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ข่าวประจ าวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Chiang Mai News 

ออนไลน์ 
“พินิจ จันทรสุรนิทร์” พรรคเพ่ือไทยถอยทัพ ถอนตัวลงสมัครรบัเลือกตั้ง
ซ่อมเขต 4 ล ำปำง 

6 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล ำปำง '5 พรรคกำรเมือง' ลงชิงเก้ำอ้ี 7 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สมพงษ'์ เผย 'พินิจ' ถอนตัว เพรำะไม่สบำยใจ 8 
4 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ เพ่ือไทย ถอนตัว ไม่สู้ศึกเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง 9 
5 คมชัดลึกออนไลน์ เพ่ือไทยแตก เมินส่ง เลือกตั้งซ่อม ล ำปำง 10 
6 คมชัดลึกออนไลน์ ศึกรถม้ำ "บิ๊กป้อม" คึก ค่ำยแม้วหมอบ 11 
7 แนวหน้ำออนไลน์ ‘เสรีรวมไทย’หวังเดียวฝ่ำยค้ำน! โค้งสุดท้ำย 5 พรรคสมัครชิงเก้ำอ้ี ส.ส.ล ำปำง 13 
8 แนวหน้ำออนไลน์ เพ่ือไทย ถอยกรูด! หมดสภำพสุดวิสัย เคำรพกำรตัดสินใจของ ‘พินิจ’ 14 
9 Mcot ออนไลน์ พท.เคำรพกำรตัดสินใจ “พินิจ” ไม่ลง ส.ส.ล ำปำง 15 
10 MGR ออนไลน์ พท. เผย “พินิจ” ถอนตัวเลือกตั้งซ่อมล ำปำง ยังท ำใจไม่ได้ที่เสียลูกชำย 16 
11 ไทยรัฐออนไลน์ เพ่ือไทย เคำรพกำรตัดสินใจ "พินิจ" ไม่ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล ำปำง 18 
12 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เพ่ือไทย"ถอยไม่ส่งใครลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.ล ำปำงหลัง"พินิจ"ขอเว้นวรรค 19 
13 มติชนออนไลน์ สรุปศึกเลือกตั้งซ่อมล ำปำง มีผู้สมัคร 5 คน  20 
14 เดลินิวส์ออนไลน์ เปิดรำยชื่อผู้สมัครชิงเก้ำอ้ีล ำปำงเขตอ 4 ไร้เงำเพ่ือไทย 21 
15 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ เลือกตั้งซ่อมส.ส.ล ำปำง สมัครชิงแค่ 5 คน ไร้เงำเพ่ือไทย   22 
16 Mcot ออนไลน์ รับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล ำปำง วันสุดท้ำย พท.ไม่ส่งสมัคร          23 
17 บ้ำนเมืองออนไลน์ เพ่ือไทยแจง ถอนตัวเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล ำปำง เพรำะเหตุสุดวิสัย 24 
18 มติชนออนไลน์ ‘หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย’ แจงเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมล ำปำง 25 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมพงษ'์ เผยเหตุสุดวิสัย เพ่ือไทยขอเว้นวรรคเลือกตั้งซ่อมล ำปำง 26 
20 MGR ออนไลน์ สรุปเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล ำปำง มี 5 ผู้สมัคร ไร้เงำ พท.แชมป์เก่ำตำมคำด 27 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพ่ือไทยวิจำรณ์กันเองยับ! ข้อง'พินิจ'ถอนตัวนำทีสุดท้ำย ขุดอดีตเคยจะทิ้่งพรรค 28 
22 LINE TODAY  "พินิจ" ถอนตัว พท.ทิ้งล ำปำง 29 
23 เดลินิวส์ออนไลน์ "พินิจ"ยังท ำใจไม่ได้เสียลูกชำยถอนตัว!!เลือกตั้งซ่อม"ล ำปำง"    31 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
24 คมชัดลึกออนไลน์ "เพ่ือไทย"หมอบเลือกซ่อมล ำปำง สัญญำณเลือดไหลไม่หยุด! 32 
25 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เพ่ือไทย' ถอนตัวเลือกซ่อมล ำปำง 'พลังประชำรัฐ' ฉลุยไร้คู่แข่ง 35 
26 ไทยโพสต์ออนไลน์ พท.ข้องใจ 'พินิจ' ถอนตัวกะทันหัน เลือก ส.ส.ล ำปำง 36 
27 ไทยรัฐออนไลน์ “พินิจ” โดดหนี เพ่ือไทย วืดเลือกตั้งซ่อมล ำปำง 40 
28 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'พรรคก้ำวไกล' แจงเหตุส่งตัวแทนลงเลือกตั้งซ่อมล ำปำงไม่ได้ 41 
29 ข่ำวสดออนไลน์ ก้ำวไกล ลุยยื่น ปธ.สภำชงศำล รธน. ถอดถอน ธรรมนัส พ้น ส.ส. 42 
30 มติชนออนไลน์ ‘ก้ำวไกล’ ติดขัดข้อ กม.ท ำส่งผู้สมัครล ำปำงไม่ทัน  44 
31 มติชนออนไลน์ “พิธำ”อดเข้ำสภำ เตรียมผ่ำตัดต้นคอ ยัน ส.ส.ก้ำวไกล ตั้งใจเต็มที่ 

รักษำประโยชน์ชำติ 
46 

32 มติชนออนไลน์ ‘ชัยธวัช’ แจง 2 เหตุผล ก้ำวไกล ส่งตัวแทนลงเลือกตั้งซ่อมล ำปำงไม่ได้   48 
33 Mcot ออนไลน์ พรรคก้ำวไกลแจงไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล ำปำง 49 
34 คมชัดลึกออนไลน์ "ก้ำวไกล" แจง 2 เหตุผล ส่งตัวแทนลงเลือกตั้งซ่อมล ำปำงไม่ได้   50 
35 คมชัดลึกออนไลน์ "แรมโบ้" จัดทีมวอร์รูมนอกสภำฯตดิตำมกำรประชุม พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้ำนล้ำน 51 
36 แนวหน้ำออนไลน์ 'จตุพร'เชื่อตั้งพรรคใหม่ไม่แก้รธน.ปญัหำไม่จบ 53 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ทักษิณไม่จ ำ สิ้นยุคพรรคเถ้ำแก่ 55 
2 ข่ำวสดออนไลน์ ผลงำน กำรเมือง จำก #ส.ว.มไีว้ท ำไม ประเด็น “สังคม” 56 
3 ไทยรัฐออนไลน์ วิเครำะห์กำรเมือง : ณ จุดที่ยังลิขิตเองได้ 58 
4 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณำธิกำร : สู่กำรเมืองที่ร้อนแรง 60 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ฝ่ำยค้ำนต้องแก้ตัว 61 
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วันที่ 27 พฤษภำคม 2563 นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน นายฐิติพล ทศรฐ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดล าปาง  พร้อมด้วยผู้บริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดล ำปำง จัดท ำโครงกำรสร้ำงกลไกในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งกำรเลือกตั้ง กิจกรรมกำรเลือกตั้งเชิงสมำนฉันท์ 
ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แทนต ำแหน่งที่ว่ำง เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยเลือกตั้งให้กับผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำปำง  
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มกจิกรรมการเลอืกตัง้เชงิสมานฉนัทก์ารเลอืกตัง้ ส.ส. จงัหวดัล าปาง          

เขตเลอืกตัง้ที ่4 แทนต าแหนง่ทีว่า่ง 
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ขัน้ตอนการลงคะแนนเลอืกตัง้ ส.ส. จงัหวดัล าปาง           
เขตเลอืกตัง้ที ่4 แทนต าแหนง่ทีว่า่ง 
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26 พ.ค. 63  

“พินิจ จันทรสุรินทร”์ พรรคเพื่อไทยถอยทัพ 
 ถอนตัวลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง 

 
 
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 เวลำ 08.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของกำรรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล ำปำง  

แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ที่ศำลำประชำคม ที่ว่ำกำร อ.สบปรำบ บรรยำกำศค่อนข้ำงเงียบเหงำ ตั้งแต่ช่วงเช้ำมีเพียงเจ้ำหน้ำที่ 
กกต.เขต 4 ประจ ำอยู่สถำนที่รับสมัคร ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เพ่ือตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้ำมำยังสถำนที่รับสมัคร
เท่ำนั้น โดยมี พล.ต.ต.อนุชำ อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จ.ล ำปำง เดินทำงมำตรวจดูควำมเรียบร้อย พร้อมกับ นำยพนมพร ตุ้ย
กำศ นอภ.สบปรำบ ประธำน กกต.ประจ ำเขตเลือกตั้งที่ 4 พ.ต.อ.ศรำวุธ วะเท ผกก.สภ.สบปรำบ กกต.เขตเลือกตั้งที่ 4 
มีก ำลังเจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมสงบเรียบร้อยอย่ำงพร้อมเพรียง 

ทั้งนี้ มีกระแสข่ำวว่ำ นำยพินิจ จันทรสุรินทร์ จะเดินทำงมำลงสมัครในนำมของพรรคเพ่ือไทย ในช่วงเช้ำของ
วันสุดท้ำยนี้ด้วย แต่จนถึงเวลำ 12.00 น. ยังไม่มีผู้สมัครจำกพรรคเพ่ือไทยเดินทำงมำแต่อย่ำงใด มีเพียงผู้สมัครจำก
พรรคเศรษฐกิจใหม่ คือ น.ส.ปทิตตำ ชัยมูลชื่น มำสมัครเป็นคนที่ 5 และได้เบอร์ 5 ไป 

ต่อมำผู้สื่อข่ำวได้รับกำรยืนยันจำก นำยกิตติกร โล่ห์สุนทร ส.ส.เขต 1 ล ำปำง พรรคเพ่ือไทย ว่ำนำยพินิจ 
จันทรสุรินทร์ ถอนตัวจำกกำรสมัครในครั้งนี้แล้ว และทำงพรรคเพ่ือไทยไม่ได้ส่งใครลงสมัครแทน โดยไม่ได้บอกเหตุผล
แต่อย่ำงใด พร้อมกันนี้ได้มีข่ำวจำก นำยทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อ ำนวยกำร พรรคเพื่อไทย ออกมำให้สัมภำษณ์ว่ำ นำยพินิจ 
จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล ำปำง โดยให้เหตุผลว่ำลูกชำยเพ่ิงเสียชีวิตไป และตนเองมีอำยุมำกแล้วเท่ำนั้น 
รวมทั้งให้พรรคเสรีรวมไทย ซึ่งส่ง ร.ต.ท. สมบูรณ์ กล้ำผจญ ลงสมัครในสนำมนี้เป็นตัวแทนของพรรคฝ่ำยค้ำนสู้ศึก
เลือกตั้งแทน 

ส ำหรับกำรรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล ำปำง ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.63 ที่ผ่ำนมำ จนถึงช่วงเที่ยงของวันที่ 
26 พ.ค.63 ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของกำรเปิดรับสมัคร มีผู้มำสมัครแล้วจ ำนวน 5 คน คือ เบอร์ 1 นำยวัฒนำ สิทธิวัง สังกัด
พรรคพลังประชำรัฐ เบอร์ 2 ร.ต.ท. สมบูรณ์ กล้ำผจญ สังกัดพรรคเสรีรวมไทย เบอร์ 3 นำยอ ำพล ค ำศรีวรรณ สังกัด
พรรคพลังท้องถิ่นไท เบอร์ 4 นำยองอำจ สินอนันต์เศษฐ์ สังกัดพรรคไทรักธรรม และเบอร์ 5 น.ส.ปทิตตำ ชัยมูลชื่น 
สังกัดพรรคเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งคำดว่ำจะมีผู้มำสมัครเพ่ิมเติมอีก ก่อนจะถึงช่วงเวลำปิดรับสมัครในเวลำ 16.30 น. ซึ่ง
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีมติก ำหนด ให้วันเลือกตั้งเป็นวันเสำร์ที่ 20 มิ.ย.63 ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล ำปำง 
ประกอบด้วย 5 อ ำเภอ คือ เกำะคำ เสริมงำม สบปรำบ เถิน และแม่พริก รวม 29 ต ำบล 291 หมู่บ้ำน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ทั้งหมด 163,530 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 321 หน่วย 
อ้ำงอิง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1358372/ 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1358372/
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ปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ล าปาง '5 พรรคการเมือง' ลงชิงเก้าอี ้

 
 
ปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ล าปาง มี 5 ผู้สมัครลงชิงเก้าอ้ี ไร้เงา "ส.ส.เพื่อไทย" เจ้าของพ้ืนที่เดิม 
เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 ที่ห้องประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอสบปรำบ จ.ล ำปำง ซึ่งเป็นสถำนที่รับสมัครสมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎรจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง โดยก ำหนดเปิดรับสมัครระหว่ำงวันที่ 22 – 26 พ.ค.63 
และก ำหนดวันเลือกตั้งในวันเสำร์ที่ 20 มิ.ย.63  

กกต.ได้สรุปผลกำรเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ล าปาง มีผู้สมัครจ ำนวนทั้งสิ้น 5 คน จำก 5 พรรคกำรเมือง
ประกอบด้วย 
 นำยวัฒนำ สิทธิวัง ผู้สมัครพรรคพลังประชำรัฐ หมำยเลข 1 
 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ จำกพรรคเสรีรวมไทย หมำยเลข 2 
 นำยอ ำพล ค ำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท หมำยเลข 3 
 นำยองอำจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม หมำยเลข 4 
 น.ส.ปทิตตำ ชัยมูลชื่น พรรคเศรษฐกิจใหม่ หมำยเลข 5 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในส่วนขอพรรคเพื่อไทยที่เป็นเจ้ำของพ้ืนที่ ก่อนหน้ำนี้มีรำยงำนข่ำวว่ำ นำยพินิจนำยพินิจ 
จันทรสุรินทร์บิดำของนำยอิทธิรัตน์จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ที่เสียชีวิต จะไปยื่นสมัครในวันสุดท้ำยของกำรรับสมัครแต่
ปรำกฏว่ำ ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร นำยพินิจไม่ได้เดินทำงไปสมัคร ท ำให้ไม่มีผู้สมัครของพรรคเพ่ือ
ไทย ลงแข่งขันเพื่อรักษำ เก้ำอ้ีส.ส.ในเขตเลือกตั้งนี้ 

ทั้งนี้ ทำงพรรคเพ่ือไทย แถลงเหตุผลว่ำ นำยพินิจ ไม่ประสงค์ลงรับสมัคร เนื่องจำกยังอยู่ระหว่ำงกำรสูญเสีย
บุตรชำย ประกอบกับมีอำยุมำกจึงไม่อยำกลงรับสมัครเลือกตั้ง และทำงพรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำพรรคเสรีรวมไทยได้ส่ง
ผู้สมัครแล้ว จึงถือว่ำเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ำยค้ำนในกำรสู้ศึกเลือกตั้งเขต 4 ล ำปำง ที่จะมีกำรเลือกตั้งใน วันเสำร์ที่ 20 
มิถุนำยนนี้ 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882377  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882377
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'สมพงษ์' เผย 'พินิจ' ถอนตัว เพราะไม่สบายใจ 

 
"สมพงษ์" รับหาผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมล าปางไม่ทัน เผย 'พินิจ' ถอนตัวเพราะไม่สบายใจ 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่ำวถึงกรณี นายพินิจ จันทรสุรินทร์ แคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส. 

พรรคเพ่ือไทย ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง เขต 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ว่ำ พรรคเพ่ือไทยได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ของกฎหมำยในกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครบถ้วนถูกต้อง สำมำรถไปยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันแรกของกำรเปิดรับสมัคร 
นำยพินิจเองก็แสดงควำมพร้อมในกำรลงรักษำพ้ืนที่และดูแลพี่น้องประชำชนชำวเขต 4 ล ำปำง แต่พอถึงวันสมัคร นำย
พินิจ รู้สึกไม่สบำยใจ เพรำะยังคงโศกเศร้ำเสียใจ และท ำใจเรื่องกำรสูญเสียบุตรชำยยังไม่ได้ ประกอบกับประเมินว่ำ
รัฐบำลไปต่อล ำบำก อำยุสภำอำจเหลือไม่มำก และต้องเผชิญกับกำรใช้อ ำนำจรัฐสำรพัดรูปแบบ 

นำยสมพงษ์ ระบุว่ำ ทั้งนี้ ที่ส ำคัญ คือ นำยพินิจ มีควำมประสงค์จะลงสมัคร นำยก อบจ. ซึ่งต้องลงแข่งขันใน
อีกไม่กี่เดือน และได้ยื่นควำมจ ำนงค์แจ้งให้พรรคทรำบไปแล้วก่อนหน้ำนี้  จึงตัดสินใจขอเว้นวรรคกำรเลือกตั้งในครั้งนี้
ไปก่อน ทั้งนี้ นำยพินิจยังคงท ำงำนกำรเมืองต่อไป โดยสนใจท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่นเพ่ือรับใช้พ่ีน้องประชำชนชำว
ล ำปำง เมื่อพรรคได้ทรำบก็เข้ำใจ และเห็นว่ำไม่มีใครที่เหมำะสมจะมำทดแทนได้ในเวลำนี้ จึงไม่สำมำรถส่งตัวแทนของ
พรรคลงสมัครได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882381 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882381


 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 9 

 

 

 

26 May 2020 12:26 น. 

เพื่อไทย ถอนตัว ไม่สู้ศึกเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง  

 
“พินิจ” ผู้สมัครส.ส.เพื่อไทย ถอนตัว ไม่สมัครสู้ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปางเขต 4 เหตุ เพิ่งสูญเสียลูกชาย 

ดัน “เสรีรวมไทย” ตัวแทนฝ่ายค้าน 
เลือกตั้งซ่อมส.ส.ล ำปำง เขต 4 ที่ก ำลังจะมีขึ้น ถือเป็นสนำมส ำคัญที่พรรคกำรเมืองหมำยมั่นปั้นมือจะต้องช่วง

ชิงเก้ำอ้ี ส.ส.พ้ืนที่นี้ให้ได้ โดยเฉพำะพรรคเพ่ือไทยเจ้ำของพ้ืนที่เดิม หลังจำกท่ีนำยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.พรรคได้
เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคมที่ผ่ำนมำ ล่ำสุดพรรคเพ่ือไทยต้องอกหักเมื่อนำยพินิจ จันทรสุรินทร์ ผู้สมัครส.ส.ของ
พรรค ซึ่งเป็นบิดำของนำยอิทธิรัตน์ ประกำศไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ 

นำยทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อ ำนวยกำรพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีมีกระแสข่ำวระบุนำยพินิจ จันทรสุ
รินทร์ แคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส. จำกพรรคเพ่ือไทย จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขต 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงว่ำ 
นำยพินิจได้แจ้งมำยังพรรคว่ำไม่ประสงค์ลงสมัคร ส.ส.ในครั้งนี้ เนื่องจำกเพ่ิงเสียลูกชำยไป ประกอบกับอำยุมำกแล้ว จึง
ไม่อยำกลงสมัครรับเลือกตั้ง 

อย่ำงไรก็ตำม ก่อนหน้ำนี้พรรคเสรีรวมไทย ได้ประกำศส่งผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรำจึงถือว่ำผู้สมัครจำก
ทำงพรรคเสรีรวมไทยเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ำยค้ำนในกำรสู้ศึกเลือกตั้งเขต 4 ล ำปำง ในครั้งนี้ 

ส ำหรับนำยพินิจ ปัจจุบันอำยุ 83 ปี อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเคยเป็นส.ส.ล ำปำง
หลำยสมัย ขณะที่มีรำยงำนเบื้องต้นว่ำ มีผู้สมัครจำกพรรคต่ำงๆเดินทำงมำลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว 4 พรรค ได้แก่ นำย
วัฒนำ สิทธิวัง ผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐ, ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ ผู้สมัครจำกพรรคเสรีรวมไทย,นำยอ ำพล ค ำ
ศรีวรรณ ผู้สมัครจำกพรรคพลังท้องถิ่นไท และนำยองอำจ สินอนันต์เศรษฐ์ ผู้สมัครจำกพรรคไทรักธรรม   
 

อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/435919 
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เพื่อไทยแตก เมินส่ง เลือกตั้งซ่อม ล าปาง 

 
"เพื่อไทย" ยัน ไม่ส่งเลือกตั้งซ่อมล าปาง เขต 4  อ้าง ขาดความพร้อม และเพิ่งสูญเสียบุตรชาย 

          ผู้อ ำนวยกำรพรรคเพื่อไทย นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ให้สัมภำษณ์ยืนยันว่ำ อดีต ส.ส.ล ำปำง พรรคเพ่ือไทย นาย
พินิจ จันทรสุรินทร์ จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ เนื่องจำกปัญหำด้ำนสุขภำพ และควำมพร้อมทำงจิตใจ ภำยหลัง
จำกเพ่ิงสูญเสียบุตรชำย นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ไป  ส่วนตัวได้แจ้งควำมจ ำนงค์มำยังพรรคเพ่ือไทยแล้ว ส่วนทำง
พรรคจะส่งใครลงหรือไม่นั้น ก็ถือว่ำเป็นดุลยพินิจของพรรค 
          ส่วนทำงครอบครัวจันทรสุรินทร์นั้น ทุกคนก็มีต ำแหน่งทำงกำรเมืองครบแล้ว ทั้ง ส.ส และ นำยกเทศมนตรี  แต่
หลักๆเหตุผล คือ ไม่ได้เตรียมกำรไว้ล่วงหน้ำ หลังจำกท่ีเสียนำยอิทธิรัตน์  
          ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำพรรคเพ่ือไทย ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรเพ่ือไทยไม่ส่งผู้สมัคร เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง 
ทั้งๆท่ีกำรเลือกตั้งครั้งท่ีผ่ำนมำ เพ่ือไทยยกจังหวัด รอบนี้จับตำมองว่ำจะโอนคะแนนให้เสรีรวมธรรมหรือไม่ 
          นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่ำวถึงกรณี นายพินิจ จันทรสุรินทร์ แคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส. 
พรรคเพื่อไทย ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ว่ำ พรรคเพ่ือไทยได้ด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนของกฎหมำยในกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครบถ้วนถูกต้อง สำมำรถไปยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันแรกของกำรเปิดรับ
สมัคร นำยพินิจ เองก็แสดงควำมพร้อมในกำรลงรักษำพ้ืนที่และดูแลพ่ีน้องประชำชนชำวเขต 4 ล ำปำง แต่พอถึงวัน
สมัคร นำยพินิจ รู้สึกไม่สบำยใจ เพรำะยังคงโศกเศร้ำเสียใจ และท ำใจเรื่องกำรสูญเสียบุตรชำยยังไม่ได้ ประกอบกับ
ประเมินว่ำรัฐบำลไปต่อล ำบำก อำยุสภำอำจเหลือไม่มำก และต้องเผชิญกับกำรใช้อ ำนำจรัฐสำรพัดรูปแบบ แต่ที่ส ำคัญ 
นำยพนิิจ มีควำมประสงค์จะลงสมัคร นำยก อบจ. ซึ่งต้องลงแข่งขันในอีกไม่กี่เดือน และได้ยื่นควำมจ ำนงค์แจ้งให้พรรค
ทรำบไปแล้วก่อนหน้ำนี้  จึงตัดสินใจขอเว้นวรรคกำรเลือกตั้งในครั้งนี้ไปก่อน ทั้งนี้ นำยพินิจยังคงท ำงำนกำรเมืองต่อไป 
โดยสนใจท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่นเพ่ือรับใช้พ่ีน้องประชำชนชำวล ำปำง เมื่อพรรคได้ทรำบก็เข้ำใจ และเห็นว่ำไม่มีใครที่
เหมำะสมจะมำทดแทนได้ในเวลำนี้ จึงไม่สำมำรถส่งตัวแทนของพรรคลงสมัครได้ 
         "กำรเลือกตั้งมีแพ้มีชนะได้ แต่หัวใจส ำคัญคือกำรอำสำรับใช้พี่น้องประชำชน เรำตั้งใจสู้เต็มที่เพ่ือดูแลรับใช้พี่น้อง
ประชำชนต่อไป แต่เกิดเหตุสุดวิสัยและต้องเคำรพกำรตัดสินใจของนำยพินิจ" นำยสมพงษ์ กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/431925?adz= 
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26 พฤษภำคม 2563 - 14:19 น. 

