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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์    
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. เผยความพร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เชิญชวนคนใช้สิทธิ์ออกเสียง 6 
2 มติชนออนไลน์ กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เร่งปลุกคนมาใช้สิทธิ 7 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต."พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เขต 2 8 
4 คมชัดลึกออนไลน์ เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร กกต.พร้อม 100% 9 
5 MGR ออนไลน์ กกต.เร่งรณรงค์เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 10 
6 ไลน์ทูเดยอ์อนไลน์ กกต. เผยความพร้อมจัดเลือกตัง้ซ่อมก าแพงเพชร เชญิชวนคนใช้สิทธิ์ 11 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ “หญิงหน่อย-ส.สมศักดิ”์ น าขุนพลเพ่ือไทย-พปชร.ลยุหาเสียงชงิเก้าอ้ี 12 
2 คมชัดลึกออนไลน์ เพชรภูมิ ลุยหาเสียงเลือกซ่อมก าแพงเพชร สานต่อ ไวพจน์ ดูแล ปชช. 14 
3 ไลน์ทูเดยอ์อนไลน์ “หญิงหน่อย-ส.สมศักดิ์” น าขุนพลเพ่ือไทย-พปชร.ลุยหาเสียงชิงเก้าอ้ี 15 
4 คมชัดลึกออนไลน์ เพชรภูม ิลุยหาเสียงเลือกซ่อมก าแพงเพชร สานต่อ ไวพจน ์ดูแลปชช. 17 
5 มติชนออนไลน์ ‘หญิงหน่อย’ ลงสนามซ่อม สส.เขต 2 ก าแพงเพชร 18 
6 แนวหน้าออนไลน์ 'ลูกไวพจน์'ควงแม-่พ่ีสาวลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร 19 
7 บ้านเมืองออนไลน์ "สุดารัตน"์น า พท.หาเสยีงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เขต 2 20 
8 แนวหน้าออนไลน์ ‘หญิงหน่อย’ ลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม เขต 2 ก าแพงเพชร 22 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หญิงหน่อย'ลุยก าแพงเพชรช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม 23 
10 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทยตั้ง “นคร มาฉิม” ผู้อ านวยการเลือกตั้งซ่อม ก าแพงเพชร 25 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ วิปฯ ไม่ให้อภิปราย ร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 ฝ่ายค้านงดโหวต 26 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ “ธีรัจชัย" โวย "ชวน" ไม่บรรจุญัตติกดบัตรแทนกันเป็นญัตติด่วน 29 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อนุทิน' สั่งส.ส.แจงผลงานรฐับาลสู้ซักฟอก ห้ามโดดประชุมเด็ดขาด 31 
14 MGR ออนไลน์ "พรเพชร" ให้ ส.ว.-ขรก. แต่งด า เตรียมเห็นชอบ 5 ตุลาการศาล รธน. 32 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชทพ.'ชี้พรบ.งบ 63 โหวตเลยอย่าเสียเวลาอภิปราย  33 
16 ไทยรัฐออนไลน์ “อนุทิน” สั่ง ส.ส.ภูมิใจไทย ห้ามโดดอภิปรายไม่ไว้วางใจ  34 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : ไฟต์บังคับ "แพ้ฟาวล์" 35 
2 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : คาถาป้องกันรัฐประหาร 37 
3 คมชัดลึกออนไลน์ เทหน้าตัก ผู้ว่าฯ กทม. 38 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ โหวตลับ 5 ตุลาการศาล รธน.  จัดทัพ อ านาจที่ 4 ในมือสภาสงู 40 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
  

  
     

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ               
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน และการลงนามความร่วมมือการก่อตั้งเวทีผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ณ The Athenee Hotel ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มงานสมัมนาวชิาการนานาชาต ิ

เนือ่งในโอกาสครบรอบ 20 ป ีการกอ่ตัง้ผูต้รวจการแผน่ดนิ 
11 ก.พ. 2563 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพุธที่ 
12 กุมภาพันธ์ 

2563 

13.30 น.   ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพุธที่ 
12 กุมภาพันธ์ 

2563 

- 
 

13.00 น. 

