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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน ์ เพื่อไทย-ภาคีเครือข่ายไทย ส่งผู้สมัครชิงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.

ก าแพงเพชร 
4 

2 แนวหน้าออนไลน ์ พท.เข็น 'กัมพล' ดวลเลือกตัง้ซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เตรียมเปิด
ปราศรัยใหญ่เรียกคะแนน 

5 

3 NewTV ออนไลน์ ผู้สมัคร พท.ไดห้มายเลข 3 ชิงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร 7 
4 Voice ออนไลน์ ศึกเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ผู้สมัครเพื่อไทยจับได้เบอร์ 3 อาสาพูด

ความล าบากแทน ปชช. 
9 

5 BrightTV ออนไลน์ “เพื่อไทย” ยกทัพน า“กัมพล” สมัครรับเลือกตัง้ซ่อมส.ส.ก าแพงเพชร 
จับได้เบอร์ 3 พร้อมอาสาทวงสัญญารฐับาล 

11 

6 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ ผู้สมัครเพื่อไทยได้หมายเลข 3 เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร มั่นใจ
ซักฟอกมีผลต่อคะแนนเสียง 

12 

7 คมชัดลึกออนไลน ์ พรรคเพื่อไทยชนพลังประชารัฐ ส่งอดีตรองนายก อบจ.แขง่ 14 
8 ผู้จัดการออนไลน ์ “สมพงษ”์ควงอดีตรองนายก อบจ.สวมเสื้อเพื่อไทย ชิงเก้าอี้ ส.ส.

ก าแพงเพชร เขต 2 
16 

9 เว็บไซต์พรรคเพ่ือไทย “เพื่อไทย” ยกทัพน า “กัมพล” สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 
ก าแพงเพชร จับสลากได้เบอร์ 3 พร้อมอาสาทวงสัญญารัฐบาล 

17 

10 ส านักอิศราออนไลน์ พ.ย.62 น้องเขย ‘ธนาธร’ บริจาคเงินเข้า อนค. 2 ล.- ‘พิจารณ’์ ส.ส.
ปาร์ต้ีลิสต์ด้วย 3 ล. 

18 

11 7HD ออนไลน์ เศรษฐกิจใหมถ่อนตัว เสริมทัพรัฐบาล / ชวน สอบไม่ไว้หน้าใคร เสียบ
บัตรแทน 

19 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณ'ุ มั่นใจตอบค าถามฝ่ายค้านได้ แจงแทนนายกฯได้ถ้าถูกพาดพิง 21 
13 ข่าวสดออนไลน์ อนาคตใหม่ ล็อกเป้าเชือด “ธรรมนัส” คาสภา “ธนาธร” คุมเกม 

อภิปรายไม่ไว้วางใจ! 
22 

14 ThaiPBS ออนไลน์ "อนุทิน" เช่ือ รมต.ทุกคนพร้อมชี้แจงอภิปรายฯ 23 
15 แนวหน้าออนไลน ์ ห้ามแตะยุค 'คสช.'! 'วิรัช'ขู่ปิดอภิปรายฯโต้กลับฝ่ายค้าน ถ้าขุดเรื่อง

เก่าซักฟอก 
24 

16 แนวหน้าออนไลน ์ ‘นิพิฏฐ์’ แนะแยกเสียออกจากดี ค้านจี้นายกฯลาออก ปม ‘ส.ส.เสียบ
บัตรแทนกัน’ 

25 
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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
17 ไทยรัฐออนไลน ์ โพล ชี้ คนกว่า 80% ระบุ ส.ส.ไร้จิตส านึก เสียบบัตรแทนกัน จี้ 

ลาออก 
27 

18 ไทยโพสตอ์อนไลน์ เอี่ยมโว 'เพื่อไทย' ปักธงขย่ม 3ป. จวกไอโอป่ันกระแส ' โคโรนา 
เสียบบัตร' 

29 

19 ไทยโพสตอ์อนไลน์ ทีมฝ่ายค้านเตรียมสรุปชื่อคนอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อไทย ช าแหละ 
“บิ๊กตู”่ เป็นพิษ ศก. 

30 

20 ไทยโพสตอ์อนไลน์ 'นิพิฏฐ์' แนะแยกด-ีเสียออกจากกัน รับไม่เห็นด้วยให้ 'นายกฯลาออก'
รับผิดชอบ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 

31 

 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ สกู๊ป น.1 : เปิดตัว คู่ชิง-คู่ชน เลือกซ่อมส.ส.กล้วยไข่ 33 
2 ไทยรฐัออนไลน์ สับรางวันอาทิตย์ : นี่แหละการเมือง 35 
3 ไทยโพสตอ์อนไลน์ กาลกิณี 37 
4 ไทยโพสตอ์อนไลน์ อภิปรายไม่ไว้วางใจ ล็อกเป้า ซักฟอก-ไล่ถลุง "3 ป." เปิดแผลธรรมนัส 

ขย้ าจุดอ่อน รบ. 
39 
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เพื่อไทย-ภาคีเครือข่ายไทย ส่งผู้สมัครชิงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร 
ไทยรัฐออนไลน ์
1 ก.พ. 2563 20:33 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 พรรคการเมือง "เพื่อไทย-ภาคีเครือข่ายไทย" ส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 ก่อนหมด
เขตพรุ่งนี้ 
 วันที่ 1 ก.พ. 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก และทีม
กฎหมายพรรคเพื่อไทย ได้น า นายกัมพล ปัญกุล หรือ รองจอม อดีตรองนายก อบจ.ก าแพงเพชร ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 ในการเลือกตั้งซ่อม ทั้งนี้ ก่อนหน้าเวลาประมาณ 11.30 น. นายอิทธิพล แตงเล็ก อายุ 52 ปี 
สังกัดพรรคภาคีเครือข่ายไทย ก็มาลงรับเลือกตั้งเช่นกัน โดยครั้งเลือกตั้งใหญ่ นายอิทธิพล เคยลงส มัคร ส.ส.
ก าแพงเพชร เขต 3 
 นายสมพงษ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าตนไปรับเพื่อนเก่ากลุ่ม 16 ของ นายวราเทพ รัตนากร ที่ขอร้อง
ไม่ให้พรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัคร ส.ส.นั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น วันนี้จึงพร้อมเลขาธิการพรรค และรองหัวหน้า
พรรคเพื่อไทย จึงไดเ้ป็นผู้น า นายกัมพล มาลงสมัคร ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 ด้วยตัวเอง 
 ส าหรับการเปิดรับสมัคร ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 จะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 2 ก.พ. และจะมีการ
ลงคะแนนเลือกต้ังในวันที่ 23 ก.พ. ณ หอประชุมอ าเภอพรานกระต่าย. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1761863 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1761863
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พท.เข็น'กัมพล'ดวลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ก าแพงเพชร เตรียมเปิดปราศรัยใหญ่เรียกคะแนน 
วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 15.16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชรคึกคัก ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 3 "สมพงษ์ "ย้ าเตรียมเคาะประตูบ้าน 
ปราศรัยย่อย ปราศรัยใหญ่หาเสียง ด้านเลขาธิการฯเชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีผลต่อการลงคะแนน ขณะที่เจ้าตัว
ขออาสาพูดความล าบากแทนประชาชน 
 เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่ง
เป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกต้ังที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่างปี 2563 โดยพรรคเพื่อไทย น า
โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค นายนคร มาฉิม นางสาวประภาพร 
ทองปากน้ า พร้อมด้วยกัมพล ปัญกุล ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทย ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยได้รับหมายเลข 3 ต่อจาก
ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ และผู้สมัครจากพรรคภาคีเครือข่ายไทย ขณะที่บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มี
ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเดินทางมามอบดอกไม้และชูป้ายให้ก าลังใจ ในระหว่างท าการสมัคร 
 นายสมพงษ์ เปิดเผยภายหลังการรับสมัครว่า  วันนี้ถือว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นผิดจากที่คาดการณ์ 
โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นประชาชนในพื้นที่จะเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น โดยผู้สมัครที่อาสาเข้ามาท าหน้าที่จะ
ทวงสัญญา ว่าที่ผ่านมาได้เกิดการท างาน มีผลงานอย่างไร หลายเรื่องยังเดินไม่ไปสู่เป้าหมาย หลายสิ่งหลายอย่างยังไม่
ครบถ้วน ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่การหาเสียงจะเป็นการเข้าถึงทุกบ้าน ในลักษณะของการเคาะประตู รวมถึงจะมีการ
ปราศรัยทั้งการปราศรัยใหญ่ปราศรัยย่อย และเห็นว่าการปราศรัยมีความจ าเป็นเนื่องจากเขตการเลือกตั้งที่ 2 มีเกือบ 
300 หมู่บ้านซึ่งอาจเดินได้ไม่ครบถ้วน 
 นายสมพงษ์ ยังข่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยขาดเอกภาพในการส่งผู้สมัครว่า ไม่แน่ใจว่าบุคคล
ใดเป็นคนปล่อยข่าวให้เกิดความขัดแย้ง ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความขัดแย้ง พร้อมย้ าว่าตราบใดที่ ตนเองยังเป็น
หัวหน้าพรรค จะไม่มีความขัดแย้งแน่นอน 
 ขณะที่นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ กล่าวว่า ด้วยระยะเวลาที่สั้น การลงพื้นที่พบปะประชาชนมากที่สุดเป็น
เรื่องส าคัญ  ลักษณะการหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านจึงมีความจ าเป็น และในทุกต าบล ทุกอ าเภอส าคัญ ขุนพลพรรค
เพื่อไทยจะลงพื้นที่ปราศรัยสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเน้นย้ าในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินที่
ผิดพลาดบกพร่อง สัญญาที่เคยให้ไว้ในการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม เชื่อว่าประชาชนสามารถสัมผัสได้ ตัวแทนของพรรค 
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เพื่อไทย จะเป็นผู้เดินหน้าทวงสัญญา ที่ขาดหายไปและยังไม่ได้รับกลับคืนมา ขณะเดียวกันเห็นว่าในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจหากพรรคฝ่ายค้านท าหน้าที่ได้ดี มีความสมบูรณ์จะมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนของชาวก าแพงเพชรเขต 2 
ด้านนายกัมพล กล่าวว่าว่า ธรรมชาติของคนก าแพงเพชรเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อย เมื่อมีความล าบากแต่ก็ยังอดทน วันนี้
ตนจึงขออาสามาพูดแทนชาวก าแพงเพชร 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ บุตรชายของพ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต 
ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกออกหมายจับ ต้องโทษจ าคุก 4 ปี คดีบุกล้มเวทีประชุมผู้น าอาเซียน ที่
เมืองพัทยาและยังหลบหนีอยู ่ได้เดินทางไปลงสมัครส.ส.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้หมายเลขเลือกตั้งหมายเลข 1 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับเขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอ าเภอโกสัมพีนคร อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอลาน
กระบือ อ าเภอไทรงาม (เฉพาะต าบลมหาชัย ต าบลหนองคล้า ต าบลหนองทอง และต าบลพานทอง) และอ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร (เฉพาะต าบลสระแก้ว) 
  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/470136/preview 
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ผู้สมัคร พท.ได้หมายเลข 3 ชิงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร  
 
 
 
 
 
 
 
 
เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 3 “สมพงษ์” ย้ าเตรียมเคาะประตูบ้าน ปราศรัย
ย่อย ปราศรัยใหญ่หาเสียง ด้านเลขาธิการ พท. เชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีผลต่อการลงคะแนน ขณะที่เจ้าตัวขอ
อาสาพูดความล าบากแทนประชาชน  
 เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่หอประชุมอ าเภอพรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งส.ส.
ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่างลง วันนี้พรรคเพื่อไทย น าโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค 
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค อดีต ส.ส.สุโขทัย อาทิ นายนคร มาฉิม น.ส.ประภาพร ทองปากน้ า น านาย
กัมพล ปัญกุล ผู้สมัคร ส.ส.ก าแพงเพชร พรรคเพื่อไทย ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยได้รับหมายเลข 3  ต่อจากผู้สมัครของ
พรรคพลังประชารัฐ และผู้สมัครจากพรรคภาคีเครือข่ายไทย  
 ขณะที่บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเดินทางมามอบดอกไม้และชูป้ ายให้
ก าลังใจ ในระหว่างท าการสมัคร 
 นายสมพงษ์ เปิดเผยภายหลังการรับสมัครว่า วันนี้ถือว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นผิดจากที่คาดการณ์ 
โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นประชาชนในพื้นที่จะเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น โดยผู้สมัครที่อาสาเข้ามาท าหน้าที่จะ
ทวงสัญญา ว่าที่ผ่านมาได้เกิดการท างาน มีผลงานอย่างไร หลายเรื่องยังเดินไม่ไปสู่เป้าหมาย หลายสิ่งหลายอย่างยังไม่
ครบถ้วน ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่การหาเสียงจะเป็นการเข้าถึงทุกบ้าน ในลักษณะของการเคาะประตู รวมถึงจะมีการ
ปราศรัยทั้งการปราศรัยใหญ่ปราศรัยย่อย และเห็นว่าการปราศรัยมีความจ าเป็นเนื่องจากเขตการเลือกตั้งที่ 2 มีเกือบ 
300 หมู่บ้านซึ่งอาจเดินได้ไม่ครบถ้วน  
 นายสมพงษ์ยังข่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยขาดเอกภาพในการส่งผู้สมัครว่า ไม่แน่ใจว่าบุคคล
ใดเป็นคนปล่อยข่าวให้เกิดความขัดแย้ง ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความขัดแย้ ง พร้อมย้ าว่าตราบใดที่ตนเองยังเป็น
หัวหน้าพรรค จะไม่มีความขัดแย้งแน่นอน  
 ขณะที่เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เห็นว่าด้วยระยะเวลาที่สั้น การลงพื้นที่พบปะประชาชนมากที่สุดเป็นเรื่อง
ส าคัญ ลักษณะการหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านจึงมีความจ าเป็น และในทุกต าบล ทุกอ าเภอส าคัญ ขุนพลพรรคเพื่อไทย
จะลงพื้นที่ปราศรัยสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเน้นย้ าในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด
บกพร่อง สัญญาที่เคยให้ไว้ในการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม เชื่อว่าประชาชนสามารถสัมผัสได้ ตัวแทนของพรรคเพื่อไทย 
จะเป็นผู้เดินหน้าทวงสัญญา ที่ขาดหายไปและยังไม่ได้รับกลับคืนมา  
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 ขณะเดียวกันเห็นว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากพรรคฝ่ายค้านท าหน้าที่ได้ดี มีความสมบูรณ์จะมีผลต่อ
การตัดสินใจลงคะแนนของชาวก าแพงเพชรเขต2 
 ด้านนายกัมพล มองว่า ธรรมชาติของคนก าแพงเพชรเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อย เมื่อมีความล าบากแต่ก็ยั ง
อดทน วันนี้ตนจึงขออาสามาพูดแทนชาวก าแพงเพชร  
 ส าหรับเขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อ.โกสัมพีนคร อ.พรานกระต่าย อ.ลานกระบือ อ.ไทรงาม 
(เฉพาะ ต.มหาชัย ต.หนองคล้า ต.หนองทอง และ ต.พานทอง) และอ.เมืองก าแพงเพชร (เฉพาะ ต.สระแก้ว)  
 
