าลังลง
มากแล้ว เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ 

ผลที่ตามมาก็คือ พวกเจ้าหมดอ านาจไป แต่พวกขุนนางเข้ามามีอ านาจแทนดังที่เรียกว่าเกิดระบอบอมาตยาธิป
ไตย หรือข้าราชการเป็นใหญ่ พรรคพวกของคณะราษฎรกลายเป็นอภิสิทธิชนกลุ่มใหม่ มีการน าที่ดินของพระคลังข้างที่
ออกมาขายถูกๆ และเกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างแพร่หลาย การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ต้องอาศัยก าลังทหาร 
ท าให้ทหารมีอ านาจในการเมืองไทยนับแต่นั้นมา 

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ก็คือการรัฐประหารนั่นเอง ไม่มีอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติ 
เพราะโครงสร้างทางการเมืองไม่ได้ถูกทดแทนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มอ านาจทางการเมืองใหม่ก่อให้เกิด
ความแตกแยก และการไร้เสถียรภาพนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา” 

และเป็นไปตามความเป็นจริง แม้คณะนักเรียนนอกของปรีดีจะเป็นคนหนุ่มสาวที่เป็นพลเรือน แต่ความคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี 4 ทหารเสือซึ่งมีความไม่พอใจการ
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เติบโตในเส้นทางอ านาจมาก่อนแล้ว คือ พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา, พันเอกพระยาทรงสุรเดช, พันเอกพระยา
ฤทธิ์อัคเนย์, และพันโทพระประศาสน์พิทยายุทธ เป็นผู้ร่วมก่อการ ซึ่งมีหลักฐานว่า ทั้ง 4 คนทางฝ่ายทหารได้พูดคุย
กันเรื่องนี้มาก่อนการลงมือประมาณ 2 - 3 ปี  

ดังนั้นถ้า 4 ทหารเสือไม่ร่วมมือและมีผลประโยชน์ต้องกันแล้ว การเคลื่อนไหวของปรีดีกับพวกก็ไม่มีทางประสบ
ความส าเร็จเลย 

ส่วนทหารชั้นผู้น้อยที่ออกมาร่วมนั้น เพราะถูกล่อลวงมาโดยการติดต่อไปหาผู้บังคับกองพันทหารราบ เพ่ือ
ขอให้น าก าลังทหารไปฝึกหัดทางทหารที่ลานพระรูปทรงม้าเช่นกันในเช้าของวันที่  24 มิถุนายน 2475 เวลา 06.00 น. 
รวมทั้งการหลอกลวงทหารว่า มีการลุกฮือของชาวจีนเกิดขึ้นในพระนคร จากนั้นพระยาพหลพลพยุหเสนาปีนขึ้นไปบน
ยอดรถหุ้มเกราะคันหนึ่งและอ่านประกาศคณะราษฎร ท่ามกลางความงงงวยของทหารที่ตกกระไดพลอยโจนอยู่ ณ ที่
นั้น 

และเป็นทราบโดยทั่วไปว่าความจริงแล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีความคิดที่จะเปลี่ยน
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว 

ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร เขียนไว้ในบทความเรื่องกระแสความคิดเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่ 
7 ว่า พระองค์ได้ทรงปรึกษากับพระยากัลยาณไมตรี (Dr. Francis B. Sayre) อาจารย์สอนกฎหมายจากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ที่มาเยือนกรุงเทพฯ ว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สยามจะเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยและควรมี
รูปแบบเป็นประการใด พระยากัลยาณไมตรี ได้ถวายความเห็นว่า ประเทศสยามยังไม่ควรมีการปกครองในระบอบ
รัฐสภา และควรใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ต่อไปตามเดิมก่อน เพราะความส าเร็จและประสิทธิภาพของรัฐสภาเป็น
ผลมาจากการที่ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเป็นผู้มีความรู้ทางการเมืองดีพอ 

แต่ความมุ่งมั่นที่จะพระราชทานระบอบประชาธิปไตยของในหลวงรัชกาลที่ 7 ก็ยังคงอยู่ ทรงพระราชด าริเห็น
ว่า เมื่อประชาชนมีความรู้พอที่จะใช้การปกครองระบบรัฐสภาอย่างได้ผล  ซึ่งก็คงจะต้องถึงเวลาอันควรเปลี่ยนระบอบ
การปกครองเช่นนั้นในวันหนึ่งอย่างแน่นอน พระองค์ทรงมีความคิดในขณะนั้นว่า ถ้าช้าเกินไปแล้วต้องยอมให้ก็ไม่เหมาะ
และอาจจะมีผลร้าย ถ้าแม้ยอมให้เร็วเกินไป ราษฎรยังไม่มีความรู้ก็อาจไม่เป็นงานและอาจเป็นผลให้เกิดจลาจลขึ้นใน
บ้านเมือง 

เมื่อคราวเสด็จฯ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือรักษาพระเนตร เมื่อพ.ศ. 2474 หนังสือพิมพ์ในอเมริกาหลายฉบับ
ได้ประโคมข่าวการสัมภาษณ์รัชกาลที่ 7 อย่างเอิกเกริก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องท่ีพระองค์ทรงยืนยันว่า พอเสด็จกลับ
ถึงเมืองไทยครั้งนี้แล้ว ก็ทรงปฏิวัติการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยทันที 

ปรีดี พนมยงค์ ยังเขียนเล่าถึงภาพที่ท่านได้เห็นในวันนั้นไว้อีก  ดังมีความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าจ าภาพ
ประทับใจในวันเข้าเฝ้านั้นได้ว่าทรงตรัสด้วยน้ าพระเนตรคลอ เมื่อชี้พระหัตถ์ไปยังพระยาศรีวิศาลวาจา ที่ไปเฝ้าด้วยใน
วันนั้นว่า ศรีวิสาร ฉันส่งเรื่องไปให้แกพิจารณาแกก็บันทึกมาว่ายังไม่ถึงเวลา แล้วส่งบันทึกของสตีเวนส์ (ที่ปรึกษาการ
ต่างประเทศ เป็นชาวอเมริกัน) มาด้วยว่าเห็นพ้องกับแก” 

ทั้งนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่ 7 เคยมีพระราชด าริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาส
ฉลองครบรอบ 150 ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ จึงมอบให้พระยาศรีวิสารวาจา และนายเรมอนด์ สตีเวนส์ ที่ปรึกษากิจการ
ด้านต่างประเทศไปร่วมกันพิจารณา แต่บุคคลทั้งสองมีความเห็นว่ายังไม่ถึงเวลา 
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ดังนั้นในแง่คณะราษฎรนั้นอาจจะมีคุณูปการในการท าให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เปลี่ยนแปลงไปเร็วขึ้น  
แต่ถ้าช้าไปกว่านั้นเราก็จะได้รับการเปลี่ยนผ่านมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอยู่ดี แล้วเมื่อคณะราษฎรได้อ านาจแล้ว 
แท้จริงเราก็หาได้ระบอบประชาธิปไตยในทันที แต่เราได้มาคือ ระบอบอ ามาตยาธิปไตยนั่นเอง จากนั้นประชาธิปไตยมัน
ค่อยพลวัตรตัวเองไปตามสถานการณ์เท่านั้นเอง 

คณะราษฎรก็รู้ว่าตัวเองชิงสุกก่อนห่ามเพราะหลัง 2475 เราได้รัฐบาลที่มาจากเจ้าขุนมูลนาย ได้ส.ส.ทางอ้อม 
และกว่าจะประชาชนจะได้รับการเลือกตั้งทางตรงก็เป็นการเลือกตั้งมีขึ้นในวันที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 หรือ 5 ปี
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้ว และกว่าจะอนุญาตให้มีพรรคการเมืองก็คือปี 2495 หลัง 2475 ถึง 20ป ี

เมือ่เป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ที่คนรุ่นใหม่อย่างธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และปิยบุตร แสงกนกกุล ประกาศ
ว่า จะสืบทอด 2475 ที่ยังท าไม่ส าเร็จนั้นคืออะไร 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000065622  
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วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 - 13:00 น. 