- 
 

กระทรวงสาธารณสุข 

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง อบรมหลักสูตร วบส. 
นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง เข้าพบอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  
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ข่าวอ้างอิง 
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10 ก.พ. 2563 17:14 น. 

กกต. เผยความพร้อมจดัเลอืกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เชิญชวนคนใช้สิทธิ์ออกเสียง 
 
 
 
 
 
กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 เร่งรณรงค์ทุกช่องทาง กระตุ้นประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ ตั้ง
เป้า 70% ยังไม่พบเหตุท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

วันที่ 10 ก.พ. 2563 นายธนบูรณ์ สินมานะ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ก าแพงเพชร กล่าวถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง หลัง พ.ต.ท.
ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร ต้องค าพิพากษาศาลฎีกาให้จ าคุก มีลักษณะต้องห้ามการเป็น ส.ส. 
และท าให้ต้องพ้นจากการเป็น ส.ส. ว่า เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
บุคลากร กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น ส่วนการรักษาความปลอดภัย ได้ประสานก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือ
เข้ามาช่วยดูแลและรักษาความปลอดภัย 

ส าหรับการรณรงค์การเลือกตั้งนั้น ก็ได้รณรงค์ไปในทุกช่องทาง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดีย แผ่นพับ
ใบปลิว ขณะเดียวกัน ทางศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต าบล ก็จะเดินสายออกไปเคาะตามประตู
บ้านเพื่อช่วยรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากท่ีสุด โดยในช่วงโค้งสุดท้าย 5 วันก่อนการ
เลือกตั้ง เราจะมีกิจกรรมเดินรณรงค์ครั้งใหญ่เพ่ือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งด้วย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่า
อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง กกต. 
มีการชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้สมัครทั้ง 3 คน ว่าให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้. 
 
อางอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1768243 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1768243
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วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:33 น.  

กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เร่งปลุกคนมาใช้สิทธิ  
ยังไม่พบคนท าผิดกม. 

 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1961185 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1961185
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จันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.47 น.  

กกต."พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เขต 2 

 
“กกต.” เผยเตรียมพร้อม100 % จัดเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ตั้งเป้าปชช.ออกมาใช้สิทธิ 70 เปอร์เซ็นต์ เผยยังไม่พบ
เหตุท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง  

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. นายธนบูรณ์ สินมานะ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ก าแพงเพชร กล่าวถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งส.ส. จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง หลัง 
พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร ต้องค าพิพากษาศาลฎีกาให้จ าคุก มีลักษณะต้องห้ามการเป็น 
ส.ส.และท าให้ต้องพ้นจากการเป็น ส.ส.ว่า ทางส านักงานเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็น
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ บุคลากร กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น ส่วนการรักษาความปลอดภัย ได้มีการประสาน
ก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือเข้ามาช่วยดูแลและรักษาความปลอดภัย ส าหรับการรณรงค์การเลือกตั้งนั้น ทางส านักงานฯ
ได้มีการรณรงค์ไปในทุกช่องทาง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อมี เดีย แผ่นพับ แผ่นปลิว ขณะเดียวกันทางศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต าบล ก็จะเดินสายออกไปเคาะตามประตูบ้าน เพ่ือช่วยรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชน
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด  
นายธนบูรณ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในช่วงโค้งสุดท้าย 5 วันก่อนการเลือกตั้ง เราจะมีกิจกรรมเดินรณรงค์ครั้งใหญ่
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งด้วย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าอยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประมาณ 
70 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป อย่างไรก็ตาม  ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งก่อนหน้า
นี้ทางกกต.ได้มีการชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้สมัครทั้ง 3 คนว่าให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้....  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/756814 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/756814
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10 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:54 น. 

เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร กกต.พร้อม 100% 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.ก าแพงเพชร เตรียมพร้อม 100% จัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 2 เร่งรณรงค์กระตุ้น ปชช.ออกมาใช้สิทธิทุก
ช่องทางการสื่อสาร ยังไม่พบเหตุท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง  
          เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2563 - นายธนบูรณ์ สินมานะ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดก าแพงเพชร กล่าวถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่
ว่าง หลัง พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร ถูกศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจ าคุก ท าให้มีลักษณะ
ต้องห้ามการเป็น ส.ส.และต้องพ้นจากการเป็น ส.ส. ว่า ส านักงาน กกต.เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว 100 % ไม่ว่าจะ
เป็นวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น พร้อมประสานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจมาช่วยดูแล
และรักษาความปลอดภัย  
          ส าหรับการรณรงค์การเลือกตั้งนั้น ทางส านักงานฯได้มีการรณรงค์ไปในทุกช่องทาง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ 
แผ่นปลิว ขณะเดียวกันทางศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต าบล ก็จะออกไปเคาะตามประตูบ้าน เพ่ือ
ช่วยรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด 
          นายธนบูรณ์ กล่าวต่อว่า ในช่วงโค้งสุดท้าย 5 วันก่อนการเลือกตั้ง กกต.จะมีกิจกรรมเดินรณรงค์ครั้งใหญ่
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งด้วย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งเป้าให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประมาณ 70 % ขึ้นไป 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกกต.ได้มีการ
ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้สมัครทั้ง 3 คน ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/breaking-news/415971?adz= 
 
 
 
 

 

https://www.komchadluek.net/news/breaking-news/415971?adz
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เผยแพร่: 10 ก.พ. 2563 16:17    

  
กกต.เร่งรณรงค์เลือกตั้งซอ่ม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 

นายธนบูรณ์ สินมานะ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า จ.ก าแพงเพชร กล่าวถึงความ
พร้อมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง หลัง พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต 
ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร ต้องค าพิพากษาศาลฎีกาให้จ าคุก มีลักษณะต้องห้ามการเป็น  ส.ส.และท าให้ต้องพ้นจากการ
เป็น ส.ส.ว่า ทางส านักงาน กกต.เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ บุคลากร กรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง โดยการรักษาความปลอดภัยนั้น ได้มีการประสานก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือเข้ามาช่วยในการ
ดูแลความปลอดภัย 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000013613 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000013613
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กกต. เผยความพร้อมจดัเลอืกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เชิญชวนคนใช้สิทธิ์ออกเสียง  Total count of Comment 0  

 

 
กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 เร่งรณรงค์ทุกช่องทาง กระตุ้นประชาชนออกมาใช้สิทธิ์  
ตั้งเป้า 70% ยังไม่พบเหตุท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

วันที่ 10 ก.พ. 2563 นายธนบูรณ์ สินมานะ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ก าแพงเพชร กล่าวถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง หลัง พ.ต.ท.
ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร ต้องค าพิพากษาศาลฎีกาให้จ าคุก มีลักษณะต้องห้ามการเป็น ส.ส. 
และท าให้ต้องพ้นจากการเป็น ส.ส. ว่า เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
บุคลากร กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น ส่วนการรักษาความปลอดภัย ได้ประสานก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือ
เข้ามาช่วยดูแลและรักษาความปลอดภัย 

ส าหรับการรณรงค์การเลือกตั้งนั้น ก็ได้รณรงค์ไปในทุกช่องทาง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดีย แผ่นพับ
ใบปลิว ขณะเดียวกัน ทางศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต าบล ก็จะเดินสายออกไปเคาะตามประตู
บ้านเพ่ือช่วยรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด โดยในช่วงโค้งสุดท้าย 5 วันก่อนการ
เลือกตั้ง เราจะมีกิจกรรมเดินรณรงค์ครั้งใหญ่เพ่ือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งด้วย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่า
อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง กกต. มีการ
ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้สมัครทั้ง 3 คน ว่าให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้. 
อ้างอิง : https://today.line.me/th/pc/article/กกต+เผยความพร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร+เชิญชวนคนใช้
สิทธิ์ออกเสียง-YXoQqp 
 
 
 

https://today.line.me/th/pc/article/กกต+เผยความพร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชร+เชิญชวนคนใช้สิทธิ์ออกเสียง-YXoQqp
https://today.line.me/th/pc/article/กกต+เผยความพร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชร+เชิญชวนคนใช้สิทธิ์ออกเสียง-YXoQqp
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“หญิงหน่อย-ส.สมศักดิ์” น าขุนพลเพื่อไทย-พปชร.ลุยหาเสียงชิงเก้าอี้  
ส.ส.ก าแพงเพชรคึกคัก 
เผยแพร่: 10 ก.พ. 2563 14:53   ปรับปรุง: 10 ก.พ. 2563 17:01   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
 