 
 
อ้างอิง : https://www.newtv.co.th/news/48616 
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ศึกเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ผู้สมัครเพื่อไทยจับได้เบอร์ 3 อาสาพูดความล าบากแทน ปชช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลือกตั้งซ่อม ก าแพงเพชร ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 3 "สมพงษ์" ย้ าเตรียมเคาะประตูบ้าน ปราศรัย
ย่อย ปราศรัยใหญ่หาเสียง 'เลขาธิการพรรค' เชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีผลต่อการลงคะแนน 'ก าพล' ผู้สมัครจาก
เพื่อไทยขออาสาพูดความล าบากแทนประชาชน 
 12.00 น. ที่หอประชุมอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่างในปี 2563 วันนี้พรรคเพื่อไทย น าโดยนายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ หัวหน้าพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
สุโขทัย อาทิ นายนคร มาฉิม น.ส.ประภาพร ทองปากน้ า น านายก าพล ปัญกุล ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย ลงสมัคร
รับเลือกต้ัง โดยได้รับหมายเลข 3 ต่อจากผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ และผู้สมัครจากพรรคภาคีเครือข่ายไทย  
ขณะที่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเดินทางมามอบดอกไม้และชูป้ายให้ก าลังใจ ใน
ระหว่างท าการสมัคร 
 นายสมพงษ์ เปิดเผยภายหลังการรับสมัครว่า วันนี้ถือว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นผิดจากที่คาดการณ์ 
โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นประชาชนในพื้นที่จะเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น โดยผู้สมัครที่อาสาเข้ามาท าหน้าที่จะ
ทวงสัญญา ว่าที่ผ่านมาได้เกิดการท างาน มีผลงานอย่างไร หลายเรื่องยังไม่ไปสู่เป้าหมาย หลายสิ่งหลายอย่างยังไม่
ครบถ้วน ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่การหาเสียงจะเป็นการเข้าถึงทุกบ้าน ในลักษณะของการเคาะประตู รวมถึงจะมีการ
ปราศรัยทั้งการปราศรัยใหญ่ ปราศรัยย่อย และเห็นว่าการปราศรัยมีความจ าเป็นเนื่องจากเขตการเลือกตั้งที่ 2 มีเกือบ 
300 หมู่บ้าน ซึ่งอาจเดินได้ไม่ครบถ้วน  
 นายสมพงษ์ ยังกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยขาดเอกภาพในการส่งผู้สมัครว่า ไม่แน่ใจว่า
บุคคลใดเป็นคนปล่อยข่าวให้เกิดความขัดแย้ง ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความขัดแย้ง พร้อมย้ าว่าตราบใดที่ตนเองยัง
เป็นหัวหน้าพรรค จะไม่มีความขัดแย้งแน่นอน  
 ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เห็นว่าด้วยระยะเวลาที่สั้น การลงพ้ืนที่พบปะประชาชนมาก
ที่สุดเป็นเรื่องส าคัญ ลักษณะการหาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน จึงมีความจ าเป็น และในทุกต าบล ทุกอ าเภอส าคัญ ขุนพล
พรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่ปราศรัยสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเน้นย้ าในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ผิดพลาดบกพร่อง สัญญาที่เคยให้ไว้ในการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม เชื่อว่าประชาชนสามารถสัมผัสได้ ตัวแทนของ
พรรคเพื่อไทย จะเป็นผู้เดินหน้าทวงสัญญา ที่ขาดหายไปและยังไม่ได้รับกลับคืนมา  
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 ขณะเดียวกัน เห็นว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากพรรคฝ่ายค้านท าหน้าที่ได้ดี มีความสมบูรณ์จะมีผล
ต่อการตัดสินใจลงคะแนนของชาวก าแพงเพชรเขต 2 
 นายก าพล มองว่า ธรรมชาติของคนก าแพงเพชรเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อย เมื่อมีความล าบากแต่ก็ยังอดทน 
วันนี้ตนจึงขออาสามาพูดแทนชาวก าแพงเพชร  
 ส าหรับเขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอ าเภอโกสัมพีนคร อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอลานกระบือ 
อ าเภอไทรงาม (เฉพาะต าบลมหาชัย ต าบลหนองคล้า ต าบลหนองทอง และต าบลพานทอง) และอ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร (เฉพาะต าบลสระแก้ว) 
 
 
 
อ้างอิง : https://voicetv.co.th/read/B-jthhBi_ 
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“เพื่อไทย” ยกทัพน า“กัมพล” สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.ก าแพงเพชร จับได้เบอร์ 3 พร้อมอาสาทวงสัญญารัฐบาล 
กุมภาพันธ์ 1, 2020การเมือง, ข่าว  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร พรรคเพื่อไทย ที่น าโดย 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค 
นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก น.ส.ประภาพร ทองปากน้ า สมาชิกเพื่อไทยพลัส พร้อมด้วยสมาชิกพรรค 
น านายกัมพล ปัญกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 2 จังหวัดก าแพงเพชร มาสมัคร ณ หอประชุมอ าเภอพราน
กระต่าย ซึ่งจับสลากได้หมายเลข 3 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพี่น้องประมาณเดินทางมามอบดอกไม้และ
ให้ก าลังใจเป็นจ านวนมาก 
 นายสมพงษ์ เปิดเผยภายหลังการรับสมัครว่า วันนี้ถือว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นผิดจากที่คาดการณ์ 
โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นประชาชนในพื้นที่จะเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น โดยผู้สมัครที่อาสาเข้ามาท าหน้าที่จะ
ทวงสัญญา ว่าที่ผ่านมาได้เกิดการท างาน มีผลงานอย่างไร หลายเรื่องยังเดินไม่ไปสู่เป้าหมาย หลายสิ่งหลายอย่างยังไม่
ครบถ้วน ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่การหาเสียงจะเป็นการเข้าถึงทุกบ้าน ในลักษณะของการเคาะประตู รวมถึงจะมีการ
ปราศรัย ทั้งการปราศรัยใหญ่ ปราศรัยย่อย และเห็นว่าการปราศรัยมีความจ าเป็นเนื่องจากเขตการเลือกตั้งที่ 2 มีเกือบ 
300 หมู่บ้านซึ่งอาจเดินได้ไม่ครบถ้วน  
 ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ เห็นว่าด้วยระยะเวลาที่สั้น การลงพื้นที่พบปะประชาชนมากที่สุดเป็นเรื่องส าคัญ 
ลักษณะการหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านจึงมีความจ าเป็น และในทุกต าบล ทุกอ าเภอส าคัญ ขุนพลพรรคเพื่อไทยจะลง
พื้นที่ปราศรัยสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเน้นย้ าในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดบกพร่อง 
สัญญาที่เคยให้ไว้ในการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 เชื่อว่าประชาชนสามารถสัมผัสได้ ตัวแทนของพรรคเพื่อไทย จะ
เป็นผู้เดินหน้าทวงสัญญาที่ขาดหายไปและยังไม่ได้รับกลับคืนมา ขณะเดียวกันเห็นว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหาก
พรรคฝ่ายค้านท าหน้าที่ได้ดี มีความสมบูรณ์จะมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนของชาวก าแพงเพชร เขต 2 
ด้าน นายกัมพล มองว่า ธรรมชาติของคนก าแพงเพชรเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อย เมื่อมีความล าบากแต่ก็ยังอดทน วันนี้
ตนจึงขออาสามาพูดแทนชาวก าแพงเพชร 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/candidate-for-election 
ส านักข่าวนอร์ทเทิร์นนิวส์ไทยแลนด์ : https://northernnewsthailand.com/news/32596 
 
 