อิทธิฤทธิ์ของคน 

 
 
บ้านเรายังนิยมคนที่เหนือคน แม้จะท าผิดท าแปลกพิสดารเกินกว่าที่คนทั่วไปท ากันคนคนนั้นก็ยังได้รับความ

เชื่อถือ คนไม่เท่ากัน คนหนึ่งท าอะไรๆ ก็ผิดไปหมด แต่ถ้าอีกคนท า ยังไงๆ ก็ไม่ผิด คนจะนับถือผู้ใดชมชอบใครจึงดูกันที่ 
ความมี หลายประการ เช่น ความมีชาติตระกูล หรือมีเครือข่ายสายสัมพันธ์คนชั้นสูง ความมีเงินทองมีทรัพย์สินมาก มี
พวกมาก มีบารมีมาก มีอ านาจมาก ความ เหล่านี้ยิ่งมีมากก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นๆ ไปจนถึงระดับที่เรียกว่า มีอิทธิฤทธิ์คน
เหนือคน ไม่ว่าจะก่อเรื่องราวอันใด ไม่มีค าว่า ผิดจึงมีค ากล่าวติดปาก ผู้มีบารมีไม่ติดคุก คนมีฤทธิ์หายตัวได้ผู้สั่งสม
บารมีในสังคมไทยจะกลายเป็นคนมีอิทธิฤทธิ์ที่ไม่มีสิ่งใดเป็น อุปสรรคขวางก้ัน คนมีฤทธิ์ไร้ซึ่งพันธนาการ ! กรณี ทุจริต
ซื้อเสียง ที่สนามเลือกตั้งซ่อมล าปางเป็นอีก 1 ตัวอย่าง ที่ชวนติดตาม โจ๋งครึ่มถึงขนาดที่ สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กว่า กกต.ต้องไม่เร่งประกาศผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

หลักฐานการทุจริตเลือกตั้งครั้งนี้มีนับสิบชิ้น1 ในนั้นคือ คลิปศุกร์ที่ 19 ที่หัวคะแนนน าเงิน 600 บาท แยกเย็บ
เป็นชุด ชุดละ 300 บาท ซึ่งมีพยานพร้อมให้การยืนยันตัวบุคคลที่แจก และสถานที่แจกทุจริตเลือกตั้ง เป็นเรื่องใหญ่ที่
เลวร้ายที่สุดกกต. ผู้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งควรเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนเอาความแต่ทั้งๆ ที่ ก่อนหน้านี้ ประธาน กกต. 
ลงไปส ารวจตรวจสภาพพ้ืนที่ พวกยังกล้าก่อการกันชนิดไม่ย าเกรงต่อกฎหมายไม่ไว้หน้า กกต. 

ถ้าไม่ห้าวไม่เหิมหาญมั่นใจในก าลังอ านาจ ก าลังบารมี และความมีอิทธิฤทธิ์จะไม่กล้าท า ! 
จะเห็นได้ว่า คราวนี้ไม่ได้ยินเสียง ผู้เป็นใหญ่ ในประเทศเลยสักคนที่จะออกมาค ารามเหมือนกับที่มักจะท ากับฝ่ายตรง
ข้ามทางการเมืองว่า อย่าท าผิดกฎหมายก็แล้วกัน หรือว่า เจ้าหน้าที่ก าลังติดตามตรวจสอบหาพยานหลักฐานอยู่ ถ้าพบ
ความผิดก็ต้องด าเนินคดีตามกฎหมาย การเลือกตั้งซ่อมท่ีล าปางครั้งนี้ไม่มี เพื่อไทยไม่มี อนาคตใหม่ หรือก้าวไกล ใน
ปัจจุบัน เป็นก้างต าคอ คนมีฤทธิ์ !?!! 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2241155 
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25 Jun 2020 11:25 น. 

พปชร. ควบรวมพรรค ยึดโมเดล ‘ทักษิณ’ 
 

 
 
พลันที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พรรคแกนน ารัฐบาล มาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแม่ทัพและปรับโครงสร้าง

กรรมการบริหารพรรคใหม่ ในการประชุมใหญ่สามัญพรรค วันที่ 27 มิ.ย.นี้ โดย “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ จะมานั่ง บัญชาการเองในเก้าอ้ีหัวหน้าพรรค ส่วนกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จะมีเพียง 29 คน จากปัจจุบัน
มี 34 คน อาทิ นายอนุชา นาคาศัย จะเป็นเลขาธิการพรรค ส่วนรองหัวหน้าพรรคจากเดิม 4 คน จะเพ่ิมเป็น 9 คน 
ประกอบด้วย 1.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 3.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 4.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 
5.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 6.นายสุชาติ ชมกลิ่น 7.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 8.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และ 9.นายสันติ พร้อม
พัฒน์ จะเป็นรองหัวหน้าพรรคควบผู้อ านวยการพรรค 
พรรคเล็กยุบรวมพปชร. 
  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะนี้ ไม่เฉพาะส.ส.ในพปชร.เท่านั้น ที่ต้องปรับตัว แต่ส่งผลให้พรรคขนาดเล็กที่
เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ทยอยแจ้งยุบพรรคกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือไปรวมกับพรรค พปชร. ซึ่งเป็น
โมเดลของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป และปัจจุบันเป็นรักษาการรอง
หัวหน้าพรรค พปชร. พรรคขนาดเล็กที่เตรียมแจ้งยุบพรรค ประกอบด้วย พรรคพลังชาติไทย ที่มี พล.ต.ทรงกลด ทิพย
รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นหัวหน้าพรรค เพ่ือไปรวมกับ พปชร. รวมถึง  พรรคประชานิยม ของ พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพ
จ านงค์ หัวหน้าพรรค และส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่จะยุบไปรวมกับ พปชร.ด้วย 
ยึดโมเดล“ทักษิณ” 
  ความเคลื่อนไหวของพรรค การเมืองที่เกิดขึ้นดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องการเมืองวิถีใหม่ แต่ในช่วงปี 2544 “ทักษิณ 
ชินวัตร” เป็นคนเริ่มแนวคิดควมรวบพรรคการเมือง และ กลุ่ม ก๊วนการเมือง มารวมอยู่ใต้ชายคา  “ไทยรักไทย” 
(ทรท.) มาแล้ว พรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะการเลือกตั้งทั่วไปอย่างถล่มทลาย เมื่อวันที่  6 มกราคม 2544 ได้เสียงมาก
ถึง 248 เสียง โดยเป็นแกนน าก่อตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคชาติพัฒนา และพรรคเสรีธรรม เข้าบริหารประเทศ เมื่อวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2544 

 ต่อมาพรรคเสรีธรรม มีนายนายประจวบ ไชยสาส์น เป็นหัวหน้าพรรค ต่อจากนายพินิจ จารุสมบัติ การ
เลือกตั้งในครั้งนั้น ได้รับที่นั่งในสภาจ านวน 14 ที่นั่ง แต่ไม่ได้ที่นั่งในระบบบัญชีรายชื่อแม้แต่ที่นั่งเดียว  

https://www.thansettakij.com/home
https://www.thansettakij.com/home
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พรรคเสรีธรรม ท้ายที่สุด เสรีธรรม ยอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพรรคไทยรักไทย อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 
กันยายน 2544 จนกลายมาเป็นกลุ่มการเมืองหนึ่งในพรรคไทยรักไทยที่ชื่อกลุ่ม “วังพญานาค” ส่งผลให้พรรคไทยรัก
ไทยมี ส.ส.เพ่ิมเป็น 262 คน เกินก่ึงหนึ่งของจ านวน ส.ส.ทั้งสภา เป็นครั้งแรกในประวัติ ศาสตร์ของประเทศไทย 
  ทักษิณ ยังต้องการดึงพรรคความหวังใหม่เข้ามาอีก เพ่ือให้พรรคไทยรักไทยพรรคเดียวมีเสียงเกิน 300 เสียง 
วันที่ 28 มีนาคม 2545 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าสั่งที่ 7/2545 ให้ยุบพรรคความหวังใหม่เข้ารวมกับพรรคไทยรักไทย โดย
มี ส.ส.ย้ายเข้าพรรคไทยรักไทย 32 คน  
  “ทักษิณ” ใช้กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งในการบริหารประเทศ   โดย ดึงพรรคการเมืองต่างๆ ให้เป็นหนึ่ง
เดียวกันกับพรรคไทยรักไทย ส่งผลให้ พรรคไทยรักไทย กลายเป็นพรรคการเมืองที่มีนักการเมืองหลายกลุ่ม หลายก๊วน 

ก๊วนการเมืองใน“ทรท.” 
  ในพรรคความหวังใหม่ กลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุดขณะนั้น หนีไม่พ้น “กลุ่มวังน ้าเย็น” โดย “เจ้าพ่อวังน ้าเย็น” 
เสนาะ เทียนทอง เป็นแกนน า ตอนหลังถูกลดบทบาทความ ส าคัญในพรรคลง กระทั่งในการประชุมรัฐสภาเพ่ือพิจารณา
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
2548 นายเสนาะได้วิพากษ์วิจารณ์ ทักษิณ อย่างรุนแรง 