ศึกรถม้า "บิ๊กป้อม" คึก ค่ายแม้วหมอบ 

 
พลันที่เพ่ือไทยถอย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็โล่งอก เพรำะสนำมล ำปำง เขต 4 ตระกูล "จันทรสุรินทร์" 

ผูกขำดมำนำนกว่ำ 4 ทศวรรษ 
          หลำยคนรู้สึกงงงวยเป็นที่สุด เมื่อทรำบข่ำว “พินิจ จันทรสุรินทร์” โยนผ้ำยอมถอย ก่อนขึ้นสังเวียนชกไม่กี่นำที 
ท ำเอำพรรคเพ่ือไทยตั้งตัวไม่ทันในกำรที่จะหำผู้สมัคร ส.ส.ลงแทน รวมถึงพรรคก้าวไกล (พรรคอนาคตใหม่) ที่ได้
คะแนนล ำดับที่ 3 
          วันที่ 26 พ.ค.2563 เป็นวันสุดท้ำยที่ กกต.ล ำปำง เปิดรับสมัคร ส.ส.ล ำปำง เขต 4 ที่ศำลำประชำคม อ.สบ
ปรำบ ซึ่งเป็นกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทน อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ที่เสียชีวิตกระทันหัน  
"พินิจ" ถอนตัวแบบมีปริศนา 
           เขต 4 ล ำปำง ประกอบด้วย อ.เกำะคำ, อ.เสริมงำม ,อ.สบปรำบ,อ.แม่พริก และอ.เถิน โดยผลเลือกตั้ง 24 มี.ค.
2562  
          อันดับที่ 1 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพ่ือไทย 42,984 คะแนน  
          อันดับที่ 2 วัฒนำ สิทธิวัง พรรคพลังประชำรัฐ 30,368 คะแนน  
          อันดับที่ 3 พิมดำรำ ศิริสลุง พรรคอนำคตใหม่ 26,471 คะแนน 
          อันดับที่ 4 สุนี สมมี พรรคภูมิใจไทย 4,243 คะแนน 
          ถ้ำดูจำกสถิติเดิม พรรคเพื่อไทยมีโอกำสชนะสูง แต่เมื่อพรรคเพ่ือไทย ไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส.ลงเลือกตั้งซ่อม พรรค
พลังประชารัฐ ย่อมได้เปรียบขึ้นมำทันที 
          แม้ตัวแทนพรรคเพ่ือไทย จะประกำศว่ำ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเสรีรวมไทย จะเป็น
ตัวแทนพรรคฝ่ำยค้ำนในสนำมเลือกตั้งซ่อม แต่ผลคะแนนของพรรคเสรีรวมไทยหนที่แล้ว ได้แค่ 2,466 คะแนนเท่ำนั้น 
          บิ๊กป้อมการันตี 
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          หลังทรำบ กกต.ก ำหนดวันเลือกตั้ง พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และประธำนยุทธศำสตร์
พรรคพลังประชำรัฐ ได้ประกำศทันทีว่ำจะส่ง “วัฒนา สิทธิวัง” อดีตผู้สมัคร ส.ส.ล าปาง เขต 4 พรรคพลังประชำรัฐ 
ลงสนำมแก้มืออีกหน 
         “วัฒนำ” เป็น ส.อบจ.ล ำปำง เขต อ.เกำะคำ มำหลำยสมัย และมีดีกรีเป็นรองประธำนสภำ อบจ.ล ำปำง 
          ในวันที่ วัฒนา สิทธิวัง เดินทำงไปยื่นใบสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง ปรำกฏว่ำ ส.ส.ก๊วนของ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรฯ มำให้ก ำลังใจเต็มพิกัด 
"วัฒนา สิทธิวัง" พรรคพลังประชารัฐ 
          ทีม ส.ส.พลังประชำรัฐในวันนั้น น ำโดยมือขวำผู้กอง-บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ , ไผ่ ลิกค์ ส.ส.
ก ำแพงเพชร ,เอกรำช ช่ำงเหลำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ , สุรชำติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร,ภำคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตำก และจีร
เดช ศรีวิรำช ส.ส.พะเยำ 
          ธรรมนัสลุย 
          ก่อนวันเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2563 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ เดินทำง
ไปมอบเอกสำรส ำคัญ สปก. 4-01 ให้รำษฎรในพ้ืนที่ อ.เกำะคำ และ อ.เสริมงำม โดยสถำนที่จัดงำนคือลำนร่มเย็น วัด
นำแก้วตะวันออก ต.นำแส่ง อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง 
          วัดนำแก้วตะวันออก เป็นวัดประจ ำตระกูล “จันทรสุรินทร์” ยำมที่ประมุขดอยเงิน-พินิจ จะจัดงำนส ำคัญๆ ก็
จะใช้ที่ลำนวัดแห่งนี้เป็นสถำนที่รวมพลผู้คน 
          อีกอย่ำง “บ้ำนดอยเงิน” อยู่ในเขต ต.นำแส่ง และนำยก อบต.นำแส่ง ชื่อ ชวนิต จันทรสุรินทร์ ลูกชำยคนโต
ของพินิจ 
          เพียงแค่เห็น “ธรรมนัส” เหยียบถิ่นดอยเงิน หัวคะแนนเพ่ือไทยก็เริ่มวิจำรณ์กันบ้ำงแล้ว เพรำะพินิจ เจ้ำพ่อ
ดอยเงินเงียบจนผิดปกติ 
ทีมผู้กองธรรมนัส มาเต็มพิกัด 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/431933?adz= 
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วันอังคำร ท่ี 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 14.23 น. 

‘เสรีรวมไทย’หวังเดียวฝ่ายค้าน! โค้งสุดท้าย 5 พรรคสมัครชิงเก้าอี้ ส.ส.ล าปาง 

 
  ‘เสรีรวมไทย’หวังเดียวฝ่ายค้าน! โค้งสุดท้าย 5 พรรคสมัครชิงเก้าอ้ีส.ส.ล าปาง 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำก จ.ล ำปำง ว่ำ วันที่ 26 พฤษภำคม 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของกำรรับสมัครเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.เขต 4 ล ำปำง แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ปรำกฏว่ำที่ศำลำประชำคม ที่ว่ำกำรอ ำเภอสบปรำบ ซึ่งเป็นสถำนที่รับสมัคร 
บรรยำกำศค่อนข้ำงเงียบเหงำ ตั้งแต่ช่วงเช้ำมีเพียงเจ้ำหน้ำที่กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เขต 4 ประจ ำอยู่ที่สถำนที่รับ
สมัคร ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เพ่ือตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้ำมำยังสถำนที่รับสมัครเท่ำนั้น 

ต่อมำมีกระแสข่ำวว่ำ นำยพินิจ จันทรสุรินทร์ จะลงสมัครในนำมของพรรคเพื่อไทย แต่จนถึงเวลำ 12.00 น. ยัง
ไม่มีผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทยเดินทำงมำสมัครแต่อย่ำงใด มีเพียงผู้สมัครจำกพรรคเศรษฐกิจใหม่ คือ น.ส.ปทิตตำ ชัยมูล
ชื่น มำสมัครเป็นคนที่ 5 และได้เบอร์ 5 ไป 

ด้ำนนำยกิตติกร โล่ห์สุนทร ส.ส.เขต 1 ล ำปำง พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่ำ นำยพินิจ ได้ถอนตัวจำกกำรสมัครใน
ครั้งนี้แล้ว และทำงพรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งใครลงสมัครแทน 

 ส ำหรับกำรรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล ำปำง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ จนถึงช่วงเที่ยง
ของวันที่ 26 พฤษภำคม 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของกำรเปิดรับสมัคร มีผู้มำสมัครแล้วจ ำนวน 5 คน  คือ เบอร์ 1 นำย
วัฒนำ สิทธิวัง สังกัดพรรคพลังประชำรัฐ , เบอร์ 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ สังกัดพรรคเสรีรวมไทย , เบอร์ 3 นำยอ ำ
พล ค ำศรีวรรณ สังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท , เบอร์ 4 นำยองอำจ สินอนันต์เศษฐ์ สังกัดพรรคไทรักธรรม และเบอร์ 5 
น.ส.ปทิตตำ ชัยมูลชื่น สังกัดพรรคเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งคำดว่ำจะมีผู้มำสมัครเพ่ิมเติมอีกก่อนจะถึงช่วงเวลำปิดรับสมัครใน
เวลำ 16.30 น. 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีมติก ำหนดให้วันเลือกตั้งเป็นวันเสำร์ที่ 20 มิถุนำยน 2563 โดยในเขต
เลือกตั้งที่ 4 จ.ล ำปำง ประกอบด้วย 5 อ ำเภอ คือ เกำะคำ เสริมงำม สบปรำบ เถิน และแม่พริก รวม 29 ต ำบล 291 
หมู่บ้ำน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 163,530 คน 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/495157  

https://www.naewna.com/politic/495157
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วันอังคำร ท่ี 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 15.16 น. 

เพื่อไทย ถอยกรูด! หมดสภาพสุดวิสัย เคารพการตัดสินใจของ ‘พินิจ’ 

 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2563 นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณี นำยพินิจ จันทรสุ

รินทร์ แคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพ่ือไทย ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง เขต 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ว่ำ พรรคเพ่ือ
ไทยได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยในกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครบถ้วนถูกต้อง สำมำรถไปยื่นสมัครได้ตั้งแต่
วันแรกของกำรเปิดรับสมัคร นำยพินิจ เองก็แสดงควำมพร้อมในกำรลงรักษำพ้ืนที่และดูแลพ่ีน้องประชำชนชำวเขต 4 
ล ำปำง แต่พอถึงวันสมัคร นำยพินิจ รู้สึกไม่สบำยใจ เพรำะยังคงโศกเศร้ำเสียใจ และท ำใจเรื่องกำรสูญเสียบุตรชำยยัง
ไม่ได้ ประกอบกับประเมินว่ำ รัฐบำลไปต่อล ำบำก อำยุสภำอำจเหลือไม่มำก และต้องเผชิญกับกำรใช้อ ำนำจรัฐสำรพัด
รูปแบบ แต่ที่ส ำคัญ นำยพินิจ มีควำมประสงค์จะลงสมัคร นำยก อบจ. ซึ่งต้องลงแข่งขันในอีกไม่กี่เดือน และได้ยื่นควำม
จ ำนงแจ้งให้พรรคทรำบไปแล้วก่อนหน้ำนี้  จึงตัดสินใจขอเว้นวรรคกำรเลือกตั้งในครั้งนี้ไปก่อน 

“นำยพินิจยังคงท ำงำนกำรเมืองต่อไป โดยสนใจท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่นเพ่ือรับใช้พ่ีน้องประชำชนชำวล ำปำง 
เมื่อพรรคได้ทรำบก็เข้ำใจ และเห็นว่ำไม่มีใครที่เหมำะสมจะมำทดแทนได้ในเวลำนี้ จึงไม่สำมำรถส่งตัวแทนของพรรคลง
สมัครได้ กำรเลือกตั้งมีแพ้มีชนะได้ แต่หัวใจส ำคัญคือกำรอำสำรับใช้พ่ีน้องประชำชน เรำตั้งใจสู้เต็มที่เพ่ือดูแลรับใช้พ่ี
น้องประชำชนต่อไป แต่เกิดเหตุสุดวิสัยและต้องเคำรพกำรตัดสินใจของนำยพินิจ” นำยสมพงษ์ กล่ำว 
 
อ้ำงถึง : https://www.naewna.com/politic/495191 
  

https://www.naewna.com/politic/495191
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26 พ.ค. 63 | 15:16 น.  

พท.เคารพการตัดสินใจ “พินิจ” ไม่ลง ส.ส.ล าปาง 

 
พรรคเพื่อไทย 26 พ.ค.-หน.เพื่อไทยแจงเหตุไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง เคารพการตัดสินใจ 

“พินิจ” สนใจลงนายกฯอบจ.มากกว่า  
นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณีนำยพินิจ จันทรสุรินทร์ แคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส.

พรรคเพื่อไทยไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง เขต 4 แทนต ำแหน่งทีว่่ำง ว่ำ พรรคเพ่ือไทยด ำเนินกำรตำมข้ันตอนของ
กฎหมำยในกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครบถ้วนถูกต้อง สำมำรถไปยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันแรกของกำรเปิดรับสมัคร ซึ่ง
นำยพินิจแสดงควำมพร้อมลงรักษำพ้ืนที่และดูแลพ่ีน้องประชำชนชำวเขต 4 ล ำปำง แต่เมื่อถึงวันรับสมัคร นำยพินิจรู้สึก
ไม่สบำยใจ เพรำะยังคงโศกเศร้ำเสียใจ ยังท ำใจเรื่องสูญเสียบุตรชำยไม่ได้  
หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ จำกกำรประเมินว่ำรัฐบำลไปต่อล ำบำก อำยุสภำอำจเหลือไม่มำก และต้องเผชิญกับกำร
ใช้อ ำนำจรัฐสำรพัดรูปแบบ ที่ส ำคัญนำยพินิจมีควำมประสงค์จะลงสมัคร นำยกองค์กำรบริหำรส่ วนจังหวัด(อบจ.) ซึ่ง
ต้องแข่งขันในอีกไม่กี่เดือน และได้ยื่นควำมจ ำนงค์แจ้งให้พรรคทรำบไปก่อนหน้ำนี้แล้ว จึงตัดสินใจขอเว้นวรรคกำร
เลือกตั้งครั้งนี้ไปก่อน  

“นำยพินิจสนใจท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่น เพ่ือรับใช้พ่ีน้องประชำชนชำวล ำปำง เมื่อพรรคทรำบก็เข้ำใจ และเห็น
ว่ำไม่มีใครเหมำะสมจะมำแทนได้ในเวลำนี้ จึงไม่ส่งตัวแทนของพรรคลงสมัคร กำรเลือกตั้งมีแพ้มีชนะได้ แต่หัวใจส ำคัญ
คือกำรอำสำรับใช้พ่ีน้องประชำชน เรำตั้งใจสู้เต็มที่เพ่ือดูแลรับใช้พ่ีน้องประชำชนต่อไป แต่เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ก็ต้อง
เคำรพกำรตัดสินใจของนำยพินิจ”  นำยสมพงษ์ กล่ำว.-ส ำนักข่ำวไทย  
 
อ้ำงถึง : https://www.mcot.net/view/5eccd05de3f8e40af14444ee 
  

https://www.mcot.net/view/5eccd05de3f8e40af14444ee
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เผยแพร:่ 26 พ.ค. 2563 15:49   ปรับปรุง: 26 พ.ค. 2563 16:45   โดย: ผู้จดักำรออนไลน์  

พท.เผย “พินิจ” ถอนตัวเลือกตั้งซ่อมล าปาง ยังท าใจไม่ได้ที่เสียลูกชาย  
จ่อลงการเมืองท้องถิ่น 

 
หัวหน้าเพื่อไทย แจง “พินิจ” ท าใจลูกชายเสียชีวิตไม่ได้ และสนลงการเมืองท้องถิ่นมากกว่า จึงเว้นวรรค

ไม่ลงเลือกตั้งซ่อมล าปาง พรรคเคารพการตัดสินใจ ก้าวไกลรับเสียดายส่งคนลงแทนไม่ได้ 
วันนี้ (26 พ.ค.) นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณีที่นำยพินิจ จันทรสุรินทร์ ซึ่งได้รับ

คัดเลือกให้เป็นผู้สมัคร ส.ส.ล ำปำง เขต 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงในนำมพรรคเพื่อไทย ก่อนตัดสินใจแจ้งว่ำจะไม่ลงสมัครรับ
เลือกตั้งในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร ว่ำพรรคเพ่ือไทยได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยในกำรส่ง
ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครบถ้วนถูกต้องทุกประกำร และสำมำรถไปยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันแรกของกำรเปิดรับสมัครแล้ว นำย
พินิจเองก็แสดงควำมพร้อมในกำรลงรักษำพ้ืนที่และดูแลพี่น้องประชำชนชำวเขต 4 จ.ล ำปำง แทนนำยอิทธิรัตน์ จันทรสุ
รินทร์ อดีต ส.ส.ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นบุตรชำยที่เพ่ิงเสียชีวิตไป แต่พอถึงวันสมัคร นำยพินิจรู้สึกไม่สบำยใจเพรำะยังคงโศกเศร้ำ
เสียใจ และท ำใจเรื่องกำรสูญเสียบุตรชำยยังไม่ได้ ประกอบกับประเมินว่ำรัฐบำลไปต่อล ำบำก อำยุสภำอำจเหลือไม่มำก 
และต้องเผชิญกับกำรใช้อ ำนำจรัฐสำรพัดรูปแบบ และที่ส ำคัญนำยพินิจมีควำมประสงค์จะลงสมัคร นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่คำดว่ำจะมีกำรเลือกตั้งในอีกไม่กี่เดือนข้ำงหน้ำ และได้ยื่นควำมจ ำนงแจ้งให้พรรคทรำบไป
แล้วก่อนหน้ำนี้ จึงตัดสินใจขอเว้นวรรคกำรเลือกตั้งในครั้งนี้ไปก่อน ทั้งนี้ นำยพินิจยังคงท ำงำนกำรเมืองต่อไป โดยสนใจ
ท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่นเพ่ือรับใช้พ่ีน้องประชำชนชำวล ำปำง เมื่อพรรคได้ทรำบก็เข้ำใจ และเห็นว่ำไม่มีใครที่เหมำะสม
จะมำทดแทนได้ในเวลำนี้ จึงไม่สำมำรถส่งตัวแทนของพรรคลงสมัครได้ 

“กำรเลือกตั้งมีแพ้มีชนะได้ แต่หัวใจส ำคัญคือกำรอำสำรับใช้พ่ีน้องประชำชน เรำตั้งใจสู้เต็มที่เพ่ือดูแลรับใช้พ่ี
น้องประชำชนต่อไป แต่เกิดเหตุสุดวิสัยและต้องเคำรพกำรตัดสินใจของนำยพินิจ” นำยสมพงษ์กล่ำว 

ด้ำนนำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำพรรคก้ำวไกลไม่สำมำรถส่ง
ตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ได้ เนื่องจำกเหตุผล 2 ประกำรส ำคัญ คือ  

1. สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่ย้ำยมำจำกอดีตพรรคอนำคตใหม่ หลังจำกถูกค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนุญสั่งยุบ
พรรค หำกนับจำกวันที่สมัครถึงปัจจุบันยังไม่มีใครเป็นสมำชิกเกิน 90 วันตำมที่กฎหมำยก ำหนด และ  
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2. กำรส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง พรรรคจ ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งคณะกรรมกำรชุดนี้ต้องมี
ที่มำจำกกำรประชุมใหญ่ของพรรค แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ท ำให้ไม่สำมำรถจัดประชุมและเลือก
คณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวได้ อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกนี้พรรคก้ำวไกลจะเร่งให้มีกำรประชุมใหญ่เพ่ือให้สำมำรถมี
คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้สมัครส ำหรับกำรเลือกตั้งซ่อมที่อำจจะเกิดขึ้นอีกในอนำคต 
 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000054779 

  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000054779
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ไทยรัฐออนไลน์ 26 พ.ค. 2563 16:05 น.  