https://www.brighttv.co.th/news/politics/candidate-for-election
https://www.brighttv.co.th/news/politics/candidate-for-election
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https://northernnewsthailand.com/news/32596
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ผู้สมัครเพื่อไทยได้หมายเลข 3 เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร มั่นใจซักฟอกมีผลต่อคะแนนเสียง 
วันที่ 01 ก.พ. 2563 เวลา 14:35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลือกตั้งซ่อม สส. ก าแพงเพชร ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 3 "สมพงษ์ "ย้ าเตรียมเคาะประตูบ้าน ปราศรัย
ย่อย ปราศรัยใหญ่หาเสียง ด้านเลขาธิการพรรค เชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีผลต่อการลงคะแนน ขณะที่เจ้าตัวขอ
อาสาพูดความล าบากแทนประชาชน  
 เมื่อเวลา 12.00น. วันที่ 1 ก.พ. ที่หอประชุมอ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัคร
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่างปี 2563 พรรคเพื่อไทย น าโดยนายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ หัวหน้าพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย 
อาทิ นายนคร มาฉิม นางสาวประภาพร ทองปากน้ า น า นายก าพล ปัญกุล ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทย ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง โดยได้รับหมายเลข 3 ต่อจากผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ และผู้สมัครจากพรรคภาคีเครือข่ายไทย ขณะที่
บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้สนับสนุนพรรคเพ่ือไทยเดินทางมามอบดอกไม้และชูป้ายให้ก าลังใจ 
 นายสมพงษ์ เปิดเผยภายหลังการรับสมัคร ว่า วันนี้ถือว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นผิดจากที่คาดการณ์ 
โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นประชาชนในพื้นที่จะเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น โดยผู้สมัครที่อาสาเข้ามาท าหน้าที่จะ
ทวงสัญญา ว่าที่ผ่านมาได้เกิดการท างาน มีผลงานอย่างไร หลายเรื่องยังเดินไม่ไปสู่เป้าหมาย หลายสิ่งหลายอย่างยังไม่
ครบถ้วน ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่การหาเสียงจะเป็นการเข้าถึงทุกบ้าน ในลักษณะของการเคาะประตู รวมถึงจะมีการ
ปราศรัยทั้งการปราศรัยใหญ่ปราศรัยย่อย และเห็นว่าการปราศรัยมีความจ าเป็นเนื่องจากเขตการเลือกตั้งที่ 2 มีเกือบ 
300 หมู่บ้านซึ่งอาจเดินได้ไม่ครบถ้วน 
 นายสมพงษ์ ยังกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยขาดเอกภาพในการส่งผู้สมัครว่า ไม่แน่ใจว่า
บุคคลใดเป็นคนปล่อยข่าวให้เกิดความขัดแย้ง ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความขัดแย้ง พร้อมย้ าว่าตราบใดที่ ตนเองยัง
เป็นหัวหน้าพรรค จะไม่มีความขัดแย้งแน่นอน 
 ขณะที่เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เห็นว่าด้วยระยะเวลาที่สั้น การลงพื้นที่พบปะประชาชนมากที่สุดเป็นเรื่อง
ส าคัญ ลักษณะการหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านจึงมีความจ าเป็น และในทุกต าบล ทุกอ าเภอส าคัญ ขุนพลพรรคเพ่ือไทย
จะลงพื้นที่ปราศรัยสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเน้นย้ าในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด
บกพร่อง สัญญาที่เคยให้ไว้ในการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม เชื่อว่าประชาชนสามารถสัมผัสได้ ตัวแทนของพรรคเพื่อไทย 
จะเป็นผู้เดินหน้าทวงสัญญา ที่ขาดหายไปและยังไม่ได้รับกลับคืนมา ขณะเดียวกันเห็นว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหาก
พรรคฝ่ายค้านท าหน้าที่ได้ดี มีความสมบูรณ์จะมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนของชาวก าแพงเพชรเขต2 
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 ด้านนายก าพล มองว่า ธรรมชาติของคนก าแพงเพชรเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อย เมื่อมีความล าบากแต่ก็ยัง
อดทน วันนี้ตนจึงขออาสามาพูดแทนชาวก าแพงเพชร 
 ส าหรับเขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอ.โกสัมพีนคร อ.พรานกระต่าย อ.ลานกระบือ อ.ไทรงาม 
(เฉพาะต.มหาชัย ต.หนองคล้า ต.หนองทอง และต.พานทอง) และอ.เมืองก าแพงเพชร (เฉพาะต.สระแก้ว) 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/613493 
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พรรคเพื่อไทยชนพลังประชารัฐ ส่งอดีตรองนายก อบจ.แข่ง  
1 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:18 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และเลขาฯพาผู้สมัครอดีต รองนายก อบจ . ลงสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร ชนกับ
พรรคพลังประชารัฐ  ลูกชาย พ.ต.ท.ไวพจน์ พร้อมเผยกลยุทธ์ เคาะประตูบ้าน และเปิดเวทีปราศรัยทั้งเวทีเล็กและ
เวทีใหญ่ ให้ความรู้ประชาชน ชี้การท างานรัฐบาลที่ผิดพลาด 
                วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12. 00 น. บรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขต 2 จังหวัด
ก าแพงเพชรมีความคึกคัก หลังจากเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก าแพงเพชรเขต 2 แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง มาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2563 และก าหนดเปิดรับสมัครถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในช่วง
เที่ยงของวันนี้ พรรคเพื่อไทย น าโดยนายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ 
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้เดินทางมาพร้อมกับผู้สมัคร นายก าพล ปัจกุล สวมเสื้อคลุมพรรคเพื่อไทยน าเอกสารเข้า
สมัคร สถานที่รับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก าแพงเพชร ภายในหอประชุ มที่ว่าการอ าเภอพราน
กระต่ายจังหวัดก าแพงเพชร ท่ามกลางผู้ให้การสนับสนุนจ านวนหนึ่งที่มาถือป้ายให้ก าลังใจให้อยู่ที่บริเวณหน้า
หอประชุม 
 หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่า รู้สึกเซอร์ไพรส์ที่มีพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ ซึ่งตั้งใจว่าจะมาการ
เงียบๆ ให้ฝ่ายตรงข้ามคิดว่าไร้น้ ายา ในส่วนตัวเชื่อว่านายก าพล ผู้สมัครจะสามารถชูธงพรรคเพื่อไทยได้ในเขตนี้ การ
หาเสียงในครั้งนี้จะใช้ วิธีเดินเคาะประตูบ้านตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ และจะมีการปราศรัยทั้งใหญ่ทั้งย่อย ซึ่งทางพรรค
จะต้องท า ระยะเวลาสั้นในกรณีบุกเข้าไปในหมู่บ้าน 200-300 หลัง ในเขตเลือกตั้งมันอาจจะไม่ทันเวลาที่จะครบถ้วน 
และการปราศรัยน้ันมีความส าคัญ 
 เกี่ยวกับเอกภาพในการส่งตัวผู้สมัครที่ผ่านมา ที่ดูเหมือนจะเกิดความขัดแย้งกันหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 
หัวหน้าพรรคเปิดเผยว่า ไม่ทราบว่าใครเป็นคนเสี้ยม ไม่น่าจะเป็นไปได้ ในเรื่องความไม่เป็นเอกภาพในพรรคเพื่อไทยไม่มี
อย่างเด็ดขาด ตราบใดที่ผมยังเป็นหัวหน้าพรรค ไม่มีแน่นอน  
 ด้านเลขาพรรคเพื่อไทย เปิดเผยด้านการหาเสียง ด้วยระยะเวลาที่สั้น การลงพื้นที่หาเสียงพบปะกับพี่น้อง
ประชาชนเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ลักษณะของการหาเสียง เคาะประตูบ้านถือเป็นเรื่องจ าเป็นและเป็นกลยุทธ์ ส าคัญ 
ฉะนั้นการปราศรัยในพื้นที่และต าบลอ าเภอที่ส าคัญ ในส่วนของขุนพลพรรคเพ่ือไทย จะระดมลงพื้นที่ขึ้นเวทีปราศรัย ให้
ข้อมูลกับพี่น้องประชาชน จะได้กล่าวถึงนโยบาย ที่ส าคัญหัวหน้าพรรคได้กล่าวไว้  ในการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่าน
มา จนถึงปัจจุบัน เชื่อว่าพี่น้องประชาชนได้ตระหนักและรู้ว่าการบริหารงานราชการที่ล้มเหลว สัญญาที่ให้ไว้กับ 
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 ประชาชนก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม เป็นแบบไหนอย่างไรผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะสัมผัส
ได้ การเลือกเพื่อไทยแม้ว่าการเลือกไปจะท าหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน แต่ผมเชื่ออย่างยิ่ง ตัวแทนของพรรคเพื่อไทยคุณก าพล 
จะเป็นคนส าคัญของก าแพงเพชร เขต 2 ที่จะเดินหน้า แล้วจะไปทวงสัญญา ทั้งหลายที่มันขาดหายไปที่พี่น้องประชาชน
ยังไม่ได้รับกลับคืนมาให้กับชาวก าแพงเพชรเขต 2  
 เกี่ยวกับการอภิปรายรัฐบาลที่ก าลังจะเกิดขึ้นถามว่าจะเกี่ยวข้องแล้วจะเป็นตัวหนุนให้กับพรรคหรือไม่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ เลขาธิการพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่ามีความมั่นใจเกี่ยวกับการอภิปราย ไม่ไว้วางใจในครั้งนี้
ว่า จะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลสูงสุด ก็คงจะเป็นการกระทบให้เห็นเนื้อข้างในที่ย่ าแย่เหลือเกิน ซึ่งเรื่ องนี้
ทางฝ่ายค้านก็จะท าหน้าที่ให้อย่างดีที่สุด การตรวจสอบรัฐบาลเชื่อว่าจะเป็นผลในการตัดสินใจของชาวก าแพงเพชรเขต 2 
 ด้านนายกัมพล ปัญกุล ผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 3  กล่าวทิ้งท้ายว่า ธรรมชาติของคน
ก าแพงเพชรเป็นคนสุภาพเรียบร้อย อดทน ไม่ค่อยพูดอะไรมาก เวลาล าบากเดือดร้อนก็ไม่พูด วันนี้ผมมาแล้ว ผมขอพูด
แทนพี่น้องประชาชนคนก าแพงเพชรเอง 
 ส าหรับตัวผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเขต 2 ในครั้งนี้เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ที่มาแทนผู้สมัครเดิมในเขตนี้ คือ 
นายอดุลย์รัตน์ แสงประชุม ซึ่งผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยที่ได้รับเลือกจากทางพรรคให้เป็นผู้สมัครคือ นายก าพล ปัจ
กุล  เป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร และเป็นผู้ที่คร่ าหวอดอยู่ในวงการเมืองก าแพงเพชรมา
อย่างยาวนานกว่า 20 ปี เป็นนักการเมืองที่เคยได้รับความไว้วางใจจาก นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก าแพงเพชร  ซึ่งนายจุลพันธ์ ทับทิม ท่านนี้ เพิ่งจะมีข่าวเป็นผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐชิงกับ นาย
เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ บุตรชายของ  พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สส. เจ้าของพ้ืนที่ที่ต้องคดีล้มการประชุมอาเซียน ถูก
ออกหมายจับ ต้องโทษคุก 4 ปี และในที่สุดผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมในเขตที่ 2 จังหวัดก าแพงเพชรนี้ ในนามของพรรคพลัง
ประชารัฐ ได้ส่งบุตรชายของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ เป็นผู้สมัครของพรรคพลังประชา
รัฐ จึงมีค าถามเกิดขึ้นอย่างมากมายกับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งว่านี่จะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มคนที่อยู่
ในเครือข่ายเดียวกันแต่สังกัดอยู่คนละพรรคการเมืองหรือไม่  
 อย่างไรก็ตามขณะนี้มีผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต าแหน่งที่ว่างลงในเขต 2 แล้วจ านวน 
3 คน 3 พรรคการเมือง นั่นก็คือ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ จากพรรคพลังประชารัฐ ได้หมายเลข 1 นายอิทธิพล 
แปลงเล็ก พรรคภาคีเครือข่ายไทย  ได้หมายเลข 2 และ นายก าพล ปัจกุล พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลขเบอร ์3  
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/414187 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/5894?utm_source=komchadluek&utm_medium=relate_solr
https://www.nationweekend.com/content/image_news/5894?utm_source=komchadluek&utm_medium=relate_solr
https://www.komchadluek.net/news/local/414187
https://www.nationweekend.com/content/image_news/5894?utm_source=komchadluek&utm_medium=relate_solr
https://www.nationweekend.com/content/image_news/5894?utm_source=komchadluek&utm_medium=relate_solr
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“สมพงษ์”ควงอดีตรองนายก อบจ.สวมเสื้อเพื่อไทย ชิงเก้าอี้ ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 
เผยแพร่: 1 ก.พ. 2563 16:45   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าแพงเพชร – “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์-อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” น าอดีตรองนายก อบจ.เมืองกล้วยไข่ สวมเสื้อเพื่อไทย 
ลงชิงเก้าอี้ ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 ลั่นขออาสาทวงสัญญาที่ชาวบ้านไม่เคยได้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมา 
 วันนี้(1 ก.พ.) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย , นาวาเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการ
พรรคเพื่อไทย , นายนคร มาฉิม ทีมงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย พร้อมบรรดากองเชียร์ ได้เดินทางมาร่วมให้ก าลังใจ
นายก าพล ปัญกุล อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร วัย 54 ปี ที่ยื่นความจ านงสมัครลงเลือกตั้ง 
ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 แทนต าแหน่งทีว่่างลง โดยได้หมายเลข 3 
 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยให้เวลากับพรรคอื่นได้สมัครไปก่อน
และคิดว่าพรรคเพื่อไทยคงจะไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งขัน กระทั่งวันนี้เราก็ได้ส่งนายกัมพล ปัญกุล ลงมาแข่งขัน ซึ่งเราเช่ือมั่น
ว่านายก าพล จะเป็นผู้ชูธงในการเลือกต้ังในครั้งนี้ได้  
 หัวหน้าพรรคเพื่อไทย บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะมาทวงสัญญาให้กับพี่น้องประชาชน จากการเลือกตั้งที่ผ่าน
มา ที่มีการสัญญาอะไรไว้กับพี่น้องประชาชนแต่ก็ไม่เป็นไปตามที่พูดเอาไว้ นายก าพล คือคนที่จะเข้ามาดูแลพี่น้อง
ประชาชน แม้ว่าระยะเวลาในการหาเสียงจะสั้น แต่ก็จะใช้วิธีการเคาะประตูบ้านหาเสียง ชุมชนไหน ต าบลไหน อ าเภอ
ไหน ที่พบว่าเป็นจุดอ่อนก็จะต้องมีการปราศรัยเป็นจุดๆไป 
 ด้านนาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าด้วยระยะเวลาอันสั้นเราจะ
เน้นหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านและลงพ้ืนที่ในจุดส าคัญๆให้มากที่สุด รวมทั้งขุนพลพรรคเพื่อไทยก็จะมาช่วยลงพื้นที่ให้
ได้มากที่สุด ทางพรรคเองมั่นในแน่นอนว่านายกัมพล จะเป็นคนที่มีความสามารถมาทวงสัญญาแทนพี่น้องประชาชนได้
แน่นอน 
 ขณะที่นายกัมพล ปัญกุล ผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 3 กล่าวทิ้งท้ายว่าธรรมชาติของคน
ก าแพงเพชรเป็นคนสุภาพเรียบร้อย อดทน ไม่ค่อยพูดอะไรมาก เวลาล าบากเดือดร้อนก็ไม่พูด วันนี้ตนเข้ามาแล้ว ตนขอ
อาสาพูดแทนพี่น้องประชาชนคนก าแพงเพชรเอง 
 ทั้งนี้การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่างนั้น ได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันพุธที่ 
29 ม.ค.- 2 ก.พ.63 ซึ่งปรากฎว่าการเปิดรับสมัครในวันแรก มีผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ คือ นายเพชรภูมิ อาภรณ์
รัตน์ มาสมัครเพียงคนเดียว ได้หมายเลข 1 ไป จนมาถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันรับสมัครวันที่ 4 ก็มีนายอิทธิพล แตงเล็ก ในนาม
พรรคภาคีเครือข่ายไทย มายื่นใบสมัคร ได้หมายเลข 2 และนายก าพล ที่สวมเสื้อพรรคเพื่อไทย ลงสมัครได้หมายเลข 3 
ดังกล่าว 
อ้างอิง : https://mgronline.com/local/detail/9630000010645 

https://mgronline.com/local/detail/9630000010645
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“เพื่อไทย” ยกทัพน า “กัมพล” สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ก าแพงเพชร จับสลากได้เบอร์ 3 พร้อมอาสาทวง
สัญญารัฐบาล  
 (1 ก.พ. 63) พรรคเพื่อไทย น าโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายนคร มาฉิม รองหัวหน้า
พรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก น.ส.ประภาพร ทองปากน้ า 
สมาชิกเพื่อไทยพลัส พร้อมด้วยสมาชิกพรรค น านายกัมพล ปัญกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 2 จังหวัด
ก าแพงเพชร มาสมัคร ณ หอประชุมอ าเภอพรานกระต่าย ซึ่งจับสลากได้หมายเลข 3 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความ
คึกคัก มีพี่น้องประมาณเดินทางมามอบดอกไม้และให้ก าลังใจเป็นจ านวนมาก 
 นายสมพงษ์ เปิดเผยภายหลังการรับสมัครว่า  วันนี้ถือว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นผิดจากที่คาดการณ์ 
โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นประชาชนในพื้นที่จะเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น โดยผู้สมัครที่อาสาเข้ามาท าหน้าที่จะ
ทวงสัญญา ว่าที่ผ่านมาได้เกิดการท างาน มีผลงานอย่างไร หลายเรื่องยังเดินไม่ไปสู่เป้าหมาย หลายสิ่งหลายอย่างยังไม่
ครบถ้วน ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่การหาเสียงจะเป็นการเข้าถึงทุกบ้าน ในลักษณะของการเคาะประตู รวมถึงจะมีการ
ปราศรัย ทั้งการปราศรัยใหญ่ ปราศรัยย่อย และเห็นว่าการปราศรัยมีความจ าเป็นเนื่องจากเขตการเลือกตั้งที่ 2 มีเกือบ 
300 หมู่บ้านซึ่งอาจเดินได้ไม่ครบถ้วน  
 ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ เห็นว่าด้วยระยะเวลาที่สั้น การลงพื้นที่พบปะประชาชนมากที่สุดเป็นเรื่องส าคัญ 
ลักษณะการหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านจึงมีความจ าเป็น และในทุกต าบล ทุกอ าเภอส าคัญ ขุนพลพรรคเพื่อไทยจะลง
พื้นที่ปราศรัยสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเน้นย้ าในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดบกพร่อง 
สัญญาที่เคยให้ไว้ในการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 เชื่อว่าประชาชนสามารถสัมผัสได้ ตัวแทนของพรรคเพื่อไทย จะ
เป็นผู้เดินหน้าทวงสัญญาที่ขาดหายไปและยังไม่ได้รับกลับคืนมา ขณะเดียวกันเห็นว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหาก
พรรคฝ่ายค้านท าหน้าที่ได้ดี มีความสมบูรณ์จะมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนของชาวก าแพงเพชร เขต 2 
 ด้าน นายกัมพล มองว่า ธรรมชาติของคนก าแพงเพชรเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อย เมื่อมีความล าบากแต่ก็ยัง
อดทน วันนี้ตนจึงขออาสามาพูดแทนชาวก าแพงเพชร  
 
อ้างอิง : https://ptp.or.th/news/1372 
 
 
 