“กลุ่มวาดะห์” มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา แกนน ากลุ่ม เมื่อย้ายมาสังกัด พรรคไทยรักไทย ได้รับต าแหน่ง
เป็น รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย และได้เก้าอ้ีรองนายกรัฐมนตรี 
  “กลุ่มวังน ้ายม” มี สมศักดิ์ เทพสุทิน  และ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ   เป็นแกนน า หลังแยกมาจากพรรคกิจสังคม
เข้าซบไทยรักไทย สุริยะได้นั่งเก้าอ้ีเลขาธิการ ขณะที่นายสมศักดิ์ เป็นรองหัวหน้า  
  “กลุ่มบ้านริมน ้า” มี “สุชาติ ตันเจริญ” เคยเป็นรองหัวหน้าพรรค การเมืองถึง 2 พรรค คือ พรรคชาติไทย 
และพรรคไทยรักไทย ต่อมาถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ซึ่งถูก
ยุบในคดียุบพรรค จึงได้น าสมาชิกในกลุ่มบ้านริมน ้า ย้ายมาสังกัดพรรคเพ่ือแผ่นดิน และพรรคภูมิใจไทย ปัจจุบัน สุชาติ 
สังกัด พปชร. 
  กลุ่มสุวิทย์ คุณกิตติ อดีตหัวหน้าพรรคกิจสังคม แยกตัวมาพร้อมกับสมาชิกในกลุ่ม 15 คน หลังเข้าสังกัดไทย
รักไทย ต่อมาสุวิทย์ แยกตัวออกจากไทยรักไทย โดยร่วมกับ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายพินิจ จารุสมบัติ และ นายปรีชา 
เลาหพงศ์ชนะ หรือ “กลุ่มวังพญานาค” ได้ก่อตั้ง “กลุ่มแนวร่วมสมานฉันท์” ขึ้น ต่อมานายสุวัจน์ และ นายพินิจ จารุ
สมบัติ ถูกวินิจฉัยใน “คดียุบพรรค” ท าให้ต้องเว้นวรรคทางการเมือง 5 ปี 
  “กลุ่มบุรีรัมย์” มี เนวิน ชิดชอบ เป็นแกนน า เนวิน เคยเป็นรองหัวหน้าพรรคชาติไทย ลาออก 23 กรกฎาคม 
2547 เพ่ือเข้าพรรคไทยรักไทย ในต าแหน่งรองหัวหน้าพรรค และได้เก้าอ้ีรมช.เกษตรฯ และรมต.ประจ าส านักนายกฯ 
  “กลุ่มชลบุรี” มี สนธยา คุณปลื้ม เป็นแกนน า ย้ายจากพรรคชาติไทย มาซบไทยรักไทย เป็นกรรมการ บริหาร
พรรค ปัจจุบันอยู่กับ พปชร. 

และ “กลุ่มพลังธรรม” มี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นแกนน า ส่วนใหญ่เป็นส.ส.กทม. และไม่สังกัด 
กลุ่มใด  จาก “ไทยรักไทย” มาถึง “พลังประชารัฐ” การเมืองไทยก็ยัง Old Normal อยู่เหมือนเดิม  
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/439558?as= 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/439558?as=
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25 มิถุนายน 2563 - 14:07 น. 

อกหักจากแม้ว แล้วเลีย้วหา "ธนาธร" 

 
 
ขบวนการ 2475 กลับมาคึกคัก หลังผิดหวัง "ทักษิณ" ไม่สู้จริง โดยฝากหวังไว้กับ "คณะธนาธร" 

เปลี่ยนแปลงอย่างถึงที่สุด 
ความคึกคักของกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ "2475 อยากให้ลืม เราจะจ า“ ทั้งข้างถนน และสื่อออนไลน์  

เป็นผลพวงมาจาก ”คณะก้าวหน้า" และแนวร่วม ได้ร่วมกันปลุกระดมทางโซเชียล คณะก้าวหน้า น าโดย “ธนาธร จึง
รุ่งเรือง” และ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” ถือเอาวาระแห่งการร าลึก 88 ปี 24 มิ.ย.2475 เป็นอีเวนท์ใหญ่ ปักธงความคิด 
ด้วยการตอกย้ าค าประกาศคณะราษฎร ซ้ าแล้วซ้ าเล่า 

หากพิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแง่ “จ านวน” คงไม่เท่ากับช่วงกิจกรรมแฟลชม็อบ ตรงกันข้ามกับย้อนไปช่วง
ที่ คสช.บริหารประเทศใหม่ๆ มีแต่นักกิจกรรมหน้าเดิม และคนเข้าร่วมนับหัวได้ ปัญญาชนปีกซ้าย พยายามเคลื่อนไหว
เชิงอุดมการณ์ 2475 มานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว แต่ก็เจอพลังขวาจัดต่อต้านเป็นระยะๆ บางเวลาฝ่ายซ้ายก็พลาดเอง 
ไม่ทันเกมจึงตกหลุมพราง 

อีเวนท์ 112 
"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" นักวิชาการด้านนักประวัติศาสตร์ ที่เชื่อว่า 24 มิ.ย.2475 ไม่ใช่การชิงสุกก่อนห่ามและ

เป็นวันแห่งการอภิวัฒน์สยาม คณะราษฎรได้กระท าการยึดอ านาจ ล้มล้างการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ น าชาติ
ไทยก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตย สมัยคนเสื้อแดงผยองเดช ปัญญาชนปีกซ้ายเชื่อว่า นี่คือการลุกตื่นของพลังประชาชน 
และวันเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงใกล้เข้ามาแล้ว ปลายปี 2555 ชาญวิทย์ได้รับเชิญไปเสวนาทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัย
วิสคอนซินฯ สหรัฐ ซึ่งวันนั้นมีการพูดถึงเรื่องการอภิวัฒน์สยาม 2475 "ผมคิดว่า มันจะมีกระบวนการที่ยาวมาก มันไม่
จบนะ และพวกคุณจะได้เห็นการต่อสู้แบบไม่เคยมีมาก่อน..” สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และพรรคเพ่ือไทยเป็นแกนจัดตั้ง
รัฐบาล ชาญวิทย์ ได้ร่วมมือกับ “แดงก้าวหน้า” ที่มีแนวคิดตาสว่าง จึงสานต่อ “คณะนิติราษฎร์” จัดตั้ง “คณะรณรงค์
แก้ไขมาตรา112” (ครก. 112) รวบรวมรายชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 112 ฉบับที่คณะนิติ
ราษฎร์จัดท าขึ้น เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา วันที่ 29 พ.ค.2555 คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา112 (ครก.112) น าโดย 
ชาญวิทย์ และแนวร่วมแดงอิสระ ได้เคลื่อนขบวนสู่สภา โดยใช้คนหาบกล่องรายชื่อประชาชน 3 หมื่นกว่าคน ที่ร่วม
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เสนอร่างแก้ไขมาตรา 112 โดยเมื่อถึงรัฐสภา วิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนฯคนที่ 2 สมัยนั้น เป็นตัวแทนรับ
มีรายชื่อทั้งหมด 12 กล่อง ชาญวิทย์ประเมินว่า พรรคเพ่ือไทยเป็นรัฐบาล และการต่อสู้ภาคประชาชนอยู่ในกระแสสูง 
จึงกล้าเสนอแก้ไขมาตรา 112 

ซ้ายใหม่อกหัก 
วันที่ 1 พ.ย.2555 ขณะที่ชาญวิทย์อยู่ที่สหรัฐ ก็ได้รับข่าวร้ายจากพรรคพวกท่ีเมืองไทยว่า สภาเขี่ยร่าง 

แก้ไขมาตรา 112 ที่เสนอโดยภาคประชาชนทิ้งแล้ว ด้วยเหตุนี้ ชาญวิทย์จึงสิ้นศรัทธาทักษิณ และพรรคเพ่ือไทย เพราะ
ยั ง เล่นการ เมื อง  “ เกี้ ย เซี้ ย ”  กับชนชั้ นน า  ไม่ ได้ แสดงความกล้ าหาญที่ จะ  “อภิ วัฒน์ ”  ประ เทศไทย  
เดือน ต.ค.2562 ชาญวิทย์จึงไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ "ผมร าคาญความยืดยาด ความไม่ชัดเจน รู้สึกเบื่อ” 
ปัญญาชนก้าวหน้าไทยใน พ.ศ.นี้ ต่างฝากความหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบ 2475 ไว้กับ “ธนาธร” และ “ปิย
บุตร” 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/435098?adz= 
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26 มิ.ย. 2563-00:01 น. 