เพื่อไทย เคารพการตัดสินใจ "พินิจ" ไม่ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง  

 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยัน เหตุสุดวิสัย เคารพการตัดสินใจของ "พินิจ จันทรสุริ

นทร์" ที่ไม่ขอลงสู้ศึก สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง เหตุยังเศร้าที่สูญเสียบุตรชาย และต้องการลงการเมือง
ท้องถิ่น นายก อบจ.มากกว่า   

วันที่ 26 พ.ค. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่ำวถึงกรณี นายพินิจ จันทรสุรินทร์ 
แคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขต 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ว่ำ พรรคเพื่อ
ไทย ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยในกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครบถ้วน ถูกต้อง สำมำรถไปยื่นสมัครได้
ตั้งแต่วันแรก ของกำรเปิดรับสมัคร นำยพินิจ เอง ก็แสดงควำมพร้อมในกำรลงรักษำพื้นที่และดูแลพี่น้องประชำช น
ชำวเขต 4 ล ำปำง แต่พอถึงวันสมัคร นำยพินิจ รู้สึกไม่สบำยใจ เพรำะยังคงโศกเศร้ำเสียใจ และท ำใจเรื่องกำรสูญเสีย
บุตรชำยยังไม่ได้ ประกอบกับประเมินว่ำ รัฐบำลไปต่อล ำบำก อำยุสภำอำจเหลือไม่มำก และต้องเผชิญกับกำรใช้
อ ำนำจรัฐ สำรพัดรูปแบบ แต่ที่ส ำคัญ นำยพินิจ มีควำมประสงค์จะลงสมัคร นำยก อบจ. ซึ่งต้องลงแข่งขันในอีกไม่กี่
เดือน และได้ยื่นควำมจ ำนงแจ้งให้พรรคทรำบไปแล้วก่อนหน้ำนี้ จึงตัดสินใจขอเว้นวรรคกำรเลือกตั้ง ในครั้งนี้ไปก่อน 
ทั้งนี้ นำยพินิจ ยังคงท ำงำนกำรเมืองต่อไป โดยสนใจท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่น เพื่อรับใช้พี่น้องประชำชนชำ วล ำปำง 
เมื่อพรรคได้ทรำบก็เข้ำใจ และเห็นว่ำ ไม่มีใครที่เหมำะสมจะมำทดแทนได้ในเวลำนี้ จึงไม่สำมำรถส่งตัวแทนของพรรค
ลงสมัครได้ 

"การเลือกตั้ง มีแพ้มีชนะได้ แต่หัวใจส าคัญ คือ การอาสารับใช้พี่น้องประชาชน เราตั้งใจสู้เต็มที่เพื่อดูแล
รับใช้พี่น้องประชาชนต่อไป แต่เกิดเหตุสุดวิสัยและต้องเคารพการตัดสินใจของนายพินิจ" นายสมพงษ์ กล่าว 
 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1853831  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1853831
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วันท่ี 26 พ.ค. 2563 เวลำ 16:19 น. 

"เพื่อไทย"ถอยไม่ส่งใครลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.ล าปางหลัง"พินิจ"ขอเว้นวรรค 

 
หน.เพื่อไทยแจงเหตุสุดวิสัย"พินิจ จันทรสุรินทร์"ถอนตัวไม่ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 ตามที่

ตกลงไว้ อุบไต๋ยังไม่มีใครเหมาะสมลงสมัครแทน  
นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย(พท.) กล่ำวถึงกรณีนำยพินิจ จันทรสุ รินทร์ แคนดิเดตผู้สมัคร 

ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขต 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงว่ำ พรรคเพ่ือไทยได้ด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนของกฎหมำยในกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครบถ้วนถูกต้อง สำมำรถไปยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันแรกของกำรเปิดรับ
สมัคร นำยพินิจเองก็แสดงควำมพร้อมในกำรลงรักษำพ้ืนที่และดูแลพี่น้องประชำชนชำวเขต 4 ล ำปำง แต่พอถึงวันสมัคร
นำยพินิจ รู้สึกไม่สบำยใจ เพรำะยังคงโศกเศร้ำเสียใจ และท ำใจเรื่องกำรสูญเสียบุตรชำยยังไม่ได้ 

ทั้งนี้ ประกอบกับประเมินว่ำรัฐบำลไปต่อล ำบำกอำยุสภำอำจเหลือไม่มำก และต้องเผชิญกับกำรใช้อ ำนำจรัฐ
สำรพัดรูปแบบ แต่ที่ส ำคัญนำยพินิจ มีควำมประสงค์จะลงสมัคร นำยก อบจ.ล ำปำง ซึ่งต้องลงแข่งขันในอีกไม่กี่เดือน 
และได้ยื่นควำมจ ำนงค์แจ้งให้พรรคทรำบไปแล้วก่อนหน้ำนี้ จึงตัดสินใจขอเว้นวรรคกำรเลือกตั้งในครั้งนี้ไปก่อน 

อย่ำงไรก็ตำม นำยพินิจยังคงท ำงำนกำรเมืองต่อไป โดยสนใจท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่นเพ่ือรับใช้พ่ีน้องประชำชน
ชำวล ำปำง เมื่อพรรคได้ทรำบก็เข้ำใจ และเห็นว่ำไม่มีใครที่เหมำะสมจะมำทดแทนได้ในเวลำนี้ จึงไม่สำมำรถส่งตัวแทน
ของพรรคลงสมัครได้ กำรเลือกตั้งมีแพ้มีชนะได้ แต่หัวใจส ำคัญคือกำรอำสำรับใช้พ่ีน้องประชำชน เรำตั้งใจสู้เต็มที่เพ่ือ
ดูแลรับใช้พี่น้องประชำชนต่อไป แต่เกิดเหตุสุดวิสัยและต้องเคำรพกำรตัดสินใจของนำยพินิจ 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/624483 
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วันท่ี 26 พฤษภำคม 2563 - 16:50 น.  

สรุปศึกเลือกตั้งซ่อมล าปาง มีผู้สมัคร 5 คน เพื่อไทยเจ้าของพ้ืนที่ ไม่ลงชิง 

 
สรุปผลรับสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.ล าปาง เขต 4 มีผู้สมัคร 5 คน ไร้ชื่อพรรคเพื่อไทย เจ้าของพื้นที่เดิม 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับผลกำรรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ล ำปำง เขต 4 

แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่ำงวันที่ 22- 26 พฤษภำคม และจะมีกำรเลือกตั้งในวันเสำร์ที่ 20 มิถุนำยนสรุป
มีจ ำนวนผู้สมัคร จ ำนวน 5 คน ประกอบด้วย นำยวัฒนำ สิทธิวัง หมำยเลข 1 พรรคพลังประชำรัฐ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำ
ผจญ หมำยเลข 2 พรรคเสรีรวมไทย นำยอ ำพล ค ำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไทย นำยองอำจ สินอนันต์เศรษฐ์ 
หมำยเลข 4 พรรคไทรักธรรม และ น.ส.ปทิตตำ ชัยมูลชื่น หมำยเลข 5 พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

ทั้งนี้ พรรคเพ่ือไทย ซึ่งเป็นเจ้ำของพ้ืนที่ ก่อนหน้ำนี้มีรำยงำนข่ำวว่ำจะไปสมัครในวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร
แต่เมื่อถึงวันสุดท้ำยจริงกับปรำกฏว่ำไม่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ทั้งนี้ ทำงพรรคได้แถลงว่ำนำยพินิจ จันทรสุ
รินทร์ ไม่ประสงค์ลงรับสมัครเลือกตั้ง เนื่องจำกยังอยู่ระหว่ำงกำรสูญเสียบุตรชำย ประกอบกับมีอำยุมำกจึงไม่อยำกลง
รับสมัครเลือกตั้ง และทำงพรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำพรรคเสรีรวมไทยได้ส่งผู้สมัครแล้ว จึงถือว่ำเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ำย
ค้ำนในกำรสู้ศึกเลือกตั้งเขต 4 ล ำปำงครั้งนี้ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับกำรหำเสียงเลือกตั้ง ให้กระท ำได้ตั้งแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำงลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 
ตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. มำตรำ 68 (2 )ทั้งนี้ ในกำรเตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับกำรจัดกำรเลือกตั้งส.ส. 
ส ำนักงำนฯได้มีมำตรกำรเพ่ิมเติมภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ตำมพรก.ฉุกเฉินฯ และประกำศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรำยตำมพ.ร.บ. โรคติดต่อ ของ
กระทรวงสำธำรณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับ กำรก ำหนดพ้ืนที่ต่อคน กำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงคน และกำรก ำหนดจุดตรวจ
คัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล อำทิ กำรก ำหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง กำรอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง 
กำรรับมอบวัสดุอุปกรณ์กำรเลือกตั้ง กำรออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง กำรนับคะแนน และกำรส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
และวัสดุอุปกรณ์กำรเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ข้อก ำหนดและประกำศดังกล่ำวข้ำงต้น 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2203069 
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อังคำรที่ 26 พฤษภำคม 2563 เวลำ 16.55 น.                      

เปิดรายช่ือผู้สมัครชิงเก้าอี้ล าปางเขตอ 4 ไร้เงาเพื่อไทย 

 
           รับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล ำปำง วันสุดท้ำย ผู้สมัคร 5 คน ไร้เงำผู้สมัครจำกเพ่ือไทย 

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของกำรเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล ำปำง ซึ่งมีผู้สมัครจ ำนวน
ทั้งสิ้น 5 คน จำก 5 พรรคกำรเมืองประกอบด้วย นำยวัฒนำ สิทธิวัง ผู้สมัครพรรคพลังประชำรัฐ หมำยเลข 1, ร.ต.ท.
สมบูรณ์ กล้ำผจญ จำกพรรคเสรีรวมไทย หมำยเลข 2, นำยอ ำพล ค ำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท หมำยเลข 3, นำย
องอำจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม หมำยเลข 4 และน.ส.ปทิตตำ ชัยมูลชื่น พรรคเศรษฐกิจใหม่ หมำยเลข 5 
 ในส่วนขอพรรคเพ่ือไทยที่เป็นเจ้ำของพ้ืนที่ ก่อนหน้ำนี้มีรำยงำนข่ำวว่ำจะไปสมัครในวันสุดท้ำยของกำรรับ
สมัครแต่เมื่อถึงวันสุดท้ำยจริงกับปรำกฏว่ำไม่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ทั้งนี้ทำงพรรคได้แถลงว่ำนำยพินิจ 
จันทรสุรินทร์ ไม่ประสงค์ลงรับสมัคร เนื่องจำกยังอยู่ระหว่ำงกำรสูญเสียบุตรชำย ประกอบกับมีอำยุมำกจึงไม่อยำกลง
รับสมัครเลือกตั้ง และทำงพรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำพรรคเสรีรวมไทยได้ส่งผู้สมัครแล้ว จึงถือว่ำเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ำย
ค้ำนในกำรสู้ศึกเลือกตั้งเขต 4 ล ำปำงครั้งนี้.                     
    
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/776632 
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26 May 2020 17:25 น. 

เลือกตั้งซ่อมส.ส.ล าปาง สมัครชิงแค่ 5 คน ไร้เงาเพื่อไทย   

 
ปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4 ล าปาง มี5ผู้สมัครลงชิงเก้าอ้ี ไร้เงาเพื่อไทย เจ้าของพื้นที่เดิม  
วันนี้ (26 พ.ค. 63) คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)ได้สรุปผลกำรเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4ล ำปำง 

มีผู้สมัครจ ำนวนทั้งสิ้น 5 คน จำก  5 พรรคกำรเมืองประกอบด้วย นำยวัฒนำ สิทธิวัง ผู้สมัครพรรคพลังประชำรัฐ 
หมำยเลข1 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ จำกพรรคเสรีรวมไทย หมำยเลข2  นำยอ ำพล ค ำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท 
หมำยเลข3 นำยองอำจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม หมำยเลข4 และน.ส.ปทิตตำ ชัยมูลชื่น พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
หมำยเลข5 
             ในส่วนขอพรรคเพื่อไทยที่เป็นเจ้ำของพ้ืนที่ ก่อนหน้ำนี้มีรำยงำนข่ำวว่ำ นำยพินิจ จันทรสุรินทร์ บิดำของนำย
อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ที่เสียชีวิต จะไปยื่นสมัครในวันสุดท้ำยของกำรรับสมัครแต่ปรำกฏว่ำ ในวันนี้ ซึ่งเป็นวัน
สุดท้ำยของกำรรับสมัคร นำยพินิจไม่ได้เดินทำงไปสมัคร ท ำให้ไม่มีผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย ลงแข่งขันเพ่ือรักษำ เก้ำอ้ี
ส.ส.ในเขตเลือกตั้งนี้  

ทั้งนี้ทำงพรรค เพ่ือไทย แถลงเหตุผลว่ำ นำยพินิจ ไม่ประสงค์ลงรับสมัคร เนื่องจำกยังอยู่ระหว่ำงกำรสูญเสีย
บุตรชำย ประกอบกับมีอำยุมำกจึงไม่อยำกลงรับสมัครเลือกตั้ง และทำงพรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำพรรคเสรีรวมไทยได้ส่ง
ผู้สมัครแล้ว จึงถือว่ำเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ำยค้ำนในกำรสู้ศึกเลือกตั้งเขต 4 ล ำปำง ที่จะมีกำรเลือกตั้งใน วันเสำร์ที่ 20 
มิถุนำยนนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/435978 
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26 พ.ค. 2020 17:32:45  

รับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง วันสุดท้าย พท.ไม่ส่งสมัคร          

 
 
กกต. 26 พ.ค.- ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ วันนี้ (26 พ.ค.) เป็นวันสุดท้ำยของกำรเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 

4 ล ำปำง  มีผู้สมัครจ ำนวนทั้งสิ้น 5 คน   จำก  5  พรรคกำรเมือง  ประกอบด้วย  นำยวัฒนำ สิทธิวัง ผู้สมัครพรรคพลัง
ประชำรัฐ หมำยเลข 1 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ จำกพรรคเสรีรวมไทย หมำยเลข 2   นำยอ ำพล ค ำศรีวรรณ พรรคพลัง
ท้องถิ่นไท หมำยเลข 3 นำยองอำจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม หมำยเลข 4  และน.ส.ปทิตตำ ชัยมูลชื่น พรรค
เศรษฐกิจใหม่ หมำยเลข 5 

ขณะที่ พรรคเพื่อไทยที่เป็นเจ้ำของพ้ืนที่  ก่อนหน้ำนี้มีรำยงำนข่ำวว่ำจะไปสมัครในวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร 
แต่ปรำกฏว่ำไม่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้  โดยพรรคเพ่ือไทยแถลงว่ำ นำยพินิจ จันทรสุรินทร์ ไม่ประสงค์ลงรับ
สมัคร   เนื่องจำกยังอยู่ระหว่ำงกำรสูญเสียบุตรชำย  ประกอบกับมีอำยุมำก จึงไม่ต้องกำรลงรับสมัครเลือกตั้ง  และ
พรรคเพื่อไทยเห็นว่ำ พรรคเสรีรวมไทยได้ส่งผู้สมัครแล้ว  จึงถือว่ำเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ำยค้ำนในกำรสู้ศึกเลือกตั้งเขต 
4 ล ำปำงครั้งนี้  .- ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5eccf04de3f8e40af944be0d 
  

https://www.mcot.net/viewtna/5eccf04de3f8e40af944be0d
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วันอังคาร ท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 14.48 น. 

เพื่อไทยแจง ถอนตัวเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล าปาง เพราะเหตุสุดวิสัย 

 
เพื่อไทยแจงถอนตัวเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล ำปำง เพรำะเหตุสุดวิสัย ยันต้องเคำรพกำรตัดสินใจของ"พินิจ" 
วันที่ 26 พ.ค.2563 นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณี นำยพินิจ จันทรสุรินทร์ 

แคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง เขต 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ว่ำ พรรคเพ่ือไทยได้
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยในกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครบถ้วนถูกต้อง สำมำรถไปยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันแรก
ของกำรเปิดรับสมัคร นำยพินิจ เองก็แสดงควำมพร้อมในกำรลงรักษำพ้ืนที่และดูแลพ่ีน้องประชำชนชำวเขต 4 ล ำปำง 
แต่พอถึงวันสมัคร นำยพินิจ รู้สึกไม่สบำยใจ เพรำะยังคงโศกเศร้ำเสียใจ และท ำใจเรื่องกำรสูญเสียบุตรชำยยังไม่ได้  

ประกอบกับประเมินว่ำรัฐบำลไปต่อล ำบำก อำยุสภำอำจเหลือไม่มำก และต้องเผชิญกับกำรใช้อ ำนำจรัฐสำรพัด
รูปแบบ แต่ที่ส ำคัญ นำยพินิจ มีควำมประสงค์จะลงสมัคร นำยก อบจ. ซึ่งต้องลงแข่งขันในอีกไม่กี่เดือน และได้ยื่นควำม
จ ำนงค์แจ้งให้พรรคทรำบไปแล้วก่อนหน้ำนี้  จึงตัดสินใจขอเว้นวรรคกำรเลือกตั้งในครั้งนี้ไปก่อน ทั้งนี้ นำยพินิจยังคง
ท ำงำนกำรเมืองต่อไป โดยสนใจท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่นเพ่ือรับใช้พ่ีน้องประชำชนชำวล ำปำง เมื่อพรรคได้ทรำบก็เข้ำใจ 
และเห็นว่ำไม่มีใครที่เหมำะสมจะมำทดแทนได้ในเวลำนี้ จึงไม่สำมำรถส่งตัวแทนของพรรคลงสมัครได้ 

"กำรเลือกตั้งมีแพ้มีชนะได้ แต่หัวใจส ำคัญคือกำรอำสำรับใช้พ่ีน้องประชำชน เรำตั้งใจสู้เต็มที่เพ่ือดูแลรับใช้พ่ี
น้องประชำชนต่อไป แต่เกิดเหตุสุดวิสัยและต้องเคำรพกำรตัดสินใจของนำยพินิจ" นำยสมพงษ์ กล่ำว 
ก้าวไกลแจง2เหตุผลส่งเลือกตั้งล าปางไม่ได้ 

ขณะที่นำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ   พรรคก้ำวไกลไม่สำมำรถส่งตัวแทนพรรคลง
สมัครรับเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ได้ เนื่องจำกเหตุผล 2 ประกำรส ำคัญ คือสมำชิกพรรคก้ำวไกลที่ย้ำยมำจำกอดีตพรรค
อนำคตใหม่หลังจำกถูกค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค หำกนับจำกวันที่สมัครถึงปัจจุบันยังไม่มีใครเป็น
สมำชิกเกิน 90 วันตำมที่กฎหมำยก ำหนด และกำรส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง พรรรคจ ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรคัดเลือก
ผู้สมัคร ซึ่งคณะกรรมกำรชุดนี้ต้องมีที่มำจำกกำรประชุมใหญ่ของพรรค แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ท ำให้ไม่
สำมำรถจัดประชุมและเลือกคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวได้ อย่ำงไรก็ตำมหลังจำกนี้พรรคก้ำวไกลจะเร่งให้มีกำรประชุม
ใหญ่เพ่ือให้สำมำรถมีคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้สมัครส ำหรับกำรเลือกตั้งซ่อมที่อำจจะเกิดขึ้นอีกในอนำคต 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/193713 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/193713
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วันท่ี 26 พฤษภำคม 2563 - 14:57 น.  

 ‘หัวหน้าพรรคเพื่อไทย’ แจงเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

 
“หัวหน้าพรรคเพื่อไทย” แจงเหตุสุดวิสัย ปมไม่ลงสู้ศึกเลือกตั้งเขต 4 ล าปาง ต้องเคารพการตัดสินใจของ 

“พินิจ” 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่ำวถึงกรณีนำยพินิจ จันทรสุ

รินทร์ แคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส. พรรค พท. ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขต 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ว่ำ พรรค พท.ได้
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยในกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครบถ้วนถูกต้อง สำมำรถไปยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันแรก
ของกำรเปิดรับสมัคร นำยพินิจเองก็แสดงควำมพร้อมในกำรลงรักษำพ้ืนที่และดูแลพ่ีน้องประชำชนชำวเขต 4 ล ำปำง 

แต่พอถึงวันสมัคร นำยพินิจรู้สึกไม่สบำยใจ เพรำะยังคงโศกเศร้ำเสียใจ และท ำใจเรื่องกำรสูญเสียบุตรชำยยัง
ไม่ได้ ประกอบกับประเมินว่ำรัฐบำลไปต่อล ำบำก อำยุสภำอำจเหลือไม่มำก และต้องเผชิญกับกำรใช้อ ำนำจรัฐสำรพัด
รูปแบบ แต่ที่ส ำคัญ นำยพินิจมีควำมประสงค์จะลงสมัครนำยก อบจ. ซึ่งต้องลงแข่งขันในอีกไม่กี่เดือน และได้ยื่นควำม
จ ำนงแจ้งให้พรรคทรำบไปแล้วก่อนหน้ำนี้ จึงตัดสินใจขอเว้นวรรคกำรเลือกตั้งในครั้งนี้ไปก่อน ทั้งนี้ นำยพินิจยังคง
ท ำงำนกำรเมืองต่อไป โดยสนใจท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่นเพ่ือรับใช้พ่ีน้องประชำชนชำวล ำปำง เมื่อพรรคทรำบก็เข้ำใจ 
และเห็นว่ำไม่มีใครที่เหมำะสมจะมำทดแทนได้ในเวลำนี้ จึงไม่สำมำรถส่งตัวแทนของพรรคลงสมัครได้ 

“กำรเลือกตั้งมีแพ้มีชนะได้ แต่หัวใจส ำคัญคือกำรอำสำรับใช้พ่ีน้องประชำชน เรำตั้งใจสู้เต็มที่เพ่ือดูแลรับใช้พ่ี
น้องประชำชนต่อไป แต่เกิดเหตุสุดวิสัยและต้องเคำรพกำรตัดสินใจของนำยพินิจ” นำยสมพงษ์กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2202753 
 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2202753
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/25-15.jpg
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26 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 16:16 น.        