 
 

https://ptp.or.th/news/1372
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พ.ย.62 น้องเขย ‘ธนาธร’ บริจาคเงินเข้า อนค. 2 ล.- ‘พิจารณ์’ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วย 3 ล. 
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:44 น. เขียนโดย isranews 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พบเดือน พ.ย. 62 ‘อรัญ วงศ์งามนิจ’ น้องเขย ‘ธนาธร’ บริจาคเงินเข้าพรรค อนค. 2 ล้าน – ‘พิจารณ์ เชาวพัฒน
วงศ์’ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วย 3 ล้าน 
 ผู้สื่อข่าวส านักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข้อมูลเงินบริจาคแก่พรรคการเมือง ประจ าเดือน พ.ย. 2562 โดยในส่วนของพรรคอนาคตใหม่
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้บริจาคและจ านวนเงินให้แก่พรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รวม 69 รายการ เป็นเงิน 
7,672,699 บาท 
 รายชื่อที่น่าสนใจ นายอรัญ วงศ์งามนิจ อดีตกรรมการบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด สามีนางรุจิรพรรณ จึง
รุ่งเรืองกิจ บริจาคเงินให้แก่พรรคอนาคตใหม่ วงเงิน 2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 
 นางรุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นลูกสาวนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ โดยนางรุจิรพรรณ มีสถานะเป็น น้องสาว ของนายธนาธร ดังนั้นนายอรัญ จึงมีสถานะเป็นน้องเขย 
 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2553 ไทยรัฐออนไลน์ รายงานข่าวว่า เมื่อเวลา 18.00 น. นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีต
ประธานรัฐสภา พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมต ารวจ และคุณหญิงคัทลียา อมรวิวัฒน์ เป็นประธานงาน
ฉลองสมรสระหว่างนางรุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กับนายอรัญ วงศ์งามนิจ ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 
 นอกจากนี้ยังมี ส.ส.ในพรรคที่บริจาคหลักล้านบาทอย่างน้อย 1 ราย ได้แก่ นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ 
ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคอนาคตใหม่ บริจาค 3 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงปี 2561-2562 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ บริจาค
พรรค 18.5 ล้านบาท และนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ คู่สมรส บริจาคพรรค 17.2 ล้านบาท รวมทั้งคู่บริจาคให้พรรค
ทั้งสิ้น 35.7 ล้านบาท 
 
อ้างอิง  :  https://www.isranews.org/isranews/85131-isranews_85131.html 
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เศรษฐกิจใหม่ถอนตัว เสริมทัพรัฐบาล / ชวน สอบไม่ไว้หน้าใคร เสียบบัตรแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังถกเถียงกันอยู่นานสุดท้าย 7 พรรคฝ่ายค้านที่เพิ่งจะเหลือ 6 พรรคหมาดๆ จากการถอนตัวจากพรรค
ร่วมฝ่ายค้านของพรรคเศรษฐกิจใหม่ ก็เคาะได้ 6 รัฐมนตรีที่จะช าแหละในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่
เป็นไปตามโผเดิม มีผิดโผอยู่บ้าง เช่น ไม่มีชื่อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นายอุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มีชื่อติดๆ หลุดๆ หลายครั้ง แต่สุดท้ายไม่รอด เพราะ 
นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ชงเอง พร้อมฉายหนังตัวอย่างไว้ว่ามีข้อมูลเด็ดที่จะน็อกกลางสภา 
 ส าหรับกรอบเวลาในการซักฟอก 6 รัฐมนตรี ฝ่ายค้านขอไว้ 3 วัน หวังเริ่มอภิปรายได้ตั้งแต่ 19-21 
กุมภาพันธ์ ลงมติ 22 กุมภาพันธ์ ก่อนเลือกตั้งก าแพงเพชร 1 วัน โดยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า งานนี้ไม่มีมวยล้ม และ
ที่จะโดนรุมกินโต๊ะจากฝ่ายค้านทุกพรรคก็คือ นายกรัฐมนตรี 
 ส าหรับประเด็นอภิปรายฝ่ายค้านบรรยายพฤติกรรม 6 รัฐมนตรีที่ไม่สามารถไว้วางใจได้ โดยผู้ที่มีข้อหา
มากสุด หนักสุดเห็นจะหนีไม่พ้น นายกรัฐมนตรี ที่ถูกกล่าวหาไล่ตั้งแต่ไม่ยึดมั่นต่อรัฐธรรมนูญ ละเมิดหลักนิติธรรม
บริหารราชการขาดความรู้ความสามารถ ไม่รักษาวินัยการเงิน การคลัง ล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพในการดูแลด้าน
เศรษฐกิจหากปล่อยให้บริหารประเทศต่อไปจะเกิดความเสียหายร้ายแรงจนประเทศถึงแก่ความล่มจมได้ 
 ศึกซักฟอกครั้งนี้แม้ประเด็นอภิปรายจะส าคัญแต่สิ่งที่จะล้มรัฐบาลได้คือเสียงในสภา ซึ่งฝ่ายค้านวางกล
ยุทธ์อภิปรายเฉพาะรัฐมนตรีของพลังประชารัฐ ไร้ชื่อรัฐมนตรีร่วมรัฐบาล แต่ต้องเสียเพื่อนเคยร่วมรบอย่างพรรค
เศรษฐกิจใหม่ไป 6 เสียงแบบชัดเจนแล้ว เหลือแค่หนึ่งเสียงของ นายมิ่ งขวัญ แสงสุวรรณ์ เท่านั้นที่ยังยืนหยัดร่วม
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ท าให้เสียงของฝ่ายค้านเหลือแค่ 234 ส่วนรัฐบาลเพิ่มจาก 258 เป็น 264 พ้นสภาพความเป็น
รัฐบาลเสียงปริ่มน้ าแล้ว ยังไม่รวมงูเห่าจากพรรคเพื่อไทยอีกราวสามเสียง 
 ส่วนปัญหาการเสียบบัตรแทนกัน ที่ลามเป็นไวรัลอยู่ในสภาขณะนี้ ท่านประธานชวน ยืนกรานหนักแน่น 
สอบกราวรูดไม่มีไว้หน้าใคร 
 โดยวันนี้ประธานชวน ย้ าอีกครั้งว่า สส.จะเสียบบัตรแทนกันไม่ได้ และมอบหมายให้เลขาธิการสภาสอบ
ทุกเรื่องที่มีการออกมาเปิดเผยแล้ว โดยเชื่อว่าเมื่อห้องประชุมสุริยันแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม จะแก้ปัญหาเสียบบัตร
แทนกันได้ในระดับหนึ่ง 
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 ขณะที่ นายโกวิทย์ พวงงาม สส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังท้องถิ่นไท ที่ถูก สส.อนาคตใหม่ ออกมาเปิดข้อมูล
ว่าเสียบบัตร 3 ใบ ระหว่างการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 นั้น ล่าสุดออกมาแถลง
เหมือนไม่แถลง เพราะไม่ตอบรับหรือปฏิเสธกับข้อกล่าวหานี้ บอกแค่ให้รอดูผลตรวจสอบของสภา 
 ส าหรับ สส.ที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเสียบบัตรแทนกันแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มคือ จากการเปิดข้อมูลของ นายนิพิฏฐ์ 
อินทรสมบัตร 2 คนคือ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ สส.พัทลุง และ นางนาที รัชกิจประการ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจ
ไทย, จากการเปิดข้อมูลของ นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร 1 คนคือ นายภูมิศิษฏ์ คงมี สส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย, จากการ
เปิดคลิปภาพโดยช่อง 7HD 3 คนคือ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย , นางสาวภริม พูลเจริญ สส.
สมุทรปราการ และ นายทวิรัฐ สส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ, จากการเปิดข้อมูลของสถานีโทรทัศน์ NBT 1 คน
คือ นายถาวร เสนเนียม สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และล่าสุดจากการเปิดข้อมูลของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 
สส.กทม. พรรคอนาคตใหม่อีก 2 คนคือ นายโกวิทย์ พวงงาม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ส่วนอีกคนหนึ่งคือ 
นางสาวธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ สส.พลังประชารัฐเป็นการลงมติในร่างกฎหมายฉบับอื่นไม่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
 เท่ากับว่าตอนนี้มี สส.พัวพันกับการเสียบบัตรแทนกันรวม 9 คน เป็น สส.จากภูมิใจไทย 4 คน พลังประชา
รัฐ 3 คน ประชาธิปัตย์ 1 คน และ พลังท้องถิ่นไทอีก 1 คน แต่มี สส.ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ชี้แจงในขณะนี้ 3 คนคือ 
นายฉลอง, นางสาวภริม และนายสมบูรณ์ ขณะที่ฝ่ายค้านยื่นชื่อนางนาที ให้เลขาธิการสภาส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
เพิ่มเติมด้วย 
 ปิดท้ายกันที่ภาพเด็ดกลางสภาซึ่งเราคงไม่มีโอกาสได้เห็นบ่อยนัก โดยภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ 
เป็นการขอขมาของนายสัตวแพทย์ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ อดีตผู้สมัคร สส.พลังประชารัฐ กราบขอโทษ พลต ารวจเอก
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เพื่อขอให้ถอนฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท ขณะที่พลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ใจ
อ่อน ลูบหัวรับปากถอนฟ้องให้ 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/391905 
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'วิษณุ'มั่นใจตอบค าถามฝ่ายค้านได ้แจงแทนนายกฯได้ถ้าถูกพาดพิง 
01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:07 น.     
 
 
 
 
 
 1 ก.พ.63 - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีถูกพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่
ไว้วางใจในประเด็นตีความกฎหมายโดยไม่ยึดหลักการและบรรทัดฐานที่ถูกต้อง จนท าให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่อง
ของอภินิหาร เพื่อช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ชี้น าการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
อิสระและไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ว่าไม่ได้รู้สึกอะไรธรรมดา เฉยๆ และที่ผ่านมาก็ได้ท าการบ้านเพื่อตอบ
ค าถามให้ได ้
 "ข้อกล่าวหาดังกล่าวเขาบอกมาตั้งแต่แรกแล้ว ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรในเรื่องการอภิปราย แม้จะไม่เคยถูก
อภิปรายแต่เคยอยู่ในบรรยากาศการอภิปรายหลายครั้งแล้ว ตอนเป็นเลขาคณะรัฐมนตรี ผมก็เคยถูกใช้ให้เตรียมข้อมูล 
ดังนั้นไม่มีปัญหาอะไร" 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านบอกว่าไปชี้น ากระบวนการยุติธรรมแรงไปหรือไม่ นายวิษณุ กล่าว
ว่า เมื่อเขาเข้าใจเช่นนั้น ก็ต้องพูดอย่างนั้นเราก็มีหน้าที่ตอบไปว่าชี้น าหรือไม่ชี้น า อาจเป็นไปว่าไม่ได้ชี้น า หรือชี้แต่ไม่ได้
น า ที่ชี้ก็เพราะสื่อถาม 
 ถามว่า คิดว่าประเด็นฟิลลิป มอร์ริส ยังอยู่ในการอภิปรายหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เมื่อเขาบอกมาก่อน
ว่ามีก็ต้องเชื่อเขาส่วนการเตรียมข้อมูลนั้นก็มี มันเป็นความจริงแต่เหตุการณ์มันผ่านมาจนลืมไปแล้วเมื่อมีการจะถามก็ไป
เรียกเอกสารมาดูก็ต่อเรื่องติด ซึ่งต้องให้ความกระจ่างกับผู้ถามและประชาชน ส่วนที่บอกว่าท าให้เกิดการเสียหายด้าน
การเงินฝ่ายค้านก็บอกมาแล้วว่าเกี่ยวกับการแก้กฎหมายศุลกากร ซึ่งตนไม่ได้เป็นคนแก้ไม่ได้เป็นเจ้ากระทรวงมั่นใจว่า
ชี้แจงได้แต่ผู้ถามและประชาชนจะเชื่อหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
 เมื่อถามว่าเตรียมรับบรรยากาศที่ฝ่ายค้านอาจจะยั่วให้โมโห ไว้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เราเคยเห็นการ
อภิปรายกันมาแล้วแต่ตนไม่ใช่คนมุทะลุอะไร ก็ไม่เป็นไร บางทีชี้กันไปโต้กันมาก็เอาชนะด้วยคารมและคะแนนแต่
ประชาชนอาจไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ต้องเอาให้ประชาชนให้ได้ประโยชน์ 
 ถามว่าการเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง ไม่ได้ไม่มีส.ส.ในมือหวั่นในเรื่องเสียงไว้วางใจหรือไม่ 
นายวิษณุ กล่าวว่า เฉยๆไม่มีปัญหาอะไร เมื่อถามอีกว่าต้องไปขอความร่วมมือพรรคร่วมหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวติดตลก
ว่า แล้วแต่จะเมตตา 
 เมื่อถามอีกว่าในส่วนของนายกฯ ท่านจะช่วยชี้แจงได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ถ้าประเด็นมันเกี่ยวและ
พาดพิงก็ได้ แต่ถ้าไม่เกี่ยวไม่พาดพิงก็ไม่ควรท าให้เสียเวลาสภาฯเปล่าๆ และบางเรื่องที่เกี่ยวและพาดพิงและนายกฯไม่รู้ 
มีหลายเรื่องที่ดูในญัตติแล้วนายกฯอาจไม่รู้เรื่อง คนที่รู้เรื่องเขาพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีไปแล้ว ส่วนถ้าเขาอภิปราย
เรื่องเก่านั้นก็อยู่ที่ประธานสภาฯ ถ้าอนุญาตให้ผู้ตอบ ตอบเราก็ต้องตอบ เราต้องเคารพประธานในการคุมเกม 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56006 
ส านักข่าวแนวหน้า : https://www.naewna.com/politic/470105 

https://www.thaipost.net/main/detail/56006
https://www.naewna.com/politic/470105
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อนาคตใหม่ ล็อกเป้าเชือด “ธรรมนัส” คาสภา “ธนาธร” คุมเกม อภิปรายไม่ไว้วางใจ! 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 16:52 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
“อนาคตใหม่” เผย “ธนาธร” นั่งนอกสภาฯ คุมเกมอภิปรายด้วยตัวเอง อุบมีไม้เด็ด เชือดรัฐมนตรีเรียงตัว 
 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. นายช านาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความ
พร้อมของพรรคอนาคตใหม่ ในการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นของพรรคอนาคตใหม่ 100 เปอร์เซ็นต ์
 โดยเราจะอภิปรายเน้นไปที่เรื่องคุณสมบัติ ที่ถูกศาลประเทศออสเตรเลียพิพากษา สืบเนื่องจากที่นายธีรัจ
ชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการชุดหนึ่ง ในคณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ได้ข้อมูลมาจากประเทศออสเตรเลีย 
ซึ่งเรายังไม่ได้ก าหนดวางตัวว่า ส.ส.คนใดจะอภิปราย ร.อ.ธรรมนัส 
 เมื่อถามว่า พรรคอนาคตใหม่จะอภิปรายรัฐมนตรีท่านใดบ้าง นายช านาญ ตอบว่า เราจะอภิปรายรัฐมนตรี
ทั้ง 6 ท่าน ยกตัวอย่าง ร.อ.ธรรมนัส เรื่องคุณสมบัติที่เคยมีประวัติถูกศาลพิพากษา และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่ก ากับดูแลการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บริหารงานผิดพลาดเยอะ รวบ
อ านาจจากท้องถิ่นมาเติมอ านาจให้กระทรวงมหาดไทย 
 รวมไปถึงเรื่องการน าเข้าขยะ และทุจริตคอร์ รัปชั่น ตามที่ เขียนไว้ในญัตติที่ยื่นให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร แต่ทั้งนี้ประเด็นหรือข้อมูลที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจ สามารถเปิดเผยได้ในนาทีสุดท้ายช่วงอภิปรายในสภา
ฯ ได้เลย ไม่ต้องเปิดเผยต่อประธานสภาฯ ให้พิจารณาก่อน 
 “พรรคอนาคตใหม่ จะคัดส.ส. ที่อภิปรายดุดัน ชัดเจน และมีข้อมูล เช่น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.
บัญชีรายชื่อ ที่ส าคัญครั้งนี้จะมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เข้ามาดูแลการอภิปรายโดยตรง ซึ่ง
ตอนนี้ก็เริ่มวางแผนท าการบ้านกันแล้ว 
 ทั้งนี้ เราวางตัวส.ส.ที่จะขึ้นอภิปรายไว้ประมาณ 10 กว่าคน ยืนยันว่าแต่ละพรรคฝ่ายค้านมีข้อมูลและไม้
เด็ดที่เก็บไว้เป็นความลับสุดยอด ที่รอเปิดใช้ในการอภิปรายทีเดียวแน่นอน” รองหัวหน้าพรรคฯ กล่าว 
 