คอลัมน์ ใบตองแห้ง : คณะราษฎรเกิดใหม่ 

 
 
คณะราษฎรเกิดใหม่ - กิจกรรมร าลึก “อภิวัฒน์สยาม” 24 มิถุนายน 2475 ปีหน้าปีโน้น (ครบ 90 ปี) 

จะร้อนแรงเพียงไร นึกภาพไม่ออก  เพราะปีนี ้ไม่เพียงมีคนเข้าร่วม คนติดตาม มีการเผยแพร่ความรู ้ ขุดคุ ้ย
ประวัติศาสตร์ จ านวนมากขึ้นๆ อ านาจรัฐก็ยังช่วย “ตีปี๊บ” สร้างความสนใจ เช่นจู่ๆ พบอาวุธสงครามที่แม่สอด 
ก็บอกว่าโยงการเมือง ขู่ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินกับนักกิจกรรม หาว่ามีคน “จ้างมา” ราวกับร าลึก 2475 เป็นการท าผิด
คิดร้าย เอ๊ะ เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่หรือ พีกสุดคือ กองทัพบก บวงสรวงพระองค์เจ้าบวรเดช พระ
ยาศรีสิทธิสงคราม แล้วชี้หน้าคณะราษฎร “รัฐประหารล้มเจ้า” ถือเป็นการแสดงจุดยืนชัดเจนเป็นทางการครั้ง
แรกของกองทัพ ในรอบ 63 ปี นับแต่สฤษดิ์รัฐประหาร 2500 โค่นจอมพล ป. เพราะก่อนหน้านี้ กองทัพที่ขึ้นมา
เป็นใหญ่หลังหนุนจอมพล ป. รัฐประหาร 2490 แม้มีบทบาทส าคัญในการลบลืมประวัติศาสตร์คณะราษฎรตั้งแต่
ยุคสฤษดิ์ แต่ก็ไม่ถึงขั้นประณามกันอย่างเปิดเผย สายสัมพันธ์ก็ค่อนข้างสับสน เช่นคนลอบยิงพระยาศรีสิทธิ
สงคราม ก็คือ ร.ท.ตุ๊ ประภาส จารุเสถียร ซึ่งเป็นขุนพลส าคัญยุคเผด็จการสฤษดิ์-ถนอม 2500-2516 นั่นเอง 
ในทางความคิด อ.ชาตรี ประกิตนนทการ บอกว่าในยุค 2530-2540 จอมพล ป.ยังถือเป็นวีรบุรุษของทหารอยู่
เลย มีการสร้างอนุสาวรีย์จอมพล ป.ขึ้นในพ้ืนที่ทหารหลายแห่ง  

กองทัพบกคงท าให้คนถกเถียงกันอีกเยอะ เช่น 2475 เป็นแค่รัฐประหารหรือ เพราะคือการเปลี่ยนแปลง
ระบอบ จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ในทางการเมืองคือ ทรงพ้นไปจาก
ภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐบาล ซึ่งก่อน 2475 “รัฐบาล” ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แม้หลัง ร.7 สละราช
สมบัติ คณะราษฎรก็ท าตามกฎมณเฑียรบาล เสนอพระนามในหลวงอานันทมหิดล ให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ 
นี่เรียกว่าล้มราชบัลลังก์? คนรุ่นหลังคงได้ถกกันเยอะเลย 

คณะราษฎรกลับมาเกิดใหม่ ในกระแสความสนใจของคนรุ่นหลัง เมื่อหลังรัฐประหาร 2549 นี่เอง หรือ
ขีดเส้นใต้ให้ชัดเจน ก็หลังพฤษภา 53 หลังรัฐประหาร 2557 ซึ่งเกิดกระแสเอียงขวา ปฏิเสธประชาธิปไตยจาก
เลือกตั้ง หวนไปด่าคณะราษฎรน าเข้า “ประชาธิปไตยฝรั่ง” ทั้งที่ในหลวง ร.7 จะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่
แล้ว ฯลฯ ก็เลยเกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง เกิดการขุดค้นประวัติศาสตร์ ว่าท าไมต้องมี 2475 คณะราษฎร
ท าอะไรไว้บ้าง ซึ่งก็ท าให้คนรุ่นหลังอึ้งทึ่ง ว่ามีหลากหลายเหตุการณ์ในช่วง 25 ปี นับแต่ 2475 ถึง 2500 ที่ไม่

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/Baitong-6.jpg
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เคยรู้มาก่อนเลย เพราะแบบเรียนของกระทรวงศึกษาฯ เต็มไปด้วยการครอบง า บิดเบือน ลบเลือน และสร้าง
มายาคติ จนท าให้คณะราษฎรเป็นผู้ร้าย ทั้งที่มีคุณูปการมากมาย แม้มีด้านที่ผิดพลาดบ้างเช่ นกัน ก่อนปี 2549 
แม้มีการยกย่อง อ.ปรีดี แต่ก็อยู่ในแวดวงวิชาการ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลกร้ายคือ ปี 2543 มีการจัด
งาน 100 ปีชาตกาล โดยสังคมไทยไม่มีข้อขัดแย้ง พากันยกย่องปรีดีทั้งที่ตอนหลังแยกเป็นเหลืองแดง  เพียงแต่
ภาพลักษณ์ของคณะราษฎรโดยรวม ไม่มีกล่าวถึงมากนัก ปรีดีเป็นพระเอก จอมพล ป. ก็ยังเป็นเหมือน “ผู้ร้าย” 
โดยเฉพาะยุคที่เป็นเผด็จการทหารนิยม ยุคหลัง 2490 อัศวินผยองอุ้มฆ่า หรือโกงเลือกตั ้ง 2500 จนสฤษดิ์
รัฐประหารไม่ต้องมีเลือกตั้งอีก 12 ปี แต่ไม่กี่ปีมานี้ ในโลกออนไลน์เต็มไปด้วยค าพูดหลวงพิบูลสงครามเมื่อปี 
2483 มีการพลิกฟื้นประวัติศาสตร์ถกเถียงกันว่ากระทั่งหนัง “โหมโรง” ก็ท าให้จอมพล ป. (และพงษ์พัฒน์ วชิ
รบรรจง) เป็นผู้ร้ายเกินจริง เพราะอะไร คณะราษฎรจึงเกิดใหม่ ก็เพราะรัฐประหาร 49 ท าลายประชาธิปไตย 
เผาบ้านไล่ทักษิณ แล้วพอพรรคพลังประชาชนชนะ ก็ไม่ยอมรับเสียงข้างมาก ปลุกแนวคิดอนุรักษนิยม เสียงข้าง
มากเลือกคนเลว ประชาธิปไตยไม่ได้ผล จนยุบพรรคเปลี่ยนรัฐบาล จนเกิดพฤษภา 53 ซึ่งท าให้มวลชนที่ไม่ได้รับ
ความยุติธรรมหวนไปร าลึก 6 ตุลา 2519 พร้อมกับหวนไปศึกษาการเปลี่ยนแปลง 2475 เพื่อตอบโต้พวกที่อ้าง
ว่า “ประชาธิปไตยเลว” 
นักวิชาการที ่ได้ร ับการยกย่องในมวลชนฝ่ายประชาธิปไตย จึงเป็นนักนิติศาสตร์ แบบนิติราษฎร์ และนัก
ประวัติศาสตร์ แบบ อ.ยิ้ม บุตรชายพระยาพหลฯ พ.ต.พุทธินาถ ก็กลายเป็น “พี่แมว” ขวัญใจมวลชน ได้รับเชิญ
ไปงานไม่ขาดสาย 

รัฐประหาร 57 ยิ่งไปใหญ่ เพราะยึดอ านาจแล้วไม่สามารถหาจุดลงตัวของระบอบ ไม่สามารถหาฉันทมติ
ใหม่ ใช้อ านาจอยู่บนภาวะแข็งขืน ด้วยปืนด้วยกฎหมาย นานถึง 5 ปี สืบทอดอ านาจด้วยกติกาถอยหลัง ไม่เป็น
ที่ยอมรับ ต้องการให้ประชาชนสยบยอมต่ออ านาจเท่านั้น  แล้วยังพยายามปิดกั้น ขัดขวาง ลบลืม ประวัติศาสตร์
ประชาธิปไตย ซึ่งเปล่าประโยชน์ เพราะอยู่ในโลกยุคที่สืบค้นข้อมูลได้ง่ายดาย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่ติดแฮช
แท็กในทวีตภพ 

พลังอนุรักษนิยมควรเลิกถกเถียงเรื่องประวัติศาสตร์ ที่มีแต่เข้าเนื้อ แล้วมองไปข้างหน้าดีกว่าว่า จะ
สร้างฉันทมติอย่างไร ไม่ใช่แค่บังคับคน 

 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/news_4383776 
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คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : ยุทธการ ท้าทาย ความคิด และ การเมือง จากห้อง บวรเดช 

 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : ยุทธการ ท้าทาย ความคิด และ การเมือง จากห้อง บวรเดช 

ยุทธการ ท้าทาย ความคิด และ การเมือง จากห้อง บวรเดช  - การเปิดห้อง “บวรเดช”ของ 
กองทัพบกส่งผลสะเทือนยิ่งในทางการเมือง ไม่เพียงเพราะเป็นจัดพิธีกรรมใหญ่โตในวันที่ 24  