'สมพงษ์' เผยเหตุสุดวิสัย เพื่อไทยขอเว้นวรรคเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

 
26 พ.ค.63-นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณีนำยพินิจ จันทรสุรินทร์ แคนดิเดต

ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง เขต 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงว่ำ พรรคเพื่อไทยได้ด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนของกฎหมำยในกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครบถ้วนถูกต้อง สำมำรถไปยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันแรกของกำร
เปิดรับสมัคร นำยพินิจ ก็แสดงควำมพร้อมในกำรลงรักษำพ้ืนที่และดูแลพี่น้องประชำชนชำวเขต 4 ล ำปำง แต่พอถึงวัน
สมัคร นำยพินิจ รู้สึกไม่สบำยใจ เพรำะยังคงโศกเศร้ำเสียใจ และท ำใจเรื่องกำรสูญเสียบุตรชำยยังไม่ได้ ประกอบกับ
ประเมินว่ำ รัฐบำลไปต่อล ำบำก อำยุสภำอำจเหลือไม่มำก และต้องเผชิญกับกำรใช้อ ำนำจรัฐสำรพัดรูปแบบ ที่ส ำคัญ 
นำยพินิจ มีควำมประสงค์จะลงสมัครนำยกอบจ. ซึ่งต้องลงแข่งขันในอีกไม่กี่เดือน และได้ยื่นควำมจ ำนงค์แจ้งให้พรรค
ทรำบไปแล้วก่อนหน้ำนี้  จงึตัดสินใจขอเว้นวรรคกำรเลือกตั้งในครั้งนี้ไปก่อน 

“นำยพินิจยังคงท ำงำนกำรเมืองต่อไป โดยสนใจท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่นเพ่ือรับใช้พ่ีน้องประชำชนชำวล ำปำง 
เมื่อพรรคได้ทรำบก็เข้ำใจ และเห็นว่ำไม่มีใครที่เหมำะสมจะมำทดแทนได้ในเวลำนี้ จึงไม่สำมำรถส่งตัวแทนของพรรคลง
สมัครได้ กำรเลือกตั้งมีแพ้มีชนะได้ แต่หัวใจส ำคัญคือกำรอำสำรับใช้พ่ีน้องประชำชน เรำตั้งใจสู้เต็มที่เพ่ือดูแลรับใช้พ่ี
น้องประชำชนต่อไป แต่เกิดเหตุสุดวิสัยและต้องเคำรพกำรตัดสินใจของนำยพินิจ”นำยสมพงษ์กล่ำว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/66981 
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เผยแพร่: 26 พ.ค. 2563 18:11   ปรับปรุง: 26 พ.ค. 2563 19:15   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 

สรุปเลอืกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง ม ี5 ผูส้มัคร ไร้เงา พท.แชมป์เก่าตามคาด 
  

 
จบวันสุดท้ายรับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง มี 5 คน ไม่มีเจ้าของพื้นที่ พท. หลัง “พินิจ” ถอนตัว

กะทันหัน ปล่อยเสรีรวมไทยสู้แทน 
วันนี้ (26 พ.ค.) คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้สรุปผลกำรเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล ำปำง 

มีผู้สมัครจ ำนวนทั้งสิ้น 5 คน จำก 5 พรรคกำรเมือง ประกอบด้วย นำยวัฒนำ สิทธิวัง ผู้สมัครพรรคพลังประชำรัฐ 
หมำยเลข 1 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ จำกพรรคเสรีรวมไทย หมำยเลข 2 นำยอ ำพล ค ำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท 
หมำยเลข 3 นำยองอำจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม หมำยเลข 4 และ น.ส.ปทิตตำ ชัยมูลชื่น พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
หมำยเลข 5 

โดยผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในส่วนของพรรคเพ่ือไทย ที่เป็นเจ้ำของพ้ืนที่ ก่อนหน้ำนี้ มีรำยงำนข่ำวว่ำ นำยพินิจ 
จันทรสุรินทร์ บิดำของนำยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.ที่เสียชีวิต จะไปยื่นสมัครในวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร แต่
ปรำกฏว่ำ ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร นำยพินิจ ไม่ได้เดินทำงไปสมัคร ท ำให้ไม่มีผู้สมัครของพรรคเพ่ือ
ไทย ลงแข่งขันเพื่อรักษำเก้ำอ้ี ส.ส.ในเขตเลือกตั้งนี้ 

ทั้งนี้ ทำงพรรคเพ่ือไทย แถลงเหตุผลว่ำ นำยพินิจ ไม่ประสงค์ลงรับสมัคร เนื่องจำกยังอยู่ระหว่ำงกำรสูญเสีย
บุตรชำย ประกอบกับมีอำยุมำก จึงไม่อยำกลงรับสมัครเลือกตั้ง และทำงพรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำ พรรคเสรีรวมไทย ได้ส่ง
ผู้สมัครแล้ว จึงถือว่ำเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ำยค้ำนในกำรสู้ศึกเลือกตั้งเขต 4 ล ำปำง ที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันเสำร์ที่ 20 
มิถุนำยนนี้ 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000054869 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000054869
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26 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 18:21 น.    

เพื่อไทยวิจารณ์กันเองยับ! ข้อง'พินิจ'ถอนตัวนาทีสุดท้าย ขุดอดีตเคยจะทิ้่งพรรค 

 
26 พ.ค.63-รำยงำนข่ำวจำกพรรคเพ่ือไทยเปิดเผยว่ำ กำรเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขต 4 ล ำปำงแทนนำยอิทธิรัตน์ 

จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ล ำปำง ที่เสียชีวิตก่อนหน้ำนี้ เดิมทีพรรคเพื่อไทย มีมติส่ง นำยพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.หลำย
สมัย บิดำของ นำยอิทธิรัตน์ ลงสมัครแทน นำยพินิจ ได้แจ้งกับทำงพรรคว่ำมีเหตุผลส่วนตัวจึงของถอนตัวจำกกำรเป็น
ผู้สมัครในเวลำกระชั่่นชิด กะทันหันเกินไป ท ำให้กระบวนกำรกฎหมำยกำรส่งผู้สมัคลงเลือกตั้งต้องมีกระบวนกำรสรรหำ
ผู้สมัคร ท ำให้พรรคเพ่ือไทย ไม่สำมำรถสรรหำผู้สมัครใหม่ได้ทันภำยในวันที่26 พ.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของกำรรับรับ
สมัคร  

และในส่วนของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนเมื่อพรรคเพ่ือไทยไม่สำมำรถส่งผู้สมัครได้ทัน พรรคก้ำวไกล ติดขัดเรื่อง
กระบวนกำรทำงธุรกำร ท ำให้ไม่สำมำรถส่งผู้สมัครได้ ขณะที่พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนพรรคอ่ืน ก็ไม่ได้มีฐำนคะแนนเสียง
เหนียวแน่น และมองว่ำเป็นพ้ืนที่เดิมของพรรคเพ่ือไทย จึงไม่อยำกส่งผู้สมัครแข่งขัน ที่อำจจะท ำให้มีกำรตัดคะแนน
กันเอง ท ำให้พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน มีตัวแทนจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนเพียงคนเดียว คือ พรรคเสรีรวมไทย ที่ไปสมัครเอำไว้ 
ในกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำได้คะแนนมำเป็นล ำดับที่ 5 ได้คะแนนเพียง 2,466 ขณะที่ผู้สมัครของพรรคพลังประชำรัฐ ที่
ได้อันดับสองในกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำ ได้คะแนนไปถึง 30,368 คะแนน เมื่อเป็นเช่นนี้ใครกำรเลือกตั้งซ่อมที่จะถึง 
ทำงพรรคเพื่อไทย จึงเปลี่ยนแผนกำร โดยจะไปสนับสนุนผู้สมัครของพรรคเสรีรวมไทยในกำรเลือกตั้งแทน 

มีรำยงำนอีกว่ำ ในกรณีที่นำยพินิจ ระบุมีควำมสนใจกำรเล่นกำรเมืองท้องถิ่นที่จะมีถึงในไม่กี่เดือนข้ำงหน้ำท ำ
ให้ส.ส.พรรคเพ่ือไทยต่ำงจับกลุ่มพูดคุยกันว่ำเหตุผลที่นำยพินิจ แจ้งต่อพรรคว่ำขอถอนตัวล่ำช้ำ อำจมีปัจจัยส ำคัญ
บำงอย่ำงกับขั้วตรงข้ำมทำงกำรเมืองหรือไม่ รวมทั้งก่อนกำรเลือกตั้ง เมื่อปี 62 เคยมีข่ำวมำว่ำนำยพินิจ อำจจะจะไป
ร่วมงำนกับพรรคท่ีอยู่ตรงข้ำมพรรคเพื่อไทยมำแล้วด้วย 

ขณะที่นำยพินิจเปิดเผยว่ำ ไม่เคยพูดว่ำจะลงเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ แต่ทำงพรรคให้สิทธิตน เพรำะครอบครัว
เป็นเจ้ำของพ้ืนที่เดิม แต่ภำพลูกยังติดตำอยู่ จึงไปแจ้งต่อพรรคให้ทรำบ และตนก็ชี้แจงว่ำ จะลงสมัครนำยกอบจ.ล ำปำง 
พรรคก็ไม่ว่ำอะไร เมื่อถำมว่ำ ได้แจ้งควำมไม่สบำยใจให้พรรคทรำบเมื่อไหร่ ปรำกฎว่ำ สำยโทรศัพท์จู่ๆได้เกิดหลุดไป 
และเม่ือผู้สื่อข่ำวพยำยำมติดต่อไปอีกครั้ง ก็ไม่มีผู้รับสำย.   
อ้ำงอิง :  https://www.thaipost.net/main/detail/66993 

https://www.thaipost.net/main/detail/66993
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เผยแพร่ 26 พฤษภำคม 2563 เวลำ 18.38 น. แก้ไข 26 พฤษภำคม 2563 เวลำ 18.43 น. 

"พินิจ" ถอนตัว พท.ทิง้ล าปาง 

 
       
    ช็อกกองเชียร์พรรคเพ่ือไทยเมืองรถม้ำ เมื่ออดีต ส.ส.ล ำปำง 13 สมัย “พินิจ จันทรสุรินทร์” ประกำศถอนตัวไม่ลง
สมัครรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล ำปำง 
          ข่ำวประมุขบ้ำนดอยเงินถอนตัวแพร่สะพัด เช้ำวันที่ 26 พ.ค.2563 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก"ปรัว บุรีณ์“ ได้โพสต์ว่ำ ”จับตำ!! 
พรรคเพ่ือไทย ส่งใครชิงด ำกับ พรรคพลังประชำรัฐ ข่ำวล่ำ #พ่อพินิจคิดรอบด้ำน #ไม่ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ตำมที่
มติพรรคให้ลงสมัคร #ด้วยเหตุผลใดคงได้ยินจำกปำกและใจท่ำนเร็วนี้" 
          แม้จะมีข่ำวว่ำ พินิจรอฤกษ์ยำม จะมำสมัคร ส.ส.ในวันสุดท้ำย (26 พ.ค.2563) แต่กลำงดึกคืนวันที่ 25 พ.ค.
2563 ก็มีข่ำวสะพัดว่ำ ประมุขดอยเงินถอนตัว 
          หลังจำกลูกชำยสุดรักเสียชีวิต “พินิจ จันทรสุรินทร์” ก็ไม่ได้สัมภำษณ์สื่อเกี่ยวกับอนำคตทำงกำรเมือง ยังวุ่นอยู่
กับงำนศพลูกชำย และเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้ำนพัก ย่ำนดอนเมือง 
          แม้ว่ำคณะกรรมกำรบริหำรพรรคเพ่ือไทย มีมติส่ง “พินิจ” ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ในครั้งนี้ โดยคุณหญิงสุดำรัตน์ 
เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรค ออกโรงหนุนเต็มที่ 
          เมื่อถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ก็มี “วัฒนำ สิทธิวัง” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ เดินทำงมำที่ศำลำ
เอนกประสงค์ ที่ว่ำกำร อ.สบปรำบ จ.ล ำปำง เพียงคนเดียว จึงได้หมำยเลข 1 ไปโดยปริยำย 
          ขณะที่ฝ่ำยแชมป์เก่ำค่ำยดอยเงินกลับเงียบ จนมีข่ำวลือกระฉ่อนว่ำ พินิจจะถอนตัว หรือบำงกระแสก็ว่ำ พินิจ
จะส่งลูกชำยลงสมัคร ส.ส.แทน 
          ว่ำกันตำมฟอร์ม "วัฒนำ" ดีกรีนักกำรเมืองท้องถิ่น เป็น ส.อบจ.ล ำปำง เขต 1 อ.เกำะคำ มำหลำยสมัย และได้
เป็นรองประธำนสภำ อบจ.ล ำปำง เทียบชั้นกับพินิจ จันทรสุรินทร์ ก็มวยคนละชั้น 
      
 



 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 30 

 

บังเอิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคพลังประชำรัฐ ประกำศหนุนเต็มที่ และ “ผู้กอง
ธรรมนัส”  เป็นแม่ทัพใหญ่ จึงท ำให้ “เจ้ำพ่อดอยเงิน” ออกอำกำรละล้ำละหลัง 
          นัยว่ำ “พินิจ” มีควำมตั้งใจจะลงสมัครนำยก อบจ.ล ำปำง มำกกว่ำสนำมเลือกตั้ง ส.ส. และได้เตรียมกำรหำ
เสียงล่วงหน้ำมำแต่ต้นปีนี้แล้ว 
อ้ำงอิง :  
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88
+%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7+%E0%B8%9E%E0%
B8%97+%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B
%E0%B8%B2%E0%B8%87-eO38gl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88+%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7+%E0%B8%9E%E0%B8%97+%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-eO38gl
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88+%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7+%E0%B8%9E%E0%B8%97+%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-eO38gl
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88+%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7+%E0%B8%9E%E0%B8%97+%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-eO38gl
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88+%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7+%E0%B8%9E%E0%B8%97+%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-eO38gl


 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 31 

 

 
 

 

อังคำรที่ 26 พฤษภำคม 2563 เวลำ 19.14 น.                      

"พินิจ"ยังท าใจไม่ได้เสียลูกชาย 
 ถอนตัว!!เลือกตั้งซ่อม"ล าปาง"   

 
 
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกพรรคเพื่อไทย ถึงกำรเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขต 4 ล ำปำง แทนนำยอิทธิรัตน์ 

จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ล ำปำง ที่เสียชีวิตก่อนหน้ำนี้  เดิมทีพรรคเพ่ือไทย มีมติส่ง นำยพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.
หลำยสมัย บิดำของ นำย อิทธิรัตน์ ลงสมัครแทน แต่ล่ำสุดนำยพินิจ ได้แจ้งกับทำงพรรคว่ำ มีเหตุผลส่วนตัวจึงของถอน
ตัว จำกกำรเป็นผู้สมัครในเวลำกระชั้นชิด กะทันหันท ำให้พรรคเพ่ือไทย ไม่สำมำรถด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำ 
ผู้สมัครใหม่ได้ทันจึงไม่สำมำรถส่งผู้สมัครส.ส. ในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ได้ทันภำยในวันที่26 พ.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของกำร
รับสมัคร จึงไม่สำมำรถลงผู้สมัคร ส.ส. ในนำมพรรคเพ่ือไทย เพ่ือรักษำเก้ำอ้ีในเขตนี้ได้ และในส่วนของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 
 เมื่อพรรคเพ่ือไทยไม่สำมำรถส่งผู้สมัครได้ทัน พรรคก้ำวไกล ก็ติดขัดเรื่องกระบวนกำรทำงธุรกำร ท ำให้ไม่
สำมำรถส่งผู้สมัครได้ ขณะที่พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนพรรคอ่ืน ก็มองว่ำเป็นพ้ืนที่เดิมของพรรคเพ่ือไทย จึงไม่อยำกส่งผู้สมัคร
แข่งขัน ที่อำจจะท ำให้มีกำรตัดคะแนนกันเอง ท ำให้พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน มีตัวแทนจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนเพียงคนเดียว 
คือ พรรคเสรีรวมไทย ที่ไปสมัครเอำไว้ แต่ในกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำได้คะแนนมำเป็นล ำดับที่ 5 ได้คะแนนเพียง 
2,466 คะแนน ขณะที่ผู้สมัครของพรรคพลังประชำรัฐ ได้อันดับสองในกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำ ได้คะแนนไปถึง 30,368 
คะแนน เมื่อเป็นเช่นนี้ใครกำรเลือกตั้งซ่อมที่จะถึง ทำงพรรคเพื่อไทย จึงเปลี่ยนแผนกำร โดยจะไปสนับสนุนผู้สมัครของ
พรรคเสรีรวมไทยในกำรเลือกตั้งแทน 
 มีรำยงำนอีกว่ำ ในกรณีที่นำยพินิจ ระบุมีควำมสนใจกำรเล่นกำรเมืองท้องถิ่น ที่จะมีถึงในไม่กี่เดือนข้ำงหน้ำท ำ
ให้ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ต่ำงจับกลุ่มพูดคุยกันว่ำเหตุผลที่ นำยพินิจ แจ้งต่อพรรคว่ำขอถอนตัวล่ำช้ำ อำจมีปัจจัยส ำคัญ
บำงอย่ำงกับขั้วตรงข้ำมทำงกำรเมืองหรือไม่ รวมทั้งก่อนกำรเลือกตั้งเมื่อปี 62 เคยมีข่ำวมำว่ำ นำยพินิจ อำจจะไป
ร่วมงำนกับพรรคท่ีอยู่ตรงข้ำมพรรคเพื่อไทยมำแล้วด้วย 
  ด้ำนนำยพินิจ เปิดเผยว่ำ ไม่เคยพูดว่ำจะลงเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ แต่ทำงพรรคให้สิทธิตน เพรำะครอบครัวเป็น
เจ้ำของพ้ืนที่เดิม แต่ภำพลูกยังติดตำอยู่ จึงไปแจ้งต่อพรรคให้ทรำบ และตนก็ชี้แจงว่ำ จะลงสมัครนำยกอบจ.ล ำปำง 
พรรคก็ไม่ว่ำอะไร  

เมื่อถำมว่ำ ได้แจ้งควำมไม่สบำยใจให้พรรคทรำบเมื่อไหร่ ปรำกฎว่ำ สำยโทรศัพท์จู่ๆได้เกิดหลุดไป และเมื่อ
ผู้สื่อข่ำวพยำยำมติดต่อไปอีกครั้ง ก็ไม่มีผู้รับสำย. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/776660 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/776660
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26 พฤษภำคม 2563 - 20:24 น. 

"เพื่อไทย"หมอบเลือกซ่อมล าปาง สัญญาณเลือดไหลไม่หยุด! 

 
 
"เพื่อไทย"หมอบเลือกซ่อมล าปาง จับสัญญาณเลือดไหลไม่หยุด! อดีตแกนน าทยอยออกจากพรรคต่อเนื่อง 

สะท้อนปัญหาจากภายในพรรค ซึ่ง "คนแดนไกล" เองก็ยังเคยวิเคราะห์กับคนใกล้ชิดว่า "ตกยุค" ไปแล้ว และเป็น
คู่แข่งได้แค่กับพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นเอง  

กำรปฏิเสธลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปางเขต 4 ของ นำยพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.หลำยสมัย และ
อดีตรัฐมนตรีหลำยกระทรวง จำกค่ำยเพื่อไทยนั้น ท ำให้เกิดกระแสวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงกว้ำงขวำง  

เพรำะเหตุผลที่นำยทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทยน ำมำอธิบำยนั้น  ดูจะยังไม่มี
น้ ำหนักมำกพอ  

โดยเฉพำะเรื่องที่ว่ำนำยพินิจไม่มีควำมพร้อม เพรำะเพ่ิงสูญเสียลูกชำย คือ นำยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีต 
ส.ส.เขต 4 ล ำปำง จนน ำมำสู่กำรเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้  

แต่ค ำถำมก็คือ ถ้ำสภำพจิตใจไม่พร้อม ก็น่ำจะตัดสินใจไม่ลงสมัครตั้งแต่ต้น เหตุใดถึงปล่อยทอดเวลำมำนำน
จนถึงวันรับสมัครวันสุดท้ำยเพรำะสื่อมวลชนก็ไปรอรำยงำนตั้งแต่เช้ำ ก็มีข่ำวว่ำจะมำช่วงบ่ำย กระทั่งสรุปว่ำไม่ลงสมัคร
ในที่สุด  

ผลกระทบเกิดขึ้นทันทีกับพรรคเพ่ือไทยเพรำะเป็นเจ้ำของพ้ืนที่อยู่กำรไม่ส่งผู้สมัคร ก็เท่ำกับพ่ำยแพ้ตั้งแต่อยู่ใน
มุ้ง และเสียเก้ำอ้ี ส.ส.ไปฟรีๆ 1 เก้ำอ้ี แถมยังมีแนวโน้มสูงที่จะไปเพ่ิมแต้มให้พรรครัฐบำลอย่ำงพรรคพลังประชำรัฐอีก
ด้วย  

เพรำะคู่แข่งที่มีลุ้นที่สุด กลำยเป็น ร้อยต ำรวจโท สมบูรณ์ กล้ำผจญ จำกพรรคเสรีรวมไทย แต่ในกำรเลือกตั้ง
ครั้งที่แล้วก็ได้คะแนนไปเพียง 2,466 คะแนนเท่ำนั้น  

ขณะที่ นำยวัฒนำ สิทธิวัง ผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐ ได้ไป 30,368 คะแนน เป็นอันดับ 2 รองจำกนำย
อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.จำกเพ่ือไทยที่กวำดไปถึง 42,984 คะแนน  



 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 33 

 

ฉะนั้นหำกนำยพินิจและพรรคเพ่ือไทยไม่ไฟเขียวเทคะแนนให้ผู้สมัครจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนอย่ำงเสรีรวมไทย ย่อมมี
โอกำสสูงมำกที่นำยวัฒนำ จำกพรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เป็น
ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั้ง จะชนะไปแบบแบเบอร์  

ผลเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงก็คือ ช่องว่ำงของเสียงในสภำระหว่ำงฝ่ำยค้ำนกับรัฐบำล ซึ่งปัจจุบันถ่ำงกว้ำงถึง 64 
เสียงอยู่แล้ว / คือ รัฐบำลมี 275 เสียง ฝ่ำยค้ำน 211 เสียง ไม่นับรวมนำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตหัวหน้ำพรรค
เศรษฐกิจใหม่ที่ลูกพรรคย้ำยไปสังกัดรัฐบำล และหักนำยอิทธิรัตน์ที่เสียชีวิตไป เมื่อเป็นแบบนี้รัฐบำลก็จะได้แต้มเพ่ิม
เป็น 276 เสียง และช่องห่ำงในสภำจะกลำยเป็น 65 เสียงเลยทีเดียว  

นี่ยังไม่นับ 2 ส.ส.เพ่ือไทย กับอีก 1 ส.ส.ประชำชำติ ที่ปันใจไปให้รัฐบำล จนถูกสั่งห้ำมร่วมกิจกรรมทำงกำร
เมืองกับฝ่ำยค้ำนอีก 3 เสียงด้วย  

กำรไม่ยอมลงสมัครรับเลือกตั้งของนำยพินิจ จึงไม่น่ำมีเหตุผลแค่สภำพจิตใจไม่พร้อม หรือเตรียมไปเล่นสนำม
ท้องถิ่น เพรำะแจ้งพรรคแบบกระชั้นชิด แถมยังไม่มีตัวตำยตัวแทนให้กับพรรคด้วย ครั้นจะไปเทคะแนนให้ผู้สมัครของ
พรรคเสรีรวมไทย ก็ดูแปลกๆ เพรำะตัวเองเป็นเจ้ำของพ้ืนที่อยู่ 