  
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3507198 
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"อนุทิน" เชื่อ รมต.ทุกคนพร้อมชี้แจงอภิปรายฯ 
14:55 | 1 กุมภาพันธ์ 2563 | 148  
 
 
 
 
 
 
 
รองนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงยืนยันส่วนตัวไม่มีเจตนาแอบแฝงหรือทุจริต เชื่อมั่นรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปราย
สามารถชี้แจงได้ โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯที่ท างานอย่างหนักเพื่อบ้านเมือง 
 วันนี้ (1 ก.พ.2563) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่ไม่มีชื่อ
ตัวเองติดโผรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า หลังจากที่ประสบปัญหาเรื่องไวรัสอู่ฮั่น ท าให้ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่น โดย
เชื่อว่าทุกคนล้วนแต่มีความรักชาติบ้านเมือง และส่วนตัวในฐานะที่ท างานในรัฐบาลมาก็ได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อบ้านเมือง
และประชาชน แต่เมื่อหากถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็พร้อมที่จะชี้แจง ยืนยันไม่มีเจตนาแอบแฝงหรือทุจริต คิดคตต่อ
บ้านเมือง แต่เมื่อไม่มีรายชื่อถูกอภิปรายก็ขอขอบคุณทุกคน 
 “เชื่อว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทุกคนสามารถชี้แจงได้ เพราะต่างท างานหนักหามรุ่งหามค่ า หรือแม้แต่
นายกรัฐมนตรีก็ท างานจนป่วย เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งทุกคนล้วนมีสภาพจิตใจที่ดี หากทุกคนเช่ือว่าท างานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถชี้แจงได้ เพราะความจริงชนะทุกอย่าง” 
 นอกจากนี้พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 5 รัฐมนตรีที่มีรายชื่อถูกอภิปรายไม่
ไว้วางใจนั้น ระบุเตรียมการชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ และพร้อมที่จะชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ 
 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/288542 
ส านักข่าวฐานเศรษฐกิจ : https://www.thansettakij.com/content/politics/420428?ad= 
ส านักข่าวผู้จัดการออนไลน์ : https://mgronline.com/politics/detail/9630000010655 
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ห้ามแตะยุค'คสช.'! 'วิรัช'ขู่ปิดอภิปรายฯโต้กลับฝ่ายค้าน ถ้าขุดเรื่องเก่าซักฟอก 
วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 19.45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(  วิปรัฐบาล ) กล่าวถึงญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับ 5 รัฐมนตรีว่า เบื้องต้นเมื่อทางสภาฯ
ตรวจความถูกต้องของญัตติแล้ว ต้องส่งต่อไปยังรัฐบาลเพื่อถามความพร้อมก่อนที่จะก าหนดวันอภิปรายกันอีกครั้ง จะ
เป็นวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์หรือไม่นั้น ตนคิดว่า เรื่องนี้อยู่ที่รัฐบาลจะตัดสินใจ 
 ส าหรับประเด็นในการอภิปรายก็ต้องอยู่ในกรอบ แม้ในญัตติจะเขียนค าที่หวือหวา สร้างจิตนาการดุเดือด
อย่างไร ก็ต้องรักษากฏระเบียบ โดยเฉพาะการอภิปรายที่ต้องพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบันเท่านั้น จะย้อนกลับ
ไปในสมัยคสช.บ้างก็ท าได้ พอให้เท้าความแล้วเข้าใจ ไม่ใช่อภิปรายย้อนกลับไปในสมัยคสช.ทั้งหมด ซึ่งถ้าเป็นเช่ นนั้น 
ซีกรัฐบาลจ าเป็นต้องลุกขึ้นประท้วง 
 "แต่หากประท้วงแล้ว เตือนแล้ว ฝ่ายค้านยังจ้องอภิปรายย้อนอดีต ผมขอบอกไว้ล่วงหน้าเลยว่า อาจมี
สมาชิกซีกรัฐบาลลุกขึ้นเสนอขอปิดอภิปรายก็เป็นได้ ผมไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น เพราะจะเสียบรรยกากาศ จึงจ าเป็นต้อง
เตือนกันล่วงหน้า โดยยืนยันว่า เราจ าเป็นต้องเข้มงวดเพื่อรักษาคนของรัฐบาลตามกฏระเบียบ หากฝ่ายค้านบอกว่า มี
สิทธิอภิปรายย้อนหลัง ซีกรัฐบาลก็มีสิทธิที่จะคัดค้านเช่นกัน จะมาบอกว่า เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในรอบ 7 
ปี ตนก็ต้องบอกว่า ครั้งนี้ก็ถือว่า เป็นการท าหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลในรอบ 7 ปีเช่นกัน"นายวิรัช กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/470188/preview 
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‘นิพิฏฐ์’แนะแยกเสียออกจากดี ค้านจี้นายกฯลาออก ปม‘ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน’ 
วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 08.57 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘นิพิฏฐ์’แนะแยกเสียออกจากดี ค้านจี้นายกฯลาออก ปม‘ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน’ 
 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์ข้อความผ่านเฟ
ซบุ๊กส่วนตัวแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลการส ารวจ “นิด้าโพล” เกี่ยวกับกรณี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน  มีเนื้อหาดังนี ้
“แยกดีออกจากเสีย-แยกเสียออกจากดี ไม่งั้นระบบพัง 
+ เห็นข่าวNIDA โพลล์ ระบุ 80.14% ส.ส.กดบัตรแทนไร้จิตส านึกจี้รับผิดชอบ ขอนายกลาออกด้วย 
+ นิด้าโพลล์ ไม่ได้สอบถามผมหรอก แต่หากสอบถามผม ผมจะให้ความเห็นว่า ประเด็นที่ระบุว่าส.ส.กดบัตรแทนไร้
จิตส านึกผมเห็นด้วย แต่ประเด็นขอให้นายกลาออกผมไม่เห็นด้วย ด้วยเหตุผลต่อไปน้ี 
1.เรื่องนี้ เป็นการกระท าของ ส.ส.บางคน ไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล หรือ นายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อสภาเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น ไม่ต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมส่วนตัวของ
ส.ส. ไม่อย่างนั้น ส.ส.500 คน ท าอะไรผิดนายกก็ต้องรับผิดชอบด้วย ก็แย่ล่ะ 
2.เวลาดูพฤติกรรม ส.ส.ก็ต้องแยกดูเป็นรายบุคคล กล่าวคือ ต้องแยกดีออกจากเสีย แยกเสียออกจากดี ผมเชื่อว่าส.ส.
ส่วนใหญ่ดี ท าหน้าที่ได้ถูกต้อง เราก็อย่าให้คนดีเสียก าลังใจ ระบอบการปกครองทุกระบอบมันมีจุดบอดของมันทั้งนั้น 
เพียงแต่เราต้องเข้มแข็ง ไม่ใช่พอเราเห็นจุดบอดของประชาธิปไตยแล้วเราวิ่งไปหาระบอบอื่น ระบอบประชาธิปไตยก็จะ
พังทลาย ส.ส.ก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรานี่แหละ ก็เราเลือกเขาไปเอง ท าไงได้ล่ะ เราก็ต้องยอมรับผลของการกระท า
ของเขา” 
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2 ก.พ. 2563 09:21 น.การเมือง 
โพล ชี้ คนกว่า 80% ระบุ ส.ส.ไร้จิตส านึก เสียบบัตรแทนกัน จี้ ลาออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิด้าโพล ชี้ คนกว่า 80% ระบุชัด ส.ส.ไร้จิตส านึก ปมเสียบบัตรแทนกัน ขณะส่วนใหญ่ หนุนให้ส.ส.ที่กระท าผิด 
รับผิดชอบด้วยการลาออก  
 วันที่ 2 ก.พ. ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล
ส ารวจของประชาชน เรื่อง “ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 29–31 ม.ค. 2563 จากประชาชนที่มี
อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,254 หน่วยตัวอย่าง 
เกี่ยวกับกรณี ส.ส. เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ในการโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 การส ารวจอาศัยการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยก าหนดคา่ความเชื่อมั่น
ที่ร้อยละ 95.0 
 จากการส ารวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข่าว ส.ส. เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ใน
การโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.14 ระบุว่า เป็นการกระท าที่ไร้จิตส านึกของ ส.ส. 
รองลงมา ร้อยละ 13.56 ระบุว่า เป็นเรื่องปกติ เกิดขึ้นบ่อย ร้อยละ 9.81 ระบุว่า เป็นการซ้ าเติมเศรษฐกิจประเทศ หาก
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณต้องตกไป ร้อยละ 5.18 ระบุว่า เป็นเรื่องของความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ ส.ส. ร้อยละ 
2.31 ระบุว่า เป็นเรื่องของนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ต้องการแก้แค้นที่สอบตก ส.ส.พัทลุง และร้อยละ 0.96 ระบุอื่นๆ 
ได้แก่ เป็นการกระท าที่ผิดรัฐธรรมนูญ 2560 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic
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 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงผู้ที่ควรรับผิดชอบต่อกรณี ส.ส. เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ในการโหวตร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.85 ระบุว่า ส.ส. ที่มีส่วนร่วมในการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ควร
ลาออกจากต าแหน่ง รองลงมา ร้อยละ 19.62 ระบุว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรร่วมรับผิดชอบ 
ด้วยการลาออกจากต าแหน่ง ร้อยละ 19.54 ระบุว่า สภาควรมีมติขับไล่ ส.ส. ที่มีส่วนร่วมในการเสียบบัตรลงคะแนน
แทนกัน ให้ออกจากต าแหน่ง ร้อยละ 11.96 ระบุว่า ส.ส. ที่มีส่วนร่วมในการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ควรเลิกเล่น
การเมืองตลอดชีวิต ร้อยละ 11.56 ระบุว่า พรรคการเมืองที่มี ส.ส. ร่วมในการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ควรร่วม
รับผิดชอบด้วยการถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล ร้อยละ 10.13 ระบุว่า ส.ส. ที่มีส่วนร่วมในการเสียบบัตรลงคะแนน
แทนกัน ต้องจ่ายค่าเสียหายให้รัฐ ที่ท าให้การใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต้องล่าช้าออกไป ร้อยละ 9.01 ระบุว่า 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ควรร่วมรับผิดชอบ ด้วยการลาออกจากต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 8.61 ระบุว่า พรรคการเมืองที่มี ส.ส. ร่วมในการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ต้องจ่ายค่าเสียหายให้
รัฐ ที่ท าให้การใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต้องล่าช้าออกไป ร้อยละ 1.99 ระบุว่า เป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องมีใคร
รับผิดชอบ ร้อยละ 2.39 ระบุอื่นๆ ได้แก่ นายชวน หลีกภัย ควรร่วมรับผิดชอบ ด้วยการลาออกจากต าแหน่งประธาน
รัฐสภาไทย ขณะที่บางส่วนระบุว่า คณะรัฐบาลควรร่วมรับผิดชอบด้วยการยุบสภา และร้อยละ 10.13 ระบุว่า ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ. 
 