มิถุนายน อันตรงกับวาระ 88 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง การปกครองเมื่อ ที่ 24 มิถุนายน 2475 เท่านั้น 
หากแต่ยังเป็นการลากดึง “บวรเดช” เข้ามาเกี่ยวด้วยทั้งๆที่เหตุการณ์อันรับรู้กันว่าเป็น” กบฏบวรเดช”ในทาง
ประวัติศาสตร์นั้นเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2476 มิได้เป็นเดือนมิถุนายน จึงเท่ากับลากดึงเอา”กบฏบวรเดช”เข้า
มาปะทะ ปฏิบัติการลากดึง “กบฏบวรเดช” เข้ามาปะทะกับวันที่ 24 มิถุนายนมีเป้าหมาย เป้าหมายไม่เพียงแต่
สร้างภาพเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ของ  “กบฏบวรเดช” กับสถานการณ์ยึดอ านาจและเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองโดย “คณะราษฎร” เท่านั้น หากแต่ยังท้าทายกับ 88 ปีของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ด้วย กองทัพบก
ย ่อ ม รู ้อ ยู ่เ ป ็น อ ย ่า ง ด ีว ่า ใ น ว า ร ะ  88 ป ีนี ้ม ีก า ร เ ค ลื ่อ น ไ ห ว ตั ้ง แ ต ่ย่ า รุ ่ง  05.30 น . ณ  อ น ุส า ว ร ีย์
ประชาธ ิป ไตย  กระทั ่ง  18.00 น . ณ  สกายวอล ์ก  แยกปท ุมว ัน  เท ่าก ับท ้าทาย ในทาง  “ความค ิด” ท ้า
ทาย ในทาง “การเมือง” หากมองจากมุมเปิดกว้างผ่านท่วงท านอง  “ประชาธิปไตย” ย่อมเป็นเรื ่องดี แม้
เหตุการณ์ 24 มิถุนายน 2475 จะผ่าน มาแล้ว 88 ปี 
 แม้เหตุการณ์เดือนตุลาคม 2476 จะผ่านมาแล้ว 87 ปี แต่ก็ใช่ว่าเอกสาร หลักฐานจะสูญหายไป  
ตรงก ันข ้าม  มีเ อกสาร  ม ีการค ้นคว ้า เ ร ียบ เร ียงออกมาเป ็นหน ังส ือ เป ็นว ิทยาน ิพนธ ์ทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเป็นจ านวนมากมาย 

ต่อจากนี ้การถกแถลง  อภิปรายจะตามมาอย่างคึกคัก  การท้าทายในทาง  “ความคิด” การท้าทาย
ในทาง “การเมือง”เป็นเรื่องดี จะดียิ่งขึ้นหากใช้ท่วงท านองอันเป็น  “ประชาธิปไตย” นั่นก็คือ ให้ทุกข้อมูล ให้
ทุกแนวความคิดได้เสนอตัวเข้ามาบนเวที ถกเถียงและหาบทสรุปร่วมกัน แยกแก่นออกจากกระพี้ แยกจริงออก
จากเท็จ 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4384220 
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ส านึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ. 
 

 
   
     ช่างบังเอิญ.... 
สองสามวันมานี้มีข่าวเกี่ยวกับ ผบ.ทบ. และอดีต ผบ.ทบ.อยู่หลายคน เริ่มที่ ผบ.ทบ.คนปัจจุบันก่อน อังคารที่ผ่านมา บิ๊
กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ มอบหมายให้ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนกองทัพบก 
เป็นประธานในพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และบ าเพ็ญกุศลอุทิศแก่ พัน
เอกพระยาศรีสิทธิสงคราม เพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดี ของนายทหารที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน คงผ่านหูผ่านตาไป
พอควรกับ "กบฏบวรเดช" การพูดถึงประวัติศาสตร์มักถูกตีความไปสองทางเสมอ กบฏบวรเดช กับ กบฏวังหลวง เป็น
กบฏเหมือนกัน แต่ถูกมองในแง่มุมที่ต่างออกไป อยู่ที่คนมอง และมองจากมุมไหน แต่ก็มีมุมมองที่เลยเถิด ไปแปลความ
ว่า มีฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตย เพ่ือให้ประเทศกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  

ถือว่าผิดถนัด! เพราะระบอบการปกครองนี้ไม่เหมาะสมกับโลกปัจจุบันแล้ว  ขณะเดียวกันความพยายามพา
ประเทศกลับไปสู่การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ไม่มีอยู่จริง จะมีก็เพียงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น ฉะนั้นวันนี้ไม่มีระบอบอื่น 

 นอกจาก ประชาธิปไตยเพียงแต่เรื่องราวในอดีต ที่ย้อนมามีบทบาทในวันนี้ กลับมีการอธิบายโดยใช้บริบทใน
ปัจจุบันเข้าไปก าหนด มันจึงมีความต่างอย่างมากมายจากความคิดที่แตกต่างกัน "บิ๊กแดง" ให้ความส าคัญ กับ "กบฏบวร
เดช" ไม่ได้อธิบายว่า "บิ๊กแดง" จะพาประเทศกลับสู่การปกครอง ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงเจตนารมณ์ของอดีต เราพูดถึงพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย หากฟังผ่านๆ อาจคิดได้ว่าหมายถึงเฉพาะ
พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  ไม่ใช่เลย! การวางรากฐานประชาธิปไตยมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อยมา
จนถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว  พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย จึงหมายความย้อนไปถึง 
พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เมื่อครั้งมีพระราชอ านาจเต็มที่ พระมหากษัตริย์ในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้ทรงพยายามวางรากฐานประชาธิปไตย เพ่ือให้ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บท แต่คณะราษฎรชิงสุกก่อนห่าม ด้วยการช่วงชิงพระราชอ านาจ 
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หม่อมราชวงศ์นิมิตรมงคล นวรัตน อดีตนักโทษกบฏ ใน "กบฏบวรเดช" บันทึกเอาไว้ว่า  ...เป็นหน้าที่ของนัก
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  ผู้ จ ะ ต้ อ ง ตั ด สิ น ว่ า  ก า ร ก บ ฏ ค รั้ ง ใ ด  เ พ่ื อ อ ะ ไ ร  แ ล ะ มี เ ห ตุ ผ ล อ ย่ า ง ไ ร   
    นักประวัติศาสตร์จะไม่ด่วนท าค าวิพากษ์ในระหว่างที่บุคคลผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นั้นๆ ยังมีชีวิตอยู่ และทั้ง
ต้องรอเวลาให้ความรู้สึกของประชาชนในเหตุการณ์นั้นๆ ดับสูญลง  เป็นหน้าที่ของเขาที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงจาก
หลักฐาน เอกสาร จดหมาย และบันทึกต่างๆ โดยไม่งมงายฟังความข้างเดียว...และจากบันทึกเกี่ยวกับ "กบฏบวรเดช" 
พ บ ว่ า เ ห ตุ ก า ร ณ์ นี้ มิ ไ ด้ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ด ๆ  กั บ  พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ก เ ก ล้ า เ จ้ า อ ยู่ หั ว  
     สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ได้มีพระราชเสาวนีย์ เกี่ยวกับการวางบทบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ในเหตุการณ์กบฏบวรเดชว่า"...ถึงแม้แต่พระองค์เจ้าบวรเดช ในหลวงก็เคยรับสั่งห้ามว่า 
ไ ม่ ใ ห้ ท า อ ะ ไ ร เ ป็ น อั น เ ด็ ด ข า ด  ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เ จ้ า ล่ ะ ก็ ไ ม่ ใ ห้ ท า อ ะ ไ ร ทั้ ง นั้ น  ถ้ า ท า จ ะ ยิ่ ง ร้ า ย แ ร ง   
    ถ้าเผื่อเป็นคนอ่ืนเขาจะปฏิวัติซ้อนชิงอ านาจมาถวาย นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าเจ้าท าไม่ได้  ในหลวงท่านเตือนไว้
เฉยๆ แล้วก็ไม่ทรงทราบอะไรจากพระองค์เจ้าบวรเดชอีกว่าจะคิดท าอะไร หรืออย่างไร แต่ผลที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้....."     

แต่ ณ ปัจจุบันลูกหลานไทยบางส่วน ยังผูกโยงโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ พยายามบิดเบือนว่าขัดขวางการ
เติบโตของประชาธิปไตย ต้องการฟ้ืนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์! หากมองอย่างนักประชาธิปไตยที่แท้จริง ด้วย
มุมมองที่กว้างไกล มิใช่มุมที่อาฆาต เคียดแค้น จะเห็นความจริงหลายประการในอดีต  และไม่ควรน าอดีตมาจุดเชื้อให้
เกิดความขัดแย้งในปัจจุบัน   

นายพันเอกหลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 
เป็น ผบ.ทบ.ช่วงปี ๒๔๘๑-๒๔๙๑) กล่าวเมื่อคราวเปิดอนุสาวรีย์ปราบกบฏ "....อนุสสาวรีย์ ๑๗ ทหารและต ารวจผู้กล้า 
ซึ่งประดิษฐานอยู่ฉะเพาะพระภักตร์และต่อหน้าท่านผู้รักชาติทั้งหลาย  ด้วยความจริงใจของเกล้ากระหม่อมแล้ว ไม่มี
ความยินดีเห็น เพราะเป็นอนุสสาวรย์ ที่ต้องสร้างขึ้นภายหลังจากเหตุกาณ์อันเสร้าสลดที่สุด ที่คนไทยต่อคนไทยแตก
ความคิดความเห็นและจับอาวุธเข้าประหัตประหารกันเอง จนถึงกับต้องฌสียชีวิต  