เหตุนี้เองจึงมีกำรวิเครำะห์กันว่ำ ท่ำทีของนำยพินิจ มีอะไรในก่อไผ่หรือไม่ เพรำะต้องไม่ลืมว่ำ ก่อนกำรเลือกตั้ง
เมื่อ 24 มีนำคมปี 62 ก็เคยมีข่ำว "ทีมบ้ำนดอยเงิน" ภำยใต้กำรน ำของ นำยพินิจ จันทรสุรินทร์ เตรียมย้ำยข้ำงไปเข้ำ
ค่ำยพลังประชำรัฐรอบหนึ่งแล้ว จนท ำให้ "เจ๊หน่อย" คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย 
บินไปร่วมงำนวันเกิดภรรยำของนำยพินิจถึงถิ่น เพ่ือซื้อใจและประกำศกลำงงำนว่ำ"ตระกูลจันทรสุรินทร์"จะอยู่กับ"เพ่ือ
ไทย"ต่อไป 
  ต้องรอลุ้นว่ำ 1 ใน 2 บ้ำนใหญ่ที่ครองสนำมกำรเมืองของล ำปำงอย่ำงตระกูลจันทรสุรินทร์ (อีก 1 บ้ำนใหญ่คือ
ตระกูลโล่ห์สุนทร) จะขยับทิ้งพรรคเพื่อไทยหลังจำกนี้หรือไม่  
  เพรำะหำกจับอำกำรพรรคเพ่ือไทยช่วงหลังๆ ก ำลังเจอปัญหำเลือดไหลออกไม่หยุด ท่ำมกลำงกระแส "ซด
เกำเหลำ" ระหว่ำง "กลุ่มคุณหญิง" กับกลุ่มอ่ืนๆ ภำยในพรรค โดยเฉพำะ "กลุ่มบ้ำนริมคลอง" ที่น ำโดย ร้อยต ำรวจเอก 
เฉลิม อยู่บ ำรุง จนท ำให้งำนในสภำง่อยเปลี้ยเสียขำ ขนำดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจยังออกแนวมวยล้มต้มคนดู หำขุนพลถล่ม
รัฐบำลจังๆไม่ได้เลย แถมโดนอดีตพรรคอนำคตใหม่แย่งซีนไปอีก  
  ที่ผ่ำนมำมีอดีตแกนน ำทยอยออกจำกพรรค หรือประกำศยุติบทบำทอย่ำงต่อเนื่อง เช่น นำงลดำวัลลิ์ วงศ์ศรี
วงศ์ ลำออกไปตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ ชื่อพรรคเสมอภำค  
  "เสี่ยเพ้ง"นำยพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศำลมือขวำนำยใหญ่-คนแดนไกล ก็ประกำศล้ำงมือในอ่ำงทองค ำไปก่อน
หน้ำนี้ 
  แต่ล่ำสุดไปปรำกฏชื่อร่วมตั้งกลุ่มCARE กับ"พ่ีอ้วน"ภูมิธรรม เวชยชัย"  -หมอมิ้ง" พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดชและ"
หมอเลี้ยบ" สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี  

ซึ่ง ภูมิธรรม เองก็เพ่ิงถอยจำกต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรค เปิดทำงให้นำวำอำกำศเอก อนุดิษฐ์ นำครทรรพ จำก
สำยคุณหญิง ขึ้นเป็นเลขำฯแทน  

ขณะที่อีกด้ำน "เสี่ยอ๋อย" จำตุรนต์ ฉำยแสง อดีตรักษำกำรหัวหน้ำพรรคไทยรักไทย และแกนน ำพรรคไทย
รักษำชำติ ก็ขยับตั้งพรรคใหม่ โดยน่ำจะร่วมกับ นำยพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตแกนน ำพรรคไทยรักษำชำติอีกคนที่ไม่ถูก
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ตัดสิทธิ์ทำงกำรเมืองหลังพรรคถูกยุบ ซึ่งก็น่ำแปลกที่ทั้งสองคนไม่กลับชำยคำเก่ำพรรคเพ่ือไทย แต่กลับตั้งพรรคใหม่ซึ่ง
ต้องใช้ทุนไม่น้อยเลย  

เช่นเดียวกับอดีตขุนพลคนเสื้อแดง อย่ำง นำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และ นำยก่อแก้ว พิกุลทอง ก็ไม่ได้กลับไปร่วมใต้
เงำพรรคเพื่อไทยยุค "คุณหญิงหน่อย" ด้วยเช่นกัน  

ทั้งหมดสะท้อนปัญหำจำกภำยในพรรคเพ่ือไทย ซึ่ง "คนแดนไกล" เองก็ยังเคยวิเครำะห์กับคนใกล้ชิดว่ำ "ตกยุค" 
ไปแล้ว และเป็นคู่แข่งได้แค่กับพรรคประชำธิปัตย์เท่ำนั้นเอง  

แต่แน่นอนว่ำเลือดที่ไหลออกไปและพรรคใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นนับจำกนี้ บำงส่วนอำจไม่ได้ย้ำยข้ำง ก็จะไปสอด
รับกับ "ยุทธกำรแตกแบงก์พัน" ของนำยใหญ่เพ่ือเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไป ภำยใต้ปัญหำขัดแย้ ง แตกแยก ในแบบ
แยกกันเดินและอำจไม่ได้กลับมำรวมกันตี!  
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/431994?adz= 
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27 พฤษภำคม 2563  

'เพื่อไทย' ถอนตัวเลือกซ่อมล าปาง 'พลังประชารัฐ' ฉลุยไร้คู่แข่ง 
 

รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง พปชร. เบอร์ 1 "พินิจ" อดีต รมต. กลับล าไม่ลงรักษาพ้ืนที่ 
วำนนี้ (26 พ.ค.63) ที่ห้องประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอสบปรำบ จ.ล ำปำง ซึ่งเป็นสถำนที่รับสมัครสมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎร (ส.ส.) จังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง โดยก ำหนดเปิดรับสมัครระหว่ำงวันที่ 22-26 พ.ค.
2563 และก ำหนดวันเลือกตั้งในวันเสำร์ที่ 20 มิ.ย.ที่จะถึงนี้ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 5 และเป็นวันสุดท้ำยของกำรเปิดรับสมัคร 

โดยบรรยำกำศในวันนี้ ช่วงเช้ำที่ผ่ำนมำเป็นไปด้วยควำมคึกคักเนื่องจำกมีกำรคำดว่ำ นำยพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต 
ส.ส.ล ำปำง และรัฐมนตรีหลำยกระทรวง จำกพรรคเพื่อไทย จะลงชิงชัยในกำรเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ด้วย 

แต่สุดท้ำย พรรคเพ่ือไทยออกแถลงว่ำ นำยพินิจ จันทรสุรินทร์ ซึ่งเป็นบิดำของ นำยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ 
อดีต ส.ส.ล ำปำง เขต 4 พรรคเพ่ือไทย ที่เสียชีวิตไม่ขอลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ เนื่องจำกพ่ึงสูญเสียลูกชำยไป
ประกอบกับที่อำยุมำกแล้ว 

ต่อมำ เวลำ 12.30 น. นำยภำสกร เงินเจริญกุล รักษำกำรเลขำธิกำรพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้เดินทำงมำที่ห้อง
ประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอสบปรำบ จ.ล ำปำง ซึ่งเป็นสถำนที่รับสมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 
4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง โดยเดินทำงมำพร้อมกับ น.ส.ปทิตตำ ชัยมูลชื่น อำยุ 48 ปี ผู้สมัครหน้ำใหม่ของพรรค 

โดยน.ส.ปทิตตำ เปิดเผยว่ำครั้งนี้เป็นครั้งแรกในกำรลงสมัคร ส.ส. แต่ที่ผ่ำนมำก็อยู่เบื้องหลังกำรท ำ งำนทำง
กำรเมืองให้พรรคมำโดยตลอดและพร้อมที่จะรับใช้พ่ีน้องชำวเขต 4 ล ำปำง โดยจะน ำนโยบำยของพรรคลงพ้ืนที่หำเสียง
พบปะประชำชนในล ำดับต่อไป 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล ำปำง มี 5 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเกำะคำ อ ำเภอเสริม
งำม อ ำเภอสบปรำบ อ ำเภอเถิน และ อ ำเภอแม่พริก รวม 163,530 คน 

โดยมีตัวแทนของพรรคกำรเมืองต่ำงๆ ที่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ 5 รำยคือหมำยเลข 1 นำยวัฒนำ 
สิทธิวัง จำกพรรคพลังประชำรัฐ หมำยเลข 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ จำกพรรคเสรีรวมไทย หมำยเลข 3 นำยอ ำพล 
ค ำศรีวรรณ จำกพรรคพลังท้องถิ่นไทย หมำยเลข 4 นำยองอำจ สินอนันต์ เศรษฐ์ จำกพรรคไทรักธรรม และหมำยเลข 
5 น.ส.ปทิตตำ ชัยมูลชื่น ผู้สมัครจำกพรรคเศรษฐกิจใหม่ 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882413 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882413
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27 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      

พท.ข้องใจ 'พินิจ' ถอนตัวกะทันหัน เลือก ส.ส.ล าปาง 

 
พท.ชวดรักษำเก้ำอ้ีล ำปำงเขต 4 ข้องใจ "พินิจ" ถอนตัวกะทันหัน ปรับกลยุทธ์หนุนเสรีรวมไทยสู้ พปชร. 

"สมพงษ์" แจงเจ้ำตัวให้เหตุผลยังเสียใจเรื่องลูกชำย เตรียมตัวชิงนำยก อบจ. ไร้เงำ "อุตตม-สนธิรัตน์" ร่วมประชุมพรรค 
ก้ำวไกลตำมบี้ "ธรรมนัส" ยื่น ปธ.สภำส่งศำล รธน.ถอดพ้น ส.ส. 

ที่บริเวณศำลำอเนกประสงค์ ที่ว่ำกำรอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง สถำนที่รับสมัครเลือกตั้งซ่อม   ส.ส.
เขต 4 ล ำปำง เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม ซึ่งเปิดรับสมัครเป็นวันสุดท้ำย โดยเมื่อถึงเวลำ 16.30 น. นำงสำวณัฐนรี อินทร์
พิจิตร์ ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดล ำปำง ได้ประกำศปิดรับสมัครทันที และประกำศจ ำนวนผู้มำ
สมัครรวม 5 วัน มีจ ำนวน 5 คน และประกำศปิดหน่วยรับสมัคร โดยมี พ.ต.อ.ศรำวุธ วะเท ผกก.สภ.สบปรำบ มำร่วม
เป็นพยำน 

นำงสำวณัฐนรีเปิดเผยว่ำ หลังจำกนี้ก็จะมีกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มำยื่นใบสมัครอีกครั้ง  โดยจะใช้เวลำ
ในกำรตรวจสอบประมำณ 7 วัน ก่อนที่จะประกำศรำยชื่อผู้สมัครทั้งหมดพร้อมหมำยเลขประจ ำตัวเพ่ือน ำไปใช้หำเสียง
ต่อไป ประกอบด้วย หมำยเลข 1 นำยวัฒนำ สิทธิวัง พรรคพลังประชำรัฐ  หมำยเลข 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ พรรค
เสรีรวมไทย หมำยเลข 3 นำยอ ำพล ค ำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท หมำยเลข 4 นำยองอำจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรค
ไทรักธรรม และหมำยเลข 5 นำงสำวปทิตตำ  ชัยมูลชื่น พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เดิมมีข่ำวว่ำนำยพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.หลำยสมัย บิดำนำยอิทธิรัตน์  จันทรสุรินทร์ 
อดีต ส.ส.ล ำปำง เขต 4 พรรคเพื่อไทยที่เสียชีวิต ซึ่งพรรคเพื่อไทยมีมติส่งลงสมัครเพ่ือรักษำเก้ำอ้ีของพรรคไว้จะเดินทำง
มำสมัครวันนี้ ดังนั้นกำรที่พรรคเพ่ือไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ท ำให้นำยวัฒนำ สิทธิวัง ผู้สมัครจำกพรรค
พลังประชำรัฐ ที่มีคะแนนในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่  24 มี.ค.62 ตำมหลังนำยอิทธิรัตน์ประมำณกว่ำ 12,000  คะแนน ก็มี
โอกำสมำกที่จะเจำะพ้ืนที่ล ำปำงได้  โดยที่ผ่ำนมำตระกูลจันทรสุรินทร์และตระกูลโล่สุนทรครองพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด
ล ำปำงมำโดยตลอด 
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ด้ำนนำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ชี้แจงถึงกรณีที่นำยพินิจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง 
เขต 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงว่ำ พรรคเพ่ือไทยได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยในกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง
ครบถ้วนถูกต้อง สำมำรถไปยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันแรกของกำรเปิดรับสมัคร นำยพินิจก็แสดงควำมพร้อมในกำรลงรักษำ
พ้ืนที่และดูแลพ่ีน้องประชำชนชำวเขต 4 ล ำปำง แต่พอถึงวันสมัครนำยพินิจรู้สึกไม่สบำยใจ เพรำะยังคงโศกเศร้ำเสียใจ
และท ำใจเรื่องกำรสูญเสียบุตรชำยยังไม่ได้  ประกอบกับประเมินว่ำรัฐบำลไปต่อล ำบำก อำยุสภำอำจเหลือไม่มำก และ
ต้องเผชิญกับกำรใช้อ ำนำจรัฐสำรพัดรูปแบบ ที่ส ำคัญนำยพินิจมีควำมประสงค์จะลงสมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (อบจ.) ซึ่งต้องลงแข่งขันในอีกไม่กี่เดือน และได้ยื่นควำมจ ำนงแจ้งให้พรรคทรำบไปแล้วก่อนหน้ำนี้   จึงตัดสินใจ
ขอเว้นวรรคกำรเลือกตั้งในครั้งนี้ไปก่อน 

“นำยพินิจยังคงท ำงำนกำรเมืองต่อไป โดยสนใจท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่นเพ่ือรับใช้พ่ีน้องประชำชนชำวล ำปำง 
เมื่อพรรคได้ทรำบก็เข้ำใจ และเห็นว่ำไม่มีใครที่เหมำะสมจะมำทดแทนได้ในเวลำนี้ จึงไม่สำมำรถส่งตัวแทนของพรรคลง
สมัครได้ กำรเลือกตั้งมีแพ้มีชนะได้ แต่หัวใจส ำคัญคือกำรอำสำรับใช้พ่ีน้องประชำชน เรำตั้งใจสู้เต็มที่เพ่ือดูแลรับใช้พ่ี
น้องประชำชนต่อไป แต่เกิดเหตุสุดวิสัยและต้องเคำรพกำรตัดสินใจของนำยพินิจ" นำยสมพงษ์ระบุ 
พท.ข้องใจ 'พินิจ' ถอนตัว 

มีรำยงำนจำกพรรคเพ่ือไทยว่ำ นำยพินิจได้แจ้งต่อพรรคเมื่อวันที่ 25 พ.ค. โดยบอกว่ำมีเหตุผลส่วนตัวจึงขอ
ถอนตัวจำกผู้สมัครในครั้งนี้ และตำมกระบวนกำรกฎหมำยที่ต้องมีกระบวนกำรสรรหำผู้สมัคร ท ำให้พรรคเพ่ือไทยไม่
สำมำรถสรรหำผู้สมัครใหม่ได้ทันภำยในวันที่ 26 พ.ค. เท่ำกับว่ำพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 4 ล ำปำง 
มีเพียงพรรคเสรีรวมไทย ขณะที่พรรคก้ำวไกลติดขัดเรื่องกระบวนกำรทำงธุรกำรท ำให้ส่งผู้สมัครลงไม่ได้ พรรคฝ่ำยค้ำน
จึงเหลือเพียงผู้สมัครจำกพรรคเสรีรวมไทย ซึ่งในกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำได้คะแนนมำเป็นล ำดับที่ 5 ได้คะแนนเพียง 
2,466 ขณะที่ผู้สมัครของพรรคพลังประชำรัฐที่ได้อันดับ  2 ในกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำ ได้คะแนนถึง 30,368 
คะแนน  พรรคเพื่อไทยจึงจะเปลี่ยนแผนกำร โดยหันไปสนับสนุนผู้สมัครของพรรคเสรีรวมไทยในกำรเลือกตั้งแทน 

มีรำยงำนอีกว่ำ ในกรณีที่นำยพินิจระบุมีควำมสนใจลงเล่นกำรเมืองท้องถิ่นที่จะมีข้ึนในไม่ก่ีเดือนข้ำงหน้ำ ท ำให้ 
ส.ส.พรรคเพ่ือไทยต่ำงจับกลุ่มพูดคุยกันว่ำ เหตุผลที่นำยพินิจแจ้งขอถอนตัวต่อพรรคล่ำช้ำ อำจมีปัจจัยส ำคัญบำงอย่ำง
กับขั้วตรงข้ำมทำงกำรเมืองหรือไม่ รวมทั้งก่อนกำรเลือกตั้งเมื่อปี 62  เคยมีข่ำวมำว่ำนำยพินิจอำจจะไปร่วมงำนกับ
พรรคที่อยู่ตรงข้ำมพรรคเพื่อไทยมำแล้วด้วย 

ขณะที่นำยพินิจเปิดเผยว่ำ ไม่เคยพูดว่ำจะลงเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ แต่พรรคให้สิทธิ์ตนเพรำะครอบครัวเป็น
เจ้ำของพ้ืนที่เดิม แต่ภำพลูกยังติดตำอยู่จึงไปแจ้งให้พรรคทรำบ และชี้แจงว่ำจะลงสมัครนำยก อบจ.ล ำปำง พรรคก็ไม่
ว่ำอะไร 

เมื่อถำมว่ำได้แจ้งควำมไม่สบำยใจให้พรรคทรำบเมื่อไหร่ ปรำกฏว่ำสำยหลุด และเม่ือผู้สื่อข่ำวพยำยำมติดต่อไป
อีกครั้งก็ไม่มีผู้รับสำย  

นำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ น่ำเสียดำยว่ำพรรคก้ำวไกลไม่สำมำรถส่งตัวแทนพรรค
ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ได้ เนื่องจำกเหตุผล 2 ประกำรส ำคัญ คือ 1.สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่ย้ำยมำจำกอดีต
พรรคอนำคตใหม่ หลังจำกถูกค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนุญสั่งยุบพรรค หำกนับจำกวันที่สมัครถึงปัจจุบันยังไม่มีใคร
เป็นสมำชิกเกิน 90 วันตำมที่กฎหมำยก ำหนด 2.กำรส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง พรรรคจ ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรคัดเลือก
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ผู้สมัคร ซึ่งคณะกรรมกำรชุดนี้ต้องมีที่มำจำกกำรประชุมใหญ่ของพรรค แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ท ำให้ไม่
สำมำรถจัดประชุมและเลือกคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวได้ 

นำยพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกระแสข่ำวมีแกนน ำพรรคเพ่ือไทยกลุ่ม
หนึ่งก ำลังเคลื่อนไหวเพ่ือรวมตัวกันตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ เนื่องจำกไม่พอใจบทบำทหน้ำที่ของคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำ
พันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทยว่ำ เห็นกระแสข่ำวมำช่วงหนึ่งแล้ว   ถ้ำจะมีกำรตั้งพรรคใหม่ด้วยเหตุผลว่ำไม่
ชอบคุณหญิงสุดำรัตน์ ตนไม่เห็นด้วย ที่ผ่ำนมำคุณหญิงสุดำรัตน์ตั้งใจท ำงำนและขยันมำก ผิดกับบำงคนที่ปล่อยเกียร์
ว่ำงยำว จนท ำให้เพ่ือไทยในฐำนะพรรคแกนน ำฝ่ำยค้ำนมีบทบำทไม่โดดเด่นเท่ำที่ควร แต่ในที่สุดคิดว่ำอำจไม่มีแกนน ำ
พรรคเพ่ือไทยคนใดออกไปตั้งพรรคใหม่ เพรำะยังมีอีกหลำยปัจจัย อยำกให้ทุกคนหันมำจับมือกันท ำพรรคให้เข้มแข็ง
เหมือนพรรคไทยรักไทย 

ส่วนที่มีกำรระบุว่ำจ ำเป็นต้องตั้งพรรคใหม่ เพรำะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เอ้ือต่อพรรคนั้น อยำกถำมว่ำทุกคนบอก
ว่ำหำกมีโอกำสจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ หำกโอกำสนั้นมำถึงแล้วแก้รัฐธรรมนูญได้ จะยังไงต่อ อย่ำงไรก็ตำม ขอให้
ก ำลังใจคุณหญิงที่พยำยำมสร้ำงบทบำทให้ทุกคนเห็น และให้ก ำลังใจทุกท่ำนที่พยำยำมหำทำงกอบกู้พรรค พระพุทธเจ้ำ
ตรัสว่ำ อธิกรณ์เกิดที่ใดให้แก้ท่ีนั่น ไม่ใช่หนีไปเรื่อยๆ 
ไร้เงำ 'อุตตม-สนธิรัตน์' 

ที่ท ำกำรพรรคพลังประชำรัฐแห่งใหม่  ย่ำนรัชดำฯ ตรงข้ำมศำลอำญำ มีกำรประชุม ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ
ครั้งแรก หลังเปิดประชุมสภำผู้แทนรำษฎร สมัยสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 1  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรพิจำรณำ พ.ร.ก.
กู้เงิน จ ำนวน 3 ฉบับ ที่จะเข้ำสู่ที่ประชุมสภำระหว่ำงวันที่ 27-31 พ.ค.นี้  ปรำกฏว่ำนำยอุตตม สำวนำยน หัวหน้ำพรรค
และ รมว.กำรคลัง,  นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  เลขำธิกำรพรรคและ รมว.พลังงำน,  นำยสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้ำ
พรรคและ รมว.กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธำนยุทธศำสตร์
พรรคพลังประชำรัฐ  ไม่ได้เข้ำร่วมในกำรประชุมครั้งนี้ โดยมีนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนวิปรัฐบำล ท ำหน้ำที่ประธำน
ในที่ประชุม ท่ำมกลำงกระแสข่ำวควำมขัดแย้งเรื่องกำรแย่งชิงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่  