 
 
อ้างอิง :  https://www.thairath.co.th/news/politic 
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02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:23 น. 
เอี่ยมโว'เพื่อไทย'ปักธงขย่ม3ป.จวกไอโอปั่นกระแส 'โคโรนา เสียบบัตร' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 ก.พ. 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติขอ
เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม 6 คนว่า ความรู้สึก อารมณ์ร่วม ความเห็นพ้องต้องกันของ
ประชาชนตกผลึกและไปไกลเกินกว่าปฏิทินการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ ต้องไปหาค าตอบมาว่า ท าไม
ระยะเวลา 6 ปีที่ไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่คะแนนความนิยมทั้งส่วนตัวพล.อ.ประยุทธ์และของรัฐบาลตกต่ าลง
เรื่อยๆแทบทุกด้าน  
 เรามาถึงจุดที่มีการปั่นไอโอว่า คนเสนอแนะหาแนวทางแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ กลายเป็น
คนไม่รักชาติ คนร้องส.ส.เสียบบัตรแทนกัน กลายเป็นพวกไม่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย พรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ขอเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ ใช้กลไกในระบบรัฐสภาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาล ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กลายเป็นกลุ่ม
คนไม่หวังดีต่อประเทศชาติ แสดงว่าในมุมคิดของคนท าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเครือข่ายระบอบประยุทธ์คือ ไม่ว่า
รัฐบาลนี้จะน าพาบ้านเมืองไปในทิศทางใด ถูกหรือผิด ก็ห้ามเสนอแนะ ให้ประชาชนยึดแนวทาง เชื่อผู้น าชาติพ้นภัย ทั้ง
ที่เห็นกันอยู่ว่า รัฐบาลนี้มีศักยภาพในระดับใด 
 นายอนุสรณ์กล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ฝ่ายค้านไม่ได้เตรียมผู้อภิปรายโดยยึดหลักปริมาณ แต่
เน้นคุณภาพของข้อมูล ต้องมีใบเสร็จหรือหลักฐานส าคัญที่ชี้ให้เห็นว่ามีการบริหารงานที่ผิดพลาดล้มเหลวจนน าความ
เสียหายมาสู่ประเทศชาติและประชาชน ใน 3 ป. ใครจะโดนมากโดนน้อยไม่ใช่ปัญหา เพราะประชาชนเริ่มตั้งค าถามถึง
กระแสข่าวความขัดแย้งของกลุ่มที่รัฐประหารยึดอ านาจมาด้วยกัน ที่วันนี้ความสัมพันธ์อาจไม่เหมือนเดิม ลูกหาบ
ฝ่ายรัฐบาลอย่าออกมาแสดงอาการเลอะเทอะ ห้ามอภิปรายเรื่องเก่า ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของคนที่ออกมาพูด ผู้ที่จะท า
หน้าที่วินิจฉัยให้พูดได้หรือไม่คือประธานสภา การมาตั้งท่าจะประท้วงตีรวน ขู่เสนอปิดอภิปราย ประชาชนไม่ได้
ประโยชน์ เบ่ือหน่าย กลายเป็นการเมืองน้ าเน่ารีรัน  
 “ความกลัวท าให้เสื่อม ระบอบประยุทธ์ อย่าปากกล้าขาสั่น นอกจากจ านวนมือในสภา ที่จะตัดสินว่า
รัฐบาลจะได้ไปต่อหรือไม่ ประชาชนจะเป็นแรงกดดันส าคัญต่อรัฐบาล หากไม่สามารถตอบค าถามได้" นายอนุสรณ์ 
กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56042 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56042


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

30 

 

 

 
02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:15 
ทีมฝ่ายค้านเตรียมสรุปชื่อคนอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อไทย ช าแหละ “บิ๊กตู”่ เป็นพิษศก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 ก.พ. 2563 ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อ านรรฆสรเดช คณะกรรมการกิจการพิเศษ กล่าวว่า การอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวม 6 คน ซึ่งจ านวนผู้อภิปรายในขณะนี้มี 
20 – 30 คน และจะมีการสรุปรายชื่ออีกครั้งภายในอาทิตย์หน้า โดยการอภิปรายในครั้งนี้จะพุ่งเป้าไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ 
เป็นเป้าหมายหลัก เพราะด ารงต าแหน่งเป็นนายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ต่อเนื่องมาจาก
การยึดอ านาจในช่วงปี 2557 โดยนายกเป็นจุดศูนย์กลางของปัญหาทั้งหมด ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นคง และความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ประชาชนต้องประจักษ์และต่อสู้มาโดยตลอด คือวิกฤต
เศรษฐกิจที่ตกต่ า จากการที่จีดีพีเพิ่มขึ้นนั้นไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายของภาวะปัญหาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56041 
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02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08:37 น 
'นิพิฏฐ์'แนะแยกดี-เสียออกจากกัน รับไม่เห็นด้วยให้ 'นายกฯลาออก'รับผิดชอบ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 ก.พ. 2563 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ส่วนตัวแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลการส ารวจ NIDA โพลล์ เกี่ยวกับ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน โดยระบุว่า  ต้องแยกดีออก
จากเสีย-แยกเสียออกจากดี ไม่งั้นระบบพัง 
 เห็นข่าวNIDA โพลล์ ระบุ 80.14% ส.ส.กดบัตรแทนไร้จิตส านึกจี้รับผิดชอบ ขอนายกลาออกด้วย 
 -นิด้าโพลล์ ไม่ได้สอบถามผมหรอก แต่หากสอบถามผม ผมจะให้ความเห็นว่า ประเด็นที่ระบุว่าส.ส.กด
บัตรแทนไร้จิตส านึกผมเห็นด้วย แต่ประเด็นขอให้นายกลาออกผมไม่เห็นด้วย ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 
 1.เรื่องนี้ เป็นการกระท าของส.ส.บางคน ไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล หรือ 
นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อสภาเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น ไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
พฤติกรรมส่วนตัวของส.ส. ไม่อย่างนั้น ส.ส.500 คน ท าอะไรผิดนายกก็ต้องรับผิดชอบด้วย ก็แย่ล่ะ 
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 2.เวลาดูพฤติกรรมส.ส.ก็ต้องแยกดูเป็นรายบุคคล กล่าวคือ ต้องแยกดีออกจากเสีย แยกเสียออกจากดี ผม
เชื่อว่าส.ส.ส่วนใหญ่ดี ท าหน้าที่ได้ถูกต้อง เราก็อย่าให้คนดีเสียก าลังใจ ระบอบการปกครองทุกระบอบมันมีจุดบอดของ
มันทั้งนั้น เพียงแต่เราต้องเข้มแข็ง ไม่ใช่พอเราเห็นจุดบอดของประชาธิปไตยแล้วเราวิ่งไปหาระบอบอื่น ระบอบ
ประชาธิปไตยก็จะพังทลาย ส.ส.ก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราน่ีแหละ ก็เราเลือกเขาไปเอง ท าไงได้ล่ะ เราก็ต้องยอมรับผล
ของการกระท าของเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56040 
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 กกต. ประกาศให้วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ เป็นวันกาบัตรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 
2 โดยเปิดรับสมัคร 29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ สปอตไลต์จับจองมายังผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเจ้าของพื้นที่ 
พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่ศาลฎีกาพิพากษายืนจ าคุก 4 ปี ไม่รอลงอาญา ออกหมายจับมารับโทษคดีล้มประชุม
อาเซียน จนเป็นเหตุต้องหลุดจากเก้าอี้ ส.ส. 
 ผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา  พ.ต.ท. ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ กวาดไป 34,271 คะแนน ทิ้ง อดุลรัตน์ แสง
ประทุม  จากพรรคเพื่อไทย ได้ 18,626 คะแนน และสุขวิชชาญ มุสิกุล จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 13,261 คะแนน 
ดังนั้น ครอบครัว "อาภรณ์รัตน์"  จึงหมายมั่นปั้นมือให้พรรคพลังประชารัฐส่งชื่อ  เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ได้ลง ส.ส.แทน
บิดา 
 เหตุเพราะการต่อสู้ในสนามก าแพงเพชรของ "กลุ่มชากังราว" ในพื้นที่ก าแพงเพชรดุเดือด หนักหน่วงยิ่ง
กว่าศึกภายนอก 
 ก่อนหน้าที่จะได้รับความไว้วางใจจากพรรค "เพชรภูมิ" ต้องต่อสู้ในการเป็นตัวแทนกับ จุลพันธ์ ทับทิม 
อดีต ส.ว.ก าแพงเพชร และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ที่มี ไผ่ ลิกค์ ส.ส.เขต 1 พรรคพลังประชา
รัฐ ให้การสนับสนุน 
 การเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นของเมืองกล้วยควบคุมโดย "กลุ่มชากังราว" มี เรืองวิทย์ ลิกค์ อดีต 
ส.ส.ก าแพงเพชร 8 สมัย บิดาของไผ่ ลิกค์  และ วราเทพ รัตนากร อดีต ส.ส.ก าแพงเพชรหลายสมัย เป็นแกนน า แผ่
บารมีชนะเลือกต้ังครั้งที่ผ่านมาครบทั้ง 4 เขต 
ชื่อของ "เพชรภูมิ" ลูกชายไวพจน์ กับ "จุลพันธ"์ กลายเป็นแคนดิเดต ที่แกนน ากลุ่มจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกชื่อไหน 
 เพราะ "ชากังราว"  ที่ผ่านมาก็แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ "กลุ่มก าแพงเพชรพัฒนา" สายเรืองวิทย์ ลิกค์ ซึ่ง 
"ไวพจน์" ก็อยู่ในปีกนี้ ขณะที่ "กลุ่มก าแพงเพชรสามัคคี" สายวราเทพ รัตนากร จับมือ สนั่น สบายเมือง อดีต ส.ส.
ก าแพงเพชร ซึ่งก็คือพ่อตาของอนันต ์ผลอ านวย ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ 
ในระดับท้องถิ่นก็แข่งขันกันเองอย่างดุเดือดโดยเฉพาะสนามเลือกตั้งนายก อบจ.ก าแพงเพชร 
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 ดังนั้น กระแสข่าว "พ.ต.ท.ไวพจน" ประกาศจะเข้ามอบตัวหลังเสร็จศึกเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ย่อมเป็นการส่ง
สัญญาณเพ่ือตั้งหลักและท าทุกวิถีทางเพื่อส่งลูกชายเป็นตัวแทนพรรคและชนะการเลือกต้ังเข้าสู่สภาให้ได้ 
 ซึ่งสุดท้ายแล้วชื่อของ "เพชรภูมิ"  ก็เข้าวิน ฝ่ามรสุมคว้าธงลงเลือกตั้งซ่อมแทนบิดาในครั้งนี้ 
"เพชรภูมิ"  เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 
อายุ 28 ปี เป็นบุตรชายคนเดียวของ พ.ต.ท. ไวพจน์ และนางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ มีพี่น้องรวมกันทั้งหมด 3 คน พ่ีคน
โตเป็นผู้หญิงและมีน้องสาวอีกคน โดยเป็นบุตรคนกลาง 
 การศึกษาจบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และยังด ารงต าแหน่งที่
ปรึกษากฎหมาย, ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการศึกษาจัดท าและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร 
เพชรภูมิ เปิดใจในฐานะทายาททางการเมืองของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ว่า ในส่วนตัวมีความมั่นใจ หลังต้องต่ อสู้
การเป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐมา ในการส่งรายชื่อในนามผู้สมัครครั้งนี้ 
 "การมาสมัคร ส.ส.ครั้งแรกของผม หลังจากที่ได้เรียนรู้และเป็นผู้ช่วยของบิดามาโดยตลอด ซึ่งได้รับการ
ตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง ผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาส ได้มีโอกาสเริ่มต้นในถนน
การเมืองอย่างเต็มตัว ผมจะท าให้ดีที่สุด" 
 "เพชรภูมิ" บอกว่า ผลงานที่ผมได้ลงมือร่วมกับบิดาและผู้น าชุมชนสนับสนุนผลักดันโครงการเห็นเป็น
รูปธรรมเด่นชัด คือ เรื่องระบบคลองชลประทาน ท่อทองแดง ในจังหวัดก าแพงเพชร โครงการแก้มลิง บ้านเขาแก้ว 
ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย โครงการอ่างเก็บน้ าเขาปูน อ.พรานกระต่าย แก้ปัญหาน้ าท่วมขังซ้ าซาก ต.เขาศีริส 
อ.พรานกระต่าย โครงการธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิด โดยวิธีธรรมชาติ ต.สระแก้ว อ.เมือง แก้ปัญหาพื้นที่ท ากินชาวบ้าน
ท่าไม้ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย โครงการสูบทรายกันตลิ่งพัง ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร โครงการขุดลอก
คลองเส้นตาพระร่วง-เขาคีริส อ.พรานกระต่าย 
 "ทั้งหมดที่กล่าวคือแผนงานโครงการที่ด าเนินการตามความต้องการของประชาชน ที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันใน
การด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิด เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวทางของพ่อที่ปูพื้นฐานให้
ประชาชน และในความคิดส่วนตัว การเมืองคือการดูแลประชาชน เป็นผู้แทนประชาชนต้องดูปัญหาของประชาชน น า
ความรู้ที่มีอยู่ไปพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีความสุข"  เพชรภูมิกล่าวทิ้งท้าย 
 ขณะที่ "พรรคเพื่อไทย"  มีมติส่ง กัมพล ปัญกุล รองนายกองค์การบริหารจังหวัดก าแพงเพชร ท างานใน
พื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรมากว่า 20 ปี มาสู้ศึกในครั้งนี้ โดย จิรายุ ห่วงทรัพย์  รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ปูพรมว่า 
"การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ พรรคจะระดมสรรพก าลังในการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง เพื่อเรียกศักดิ์ศรีให้กับชาว
ก าแพงเพชร จึงขอเรียนไปยังพี่น้องเขต 2 จังหวัดก าแพงเพชร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ ร่วมกันเข้าคูหาเลือกนายกัมพล 
จากพรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน เพื่อประกาศให้ชาวก าแพงเพชรรู้ว่าจะไม่เอารัฐบาลประยุทธ์อีกต่อไปแล้ว" 
 แค่โหมโรงศึกเลือกตั้งซ่อมเมืองกล้วยไข่ เขต 2 ครั้งนี้ก็ดุเดือดตั้งแต่การคัดเลือกผู้สมัคร คงต้องจับตาดูว่า 
กลุ่มชากังราจะรักษาฐานเสียงในพื้นที่ได้หรือไม่ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1937940 
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2 ก.พ. 2563 05:02 น. 
สับรางวันอาทิตย์ : นี่แหละการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่สุดก็ลงตัวหลังจากยึกยัก เล่นท่ากันมานาน 6 พรรค ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก 6 รัฐมนตรี ไล่ตั้งแต่ “3ป.” 
และอีก 3 รัฐมนตรี “สมคิด” หลุดโผเติม “ผู้กองนัส” เข้ามาเพิ่ม เน้น “บิ๊กตู่” เป้าหลัก ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้
เห็นภาพเบื้องต้นแล้วบอกตรงๆรู้สึก “เอียน” นักการเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง  “หัวทิ่มเกือก”...หมดสภาพ 
 เมื่อ น.สพ.ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐแต่สอบตกที่เพิ่งจะประกาศ
ลาออกจากสมาชิกพรรคไปก่อนหน้านี้ได้ก้มกราบแทบเท้า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและ
ประธาน กมธ.ป.ป.ช.กลางสภาต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อขอให้ถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาท 
 เหตุมาจาก “หมอธี” ได้กล่าวหา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างรถจักรยานยนต์ไทเกอร์ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติและอีก 2 ประเด็นด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวองอาจทระนงหวังเป็น “พระเอก” 
เลยถูกฟ้องหมิ่นไปตามระเบียบ 
 แต่วันนี้เป็นไงแรกท าท่าจะขอขมา แต่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์บอกว่าไม่ได้ต้องกราบเท้าขอขมาก็เลยต้องยอม
จ านนก้มหัวลงไปกราบจึงยอมถอนฟ้องให้ดีที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.มิฉะนั้นคงจะกร่างแกว่งปากไปหาเท้าจนได้
เป็นพฤติกรรมที่สร้างความเสื่อมเสียต่อสภาไทยยิ่งนัก 
 ก่อนที่ 7 พรรคฝ่ายค้านจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ประกาศถอนตัวด้วย
การลาออกจากความเป็นฝ่ายค้านขอด าเนินงานทางการเมืองอย่างเป็นอิสระท าให้พรรคฝ่ายค้านเหลือเพียงแค่ 6 พรรค
เว้นแต่นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตหัวหน้าพรรคเพียงคนเดียวเท่านั้นที่แยกตัวไปร่วมกับฝ่ายค้าน 
น่ีก็เป็นน้ าเน่าไม่ต่างกัน! 
 หลังชักเข้าชักออกมาระยะหนึ่งที่สุดก็ยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรีไปเรียบร้อยเมื่อเปลี่ยนแล้ว
เปลี่ยนอีกจนลงตัวได้ เข้าประชุมกันแล้วรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าจะซักฟอก 9 คน รุ่งขึ้นกลับเปลี่ยนมาเหลือ 6 คน
ท่ามกลางความสงสัยของผู้คนเป็นยิ่งนัก 
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
มหาดไทย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯและนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.
ต่างประเทศ เท่ากับ 5 ชื่อที่เพื่อไทยยืนยันมาตั้งแต่แรกปรากฏว่านายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯหลุดโผไปกลาย
มาเป็น “บิ๊กป้อม” เข้ามาแทนที ่
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 เพิ่มอีก 1 คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้ามาสร้างสีสันปัญหาตั้งแต่แรกที่เกิดขึ้นประเด็นที่เอาไม่เอา “บิ๊ก
ป้อม” นั้นที่สุดก็โดนจนได้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งไปมากกว่านี ้“3ป.” ทั้ง “พี่ใหญ่ น้องรอง น้องเล็ก” โดนเรียบวุธ 
 ว่ากันว่านี่แหละคือประเด็นใหญ่ที่ฝ่ายค้านมั่นใจว่าเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญเพื่อหวังโค่นล้มรัฐบาลได้ 
พุ่งไปที่ “บิ๊กตู่” เป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งถูกจองกฐินมาตั้งแต่ไก่โห่ แน่นอนว่าเป้าใหญ่อย่างนี้คงไล่กันมาตั้งแต่การเข้ามา
ยึดอ านาจจนมาถึงการบริหารประเทศที่เกิดความผิดพลาด สร้างความแตกแยก การถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน เป็นต้น 
 ถ้าว่ากันตามเสียงสนับสนุนคงเอาลงได้ยากเพราะเสียงน้อยกว่า แต่ต้องดูคะแนนไว้วางใจ–ไม่ไว้วางใจ...
นั่นแหละคือเรื่องส าคัญสุดพูดง่ายๆว่าต้องการเอางานนี้เบิกร่องเพื่อฟาดฟันกันทางการเมือง  การเมืองเรื่องของ 
“อ านาจ–ผลประโยชน”์...ไม่เข้าใครออกใครทั้งนั้น!!! 
 