 กระทรวงกลาโหมขออุททิศอนุสสาวรีย์นี้ไว้แก่ชาติไทย เพ่ือเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจชาวไทยว่า อย่าแตก
ความสามัคคีกัน ทั้งการคิด การพูดและการท า หากแม้ว่าสิ่งระลึกเตือนสะเทือนใจนี้จะเป็นคุณประโยชน์แก่ชาติ
บ้านเมืองแม้แต่น้อย ก็ขอให้ผลอันนี้ได้ไปเป็นเครื่องประดับวิญญาณแก่สหายที่รักผู้กล้าหาญของเกล้ากระหม่อมทั้ง ๑๗ 
นายนั้นตลอดกาล...."จะเห็นได้ว่าแม้จะมีความขัดเแย้งทางการเมืองสูงระหว่างคณะราษฎรกับกลุ่มจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  แต่ก็มีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะจบความขัดแย้ง เพราะสุดท้ายแล้วความขัดแย้งจะน าไปสู่การ
เข่นฆ่ากันเองของคนไทย 

กระนั้นก็ตาม การเมืองไทยเกิดเหตุการณ์รุนแรง และความสูญเสีย มาเป็นระยะ ตัวละครเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 
แต่ยังคงมี ผบ.ทบ.เข้ามาเก่ียวข้องเสมอ วานนี้ (๒๕ มิถุนายน) สนธิ ลิ้มทองกุล โพสต์รูปภาพ พล.อ.สุจินดา คราประยูร 
พร้อมข้อความว่า  "อ านาจ คือ สิ่งสมมุติ หมกมุ่นในอ านาจ คือ สิ่งโง่เขลา เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือ สัจธรรม"  ...บุคคลที่
ถูกประคองในภาพนี้คือ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ในอดีตท่านใหญ่คับประเทศ แต่วันนี้แค่เรี่ยวแรงจะเดินยังไม่มี ถือ
เป็นบทเรียนสอนใจได้ว่า...สุดท้ายแล้วคนเราทุกคนก็ต้องพ่ายแพ้ต่อสังขาร พ่ายแพ้ต่อธรรมชาติ ถึงคุณจะมีอ านาจล้น
ฟ้า แต่คุณก็ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ ถึงคุณจะร่ ารวยมหาศาลจากการกอบโกยมาทั้งชีวิต แต่เมื่อคุณตายไปแล้ว
ก็เอาติดตัวไปไม่ได้สักบาท....พล.อ.สุจินดา จากเก้าอ้ี ผบ.ทบ.สู่เก้าอ้ีนายกฯ และสู่เผด็จการมือเปื้อนเลือด 
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ใช่ครับ สุดท้ายต้องตายกันทุกคน ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็หนีความตายไม่พ้น เพียงแต่จะให้ผู้คนจดจ าในฐานะอะไร อย่าง "บิ๊ก
ตุ้ย" พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีต ผบ.ทบ.อีกคนที่เปิดบ้านเลี้ยงวันเกิดครบ ๗๕ ปี วานนี้  พูดถึงอดีต ผบ.ทบ.รุ่นน้อง 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา "ที่เคยต่อว่านักการเมืองเป็นอย่างไรในสมัยก่อน ต่อว่าเขาอย่างไร ตนเองก็อย่าท าละกัน 
และให้เป็นตัวอย่างที่ดีหน่อย ยังมีเวลาปรับตัว” 

"บิ๊กตุ้ย" ในความทรงจ าวันนี้ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน แต่ที่สังคมจ าได้มากที่สุดคือ ญาติผู้พ่ีทักษิณ  ชิน
วัตร เริ่มต้นเรื่องจาก "บิ๊กแดง" - "กบฏบวรเดช" หากไม่มองผ่านมุมที่สุดโต่งจนเกินไป ก็จะเห็นว่าทุกคนล้วนอยากท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่กลับไปแก้ไขอดีต แต่ยืนยันสิ่งที่เกิดในอดีต เพ่ือเป็นบทเรียนให้ปัจจุบัน กระท าให้เกิดผลใน
อนาคต ฉะนั้นไม่ว่าใครจะทวงอะไรจาก ๒๔๗๕ ขอความกรุณาอย่าทวงความขัดแย้ง ให้คนไทยต้องกลับมาฆ่าฟันกัน
อีก.  

ผักกาดหอม 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69744 
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บันทึกหน้า 4 

 
         ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด"  www.thaipost.net ประเทศไทยยังท าสถิติสวยงามไม่มีผู้ติดเชื้อ
ภายในประเทศติดต่อกัน 31 วันแล้ว แต่ก็เป็นไปตามคาด หลัง "บิ๊กตู่" จั่วหัวไว้วันก่อนว่าในเมื่อโควิดยังไม่จบ ก็
จ าเป็นต้องมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน "กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 5 มีความล่อแหลมต่อการระบาดของโควิดมาก
ที่สุด เช่น การเปิดเรียน เราจึงต้องให้ความส าคัญในการป้องกันอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่ อไป เพราะ
หากไม่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ต้องใช้กฎหมายถึง 5 ฉบับมาแทนที่ แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมีประสิทธิภาพเท่ากับ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน" เลขาธิการ สมช. "พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา" ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณามาตรการผ่อน
ปรนการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน และยับยั้ งการแพร่ระบาดโควิด-19 แจงเหตุผลหลังที่ประชุมเคาะต่ออายุ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค.63 พร้อมย้ าว่าได้พิจารณาในทุกมิติ ทั้งความมั่นคง ข่าวกรอง 
กฎหมายและสาธารณสุข 
        ตั้งแต่เกิดศึกสายเลือดใน พปชร. "เฮียกวง" สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พูดแต่ละดอกบาดลึกกินใจตลอด คราวก่อนก็
บอกในท านองคนดีๆ อยู่ในการเมืองไม่ได้ ล่าสุดวันพุธในเวทีแถลงข่าวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยและ
โครงการ New Gen Hag บ้านเกิด มาโทนร้อนแรงบอกเลยว่าอย่ามาโทษว่าใครท าเศรษฐกิจแย่ ถ้าคนเก่าอยู่แล้วไม่
สามารถท าได้ ก็ไม่ควรอยู่ ถ้าคนใหม่มา ท าไม่เป็น ท าไม่ได้ ก็ไม่ต้องมา มาท าอะไร ขณะนี้คนเก่ายังอยู่ แต่ถ้าอยู่แล้ว
ช่วยประเทศไม่ได้ ไม่ต้องอยู่ นี่คือหลักการในการบริหารประเทศ เล่นเอานักข่าวหูผึ่ง รุมซักเฮียกวงหลังลงจากเวที แต่
เจ้าตัวไม่ยอมขยายความเพ่ิม งานนี้เลยต้องพ่ึงระดับเนติบริกรให้ช่วยถอดความ รองนายกฯ วิษณุออกตัวก่อนว่าถนัด
ตีความกฎหมาย แต่ก็ยังอุตส่าห์อธิบายแทนว่าคงพูดเพราะตัดความร าคาญสื่อที่ถามทุกวัน  เรียกว่ายิ่งนับถอยหลังปรับ 
ครม. ก็ยิ่งเห็นเฮียกวงเก็บอาการไม่อยู่ ต่างกับ "สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์" 1 ใน 4 กุมาร ที่มีข่าวจะโดนโละแน่ แต่กลับนิ่ง 
แถมช่วงหลังก็ยึดมาตรการโควิดเป๊ะ ใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล เว้นระยะห่างทางสังคมกับเฮียกวง ท่ามกลางข่าวหนาหูว่า
มีหลายกลุ่มใน พปชร. อย่างกลุ่มผู้กองธรรมนัส ก๊วนมาดามเดียร์ ออกโรงหนุนให้นั่งเก้าอ้ีคุมพลังงานต่อ แล้วก็อย่าลืม
ว่าคนที่มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดก็คือ "บิ๊กตู่" ซึ่งก็มีโควตากลางอยู่ในมือ และป๋าดันที่หย่อนสนธิรัตน์ลงต าแหน่งนี้ตั้งแต่
แรกก็บิ๊กตู่อีกนั่นแหละ ถ้าเปิดไฟเขียวให้อยู่ใน ครม.ประยุทธ์ 2/2 ต่อ ใครจะท าอะไรได้จริงมั้ย 