รวมทั้งเมื่อช่วงบ่ำยของวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่ำนมำ นำยอุตตมและนำยสนธิรัตน์ได้เรียกประชุม ส.ส. กว่ำ 40 คน ที่
กระทรวงกำรคลัง เพ่ือซักซ้อม พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้ำนล้ำนบำท ก็ไร้เงำของ ส.ส.กลุ่มนำยวิรัชและกลุ่มสำมมิตร  รวมทั้ง
นำยนำยสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.กำรคลัง 

นำยสันติกล่ำวภำยหลังกำรประชุม ส.ส ถึงกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงภำยในพรรคว่ำ ขณะนี้ก ำลังช่วยกันแก้ไข
ปัญหำโควิด-19 และปัญหำเศรษฐกิจ ยังไม่มีเวลำที่จะหำรือกันเรื่องภำยในพรรค รอให้พ้นตรงนี้ไปอีกพักหนึ่งก่อน เมื่อ
ถำมว่ำเหตุใดนำยอุตตมและนำยสนธิรัตน์จึงไม่มำประชุม ส.ส.ครั้งนี้ด้วย  นำยสันติกล่ำวสั้นๆ ว่ำ "คงติดประชุม ครม." 
ก่อนจะเดินทำงกลับไปทันที 

วันเดียวกัน นำยณัฐชำ บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้ำวไกล เปิดเผยว่ำ ในวันที่ 27 พ.ค.  เวลำ 13.00 น. ส.ส.
พรรคก้ำวไกลจะยื่นหนังสือต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือขอให้ส่งหนังสือดังกล่ำวไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือ
พิจำรณำวินิจฉัยสมำชิกภำพของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจำก 
ส.ส. เนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม มีคดีเกี่ยวข้องกับยำเสพติดและเคยถูกจ ำคุกในประเทศออสเตรเลีย และสืบเนื่องจำก
กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจก่อนปิดประชุมสภำในเดือน ก.พ.ที่ผ่ำนมำ มีรำยละเอียดหลักฐำนที่ตนและนำยธีรัจชัย พันธุมำศ 
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ได้อภิปรำยเรื่องคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัสชัดเจนว่ำมีคุณสมบัติต้องห้ำม และเจ้ำตัวไม่สำมำรถน ำหลักฐำนที่พิสูจน์
ว่ำเป็นบุคคลบริสุทธิ์มำชี้แจงต่อที่ประชุมสภำ รวมถึงชี้แจงต่อหน้ำสื่อมวลชนได้ 

โดยกำรกระท ำของร้อยเอกธรรมนัส เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดในควำมผิด
ฐำนเป็นผู้ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก หรือผู้ค้ำ นั้น เป็นลักษณะต้องห้ำมของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร ตำมมำตรำ 98 (10)  จึงส่งผลให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมในกำรด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรี ตำมมำตรำ 170 (4) 
ประกอบมำตรำ 160 (6) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ2560 ส่งผลให้ควำมเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
เฉพำะตัว เมื่อขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 160 โดยมำตรำ 160 (6) บัญญัติว่ำ "รัฐมนตรีต้อง ไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 98" 

ส่วนที่ร้อยเอกธรรมนัสได้ชี้แจงเป็นหนังสือ "ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อประธำน
คณะกรรมำธิกำร ป.ป.ช. ว่ำกำรถูกออกจำกรำชกำรของตนได้รับกำรล้ำงมลทินแล้วตำมพระรำชบัญญัติล้ำงมลทิน ใน
โอกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ พ.ศ.2550 คุณสมบัติ
กำรเป็นรัฐมนตรีของตนจึงไม่ต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญ" นั้น ย่อมไม่เป็นเหตุให้กำรที่เคยต้องค ำพิพำกษำด้วยฐำน
ควำมผิดดังกล่ำวถูกลบล้ำงไป ข้ออ้ำงดังกล่ำวฟังไม่ขึ้น ทั้งนี้ขอให้เพ่ือน ส.ส.ร่วมลงรำยชื่อเพ่ือกู้ภำพลักษณ์ศักดิ์ศรีของ
สภำให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำยตำประชำชน. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67022 
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์27 พ.ค. 2563 05:25 น. 

“พินิจ” โดดหนี เพื่อไทย วืดเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

 
 
อีกเรื่อง นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึง กรณีนำยพินิจ จันทรสุรินทร์ แคนดิเดตผู้สมัคร 

ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขต 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำงว่ำ พรรคเพ่ือไทยได้ด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนกฎหมำยในกำรส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครบถ้วนถูกต้อง ไปยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันแรกของกำรเปิดรับสมัคร นำย
พินิจแสดงควำมพร้อมในกำรลงรักษำพ้ืนที่และดูแลพี่น้องประชำชนชำวเขต 4 ล ำปำง แต่พอถึงวันสมัครนำยพินิจรู้สึกไม่
สบำยใจ เพรำะยังคงโศกเศร้ำเสียใจและท ำใจเรื่องกำรสูญเสียบุตรชำยยังไม่ได้ ประกอบกับประเมินว่ำรัฐบำลไปต่อ
ล ำบำก อำยุสภำฯอำจเหลือไม่มำกและต้องเผชิญกับกำรใช้อ ำนำจรัฐสำรพัดรูปแบบ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1854181 
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26 พฤษภำคม 2563  

'พรรคก้าวไกล' แจงเหตุส่งตัวแทนลงเลือกตั้งซ่อมล าปางไม่ได้ 

 
 
"ชัยธวัช" แจง 2 เหตุผล "พรรคก้าวไกล" ส่งตัวแทนลงเลือกตั้งซ่อมล าปางไม่ได้ 
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ จำกกรณีที่ นายอิทธิรัตน์ 

จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล ำปำง เขต 4 พรรคเพ่ือไทย เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 ท ำให้ต้องจัดให้มีกำรเลือกตั้งแทน
ต ำแหน่งที่ว่ำงหรือมีกำรเลือกตั้งซ่อมนั้น เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำพรรคก้าวไกลไม่สำมำรถส่งตัวแทนพรรคลงสมัครรับ
เลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ได้ เนื่องจำกเหตุผล 2 ประกำรส ำคัญ คือ  

1. สมาชิกพรรคก้าวไกลที่ย้ายมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่หลังจำกถูกค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนุญสั่งยุบ
พรรค หำกนับจำกวันที่สมัครถึงปัจจุบันยังไม่มีใครเป็นสมำชิกเกิน 90 วันตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

2. การส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง พรรรคจ าเป็นต้องมีคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งคณะกรรมกำรชุดนี้ต้องมี
ที่มำจำกกำรประชุมใหญ่ของพรรค แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ โควิด 19 ท ำให้ไม่สำมำรถจัดประชุมและเลือก
คณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวได้ อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกนี้พรรคก้ำวไกลจะเร่งให้มีกำรประชุมใหญ่เพ่ือให้สำมำรถมี
คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้สมัครส ำหรับกำรเลือกตั้งซ่อมที่อำจจะเกิดขึ้นอีกในอนำคต 
 

อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882331 
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26 พ.ค. 2563 - 10:42 น.  

ก้าวไกล ลุยย่ืน ปธ.สภาชงศาล รธน. ถอดถอน ธรรมนัส พ้น ส.ส.  

 
ก้าวไกล เดินหน้ายื่นหนังสือต่อประธานสภา 27 พ.ค.นี้ เพื่อถอดถอน ธรรมนัส รมช.เกษตรฯ พ้นส.ส. ปม

เคยเอ่ียวคดีค้ายาเสพติด ขอเพื่อนส.ส.ลงชื่อกู้ภาพลักษณ์ 
วันที่ 26 พ.ค. นำยณัฐชำ บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้ำวไกล เปิดเผยว่ำ ในวันที่ 27พ.ค.นี้ เวลำ 13.00 น. 

ส.ส.พรรคก้ำวไกล จะยื่นหนังสื่อต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือขอให้ประธำนสภำส่งหนังสือดังกล่ำวไปยังศำล
รัฐธรรมนูญเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยสมำชิกภำพของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รมช.เกษตรและสหกรณ์ พ้นจำก
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม มีคดีเกี่ยวข้องกับยำเสพติดและเคยจ ำคุกในประเทศออสเตรเลีย 

นำยณัฐชำ กล่ำวต่อว่ำ และสืบเนื่องจำกกำรกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจก่อนปิดประชุมสภำในเดือน ก.พ.ที่ผ่ำนมำ 
รำยละเอียดหลักฐำนที่ตนและนำยธีรัจชัย พันธุมำศ ได้อภิปรำยเรื่องคุณสมบัติของร.อ.ธรรมนัสไป ชัดเจนว่ำ ร.อ.
ธรรมนัสมีคุณสมบัติต้องห้ำม และเจ้ำตัวไม่สำมำรถน ำหลักฐำนที่พิสูจน์ว่ำเป็นบุคคลบริสุทธ์มำชี้แจงต่อที่ประชุมสภำ 
รวมถึงชี้แจงต่อหน้ำสื่อมวลชนได้ แต่กลับเบี่ยงเบนประเด็น รวมถึงแจ้งควำมหมิ่นประมำทตนและนำยธีรัจชัยที่ท ำหน้ำที่
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจอีกด้วย 

นำยณัฐชำ กล่ำวอีกว่ำ ดังนั้น ในวันที่ 27 พ.ค.นี้ เปิดสมัยประชุม พรรคก้ำวไกลจึงขอด ำเนินกำรตำมกลไกสภำ 
เพ่ือถอดถอนบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมำะสมพ้นจำกสมำชิกภำพผู้แทนรำษฎร ส่วนกรณีที่ร.อ.ธรรมนัส กล่ำวว่ำ เมื่อ
วันที่ 10 มี.ค. พ.ศ.2538 ขณะนั้น ใช้ชื่อว่ำ "นำยมนัส โบพรหม" ได้ต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด ในควำมผิดฐำนเป็นผู้ผลิต น ำเข้ำ ส่งออกหรือผู้ค้ำ 
ตำมค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์แห่งรัฐนิวเซำท์เวลส์ เลขที่ 60449/94 และ 60434/64 ลงวันที่ 10 มี.ค. พ.ศ. 2538 
โดยศำลพิพำกษำว่ำ ผู้ร้องแต่ละคน รับสำรภำพว่ำมีเจตนำเกี่ยวข้องกับกำรน ำเข้ำเฮโรอีนในปริมำณที่ถือว่ำส ำหรับเพ่ือ
กำรค้ำ" โดยในกำรกระท ำดังกล่ำวศำลอุทธรณ์แห่งรัฐนิวเซำท์เวลส์ได้มีพิพำกษำลงโทษจ ำคุก ร.อ.ธรรมนัส หรือ นำย
มนัส เป็นระยะเวลำหกปี โดยก ำหนดโทษเป็น ระยะเวลำขั้นต่ ำสี่ปี และระยะเวลำห้ำมปล่อยตัวอีกสองปี 

https://www.facebook.com/MoveForwardPartyThailand/
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/26-ก้าวไกล-ยื่น.jpg
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และจำกควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่อง หำรือบุคคล ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร (ตำมมำตรำ 96 (5) ของรัฐธรรมนูญแห่ง รำชอำณำจักรไทย) ระบุไว้ว่ำ "บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคล
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คือ เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยให้จ ำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป
โดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึง ห้ำปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท" 

ซ่ึงบุคคลใด เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยให้จ ำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมำยังไม่
ถึงห้ำปีในวันเลือกตั้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรถูกจ ำคุกในประเทศไทยหรือในต่ำงประเทศ ก็ต้องถือว่ำเป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ ใช้
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมเจตนำรมณ์แห่งมำตรำ 96 (5) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

นำยณัฐชำ กล่ำวว่ำ โดยกำรกระท ำของ ร.อ.ธรรมนัสเคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงท่ีสุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพ
ติดในควำมผิดฐำนเป็นผู้ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก หรือผู้ค้ำ นั้น เป็นลักษณะต้องห้ำมของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ตำมมำตรำ 98 (10) จึงส่งผลให้เป็นผู้มีลักษณะ ต้องห้ำมในกำรด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรี ตำม
มำตรำ 170 (4) ประกอบมำตรำ 160 (6) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 

ส่งผลให้ควำมเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพำะตัว เมื่อขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 160 โดย
มำตรำ 160 (6) บัญญัติว่ำ "รัฐมนตรีต้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 98" ในส่วนประเด็นที่ ร.อ.ธรรมนัสได้ชี้แจง
เป็นหนังสือขอชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อประธำนคณะกรรมำธิกำรปปช. ว่ำ กำรถูกออกจำกรำชกำรของ
ตนได้รับกำรล้ำงมลทินแล้วตำม พ.ร.บ.ล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระ
ชนมพรรษำ 80 พรรษำ พ.ศ. 2550 คุณสมบัติกำรเป็นรัฐมนตรีของตนจึงไม่ต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญ" นั้น ย่อมไม่เป็น
เหตุให้กำรที่เคยต้องค ำพิพำกษำด้วยฐำนควำมผิดดังกล่ำวถูกลบล้ำงไป ข้ออ้ำงดังกล่ำวฟังไม่ข้ึน 

"ทั้งนี้ ผมเเละสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ขอให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้
โปรดส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกสภาพของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เเละขอให้เพ่ือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมลงรายชื่อ เพ่ือกู้ภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรีของ
สภาผู้แทนราษฎรสร้างความเชื่อถือของรัฐสภา เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชน" นายณัฐชา กล่าว 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4199083 
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วันท่ี 26 พฤษภำคม 2563 - 13:14 น.  

‘ก้าวไกล’ ติดขัดข้อกม.ท าส่งผู้สมัครล าปางไม่ทัน ฝ่ายค้าน ดัน เสรีรวมไทย  
ความหวังสุดท้าย 

 
 
‘ก้าวไกล’ ติดขัดข้อกม.ท าส่งผู้สมัครล าปางไม่ทัน ฝ่ายค้าน ดัน เสรีรวมไทย ความหวังสุดท้าย 

กรณี นำย อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีตสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง 5 สมัย เสียชีวิต ท ำให้ต้องมีกำรจัดกำร
เลือกตั้งซ่อม ล ำปำงเขต 4 ต่อมำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ก ำหนดให้วันเสำร์ที่ 20 มิ.ย. 2563 เป็นวันใช้สิทธิ
เลือกตั้งเวลำ 08.00 – 17.00 น. 

พรรคพลังประชำรัฐ ส่ง ‘วัฒนำ สิทธิวัง’ ที่เพ่ิงพ่ำยแพ้ให้กับ ‘อิทธิรัตน์’ ในกำรเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 
2562 ลงชิงเก้ำอ้ีล้ำงตำอีกครั้ง มำสมัครคนแรก คว้ำเบอร์ 1 

ส่วน พรรคเพ่ือไทย เดิมที มีก ำหนด จะส่ง ‘พินิจ จันทรสุรินทร์’ อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ และอดีต รมช.
มหำดไทย และเป็นบิดำของ ‘อิทธิรัตน์’ รวมทั้งมีดีกรีเป็น ส.ส.หลำยสมัย ลงสมัคร ในวันที่ 26 พ.ค.นี้ 

ล่ำสุดเกิดข่ำวช็อกท้ังพรรค เมื่อ นำยพินิจ จันทรสุรินทร์ แคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส. จำกพรรคเพื่อไทย ตัดสินใจ ไม่
ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขต 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยนำยพินิจได้แจ้งมำยังพรรคว่ำไม่ประสงค์ลงสมัคร ส.ส.ใน
ครั้งนี้ เนื่องจำกเพ่ิงเสียลูกชำยไป ประกอบกับอำยุมำกแล้ว จึงไม่อยำกลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ท ำให้เกิดควำมกังวลในซีกฝ่ำยค้ำนอย่ำงหนัก เพรำะวันนี้เป็นวันสุดท้ำยในกำรสมัครรับเลือกตั้ง ควำมหวังของ
ฝ่ำยค้ำน จึงตกไปอยู่กับพรรคที่ได้คะแนนลองลงมำ อย่ำงอนำคตใหม่ (ต่อมำย้ำยมำอยู่พรรคก้ำวไกล) 

ควำมเคลื่อนไหวจำก พรรคก้ำวไกล ที่ยังไม่ประกำศส่งผู้สมัคร ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เหตุที่พรรคไม่ส่งผู้สมัคร
เลือกตั้งซ่อมล ำปำงเขต 4 ทั้งที่มีอดีตผู้สมัครได้คะแนนเป็นอันดับ 3 เนื่องจำกติดปัญหำเทคนิคทำงกฎหมำยเลือกตั้ง 
พรรคอนำคตใหม่ถูกยุบเมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่ำนมำ และตั้งพรรคก้ำวไกลเมื่อวันที่ 21 มี.ค. จึงมีอำยุยังไม่ครบ 90 วัน ซึ่ง
ถือเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะต้องสังกัดพรรคนั้น อีกประกำรหนึ่งคือกำรส่งผู้สมัครต้องผ่ำนขั้นตอนกรรมกำรสรรหำ
ตำมกฎหมำยเลือกตั้ง ซึ่งทำงพรรคยังไม่มีควำมพร้อม จึงไม่ได้ส่งผู้สมัคร รำยงำนข่ำวเปิดเผยว่ำพรรคเพ่ือไทย ได้

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/14-19.jpg
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ประสำนงำนมำที่พรรคก้ำวไกลให้ส่งผู้สมัครในนำมฝ่ำยค้ำน เนื่องจำกเห็นว่ำมีคะแนนเป็นอันดับสำม ในกำรเลือกตั้งครั้ง
ที่ผ่ำนมำ แต่เนื่องจำกติดปัญหำดังกล่ำว จึงได้แจ้งพรรคเพ่ือไทยว่ำ ไม่สำมำรถส่งผู้สมัครได้ รำยละเอียดเรื่องนี้ทำง
พรรคจะได้มีกำรแถลงให้ทรำบต่อไป 

ด้ำน นำยทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อ ำนวยกำรพรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภำษณ์ว่ำ พรรคเสรีรวมไทย ได้ประกำศส่ง
ผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรำจึงถือว่ำผู้สมัครจำกทำงพรรคเสรีรวมไทยเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ำยค้ ำนในกำรสู้ศึก
เลือกตั้งเขต 4 ล ำปำง ในครั้งนี้ 

ส ำหรับ ผลกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 มีดังนี้ 
อันดับ 1 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เพ่ือไทย 42,984 คะแนน 
อันดับ 2 นำยวัฒนำ สิทธิวัง พลังประชำรัฐ 30,368 คะแนน 
อันดับ 3 น.ส.พิมดำรำ ศิริสลุง อนำคตใหม่ 26,471 คะแนน 
อันดับ 4 นำงสุนี สมมี ภูมิใจไทย 4,243 คะแนน 
อันดับ 5 นำยญำณวรุตม์ ธรรมชำติ ประชำธิปัตย์ 2,469 คะแนน 
อันดับ 6 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ เสรีรวมไทย 2,466 คะแนน 
 
อ้ำงถึง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2202546 
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วันท่ี 26 พฤษภำคม 2563 - 13:51 น.  

“พิธา”อดเข้าสภา เตรียมผ่าตัดต้นคอ ยัน ส.ส.ก้าวไกล ตั้งใจเต็มที่ รักษาประโยชน์ชาติ 

 
 
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. นำยพิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้ำพรรคก้ำวไกล โพสต์ข้อควำมเปิดเผยว่ำ ขณะนี้ต้องเตรียมตัว

เข้ำรับกำรผ่ำตัด จำกปัญหำกำรบำดเจ็บเรื้อรังมำเป็นเวลำนำนที่บริเวณต้นคอได้ทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น โดยระบุว่ำ 
ขอเป็นก ำลังใจให้เพื่อนผู้แทนรำษฎรทุกคนท ำหน้ำที่อย่ำงสุดควำมสำมำรถ ผมจะกลับมำในเร็ววัน 

ผมจ ำเป็นต้องประกำศให้ทรำบว่ำ ปัญหำกำรบำดเจ็บเรื้อรังมำเป็นเวลำนำนที่บริเวณต้นคอได้ทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น 
และจำกกำรปรึกษำแพทย์ผู้เชี่ยวชำญหลำยท่ำน ได้ลงควำมเห็นว่ำจ ำเป็นต้องเตรียมตัวเข้ำรับกำรผ่ำตัดและพักฟ้ืน
ร่ำงกำยในทันที 

ดังนั้น ตั้งแต่วันพุธที่ 27 พฤษภำคม 2563 เป็นต้นไป ผมจะไม่สำมำรถเข้ำสภำพร้อมกับเพ่ือน ส.ส. พรรคก้ำว
ไกลทุกคน ผมรู้สึกเสียดำยและเสียใจที่ไม่สำมำรถเข้ำไปท ำหน้ำที่ผู้แทนของพ่ีน้องประชำชนในวำระเปิดสมัยประชุมสภำ
นี้ได้ ทั้งนี้เมื่อผมพักฟ้ืนและอำกำรหำยดีขึ้น จะกลับมำท ำหน้ำที่ผู้แทนรำษฎรและหัวหน้ำพรรคก้ำวไกลอย่ำงเต็มที่อีก
ครั้ง 

อย่ำงไรก็ตำม ตลอดเดือนที่ผ่ำนมำ ผมและเพ่ือน ส.ส. พรรคก้ำวไกล ได้เตรียมตัวกันอย่ำงเข้มข้นในกำร
อภิปรำยตรวจสอบกำรกู้เงินของรัฐบำล เพ่ือพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ ผม
เชื่อมั่นเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แม้ผมจะไม่ได้เข้ำร่วมอภิปรำย แต่เพ่ือน ส.ส. ทุกคนที่เป็นผู้อภิปรำยในครั้งนี้จะท ำหน้ำที่ได้อย่ำง
ไม่ขำดตกบกพร่อง 

ขอเชิญชวนพ่ีน้องประชำชนทุกท่ำนร่วมกันติดตำมกำรประชุมสภำตั้งแต่วันพุธนี้คือวันที่ 27 พฤษภำคม เวลำ 
09.30 น. เป็นต้นไปจนถึงวันอำทิตย์ที่ 31 พฤษภำคม 2563 โดยเป็นกำรอภิปรำยและตรวจสอบกำรตรำ พ.ร.ก. ทั้ง 4 
ฉบับ และ พ.ร.บ. อีก 1 ฉบับ ซึ่งสภำจะต้องพิจำรณำอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน เพรำะสิ่งเหล่ำนี้ทั้งหมดทั้งมวลจะส่งผล

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/16-14.jpg
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กระทบต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชำชนโดยตรง ไม่เพียงแต่ในรุ่นเรำเท่ำนั้น แต่จะส่งผลผูกพันกระทบไปถึงรุ่น
ลูกหลำนของพวกเรำอีกด้วย เพรำะนี่คือกำรพิจำรณำกู้เงินเพ่ือน ำไปใช้จ่ำยฉุกเฉินก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศำสตร์ไทย 

ผมขอเป็นก ำลังใจให้เพ่ือนผู้แทนรำษฎรทุกท่ำนในสภำอันทรงเกียรตินี้ ได้ท ำหน้ำที่อย่ำงสุดควำมสำมำรถ โดย
ใช้เวทีรัฐสภำในกำรผลักดันควำมต้องกำรของพ่ีน้องประชำชนผู้ทรงอ ำนำจสูงสุดของประเทศนี้ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
และเป็นพลังเคียงข้ำงพ่ีน้องประชำชนที่ยังคงต่อสู้อยู่ทุกหนแห่ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2202602 
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วันท่ี 26 พฤษภำคม 2563 - 14:22 น.  