ลิขิต จงสกุล 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1761550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1761550
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02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.   
กาลกิณี 
 
 
 
 
 
 
 
 กาล แปลว่า เวลา กิณี แปลว่าความเลวร้าย เสนียด ดังนั้น กาลกิณี แปลว่า ช่วงเวลาของความเลวร้าย 
ช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับคนหรือสิ่งที่เป็นเสนียด และดูเหมือนว่าตอนนี้เราก าลังเผชิญกับนักการเมืองบางคน (ย้ า บาง
คนเท่านั้น ไม่ใช่ทุกคน) ที่เป็นกาลกิณีของบ้านเมือง กาลกิณีมี 4 ประเภท นักการเมืองบางคนเหล่านั้น ดูเหมือนจะเป็น
กาลกิณีครบทุกประเภท ท าให้บ้านเมืองต้องตกอยู่ในสภาพที่เลวร้าย เพราะความเป็นกาลกิณีของพวกเขาที่มีพฤติกรรม
ที่เรียกว่าชั่วช้าสามานย์ ต่ าตม ระย าต าบอน ซึ่งน่าจะเป็นการกระท าโดยสันดาน ยากที่จะแก้ไข เป็นคนที่มีจิตริษยา 
พยายามที่จะเอาชนะคนที่ได้ดีกว่าตนเอง จึงมีพฤติกรรมกาลกิณี 
 กาลกิณีประเภทแรกคือ “เห็นผิดเป็นถูก” เป็นคนที่ท าสิ่งที่ไม่ควรท า เพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดี แต่พวกเขา
กลับท า เพราะคิดว่าเป็นสิ่งพวกเขาควรจะท า แทนที่เขาจะท าในสิ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า เขากลับมี
ความพยายามที่จะล้มรัฐบาล โดยวิธีการของพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่ผิด เป็นสิ่งที่ไม่ควรท า แต่พวกเขาก็ท า เพราะพวกเขา
ต้องการเอาชนะ สร้างวาทกรรมด่ารัฐบาล ประณามรัฐบาลในลักษณะของการกล่าวหาใส่ความอย่างหน้าด้านๆ ไม่รู้สึก
ละอายว่าตนเองก าลังท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทั้งๆ ที่ตัวเองท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ดูสีหน้าและแววตาในการท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เหล่านั้น เราจะมองเห็นว่าเขาท าด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่อง นึกว่าเขาท าสิ่งที่ถูกต้องในความพยายามที่จะล้มรัฐบาลให้
ได้ หลายครั้งการกระท าของเขานั้นแสดงให้เห็นความเป็นคนโง่ เป็นคนตรรกะวิบัติ แต่พวกเขาก็ยังท า เพราะเขาเห็นผิด
เป็นชอบ 
 กาลกิณีประเภทที่สองคือ “ความอกตัญญูไม่รู้คุณ” คนดีย่อมเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณคน ไม่ว่าจะเป็น
พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และคนที่ให้โอกาสตนได้ท างานแสดงความสามารถ สร้างคุณค่าความเป็นคนให้แก่ตนเอง และที่
ส าคัญจะต้องกตัญญูต่อแผ่นดิน กตัญญูต่อสถาบันหลักของประเทศ ทั้งชาติ ศาสน์ และกษัตริย์ แต่บัดนี้มีนักการเมือง
บางคนที่ไม่ส านึกในบุญคุณของประเทศที่ตัวเองได้พ านักและท ามาหากินจนร่ ารวย กลับเป็นคนที่แสดงอาการชังชาติ 
ประณามประเทศชาติด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ท าลายความมั่นคงของความเป็นชาติ แสดงตนเป็นคนไม่มีศาสนา และไม่
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณกับประเทศไทย กับคนไทยอย่างมหาศาลมาหลายร้อยปี 
คนที่แสดงอาการชังชาติเช่นนี้คือคนที่ไม่มีความกตัญญู ถือว่าเป็นคนที่เป็นกาลกิณีของบ้านเมือง ถ้าหากไม่ก าจัดคน
กาลกิณีแบบนี้ให้หลุดพ้นจากแวดวงของอ านาจ ประเทศชาติจะต้องเผชิญกับความเสียหายมหาศาล 
 กาลกิณีประเภทที่สามคือ “การบิดเบือนความจริงให้ร้ายคนอื่น” เวลานี้ประเทศไทยเราก าลังเผชิญกับ
คนกาลกิณีที่คอยปล่อยข่าวลวง (Fake news) จนก าลังเจ้าหน้าที่ของเรามีไม่พอที่จะจัดการกับกาลกิณีประเภทนี้ เพราะ
พวกเขาเป็นกาลกิณีที่มีเครือข่าย พอมีคนหนึ่งเริ่มต้นด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริง ให้ร้ายผู้บริหาร ให้ร้ายศาล ให้  
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

38 

 