 วันเสาร์นี้ได้ฤกษ์ท าพิธีกรรมเสียที พลังประชารัฐนัดประชุมใหญ่สามัญ บ่ายโมงที่เมืองทองธานี นอกเหนือจาก
วาระรายงานการด าเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2562 รายงานงบการเงินของพรรคประจ าปี 2563 แก้ไขข้อบังคับ
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พรรค การเลือกคณะกรรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไฮไลต์ก็อยู่ที่การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 
ที่ตัวหัวหน้าพรรคใหม่ เลขาฯ พรรค ตีตั๋วนอนจองกันมาตั้งแต่ไก่โห่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเปลี่ยนสถานะจาก
ประธานยุทธศาสตร์พรรค มาเป็นหัวหน้า พปชร.อย่างเต็มตัวและเป็นทางการซะที ไม่ต้องคอยชักใยอยู่หลังฉาก โดยมี 
"เสี่ยแฮงค์" อนุชา นาคาศัย ท าหน้าที่แม่บ้านพรรค ขนาดเต็งหามเบียด "สันติ พร้อมพัฒน์" เข้ามาได้ ก็ไม่แคล้วยังมีข่าว
เล็ดลอดเมาธ์กันหึ่งใน พปชร.ว่า "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" ก าลังขึ้นหม้อ ท าผลงานเข้าตาบิ๊กป้อม พานายวัฒนา สิทธิ
วัง ชนะเลือกตั้งซ่อมจังหวัดล าปาง เขต 4 ชนิดทิ้งห่างคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น หน าซ้ าที่ผ่านมาถ้าพูดถึงคะแนนความประพฤติใน
พรรคแล้วสูงลิ่ว ท าตัวเรียบร้อย ไม่เกเร แล้วก็ยังเป็นคนใจถึงพ่ึงได้ คุม ส.ส.ประมาณ 20 คน ติดปัญหา (ใหญ่) เดียว 
เรื่องภาพลักษณ์ที่มีคดีอ้ือฉาวในอดีต ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็เพ่ิงรับค าร้องให้วินิจฉัยปัญหาสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.และ
รัฐมนตรี สุดท้ายจะมีเซอร์ไพรส์หรือแค่ข าๆ เดี๋ยวได้รู้กัน. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69731 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69731
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วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

ประสงค์พูด 
 

 
วันนี้คิดว่าจะเฉาะรัฐธรรมนูญที่ก าลังจะน าไปท าประชามติในเร็วๆ นี้ ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎเป็นกติกาอัน

จะน าพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้มากน้อย
แค่ไหน แต่เมื่อเหลือบดูปฏิทินแล้วพบว่าวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยก าลังยืนรออยู่หน้าประตูบ้านในขณะนี้แล้วจึง
เปลี่ยนใจไม่เฉาะรัฐธรรมนูญในวันดังกล่าว รอให้ผู้คนทั้งหลายได้ไปท าบุญท าทานและเที่ยวเตร่กันให้สบายใจก่อนดีกว่า 
เมื่อผ่านพ้นวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยไปแล้ว ค่อยมาเฉาะให้ฟัง 

ขอให้ไปท าบุญท าทานเข้าวัดสวดมนต์ตามประเพณีด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่ง ไม่มีเรื่องอะไรรกรุงรังอยู่ในหัวใจ ท า
จิตใจให้สงบ เพื่อน าชีวิตด าเนินไปสู่ความดียิ่งๆ ขึ้น เพราะการสั่งสมความดีนั้น ยิ่งสั่งสมมากยิ่งเกิดคุณค่ามาก 

ความดีเป็นอ านาจที่เป็นเกราะคุ้มกันป้องกันตัว ทั้งในภพนี้และภพหน้า แม้จะเป็น “คนที่มืดมา” คือคนที่ไม่
รู้สึกตัว ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป ไม่เชื่อเรื่องนรกและสวรรค์ ตายแล้วสูญ เป็นต้น ใช้ชีวติอย่างตามใจชอบ ใช้อ านาจที่
ตนมีแย่งชิงจากคนอ่ืนอยู่ตลอดเวลาก็ตาม ถ้าเป็นคนรู้จักสั่งสมความดีและท าความดีอยู่ตลอดเวลา คนอย่างนี้จะ “ไป
สว่าง” คือไปอย่างมีความสุข แม้ชีวิตที่เริ่มต้นจะต่ าต้อยแสนยากเข็ญเพียงไรก็ตาม จะถูกลบทิ้งด้วยความดีที่ท าตอน
หลังเสมอ ขอเพียงให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาในการใช้ชีวิต หรือการท างานต่างๆ ที่ไม่ยอมท าความชั่วความไม่ดี 

ยิ่งมีอ านาจในมือมากเท่าไรยิ่งต้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาในการใช้อ านาจนั้น ว่าใช้ไปในทางรับใช้สังคมและ
ประเทศชาติบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ หรือใช้ไปเพื่อประโยชน์ตนและพรรคพวก เพราะถ้าเป็นคนรู้สึกตัว
ในเรื่องอย่างนี้เวลาไปจะ “ไปสว่าง” แน่นอน ไม่ไปอย่าง “ไปมืด” คือจบลงอย่างไม่สวย ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมาเยอะต่อ
เยอะ 

ยิ่งได้อ านาจมาใช้ปกครองบ้านเมืองอย่างไม่ถูกต้องตามกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยแล้ว 
ยิ่งต้องระมัดระวังและใส่ใจในเรื่องอย่างนี้ให้มากเป็นพิเศษ จะบริหารปกครองบ้านเมืองตามกระบวนท่าที่ตนต้องการ
อย่างเดียวโดยไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนั้น “ไปมืด” ทุกราย 

ใครเป็นคนไม่รู้สึกตัวในการใช้อ านาจอยากให้ฟังเรื่องที่จะน ามาเล่าให้ฟัง 2 เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมาจาก
ปรัชญาค าสอนของจีนแต่โบร่ าโบราณ 

เรื่องแรกมีชื่อเรื่องว่า “ร้ายกว่าเสือ” 
เล่าไว้ว่า สมัยหนึ่งขงจื้อพาลูกศิษย์เดินทางไปยังเมืองหนึ่ง เส้นทางท่ีไปผ่านป่าใหญ่มีภูเขาสูง ได้ยินเสียงร่ าไห้

ของผู้หญิงคนหนึ่งแว่วมาแต่ไกล ขงจื้อจึงหยุดรถม้า นิ่งฟังอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดขึ้นว่า “เสียงร้องไห้ฟังแล้วน่าเวทนานัก 
ผู้หญิงนั้นคงได้รับทุกข์แสนสาหัสเป็นแน่” 
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ลูกศิษย์ใกล้ชิดรับอาสาไปถามสาเหตุ 
ผู้หญิงคนร้องไห้นั้นกล่าวแก่ลูกศิษย์ขงจื้อว่า “น้าชายของฉันถูกเสือขบตายไม่นานมานี้ ต่อมาสามีของฉันก็ถูก

เสือกินอีก ขณะนี้เจ้าวายร้ายตัวนั้นมาคาบเอาลูกชายตัวเล็กๆของฉันไปอีก” 
ลูกศิษย์ขงจื้อถามว่า “ท าไมไม่ย้ายไปอยู่ที่อ่ืน” 
เธอตอบพลางสะอ้ืนว่า “ฉันย้ายไปไม่ได้หรอก” 
“ท าไมล่ะ” 
“ก็ท่ีนี่ไม่มีรัฐบาลที่ใช้อ านาจตามชอบใจนะซิ” 
เมื่อลูกศิษย์น าความมาเล่าให้ขงจื้อฟัง ขงจื้อก็กล่าวกับคณะลูกศิษย์ที่เดินทางติดตามมาด้วยว่า “พวกเธอจงจ า

ไว้เถิด รัฐบาลที่ใช้อ านาจตามชอบใจนั้นร้ายกว่าเสือเสียอีก” 
เรื่องท่ี 2 ชื่อเรื่องว่า “คุณธรรมส าคัญกว่า” 
เล่าไว้ว่า คราวหนึ่งลูกศิษย์ถามขงจื้อว่า“จะปกครองรัฐอย่างไร จึงจะดี” ขงจื้อตอบให้ลูกศิษย์ฟังว่า “จง

ปกครองให้ประชาชนมีอาหารบริโภคอุดมสมบูรณ์ ให้ประเทศชาติมีกองทัพที่เข้มแข็ง และให้ประชาชนมีความเชื่อถือใน
รัฐบาล” 

ลูกศิษย์ถามว่า “หากจ าเป็นจะตัดออกสักข้อหนึ่ง ควรตัดข้อใดออก” ขงจื้อตอบว่า“ตัดกองทัพออก” 
ลูกศิษย์ถามอีกว่า “ถ้าจ าเป็นต้องตัดอีกข้อล่ะจะตัดข้อไหน” ขงจื้อก็ตอบว่า “ควรตัดอาหารออก เพราะนับแต่

โบราณกาลมาแล้ว มนุษย์เรามีความตายเป็นธรรมดาทุกคน แม้ประชาชนจะต้องอดอยากบ้าง แต่ก็ยังดีกว่ามีรัฐบาลที่
ประชาชนเขาไม่ชอบและไม่นับถือ ประเทศที่มีรัฐบาลอย่างนี้จะตั้งม่ันอยู่ได้อย่างไร ” 

ลูกศิษย์ถามต่อไปอีกว่า “หมายความว่า รัฐบาลไม่มีธรรม ประชาชนเขาหมดศรัทธาร้ายแรงยิ่งกว่าเรื่องปาก
ท้องหรือ” 

ขงจื้อตอบว่า “ถูกต้อง บัณฑิตย่อมเห็นแก่คุณธรรมยิ่งกว่าจะเห็นแก่ปากท้อง” 
ทั้ง 2 เรื่องเป็นของฝากถึงผู้มีอ านาจปกครอง 
ไม่ต้องอธิบายความอะไรกันอีกเก่ียวกับความหมายของเรื่อง 2 เรื่องท่ีน ามาฝากกันในวันเริ่มสงกรานต์ที่ก าลัง

จะเริ่มต้น เพราะเป็นเรื่องของความดีความมีคุณธรรมที่ต้องสั่งสมให้มีและให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ ยิ่งใครมีอ านาจยิ่งต้องรู้จัก
และใช้อ านาจให้เป็น 

วันสงกรานต์ที่ก าลังมาถึงนี้รู้จักเข้าวัดท าบุญกันบ้าง เพราะการท าบุญเป็นกรรมดีอย่างหนึ่งที่ควรกระท า มิ
เฉพาะในวังสงกรานต์เท่านั้น เพราะกระท าได้ทุกเมื่อ แต่จะท าบุญอย่างไรจึงจะถูกต้องและได้ผลมาก ขอยกไปพูดให้ฟัง
ในตอนหน้าก็แล้วกันเพราะเนื้อที่หมดพอดี 
น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44442 
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 26 มิถุนายน 2020 เวลา 7:30 

'การเมือง’ปัจจัยต่อ พ.ร.ก. ทางเลือกที่เลี่ยงไม่ได้! 