‘ชัยธวัช’ แจง 2 เหตุผล ก้าวไกล ส่งตัวแทนลงเลือกตั้งซ่อมล าปางไม่ได้   

 
 
ชัยธวัช แจง 2 เหตุผล ก้าวไกล ส่งตัวแทนลงเลือกตั้งซ่อมล าปางไม่ได้   
วันที่ 26 พ.ค. นำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ จำกกรณีที่ นำยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ 

ส.ส.ล ำปำง เขต 4 พรรคเพ่ือไทย เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 ท ำให้ต้องจัดให้มีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงหรือมี
กำรเลือกตั้งซ่อมนั้น เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำพรรคก้ำวไกลไม่สำมำรถส่งตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ได้ 
เนื่องจำกเหตุผล 2 ประกำรส ำคัญ คือ หนึ่ง สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่ย้ำยมำจำกอดีตพรรคอนำคตใหม่หลังจำกถูกค ำ
วินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนุญสั่งยุบพรรค หำกนับจำกวันที่สมัครถึงปัจจุบันยังไม่มีใครเป็นสมำชิกเกิน 90 วันตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

สอง กำรส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง พรรรคจ ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งคณะกรรมกำรชุดนี้ต้องมี
ที่มำจำกกำรประชุมใหญ่ของพรรค แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ท ำให้ไม่สำมำรถจัดประชุมและเลือก
คณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวได้ อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกนี้พรรคก้ำวไกลจะเร่งให้มีกำรประชุมใหญ่เพ่ือให้สำมำรถมี
คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้สมัครส ำหรับกำรเลือกตั้งซ่อมที่อำจจะเกิดขึ้นอีกในอนำคต 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2202679 
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26 พ.ค. 63 | 14:38 น.  

พรรคก้าวไกลแจงไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง 

 
กรุงเทพฯ 26 พ.ค.-เลขาธิการพรรคก้าวไกล แจง 2 เหตุผล ไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง 
นำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ จำกกรณีที่นำยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล ำปำง เขต 

4 พรรคเพ่ือไทย เสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2563 ท ำให้ต้องจัดให้มีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงนั้น เป็นที่น่ำ
เสียดำยว่ำพรรคก้ำวไกลไม่สำมำรถส่งตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ได้ เนื่องจำกเหตุผล 2 ประกำร
ส ำคัญ คือ สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่ย้ำยมำจำกอดีตพรรคอนำคตใหม่หลังจำกถูกค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนุญสั่งยุบ
พรรค หำกนับจำกวันที่สมัครถึงปัจจุบันยังไม่มีใครเป็นสมำชิกเกิน 90 วันตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึงกำรส่งผู้สมัคร
ลงเลือกตั้ง พรรรคจ ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งคณะกรรมกำรชุดนี้ต้องมีที่มำจำกกำรประชุมใหญ่ของ
พรรค แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ท ำให้ไม่สำมำรถจัดประชุมและเลือกคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวได้ 

นำยชัยธวัช กล่ำวว่ำ อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกนี้ พรรคก้ำวไกลจะเร่งให้มีกำรประชุมใหญ่เพ่ือให้สำมำรถมี
คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้สมัครส ำหรับกำรเลือกตั้งซ่อมที่อำจจะเกิดขึ้นอีกในอนำคต.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/view/5eccc77be3f8e40af944bc77 
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26 พฤษภำคม 2563 - 15:26 น. 

"ก้าวไกล" แจง 2 เหตุผล ส่งตัวแทนลงเลือกตั้งซ่อมล าปางไม่ได้   

 
 
"ก้าวไกล" แจง 2 เหตุผล ส่งตัวแทนลงเลือกตั้งซ่อมล าปางไม่ได้  ยังไม่มีใครเป็นสมาชิกพรรคเกิน 90 วัน-

สถานการณ์ "โควิด" ท าให้ไม่สามารถจัดประชุมเลือกคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครได้   
วันที่  26 พ.ค.2563  นำยชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่ำวว่ำ จำกกรณีที่ นำยอิทธิรัตน์ 

จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล ำปำง เขต 4 พรรคเพ่ือไทย เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 ท ำให้ต้องจัดให้มีกำรเลือกตั้งแทน
ต ำแหน่งที่ว่ำงหรือมีกำรเลือกตั้งซ่อมนั้น เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำพรรคก้ำวไกลไม่สำมำรถส่งตัวแทนพรรคลงสมัครรับ
เลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ได้ เนื่องจำกเหตุผล 2 ประกำรส ำคัญ คือ 

หนึ่ง สมำชิกพรรคก้ำวไกลที่ย้ำยมำจำกอดีตพรรคอนำคตใหม่หลังจำกถูกค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนุญสั่งยุบ
พรรค  หำกนับจำกวั นที่ สมั ครถึ งปั จจุ บั นยั ง ไม่ มี ใ คร เป็ นสมำชิก เกิ น  90  วั นตำมที่ กฎหมำยก ำหนด   
  สอง กำรส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง พรรรคจ ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งคณะกรรมกำรชุดนี้ต้องมี
ที่มำจำกกำรประชุมใหญ่ของพรรค แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์  โควิด 19 ท ำให้ไม่สำมำรถจัดประชุมและเลือก
คณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวได้ อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกนี้พรรคก้ำวไกลจะเร่งให้มีกำรประชุมใหญ่เพ่ือให้สำมำรถมี
คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้สมัครส ำหรับกำรเลือกตั้งซ่อมที่อำจจะเกิดขึ้นอีกในอนำคต 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/431951?adz= 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/431951?adz
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27 พฤษภำคม 2563 - 08:13 น. 

"แรมโบ้" จัดทีมวอร์รูมนอกสภาฯติดตามการประชุม พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน ขู่อย่าอภิปราย
นอกประเด็น  

 
 
"แรมโบ้" จัดทีมวอร์รูมนอกสภาฯติดตามการประชุม พ.ร.ก.เงินกู้ 1ล้านล้าน อย่าอภิปรายแขวะนายกฯ 

นอกประเด็น พร้อมตอบโต้นอกสภาทันที  
          27 พค.63 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเปิดประชุมสภำ
สมัยสำมัญเพ่ือพิจำรณำพ.ร.ก.4 ฉบับ ในระหว่ำงวันที่ 27-31 พ.ค.2563  เป็นเวลำ 5 วันนั้น  นำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ พร้อมไปชี้แจงรำยละเอียดต่อสภำร่วมกับรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง นำยกฯมั่นใจสำมำรถชี้แจงในรำยละเอียดได้ทุกประเด็นเพรำะทุกเรื่องมีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
          " ผมได้มีกำรเตรียมทีมวอร์รูมนอกสภำเหมือนเดิม โดยได้มีกำรพูดคุยกับทีมงำนอดีตนักกำรเมืองที่มีประสบกำรณ์ 
ที่เชิญมำช่วยงำนรัฐบำลและช่วยงำนผม ให้ช่วยกันติดตำมกำรอภิปรำย พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้ำนล้ำน และพ.ร.ก.อีก 3 ฉบับในครั้งนี้
อย่ำงใกล้ชิด  และช่วยกันจับประเด็นกำรอภิปรำยของฝ่ำยค้ำนว่ำอภิปรำยนอกประเด็นหรือไม่  ขอเตือนถึงบรรดำพรรค
ร่วมฝ่ำยค้ำนว่ำ ขอให้อภิปรำยอยู่ในข้อบังคับกำรประชุม อย่ำได้ใช้วำทะกรรมใช้ลีลำฝีปำกที่ไม่สร้ำงสรรค์ สร้ำงเรื่อง 
กล่ำวหำใส่ร้ำยป้ำยสีอันเป็นเท็จ ต่อรัฐบำลหรือนำยกฯเด็ดขำด ทีมวอร์รูมนอกสภำเรำจะเฝ้ำติดตำมฝ่ำยค้ำนทุกคน 
ขอให้อภิปรำยอยู้ในกรอบเนื้อหำ พ.ร.ก.ทั้ง 4 ฉบับเท่ำนั้น 
          นำยสุภรณ์  กล่ำวต่อว่ำ  "อย่ำได้ใช้วิชำมำรเอำเรื่องที่ไม่เกี่ยวเนื้อหำ พ.ร.ก.ทั้ง 4 ฉบับ  มำโจมตีรัฐบำล อย่ำได้
ขุดคุ้ยกำรบริหำรงำนในยุครัฐบำล คสช.ขึ้นมำใส่ร้ำยป้ำยสีอีกมันไร้สำระ ท ำให้เสียเวลำกำรประชุม ประชำชนที่ติดตำม
รับฟังทำงบ้ำน จะเบื่อหน่ำยร ำคำญ ยิ่งมีปำกมีเสียงปะทะคำรมกันและมีประท้วงบ่อยๆ ยิ่งท ำให้ภำพลักษณ์สส.ใน
สำยตำประชำชนเสียหำยมำกขึ้น" 
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     "ทีมวอร์รูมนอกสภำจะเฝ้ำจับตำกำรประชุมอย่ำงใกล้ชิด ถ้ำมีกำรอภิปรำยนอกประเด็น ใ่ร้ำยป้ำยสีรัฐบำลและท่ำน
นำยกฯผมและคณะพร้อมตอบโต้นอกสภำทันที ขอเตือนสส.พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนช่วยอภิปรำยอยู่ในเนื้อหำสำระและอยู่ใน
ข้อบังคับกำรประชุมอย่ำงเคร่งครัดจะดีที่สุดเพ่ือให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เพรำะนี่เป็นกำรพิจำรณำพรก.
ไม่ใช่ญัตติเปิดอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจรัฐบำล ขอให้พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนเข้ำใจให้ตรงประเด็นด้วยนะครับ" นำยสภุรณ์กล่ำวท้ิง
ท้ำย 
อ้ำงอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/432013?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/432013?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/432013?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันพุธ ที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2563, 09.08 น. 

'จตุพร'เชื่อตั้งพรรคใหม่ไม่แก้รธน.ปัญหาไม่จบ ชี้สภาอภิปราย3พรก.ชิงพ้ืนที่ใจปชช. 

 
"จตุพร"เชื่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ ในสถานการณ์ผิดปกติ รธน.เดิม ปัญหาเดิม ชี้ปัญหาประเทศยังไร้

ทางออก ศก.แก้ไม่จบ จับตา! สภาอภิปราย พรก.3 ฉบับเงิน 1.9 ล้านล้านเป็นศึกชิงพื้นที่ใจ ปชช. แนะใครสื่อ
ปกป้องประโยชน์ ปท.ได้ดีจะชนะ 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2563 นำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ 
(นปช.) กล่ำวถึงกำรก่อตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ ว่ำ ข่ำวระบุถึงอดีตรัฐมนตรี เคยสังกัดพรรคไทยรักไทยในอดีต แต่ ดร.
อำทิตย์ อุไรรัตน์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรังสิต โพสต์แขวะสรุปว่ำ ไม่ต้องรีบต้องพรรคเพรำะกำรเลือกตั้งยังอีกนำน ซึ่ง
ตนก็เห็นด้วย 

อีกท้ังกล่ำวว่ำ ในช่วงที่ตนอยู่ในเรือนจ ำ มีเวลำว่ำงมำก ได้ศึกษำระบบเลือกตั้งตำมกติกำ รธน.2560 ที่ก ำหนด
ระบบเลือกตั้งให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียวใช้ในกำรเลือก ส.ส.เขตและบัญชีรำยชื่อ เป็นกำรออกแบบกติกำที่ส วนกับ
ควำมรู้สึกคนไทย เพรำะระบบเลือกตั้งเช่นนี้ สะท้อนถึงกำรเมืองรวมกันในพรรคเดียวเท่ำกับแพ้ แต่ถ้ำแยกกันจะมี
โอกำสชนะมำกข้ึน 

ดังนั้น กำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำ พรรคกำรเมืองจึงออกแบบตั้งพรรคใหม่เพ่ือแยกกันเลือกตั้ง แล้วน ำเสียง ส.ส.
มำร่วมกันในสภำ แต่ตนได้ประเมินโดยตั้งเป้ำหมำยได้เสียงรวมกันถึง 376 เสียงแต่ก็ยำกมำก หรืออีกเป้ำหมำยคือได้
เสียง 251 เสียง สำมำรถกุมจ ำนวนเกินครึ่งของสภำ จะท ำให้รัฐบำลไปไม่รอด บริหำรจัดกำรเสียงในสภำผู้แทนที่มีเสียง
ทั้งหมด 500 เสียงไม่ได้ ซึ่งสถำนกำรณ์เช่นนี้ รัฐบำลย่อมแพ้กำรลงมติในสภำ 

ตนเคยคำดว่ำ พรรคเพื่อไทย แม้เป็นพรรคใหญ่จะไม่ได้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อสักคนเดียว เมื่อก่อนเลือกตั้งพรรคไทย
รักษำชำติ (ทษช.) ถูกยุบพรรค ยิ่งเห็นควำมชัดเจนของพรรคเพ่ือไทยจะไม่มี ส.ส.บัญชีรำยชื่อ รวมทั้ง กกต.ค ำนวน ส.ส.
บัญชีรำยชื่อไม่มีควำมแน่นอน จนท ำให้พรรคเล็กได้ ส.ส.แล้วสถำนกำรณ์จ ำนวน ส.ส.ก็พลิกข้ำงไปเป็นฝ่ำยรัฐบำล
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ได้เปรียบทันที ประกอบกับพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) ถูกยุบ ฝ่ำยรัฐบำลจึงไม่มีปัญหำจ ำนวนเสียงเลย สำมำรถยึดครอง
เสียงข้ำงมำกในสภำผู้แทน และตั้งรัฐบำลบริหำรประเทศได้ 

ถ้ำมองอนำคตกำรตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ขึ้น หำกต้องกำรเข้ำมำตำมสำรบบกติกำตำม รธน.ปัจจุบันแล้ว และ
พิจำรณำจำกสถำนกำรณ์กำรเมืองแบบปกติท่ีใช้ควำมขัดแย้งของนักกำรเมืองเป็นเครื่องชี้วัดย่อมเห็นแนวโน้มจะเกิดกำร
ยุบสภำ ดังนั้น จึงต้องคิดถึงกำรตั้งพรรคกำรเมืองขึ้นเพ่ือแยกกัน แล้วน ำจ ำนวนเสียงมำรวมกันในสภำ ซึ่งนั่นเป็นกำรคิด
ตำมสูตรกำรเมืองในสถำนกำรณ์ปกติ 

นำยจตุพร กล่ำวว่ำ สถำนกำรณ์กำรเมืองที่ผ่ำนมำช่วงนี้ อยู่ในสภำพผิดปกติจำกที่เคยเป็น ดังนั้น ถ้ำประเมิน
กำรเมืองแบบไม่ปกติแล้ว กำรเลือกตั้งคงยังไม่เกิดขึ้นในเวลำรวดเร็ว เพรำะฝ่ำยกุมอ ำนำจไม่มีใครยินยอมให้มีกำร
เลือกตั้ง อีกท้ัง รธน.ยังไม่ได้แก้ไข 

"ด้วยเหตุนี้ แม้คิดจะชนะในจ ำนวนเสียงสภำผู้แทน แต่ก็ไม่ง่ำยเช่นกัน และที่ส ำคัญประเทศยังอยู่ในโจทย์เดิม 
ปัญหำเดิม และมีค ำตอบเดิม คือ ไม่มีเสียง ส.ว.สักเสียงมำช่วย ดังนั้น ปัญหำบ้ำนเมืองจึงไม่จบ ถ้ำมองถึงหมำกนอก
กระดำนก็จะน่ำคิดมำกกว่ำ" 

นำยจตุพร กล่ำวถึง กำรอภิปรำย พรก.3 ฉบับ รวมเงิน 1.9 ล้ำนล้ำนบำท ในวันที่ 27 - 31 พ.ค.นั้น ตนเชื่อว่ำ
ต้องผ่ำนเสียงในสภำอยู่ดี เพรำะจ ำนวนเสียงของฝ่ำยรัฐบำลมีมำกกว่ำชัดเจน ซึ่งที่ส ำคัญไม่ได้อยู่ที่กำรผ่ำนสภำหรือไม่
ผ่ำน แต่อยู่ที่กำรท ำหน้ำที่ของเสียง ส.ส.ข้ำงน้อยและข้ำงมำกอภิปรำยในสภำผู้แทนฯ เนื่องจำก พรก.ทั้ง 3 ฉบับ ล้วน
ท ำให้คนไทยได้รับผลกระทบในระยะยำวอยู่ดี 

"ส.ส.ทั้งสองฝ่ำยต้องฉำยภำพให้เห็นว่ำ เงิน 1.9 ล้ำนล้ำนบำท ต้องถูกใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และไม่มีรอยรั่ว
ท ำให้เกิดทุจริตคอร์รัปชั่น แต่เงินกู้ต้องตกถึงมือประชำชนและประเทศชำติ ซึ่งต้องผูกพันกับกำรใช้หนี้อย่ำงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้" 

พร้อมทั้งย้ ำว่ำ สิ่งส ำคัญ คือ จ ำนวนเงินจำก พรก.ทั้ง 3 ฉบับ จะเป็นรอยต่อกับร่ำง พรบ.งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2564 เมื่อร่วมกันแล้วเป็นเงินกว่ำ 5 ล้ำนล้ำนบำท ดังนั้น รัฐบำลต้องอธิบำยถึงประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยเงิน 
ขณะเดียวกันฝ่ำยค้ำนต้องระบุถึงปัญหำที่กลุ่มทุน นักกำรเมือง จะได้รับผลประโยชน์จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
สถำนกำรณ์โควิด-19 อย่ำงไร 

"กำรอภิปรำย พรก.3 ฉบับนั้น เพ่ือให้คนไทยได้ชั่งน้ ำหนักกันว่ำ เหตุผลของรัฐบำลหรือของฝ่ำยค้ำน สิ่งไหน
เป็นประโยชน์มำกกว่ำและท ำให้ประชำชนได้ผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งฝ่ำยใดหรือใครสำมำรถสื่อให้ประชำชนเข้ำใจว่ำ ได้
ปกป้องผลประโยชน์ประเทศชำติมำกที่สุด นั่นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในใจประชำชน" 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/495327 
  

https://www.naewna.com/politic/495327
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26 พฤษภำคม 2563 - 16:29 น. 

ทักษิณไม่จ า สิ้นยุคพรรคเถ้าแก่ 

 
ทักษิณ ชินวัตร ยี่ห้อนี้ก ำลังเสื่อมลง นักวิชำกำรเสื้อแดง ฟันธง "เถ้ำแก่ตำมโลกไม่ทัน" พรรคเครือข่ำยชินวัตร 

ไม่ปรับตัวก็อยู่ไม่รอด  
พรรคเพื่อไทย ไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล ำปำง เขต 4 คงไม่ใช่เรื่องธรรมดำแน่นอน ส ำหรับพรรค

กำรเมืองที่ยึดพ้ืนที่ผูกขำด ส.ส.ภำคเหนือตอนบน มำแต่ปี 2544 
มินับข่ำวอดีตนักกำรเมืองเครือข่ำยชินวัตร 3 - 4 กลุ่ม เตรียมตั้งพรรคใหม่ เหมือนคนเหล่ำนั้นมองว่ำ อนาคตของพรรค
เพื่อไทยนั้นมืดมน 
 นักวิชำกำรเสื้อแดง "พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์" เคยเขียนวิเครำะห์พรรคเพื่อไทย เมื่อเลือกตั้งปี 2562 ผ่ำนไป
หมำดๆ ซึ่งวันนี้ "พิชิต" ได้คัดบำงตอนมำเผยแพร่ผ่ำนเฟซบุ๊คส่วนอีกครั้ง 

"เถ้ำแก่ตำมโลกไม่ทัน เครือข่ำย ส.ส.กับฐำนเสียงถูกบ่อนเซำะ แกนน ำต้องฟังเถ้ำแก่ ไม่มีบทบำทน ำจริง ริเริ่ม
เองไม่ได้ พท.วันนี้มีแต่บุญเก่ำ ทั้งตัวเถ้ำแก่ แนวคิด แกนน ำ ส.ส. มีแต่จะหมดไปไม่ได้เพ่ิมข้ึน" 

"พิชิต" ใช้ค ำว่ำ “เถ้ำแก่ตำมโลกไม่ทัน” เพรำะเขำเห็นว่ำ พรรคอนาคตใหม่ ที่เพ่ิงรวมตัวได้ไม่ถึงปี กลับกวำด
คะแนนนิยมมำเป็นกอบเป็นก ำ บำงพ้ืนที่ชนะพรรคเพื่อไทยเสียด้วยซ้ ำไป 
นอกจำกนั้น พิชิตยังมองว่ำ พรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกหยำมหยันว่ำเป็นพรรคทหำร กลับกวำดที่นั่ง ส.ส.ในภำคกลำง 
และกรุงเทพมหำนคร  

"วันนี้เป็นฝ่ายค้านท าประชานิยมไม่ได้ ฐานเสียงประชานิยมจะไหลไป พปชร. ฐานเสียงประชาธิปไตย จะไหล
ไปบรรดาพรรคประชาธิปไตยใหม่ ส.ส.จะไหลออกอีก เพราะไม่อยากเป็นฝ่ายค้านอีกต่อไป และเห็นชัดว่า โปรย้ายค่าย-
แถมเงินก้นถุง ของเขาดีจริง" 

"พิชิต" วิเคราะห์ว่า ฐานเสียงรากหญ้าที่เคยชื่นชมนโยบายประชานิยม จะเปลี่ยนไปนิยมประชานิยมใหม่ของ
พรรคพลังประชารัฐ ตอนท้าย "พิชิต" ยังฝากถึง “เถ้าแก”่ ต้องเปลี่ยนแนวคิด เลิกมองว่าพรรคการเมือง เป็น “ทรัพย์สิน
ประจ าตระกูล” และแกนน าพรรค ไม่ใช่ “เด็กในบ้าน”  

การขยับตัวของจำตุรนต์ ฉำยแสง ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนเก่าแก่ที่เริ่มคิดสร้างพรรคของตัวเอง และไม่
ยอมตกเป็นเครื่องมือของเถ้าแก่อีกต่อไป 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/431964?adz= 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/431964?adz
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26 พ.ค. 2563 - 21:11 น.  