 
ร้ายสถาบัน ก็จะมีบุคคลในเครือข่ายทั้ง Offline และ Online เข้ามาเป็นแนวร่วม ช่วยกันบิดเบือนความจริงเพื่อให้ร้าย
รัฐบาลบ้าง ให้ร้ายนายกรัฐมนตรีบ้าง ช่างไม่รู้บ้างเลยหรือว่า “หยิกเล็บ มันก็เจ็บเนื้อ” กล่าวคือ เมื่อคนด่า
นายกรัฐมนตรีว่าท าไม่ถูกไม่ต้อง ท าให้ประเทศไทยเป็นเช่นนั้น เช่นนี้ มีอาการเป็นคนชังชาติ พวกคุณก็มักจะพูดว่าคุณ
ไม่ได้ชังชาติ แต่คุณชังพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในการต าหนิการท างานของพลเอกประยุทธ์นั้น คุณก็
ก าลังต าหนิให้โลกมองประเทศไทยว่าอยู่ในอาการที่ย่ าแย่ คนกาลกิณีประเภทนี้หน้าด้าน ไม่มีความละอายต่อบาป โกหก
ด้วยความสบายใจ ไม่เคยส านึกว่าตนเองก าลังท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คนพวกนี้เวลาโกหกจะลอยหน้าลอยตา พูดจาหนักแน่น
เหมือนประหนึ่งว่าตัวเองก าลังพูดความจริง 
 กาลกิณีประเภทที่สี่คือ พวกที่มีความโลภ จึงพยายามท าทุกอย่างเพื่อสนองความโลภของตนเอง บางคน
อาจจะโลภอ านาจ บางคนอาจจะโลภต าแหน่ง บางคนอาจจะโลภทรัพย์สินเงินทอง ไม่ว่าจะโลภอะไรก็แล้ว ถ้าหากเขา
จะพยายามสนองความโลภของเขา ให้ได้ต าแหน่ง ได้อ านาจ ได้ทรัพย์สิน โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้องในความพยายาม
ของเขา ก็ถือว่าเป็นกาลกิณี คนเรานั้นไม่ผิดที่อยากรวย ไม่ผิดที่อยากมีต าแหน่ง  ไม่ผิดที่อยากมีอ านาจ แต่วิธีการที่
คนเราจะรวย จะได้ต าแหน่ง หรือจะมีอ านาจนั้น มีทั้งวิธีที่ถูกต้อง มีธรรมาภิบาล และมีทั้งวิธีที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีศีลธรรม 
ไม่มีจริยธรรม ถ้าหากใครพยายามตอบสนองความโลภของตนเอง โดยไม่เกี่ยงวิธีเหมือนอย่างที่เราเห็นการกระท าของ
นักการเมืองบางคนในเวลานี้ เราก็คงต้องบอกว่าเขาเป็นกาลกิณีที่เราไม่อาจจะปล่อยให้พวกเขาลอยนวล ลอยหน้าลอย
ตาพูดจาบิดเบือน ท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องในลักษณะของคนอกตัญญูต่อแผ่นดินอีกต่อไป พวกเขาควรจะต้องถูกก าจัด 
 ความเป็นกาลกิณีของพวกเขาเวลานี้คือ ปล่อยข่าวลวงเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสอู่ฮั่น โดยไม่ค านึงว่าข่าว
ลวงของเขานั้นสร้างความวิตกกังวลให้ประชาชน ท าให้ประชาชนไม่มีความสุข และท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
เสียหาย บัดนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ได้ก าลังจากต ารวจมาช่วยจัดการจับกุมคนที่ปล่อยข่าวลวงที่เราก าลังเผชิญ
อยู่ในขณะนี้ และจับไปได้หลายรายแล้ว ก็หวังว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปราบปรามคนที่ปล่อยข่าวลวง อย่ามองข้าม
นักการเมืองกาลกิณีที่มีส่วนร่วมในการปล่อยข่าวลวงที่สร้างความตระหนกตกใจให้ประชาชน ต าหนิรัฐบาลด้วยข้อความ
ที่เป็นเท็จ บางคนพูดบนเวที บางคนแถลงข่าว บางคนโพสต์ข้อความออนไลน์ ความผิดเห็นเป็นประจักษ์ ผู้คนได้พบได้
เห็นได้ยินได้ฟังกันถ้วนหน้าว่าพวกเขาพูดอะไร และใครเป็นคนพูดข้อความอะไรที่เป็นข่าวลวง อย่าปล่อยให้คนพวกนี้
ลอยนวล ต้องจัดการตามกฎหมาย อย่ากลัวกับการที่พวกเขาจะไปสร้างวาทกรรมบอกกับประชาชนว่าพวกเขาถูกไล่ล่า
ด้วยนิติสงคราม เพราะการท าผิดของเขานั้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชน ที่ต้องการเห็นว่าเขาต้องได้รับผลกรรม
จากการกระท าของพวกเขาเอง 
 เมื่อรู้ว่าใครเป็นกาลกิณีเห็นผิดเป็นชอบ มีพฤติกรรมอกตัญญูต่อบ้านเมือง บิดเบือนความจริงเพื่อท าร้าย
คนอื่น และท าผิดคิดชั่วด้วยความโลภ บ้านเมืองเรามีกฎหมายที่จะจัดการกับกาลกิณีเหล่านี้ คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
จัดการเถอะค่ะ อย่ารอช้าอยู่เลย ประชาชนอยากเห็นคนพวกนี้ได้รับกรรม หากจัดการกับตัวเล็กตัวน้อย แต่ตัวใหญ่ยัง
ไม่ถูกจัดการ ประชาชนก็ยังหงุดหงิดกับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไปนะคะ. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56024 
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02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น 
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ล็อกเป้า ซักฟอก-ไล่ถลุง "3 ป." เปิดแผลธรรมนัส ขย้ าจุดอ่อนรบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติต่อ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันศุกร์ที่  31 มกราคมที่
ผ่านมา เพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และรัฐมนตรีอีก 
5 คน คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รมว.มหาดไทย, ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
 สิ่งที่ต้องติดตามต่อไป ก็คือการเตรียมความพร้อมรับศึกใหญ่ของพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีที่โดนฝ่าย
ค้านจับขึ้นเขียง เตรียมเรียงหน้าถล่มกลางสภาฯ ตลอดจนต้องดูว่า การจัดทัพของฝ่ายค้านในการวางขุนพลตัวหลักๆ ที่
จะอภิปรายบิ๊กตู่และ 5 รมต. เรื่องการเตรียมประเด็น ข้อมูล หลักฐานต่างๆ ที่น ามาอภิปราย สุดท้ายแล้วจะเจ๋งจริง
อย่างที่ฝ่ายค้านคุยโวว่ามีหมัดเด็ด หมัดน็อก จริงหรือไม่ 
 ขณะเดียวกัน คาดว่าภายในสัปดาห์หน้านี้น่าจะมีความชัดเจนจากวิปรัฐบาลและประธานสภาฯ ชวน หลีก
ภัย ว่าจะบรรจุญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจให้เข้าสู่การประชุมสภาฯ ในช่วงไหน 
 หลังมีความเห็นไม่ลงรอยกันระหว่างวิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาล เพราะวิปฝ่ายค้าน ต้องการให้อภิปราย
ในช่วงวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ และให้ลงมติเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ แต่ก็ มีข่าวอีกทางหนึ่งว่า แกนน ารัฐบาลพลังประชา
รัฐต้องการให้อภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงอังคารถึงพฤหัสบดีที่ 25-27 กุมภาพันธ์ และลงมติในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่
เป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสภาฯ รอบนี้ ที่ก็คือฝ่ายรัฐบาลต้องการล็อกเวลาไว้ตายตัว เพื่อไม่ให้การอภิปรายของ
ฝ่ายค้านเกินเวลา 3 วัน 3 คืน ออกไปได้อีก 
จึงต้องดูว่าวิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลจะหารือและมีข้อสรุปออกมาอย่างไร  
 แมตช์ซักฟอกรอบนี้ ฝ่ายค้านจับ 1 นายกฯ - 5 รมต.ขึ้นเขียง โดยพบว่าไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย
และประชาธิปัตย์ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ อีกทั้งมีถึง 5 คน ล้วนเป็นรัฐมนตรีในยุครัฐบาล คสช.ที่อยู่มาตั้งแต่เริ่มตั้ง
รัฐบาลวันแรก จนมาถึงยุครัฐบาลบิ๊กตู่หลังเลือกตั้ง ซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์-พลเอกประวิตร-พลเอกอนุพงษ์-วิษณุ-ดอน 
โดยทั้งหมดไม่มีใครเป็น ส.ส.แม้แต่คนเดียว โดยมีแค่ธรรมนัสเท่านั้นที่เป็น ส.ส.พะเยา พลังประชารัฐ 
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 ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้ แวดวงการเมืองต่างเห็นไปในทางเดียวกันว่า ฝ่ายค้านเทน้ าหนักการ
อภิปรายไปที่รัฐมนตรี “3 ป.” ประยุทธ์-ป้อม-ป๊อก เป็นหลัก ที่ก็ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย เพราะทั้ง 3 คน คือตัว
หลัก-คีย์แมนของรัฐบาล และทั้ง 3 คน ต่างอยู่เบื้องหลังการเกิดขึ้นและตั้งอยู่ของพรรคพลังประชารัฐ ดังนั้นแม้ผลการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ต่อให้ฝ่ายค้านอภิปรายกันหนักหน่วงข้ามวันข้ามคืน ซักฟอกกัน 3 วัน 3 คืน ยังไงถึงตอนนี้ประเมิน
ว่า ก็ยากที่ ส.ส.รัฐบาลจะไม่โหวตไว้วางใจให้ทั้งพลเอกประยุทธ์ -พลเอกประวิตร-พลเอกอนุพงษ์ ที่เป็นเสาหลักของ
รัฐบาล 
 ย่ิงในเวลานี้พลังประชารัฐแก้ปัญหาเสียงปริ่มน้ าในสภาฯ ได้ระดับหน่ึง เพราะล่าสุด 5 ส.ส.พรรคเศรษฐกิจ
ใหม่ ยกเว้น มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ แสดงท่าทีชัดๆ ไม่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน ท าให้รัฐบาลได้เสียงเพิ่มขึ้นมาอีก 5 เสียงใน
กระเป๋า จึงท าให้การต่อรองในพรรคร่วมรัฐบาล เรื่องเสียงโหวตตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจย่อมเกิดขึ้นยาก 
 ดังนั้นสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านมุ่งหวังจากศึกซักฟอกรอบนี้ จึงไม่ได้หวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทาง
การเมือง เพราะรู้ดีว่ามันจะไม่เกิดขึ้น แต่มุ่งหวังให้เนื้อหา-ประเด็นการอภิปราย-ข้อมูล หลักฐานการอภิปราย ท าให้บิ๊ก
ตู่และรัฐมนตรีในรัฐบาลเสียเครดิตความน่าเชื่อถือทางการเมืองจากผลการอภิปราย ภายใต้การเทน้ าหนักการอภิปราย
ไปที ่3 ป. ประยุทธ์-ป้อม-ป๊อก เป็นหลักนั่นเอง 
 เพราะอย่าง มท.1-พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่เป็น รมว.มหาดไทยมา 5 ปีกว่า โดยไม่เคยถูกตรวจสอบ
ใดๆ อย่างจริงจัง ก็มีข่าวว่ามีข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยหลายขั้วต่างก็ไม่พอใจการบริหารงานของพลเอกอนุพงษ์
หลายเรื่อง เช่น เรื่องการบริหารงบประมาณ หรือการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับต่างๆ ในยุคบิ๊กป๊อกเป็น มท.1  
 จนมีข่าวว่ามีข้าราชการในมหาดไทยทั้งที่ยังรับราชการอยู่และเกษียณไปแล้ว มีการส่งข้อมูลหลายเรื่องให้
พรรคฝ่ายค้านที่แกนน าพรรคฝ่ายค้านหลายคนมีสายสัมพันธ์กับบิ๊กๆ ในมหาดไทยหลายต่อหลายกลุ่มเพื่อน าไปซักฟอก 
มท.1 กลางสภาฯ หากพิจารณาจากค าบรรยายพฤติการณ์ที่น ามาสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกอนุพงษ์ -รมว.
มหาดไทย จะพบว่ามีการบรรยายเนื้อหาที่ไม่ธรรมดา บ่งบอกให้พอรับรู้เป็นสังเขปว่า ศึกนี้ บิ๊กป๊อก-พลเอกอนุพงษ์ 
กว่าจะฝ่าด่านซักฟอกของฝ่ายค้านไปได้ อาจถึงขั้นน่วมกับค าบรรยายในญัตติที่ระบุถึงตัวพลเอกอนุพงษ์ไว้ อาทิเช่น 
 “บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพ ขาดคุณธรรมและ
จริยธรรม มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ ฉ้อฉล ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้..กลั่นแกล้ง
ข้าราชการประจ า ก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ประจ าของข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง” 
 เพราะอย่างค าบรรยายที่ระบุว่า พลเอกอนุพงษ์ "ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิ
ควรได้ และกลั่นแกล้งข้าราชการประจ า" 
 ก็สอดรับกับกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า แกนน าพรรคฝ่ายค้านระดับอดีต รมว.มหาดไทย ได้ข้อมูล
มาว่า พลเอกอนุพงษ์เคยเรียกบิ๊กคลองหลอดบางคนไปพบที่กระทรวงมหาดไทย หลังสื่อมีการเสนอข่าวเรื่องโครงการ
บางโครงการที่เกี่ยวกับ ก.มหาดไทย และหลังจากการพูดคุยดังกล่าว ก็มีเสียงโจษขานกันไปทั่วในแวดวงนักปกครอง 
ตั้งแต่ภาคใต้จนถึงคลองหลอด กระทรวงมหาดไทย ส่วนเสียงโจษขาน เสียงลือเสียงเล่าอ้าง คือเรื่องใด ต้องรอดูว่าฝ่าย
ค้านจะน าเรื่องนี้มาอภิปราย ซักถาม พลเอกอนุพงษ์กลางสภาฯ หรือไม่? 
 ส่วน พลเอกประยุทธ์-พลเอกประวิตร 2 เสาหลักรัฐบาล ก็แน่นอนว่าศึกซักฟอกรอบนี้คงโดนฝ่ายค้านจัด
หนัก เพราะแค่ข้อหาที่ตั้งไว้ในญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่มีทั้งเรื่องทุจริต-รู้เห็นเป็นใจเปิดช่องให้มีการทุจริต-
บริหารประเทศล้มเหลว-ใช้อ านาจเอื้อประโยชน์พวกพ้อง และอีกมากมายหลายข้อหาฉกรรจ์ ชนิดบิ๊กตู่-บิ๊กป้อม 
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คงร าพึงร าพันว่า ตัวเองแย่-เลว ขนาดนี้เชียวหรือ? ท าให้ศึกนี้แม้ระฆังยังไม่ทันเริ่มนับยก แต่ก็เห็นชัดว่าฝ่ายค้านหวังไล่
ถลุงให้บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม หากไม่คางเหลืองกลางสภาฯ ก็ต้องถึงขั้นให้น้ าเกลือกันที่ห้องรับรองวีไอพีของนายกฯ และพลเอก
ประวิตร ที่รัฐสภา ส าหรับ ธรรมนัส-รมช.เกษตรฯ ที่พรรคเสรีรวมไทย ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส และพรรค
อนาคตใหม่ ขอจองกฐินซักฟอกเป็นพิเศษ ก็มีกระแสข่าวว่าหลัง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ใช้ช่องทางคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.
ของสภาฯ ที่ตัวเองเป็นประธาน ประสานขอข้อมูลเป็นการภายในจากออสเตรเลีย ในเรื่องที่เป็นเสมือน  ชนักติดหลัง 
ของธรรมนัสมาตลอด กับกรณีค าพิพากษาศาลออสเตรเลียคดียาเสพติด และข้อกล่าวหาเรื่องวุฒิปริญญาเอก โดยมี
กระแสข่าวว่า หลังฝ่ายค้านซุ่มเงียบหาข้อมูลมาหลายเดือน ผ่านช่องทางการท างานของอนุกรรมาธิการ ป.ป.ช. 2 ชุด ที่ 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ตั้งขึ้นเพื่อหาข้อมูลของธรรมนัสโดยเฉพาะ 
 ข่าวบอกว่า ตอนนี้ฝ่ายค้านได้ข้อมูลมาพอสมควรระดับหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะข้อมูลจากศาลประเทศ
ออสเตรเลีย แต่จะถึงขั้นเป็นเอกสารที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน เช่น บันทึกคดี-ค าให้การต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ และ
รายงานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือไม่ คาดกันว่า ส.ส.ฝ่ายค้านที่จะอภิปรายธรรมนัส เช่น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ -
พล.ต.ท.วิษณุ ม่วงแพรศรี ส.ส.ปาร์ต้ีลิสต์ เสรีรวมไทย, ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคอนาคตใหม่ คงต้องเก็บ
ข้อมูลและประเด็นการอภิปรายไว้เป็นความลับเต็มที่ เพราะฝ่ายค้านก็เชื่อว่าการซักฟอกธรรมนัสจะเปิดแผล -ถลก
จุดอ่อนของรัฐบาลประยุทธ์ได้ หากข้อมูลของฝ่ายค้านแสดงให้เห็นว่า รมต.ในรัฐบาลมีข้อครหาที่เป็นเรื่องร้ายแรง หาก
ธรรมนัสชี้แจงกลางสภาฯ ไม่ได้  
 ขณะเดียวกันในทางการเมือง แม้พรรคเพื่อไทยดูจะไม่กระตือรือร้นในการอภิปรายธรรมนัส ที่อาจเป็น
เพราะคนในเพื่อไทยก็รู้ดีว่าธรรมนัสที่เคยช่วยงานพรรคเพื่อไทยแบบเบื้องหลังมาตลอดตั้งแต่ยุคไทยรักไทย โดยเฉพาะ
การช่วยงาน ใต้ดิน ให้กับพรรคเพื่อไทย และการเคลื่อนไหวของ เสื้อแดง ในหลายโอกาส จนเพื่อไทยส่งธรรมนัสลง 
ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เมื่อเลือกตั้งปี 2557 แต่สุดท้ายศาล รธน.ตัดสินให้เป็นโมฆะ ด้วยสายสัมพันธ์ในอดีต ท าให้เพื่อไทยกับ
ธรรมนัสต่างฝ่ายต่างรู้มือกันและกุมความลับของกันและกันไว้ แต่เมื่อวันนี้ธรรมนัสไปเป็นขุนพลหลักของพรรคพลัง
ประชารัฐในพื้นที่ภาคเหนือ จนทะลวงป้อมค่ายเพื่อไทยในภาคเหนือได้บางจุด จึงมองได้ว่า ลึกๆ แล้วแกนน าพรรคเพื่อ
ไทยก็ต้องการ สกัด-บล็อกธรรมนัสไม่ให้เติบโตทางการเมืองมากไปกว่านี้ จึงเอาด้วยกับการให้เสรีรวมไทยและอนาคต
ใหม่เตรียมไล่ถล่มธรรมนัสได้เต็มที่ การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ก าลังจะเกิดขึ้น เมื่อทั้งฝ่ายค้านและคนในรัฐบาลที่ถูกยื่น
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ต่างฝ่ายต่างท าหน้าที่ แม้ผลแพ้-ชนะในทางการเมืองจะวัดกันที่เสียงโหวตในห้องประชุมสภาฯ ที่
พลเอกประยุทธ์และ 5 รมต.น่าจะได้รับเสยีงโหวตไว้วางใจมากกว่าไม่ไว้วางใจ 
 ทว่าสุดท้ายแล้ว ฝ่ายที่จะตัดสินว่าฝ่ายค้าน หรือพลเอกประยุทธ์และ 5 รมต. ใครท าหน้าที่ได้ดีกว่ากัน ค า
อภิปราย-ค าชี้แจงฝ่ายไหนมีน้ าหนักมากกว่ากัน ก็คือประชาชน 
        ดังนั้น หากพลเอกประยุทธ์-5 รมต. แม้ชนะเสียงโหวตในสภาฯ แต่หากแจงไม่ได้ เคลียร์ข้อกล่าวหา
ฝ่ายค้านไม่หลุด ก็ใช่ว่าจะชนะใจประชาชนได้. 
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