 
 
การคงไว้ซึ่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในห้วงที่การเมือง มีการเคลื่อนไหวเช่นนี้ อาจเป็นทางเลือกที่ “พล.อ.ประยุทธ์” และ

รัฐบาลน ามาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดูเหมือนว่า ข่าวคราวการจับกุมอาวุธสงครามจ านวนมาก ที่อ.แม่สอด จ.ตากวันก่อนฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะ “บิ๊ก

แป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ชัย จินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)จะให้น้ าหนักไปที่ประเด็นการเมืองและการเตรียมการ
เพ่ือสร้างสถานการณ์การเมืองเป็นหลัก สอดรับกับท่าทีของ“กองทัพ” ที่มองว่า อาวุธบางประเภท เช่นเอ็ม 79 ในอดีตเคยมี
ประวัติในการน าไปใช้ในการก่อเหตุในช่วงที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์ 
       สวนทางกับท่าทีของกลุ่มเคลื่อน ไหวทางการเมืองทั้งคณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) น า
โดย อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ หรือ กลุ่มฟ้ืนฟูประชาธิปไตยน าโดยนาย
อานนท์ น าภา ที่ออกมาเคลื่อนไหว“ร าลึก 88ปี อภิวัติสยาม” 24 มิ.ย. 2475 รวมถึงกลุ่มการเมืองและนักการเมือง กลุ่มอ่ืนๆ 
ที่ตั้งค าถามกลับไปยังฝ่ายรัฐว่า การจับกุมที่ดูเหมือนจะมาสอดรับกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มต่างๆในห้วงที่มี
การร าลึกเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองเช่นนี้ 
   เป็นการจัดฉากของฝ่ายรัฐหรือไม่? 
       ถัดมาอีกเพียง1วันคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้ง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 ที่มี “พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา”เลขาธิการสภาความม่ันคง
แห่งชาติ(สมช.) เป็นประธาน ยังมีมติขยายเวลาบังคับใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 หรือ
“พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ออกไปอีก1 เดือน ด้วยเหตุผลที่ว่า เพ่ือรองรับการผ่อนคลายกิจกรรมในเฟส5 ที่ล่อแหลมหรือสุ่มเสี่ยงต่อ
การแพร่เชื้อ แม้ทางสมช.จะยืนว่า การขยายพ.ร.ก.ในครั้งนี้ “ไม่มีนัยยะทางการเมือง”เห็นได้จากเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.มีการท า
กิจกรรมทางการเมือง ก็ไม่มีการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเข้าไปด าเนินการ เพราะมีพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะอยู่ ค ายืนยันจากฝ่ายรัฐ
แม้ยืนยันหนักแน่นว่าการขยายพ.ร.ก.เป็นเรื่องของการสกัดไวรัส 
      แต่การคงไว้ซึ่ง “พ.ร.ก.ก.ฉุกเฉิน” ในห้วงที่มีการรวมกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง เช่นนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่ง
“ผลดี” ให้กับรัฐบาล มากกว่า“ผลเสีย”  หรือหากจะเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ก็คงจะไม่ผิดสักเท่าไรนัก ต้องไม่ลืมว่าหน่วยงาน
ที่ชงเรื่องนี้อย่าง “สภาความมั่นคงแห่งชาติ” หรือ“สมช.”ถือเป็นหน่วยงานด้านการข่าวที่ส าคัญของรัฐบาล และยังเป็นแหล่ง
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รวบรวมข้อมูลด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานส าคัญทั้งส านักข่าวกรองแห่งชาติ หน่วยข่าวเหล่าทัพ ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
(ศรภ.)ต ารวจ สันติบาล ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะทราบความเคลื่อนไหวของนักการเมือง กลุ่มการเมืองและนักเคลื่อนไหวเป็น
อย่างดีว่าก าลังเคลื่อนไหวหรือท าอะไร 
        ดังนั้นจากการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ โดยยึดเอาเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง ในห้วงที่ผ่านมา ทั้งการ 
“ยิงเลเซอร์”ตามหาความจริง เหตุการณ์ชุมนุมปี53,การเคลื่อนไหวร าลึกเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ2535 จนมาถึงการร าลึก 
88 ปี อภิวัติสยาม 24 มิ.ย. 2475 หรือแม้แต่กรณีการหายตัวไปของ วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักกิจกรรมและผู้ลี้ภัยทาง
การเมือง ที่หายตัวไปจากบริเวณหน้าที่พัก ในกรุงพนมเปญ ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา ต่อให้รัฐบาลหรือตัว“บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะอ้างเหตุผลผลทางด้านสาธารณสุขอย่างไร แต่ด้วยปัจจัยทาง
การเมืองที่รอหวังหวะออกมาเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะในขณะนี้แล้ว 
         แม้สถานการณ์โควิดจะเริ่มคลี่คลายลง การคงไว้ซึ่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงอาจเป็นทางเลือกที่ “บิ๊กตู่” และรัฐบาลน ามาใช้
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้... 
 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12703?line= 
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วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 - 08:18 น. 

ท าไม เป้าหมาย ต้องเปลี่ยน ท าเนียบรัฐบาล สู่ ป่ารอยต่อ 

 
 
ท าไมขบวนขันหมากจาก 13 อรหันต์แห่งพรรคพลังประชารัฐที่จะไปสู่ขอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้เข้ า

ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้า พรรคจึงต้องย้าย ย้ายจากที่ก าหนดไว้เป็น “ท าเนียบรัฐบาล” ไปยังส านักงานมูลนิธิป่ารอยต่อ
ในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ร่ าลือกันว่าเป็นการตัดสินใจย้ายในวินาทีสุดท้าย บางเกจิไขว่าเป็นเพราะ
มีเสียงท้วงติงว่าการยกขบวนไปยังท า เนียบรัฐบาลอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นที่ท าการของรัฐ ไม่ควร เอาพรรค
การเมืองเข้าไปยุ่งเหยิง ความหมายก็คือหมายเลข 1 ในท าเนียบรัฐบาลย่อมหมายถึงบุคลซึ่งเป็น “นายกรัฐมนตรี” 
ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น “รอง” นายกรัฐมนตรี ความหมายที่ละเอาไว้ใน “วงเล็บ”ก็คือ ไม่ต้องการให้
ระคายไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี อยู่ในฐานะเป็น รัฐมนตรีอันดับ 1 

การเปลี่ยนเทศะจาก “ท าเนียบรัฐบาล” มาเป็นส านักงานมูลนิธิป่ารอยต่ออันเป็นนิวาสฐานประจ าอยู่แล้วของ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงเหมาะสมมากกว่า เหมาะสมทั้งต่อ 1 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ 1 ต่อพรรค พลัง
ประชารัฐ เท่ากับยก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในที่สูง สูงเหนือกว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สูงเหนือกว่า
บทบาทและความหมายของพรรคพลังประชารัฐ เป็นการแยกระหว่าง “บ้านเมือง” ออกจาก “การเมือง” ความหมาย
อย่างตรงตัวก็คือ การวางบทบาทของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เหนือกว่าพรรคการเมืองแม้กระทั่งพรรคพลัง
ประชารัฐอันเป็นฐานแห่งอ านาจก็ตาม 

จากนี้จึงเห็นได้ว่ามีความละเอียดอ่อนและมีความอ่อนไหวอย่างเป็นพิเศษในเรื่องของ “เทศะ” 
ระหว่าง “ท าเนียบรัฐบาล” กับ “มูลนิธิป่ารอยต่อ”ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
แม้จะได้ชื่อว่าเป็น “บูรพาพยัคฆ์” ด้วยกัน แม้จะได้ชื่อว่าด ารงอยู่ใน “3 ป.” ด้วยกัน 
ปมอันเนื่องแต่ภาวะเหลื่อมซ้อนระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เหมือนกับจะจบ
เมื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่เชื่อได้เลยว่ายังไม่จบ ยังเสมอเป็นเพียงก้าวที่ 1 
เท่านั้น 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2243641 
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