ผลงาน การเมอืง จาก #ส.ว.มีไว้ท าไม ประเดน็ “สังคม”  
วิเครำะห์กำรเมือง  

 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : ผลงาน การเมือง จาก #ส.ว.มีไว้ท าไม ประเด็น “สังคม” 
ผลงาน การเมือง จาก #ส.ว.มีไว้ท าไม ประเด็น “สังคม” : คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง - ถามว่าปฏิบัติการ 
#ส.ว.มีไว้ท าไม ประสบความส าเร็จหรือไม่ 
หำกประเมินผ่ำนสื่อกระแส “หลัก” ไม่ว่ำจะเป็นสื่อโทรทัศน์ ไม่ว่ำจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ ต้องยอมรับว่ำประสบ
ควำมล้มเหลว 
ไม่ได้รับควำมสนใจ ไม่ได้รับกำรเหลียวแล  
แต่ถ้ำหำกติดตำมผ่ำนสื่อออนไลน์อันถือได้ว่ำเป็นสื่อกระแส “รอง” กระบวนกำร #ส.ว.มีไว้ท ำไม คึกคักอย่ำงยิ่ง 
มีกำรขำนรับอย่ำงกว้ำงขวำง 
ไม่เพียงแต่ในนักเรียน นิสิต นักศึกษำ หำกกระจำยถึง “ประชำชน” 
ถำมต่อไปว่ำอะไรคือเครื่องวัดว่ำ #ส.ว.มีไว้ท ำไม ประสบควำมส ำเร็จ 
ค ำตอบมิได้อยู่ที่ว่ำ ภำคีอันเป็นเครือข่ำยของ นักเรียน นิสิต นักศึกษำ ไม่ว่ำเหนือ ใต้ ตก ออกต่ำงประสำนขำน
รับกันด้วยควำมคึกคัก 
หำกแต่อยู่ที่ “แนวโน้ม” ในทำงสังคม กำรเมือง 
พลันที่มีกำรปล่อยข้อมูลอันเกี่ยวกับกำรท ำหน้ำที่ของ 250 ส.ว.ออกมำ ไม่ว่ำในเรื่องกำรประชุม ไม่ว่ำในเรื่อง
ของกำรลงมติ 
เนื้อหำข่ำวเหล่ำนี้สำมำรถยึดครอง “พื้นที่” ได้อย่ำงคึกคัก 

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/H2A-3.jpg
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น่ำสังเกตว่ำข่ำวอันเกี่ยวกับ 250 ส.ว.เริ่มอยู่ในควำมสนใจของ “สังคม” 
ควำมสนใจในที่นี้ก็คือ กำรตั้งค ำถำมต่อกำรด ำรงอยู่ของ 250 ส.ว.คู่ขนำนกันไปกับกำรน ำเอำผลงำนของ 250 
ส.ว.มำเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง 
สำยตำที่ทอดมองไปยัง 250 ส.ว.เริ่มคลำงแคลง 
เพรำะในควำมเป็นจริงบทบำทของ 250 ส.ว.ที่โดดเด่นคือ กำรขำนชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นำยกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนำยน 2562 
หลังจำกนั้นก็รับเงินเดือนโดยไม่ต้องลงแรงอะไร  
กระแสกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ของสังคมต่อ 250 ส.ว.คือควำมส ำเร็จ 
เป็นกำรส ำเร็จจำกกำรตั้งค ำถำมของนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ที่ว่ำ #ส.ว.มีไว้ท ำไม เป็นควำมส ำเร็จจำก
ปฏิบัติกำร #MobFromHome 
พลันที่ประชำชนขำนรับและให้ควำมสนใจ 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4202834 
 
 
 
  

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4202834
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ทีมข่ำวกำรเมือง27 พ.ค. 2563 05:01 น. 

วิเคราะห์การเมือง : ณ จุดที่ยังลิขิตเองได้ 

 
โผล่มำได้จังหวะ “ตบมุก” ตีกินบทเด่นตำมท้องเรื่องได้ตลอดกับลีลำ “มือสับหลีกประชำธิปไตย” อย่ำงนำยอำทิตย์ อุไร
รัตน์ อดีตประธำนสภำผู้แทนรำษฎร โพสต์เฟซบุ๊ก แทรกคิวกระแสควำมเคลื่อนไหวตั้งพรรคกำรเมืองของกลุ่มต่ำงๆ 
อำรมณ์โชว์เก๋ำหักมุมสวนทำง “ใครคิดตั้งพรรคกำรเมืองตอนนี้ อย่ำเสียเวลำเลย ไม่มีใครเขำให้มีกำรยุบสภำหรือ
เลือกตั้งใหม่หรอก รออีกนำน” 
ท่ำมกลำงปรำกฏกำรณ์ก่อตัวของแนวร่วม กลุ่มแคร์ (CARE) กำรขยับของมือยุทธศำสตร์กำรเมืองระดับหัวแถวของทีม
ดูไบอย่ำง “เสี่ยอ๋อย” นำยจำตุรนต์ ฉำยแสง “เสี่ยเพ้ง” นำยพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศำล “หมอมิ้ง” นพ.พรหมินทร์ เลิศสุ
ริย์เดช “หมอเลี้ยบ” นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี “เสี่ยอ้วน” นำยภูมิธรรม เวชยชัย รวมไปถึง “รัฐมนตรีแกร่งสุดในปฐพี” 
นำยชัชชำติ สิทธิพันธุ์ รวบรวมผู้ร่วมอุดมกำรณ์ 
ปฏิบัติกำร “น ำร่อง” แหกค่ำยพรรคเพ่ือไทย ตั้งสำขำพรรคใหม ่
เปิดม่ำนได้หวือหวำ กระแสตื่นตำตื่นใจ เบียดแทรกชิงพื้นท่ีข่ำวตำมหน้ำสื่อได้ต่อเนื่องและมีพลัง 
ทั้งในมุมของกระบวนควำมคิด บุคลำกร และเงื่อนไขสถำนกำรณ์ 
ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ว่ำกันไม่ได้ กับเหลี่ยมของโคตรเซียนกำรตลำดบวกกับมันสมองทีมยุทธศำสตร์  “นำยใหญ่ดูไบ” ที่
เลือกจังหวะปั่นเรตติ้ง ชิงพ้ืนที่ข่ำวกำรตั้งป้อมค่ำยใหม่ 
ในท่ำมกลำงกระแส “new normal” สังคมตั้งแง่รังเกียจกำรเมืองโบรำณ 
“นักเลือกตั้งอำชีพ” ที่ปรับตัวเข้ำสู่วิถีปกติใหม่ได้ก่อน ย่อมได้เปรียบในเชิงกระแสตอบรับจำกประชำชน 
นั่นไม่เท่ำกับควำมเหนือชั้น ในกำรเลือกจังหวะสวนทำงตรงกันข้ำมกับสถำนกำรณ์ “ผีผลัก” คู่แข่งส ำคัญอย่ำงพรรค
พลังประชำรัฐหลงกลับสู่ห้วงวังวนหุบเหวน้ ำเน่ำ 
กระตุกภำพเปรียบเทียบกับพฤติกำรณ์แย่งชำมข้ำวในพรรคแกนน ำรัฐบำล 
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เบิ้ลบลัฟวิถี “old normal” สถำนกำรณ์ที่ทีมแห่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ ขึ้นแป้นหัวหน้ำ
พรรคพลังประชำรัฐ โยงออปชันกำรกดดัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และ รมว.กลำโหม ต้องปรับ ครม.เกลี่ย
เก้ำอ้ีกันใหม่ วำงเกมข้ำมช็อตกันไปถึงมหกรรมรุมทึ้งเค้กเงินกู้ 4 แสนล้ำนบำท ฟื้นฟูเศรษฐกิจสู้โควิด 
โดยไม่สนวิกฤติควำมเป็นควำมตำยของชำวบ้ำนตำด ำๆ 
ภำพกำร “รีแบรนดิ้ง” ทีมดูไบจึงดูเข้ำท่ำเข้ำทีกว่ำพฤติกำรณ์ของนักกำรเมืองพันธุ์เก่ำ 
ที่แตะมือท็อปบูตในค่ำยพลังประชำรัฐ ตอกย้ ำเกมสืบทอดอ ำนำจ คสช. 
ขบวนแห่ “พ่ีใหญ”่ เขี่ยลูกไปเข้ำทำงบำทำ “นำยใหญ่” เอง อย่ำงช่วยไม่ได้ 
แต่อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำเชื่อตำมเครดิตของ “มือสับหลีกประชำธิปไตย” อย่ำงนำยอำทิตย์ที่ฟันธงเป็นนัยส่งสัญญำณ ไม่มี
ใครเขำให้ยุบสภำหรือเลือกตั้งใหม่ รออีกนำน 
ตำมเงื่อนไขสถำนกำรณ์ โอกำสทีมดูไบจะพลิกขั้วอ ำนำจยังร ำไรที่ปลำยอุโมงค์ 
เกมอ ำนำจกำรเมืองแบบไทยๆยังเป็นเรื่องที่โยงกับกำรเคลื่อนของดวงดำว ชะตำฟ้ำก ำหนด 
อีกทั้งตำมปรำกฏกำรณ์ “หมอบ” ไม่สู้ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล ำปำง เขต 4 ที่มวยเก๋ำลำยครำมอย่ำงนำยพินิจ จันทรสุ
รินทร์ อดีต ส.ส. เมืองรถม้ำหลำยสมัย ถอดใจไม่ลงรักษำแชมป์พรรคเพ่ือไทย นำทีสุดท้ำย 
ส่อปล่อยผู้สมัครยี่ห้อพลังประชำรัฐลอยล ำเข้ำป้ำยแบบสบำยๆ 
มันสะท้อนสภำวะ “กลวงใน” ของทีมงำนพรรคเพื่อไทย ภำยใต้กำรน ำของ “เสี่ยคลอสเตอร์” 
นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น ำฝ่ำยค้ำน หัวหน้ำพรรค ที่ไม่มีเจ้ำภำพ ไร้หัวปั๊มจ่ำยท่อน้ ำเลี้ยง 
ยังไร้ทิศทำงอนำคต ไม่มีเดิมพันจะเพ่ิมแต้ม ส.ส.ไปท ำอะไร 
นั่นไม่เท่ำกับอำกำรเดินกันไปคนละทิศคนละทำง ด้ำนหนึ่งก็เป็นอำรมณ์เคว้งคว้ำง “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำ
พันธุ์ เจ้ำแม่เมืองกรุง ก ำลังถูกโดดเดี่ยวจำกขุมข่ำยสำยตรง “น้องปู-เจ๊แดง” 
ทีมดูไบยังต้องใช้เวลำแต่งตัว ปะผุรอยรั่วกันอีกพักใหญ่ 
โดยเงื่อนไขเกมอ ำนำจ ณ จุดนี้ยังเป็นโอกำสที่อยู่ในมือของ “บิ๊กตู”่ ลิขิตปลำยทำงเอง 
แต่อย่ำงน้อยเลย ภำพเปรียบเทียบกำรยกเครื่องรองรับ “new normal” ของทีมดูไบ ที่กระแสหวือหวำเพรำะแรงส่ง
จำกพฤติกำรณ์ “old normal” ในค่ำยพลังประชำรัฐ น่ำจะเป็นปัจจัยกระตุ้น “บิ๊กตู่” ต้องปรับจูนหำงเสือตำมทิศทำง
วิถีปกติใหม่ทำงกำรเมือง ที่เกี่ยวโยงกับควำมอยู่รอดของชำติบ้ำนเมือง 
พฤติกำรณ์เก่ำ กำรเมืองเน่ำ ประชำชนไม่ยอมรับแล้ว 
รู้แนวค ำตอบ ถ้ำยังสอบตก ก็เป็นเรื่องวิบำกกรรมทั้ง “บิ๊กตู”่ และคนไทย. 
ทีมข่ำวกำรเมือง 
 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1854159 
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บทบรรณาธิการ : สู่การเมืองที่ร้อนแรง 

 
กำรเมืองที่ซบเซำมำหลำยเดือนกลับมำร้อนแรงอีกครั้ง เริ่มแต่วันที่ 29 พฤษภำคม วันเปิดประชุมสมัยสำมัญ

ของรัฐสภำวันแรก เปิดฉำกขึ้นด้วยกำรถล่มกฎหมำยว่ำด้วยกำรกู้เงิน และกำรใช้จ่ำยเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) รวมเกือบ 3 ล้ำนล้ำนบำท นับเป็นงบพิเศษท่ีอัครมโหฬำรที่สุด 

เป็นกำรประชุมรัฐสภำในขณะที่ประเทศก ำลังประสบภัยพิบัติ ทั้งภัยแล้งและกำรแพร่ระบำดของไวรัสมรณะ 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงที่สุด ร้ำยแรงกว่ำวิกฤติต้มย ำกุ้ง 2540 กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) 
ประเมินว่ำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลก (จีดีพี) จะติดลบ 3% เศรษฐกิจไทยหดตัว 6.7% 

ใกล้เคียงกับสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ที่คำดว่ำปี 2563 นี้ เศรษฐกิจไทยจะหดตัวหรือ
ติดลบ 5-6% วงกำรอุตสำหกรรมคำดว่ำจะมีคนตกงำนหลำยล้ำน รัฐบำลจึงต้องทุ่มเงินแจกเยียวยำ บำงคนอ้ำงว่ำแจก
เงินถึง 66 ล้ำนคน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพรำะเท่ำกับแจกประชำกรเกือบทุกคน รวมทั้งข้ำรำชกำร 
รวมทั้งลูกจ้ำงเอกชนผู้ประกันตนอีก 11 ล้ำนคน ซึ่งว่ำงงำนเพียง 1.1 ล้ำนคน ต้องขอรับสิทธิประโยชน์จำกกองทุน
ประกันสังคม ไม่ใช่เงินเยียวยำจำกรัฐบำล ซึ่งเป็นเงินกู้ตำม พ.ร.ก. แต่กำรจ่ำยเงินประกันสังคมก็ยังล่ำช้ำ ทั้งที่มีเงิน
พร้อม สะท้อนถึงระบบประกันของไทย คนส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกันต้องรอแจกสถำนเดียว 

เป็นกำรแจกเงินที่อัครมโหฬำรที่สุด นับแต่เคยมีกำรแจกเงินเป็นต้นมำ เริ่มแต่ยุคเงินผันกิจสังคม ที่ผันเงินให้
ชำวบ้ำนต ำบลละ 2 แสนบำท ตำมด้วยยุคทักษิณ แจกหมู่บ้ำนละ 1 ล้ำนบำท ในนำมกองทุนหมู่บ้ำน แต่ใน พ.ศ.2563 นี้ 
รัฐบำลต้องแจกเพรำะชำวบ้ำนตกงำนไม่มีจะกิน แต่น่ำกังวลว่ำถ้ำเกิน 3 เดือน จะเอำเงินไหนแจก 

พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้ำนล้ำนบำท นอกจำกจะเป็นงบต่อสู้โควิดและเยียวยำ ผู้ได้รับผลกระทบแล้ว อีก 4 แสนล้ำน
บำท จะเป็นงบฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเน้นเป็นพิเศษในพ้ืนที่ชนบท เพ่ือสร้ำงงำนรองรับกลุ่มผู้ตกงำน ต้องอพยพจำกเมืองใหญ่
กลับภูมิล ำเนำ เป็นงบส ำคัญท่ีทุกฝ่ำยจับตำ จะใช้เงินทุกบำทอย่ำงโปร่งใส และคุ้มค่ำหรือไม่ 

ในด้ำนกำรเมือง โดยปกติก่อนที่จะเปิดประชุมรัฐสภำ เพ่ือพิจำรณำเรื่องส ำคัญๆ มักจะถำมกันว่ำฝ่ำยค้ำนจะ
จับมือกันหรือไม่ แต่ครำวนี้ถำมว่ำพรรคแกนน ำของรัฐบำล คือ พรรคพลังประชำรัฐ จะยังเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันหรือไม่ 
ในกำรตอบโต้ฝ่ำยค้ำน เพรำะเป็นกำรอภิปรำย ในขณะที่กำรเมืองร้อนแรงเรื่องเกี่ยวกับอ ำนำจ. 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/business/1853748 
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ฝ่ายค้านต้องแก้ตัว 
 

 
 
วันนี้ (27 พ.ค.) กำรเปิดประชุมสภำฯ พิจำรณำ พ.ร.ก.กู้เงินด่วนฉุกเฉิน 1 ล้ำนล้ำนบำทของรัฐบำล จะเริ่มต้น
ตะลุมบอนนำยกฯ ลุงตู่ จะโชว์บทผู้น ำ อภิปรำยแลกหมัดกับฝ่ำยค้ำนด้วยตัวเอง 
เพรำะถ้ำปล่อยให้ ดร.อุตตม สำวนำยน รมว.คลัง เป็นเป้ำรับห่ำกระสุนน้ ำลำยฝ่ำยค้ำนเพียงคนเดียว อำจบำดเจ็บ
สะบักสะบอมถึงข้ันต้องใส่เครื่องช่วยหำยใจ 
ถ้ำมี “ลุงตู่” ออกหน้ำปะทะกับฝ่ำยค้ำนโดยตรง 
ล ำหักล ำโค่นระดับลุงตู่ น่ำจะยันฝ่ำยค้ำนสบำยๆ 
ว่ำกันตำมจริง กำรต่อสู้กันในสภำฯนำทีนี้ รัฐบำลหลุดพ้นสภำพ “เสียงปริ่มน้ ำ” ไปแล้วอย่ำงสิ้นเชิง 
ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำลบวกงูเห่ำ มำกกว่ำ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนไปแล้วครึ่งช่วงตัว 
“แม่ลูกจันทร์” อัปเดตตัวเลข ส.ส.ในสภำฯล่ำสุด หดหำยไป 13 คน มีเหลืออยู่ 487 คน 
พรรคร่วมรัฐบำลมี ส.ส.ในสังกัด 276 คน ครองเสียงข้ำงมำกเกินกึ่งหนึ่งไปถึง 32 คน 
ส่วนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ยิ่งอยู่นำน ส.ส.ยิ่งร่อยหรอลง 
ล่ำสุด พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนมี ส.ส.ในสภำฯ 211 คน 
น้อยกว่ำ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลถึง 65 คน 
โหวตเมื่อไหร่ ฝ่ำยรัฐบำลชนะฝ่ำยค้ำนแบเบอร์ 
สำเหตุส ำคัญเพรำะ “พรรคอนำคตใหม่” ถูกยุบพรรค ท ำให้ ส.ส.ระดับหัวกะทิที่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ 
ต้องหลุดจำกต ำแหน่ง ส.ส.พร้อมกันถึง 11 คน 
แถม ส.ส.ลูกพรรคอนำคตใหม่ยังกลำยเป็นงูเห่ำเลื้อยไปเข้ำพรรครัฐบำลอีกหลำยตัว 
พรรคเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งมี ส.ส. 6 คน ก็โดนพลังดูดเทอร์โบ ย้ำยขั้วจำกฝ่ำยค้ำนไปเป็นเด็กในคำถำรัฐบำลอีก 5 คน 
เหลือแต่ นำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ปักหลักเป็นพรรคฝ่ำยค้ำนโด่นเด่อยู่คนเดียว 
“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ำเมื่อจ ำนวน ส.ส.รฐับำลชนะฝ่ำยค้ำนขำดลอย 
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ไม่มีน้ ำอ๊ิวจะโหวตคว่ ำร่ำงกฎหมำยรัฐบำลกลำงสภำฯอีกต่อไป 
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ฝ่ำยค้ำนท ำได้อย่ำงเดียวคือ ตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจของรัฐบำลให้เข้มข้นถึงกึ๋นกว่ำเก่ำอีกเท่ำตัว 
กำรอภิปรำยร่ำง พ.ร.ก.กู้เงนิด่วน 1 ล้ำนล้ำนบำทวันนี้ ส.ส.ฝ่ำยอภิปรำยเน้นเนื้อหำสำระ ต้องเสนอข้อมูลแน่นเป๊ะๆเอำ
มำแฉกลำงสภำฯว่ำรัฐบำลนำยกฯลุงตู่ ได้ถลุงงบประมำณแผ่นดินเกินหน้ำตักไปแล้วเท่ำใด? 
นโยบำยกู้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจหลำยครั้งที่ผ่ำนมำ ท ำให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือแย่ลง?? 
ฝ่ำยค้ำนต้องเอำควำมล้มเหลวผิดพลำดของรัฐบำลมำตีแผ่ให้ประชำชนได้เห็นของจริง 
พร้อมงัดใบเสร็จเป็นหลักฐำนยืนยัน 
ถ้ำไม่มีใบเสร็จ กำรอภิปรำยฝ่ำยค้ำนก็หมดรำคำ 
“แม่ลูกจันทร์” ย้ ำว่ำกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ นำยกฯลุงตู่ และ 5 รัฐมนตรี ครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ... 
ผลงำนฝ่ำยค้ำนไม่เป็นสับปะรดแมว 
นอกจำกข้อมูลไม่แน่น ยังซักฟอกรัฐมนตรีไม่ครบ 6 คน 
ปล่อยให้ “ลุงป้อม” รอดกำรซักฟอกอย่ำงสบำยแฮ 
ดังนั้น เปิดสภำฯครั้งนี้ ฝ่ำยค้ำนยังมีโอกำสแก้ตัว 
แต่ถ้ำยังห่วยเหมือนเดิม...ก็ไม่ต้องมีฝ่ำยค้ำนให้รกสภำฯ. 
 
“แม่ลูกจันทร์” 
 
อ้ำงอิง :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1853789 
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