ก าแพงเพชร - เลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 แทน “ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์” คึกคัก ทั้งหญิงหน่อย-สมศักดิ-์วราเทพ ขนขุนพลพรรค
เพ่ือไทย-พปชร.ลุยหาเสียงช่วยผู้สมัคร ฝ่ายหนึ่งขายนโยบายรัฐ อีกฝ่ายตั้งหน้าตั้งตาทวงสัญญาราคาข้าว-มันฯ 
  วันนี้ (10 ก.พ.) บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่างลงของจังหวัดก าแพงเพชร เขต 2 (อ าเภอพราน
กระต่าย, ลานกระบือ, โกสัมพีนคร, อ าเภอไทรงาม และอ าเภอเมืองบางส่วน) ก่อนที่จะถึงวันลงคะแนน 23 ก.พ.นี้
เป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อสองค่ายใหญ่ทั้งพลังประชารัฐ และพรรคเพ่ือไทยระดมขุนพลออกช่วยลูกพรรคหาเสียงต่อเนื่อง 
หวังชิงเก้าอ้ี ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชรให้ได้ 
  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย นายพิพัฒชัย ไพบูลย์ 
แกนน าพรรคเพ่ือไทย และนายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ได้น านายกัมพล ปัญ
กุล ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย หมายเลข 3 และคณะฯ ลุยหาเสียงที่ตลาดสด อ.พรานกระต่าย ซึ่งมีประชาชนให้ความ
สนใจจ านวนมาก 
  นายกัมพลได้กล่าวในช่วงการปราศรัยหาเสียงว่าตนเป็นอดีตรองนายก อบจ.ในสมัยที่นายจุลพันธ์ ทับทิม ด ารง
ต าแหน่งเป็นนายก อบจ.ก าแพงเพชร และท างานมาด้วยกันหลายสมัย ได้รับความไว้วางใจในการท าหน้าที่และยังรักกัน
เหมือนพ่ีน้อง จึงได้ดูแลกันมาตลอด และวันนี้อดีตนายก อบจ.จุลพันธ์ ทับทิม ได้ให้การสนับสนุนตนเป็นตัวแทนของ
ชาวอ าเภอพรานกระต่าย ไปทวงสัญญาที่รัฐบาลให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชน 
  จากนั้นผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทยได้ถามชาวบ้านว่าใครท านาบ้าง ปรากฏว่ามีผู้แสดงตนเป็นชาวนาด้วยกัน
หลายคน ก่อนปราศรัยหาเสียงจะหนุนราคาข้าวเกวียนละ 12,000 บาท ไม่ใช่ 6,000 บาท ท าให้ได้รับเสียงปรบมือเป็น
ระยะ ขณะที่นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายก อบจ.ก าแพงเพชร 3 สมัย ได้ปราศรัยว่าเลือกตั้งครั้งนี้ให้เลือกผู้สมัครเบอร์ 
3 พรรคเพ่ือไทย นายก าพล ปัญจกุล อดีตรองนายก อบจ.ได้จุลพันธ์ ทับทิม และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรค
เพ่ือไทย พร้อมกล่าวว่าบ้านเรามี ส.ส.ที่อยู่ในฝ่ายรัฐบาลแล้วทั้งหมด 3 เขต ขอฝ่ายค้าน 1 เขต เพ่ือที่จะเข้าไปทวง
สัญญาราคาข้าว ราคามันส าปะหลัง และแก้ไขปัญหาที่เราก าลังมีหนี้สินทั้งใน-นอกระบบกันอีกเยอะ 
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และก่อนหน้านี้พรรคพลังประชารัฐก็มีแกนน าพรรคทั้งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.กระทรวงยุติธรรม นายวิรัช รัตน
เศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล และนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกฯ พร้อมด้วย ส.ส.จังหวัด
ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย นายอนันต์ ผลอ านวย ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 3 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย 
ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 4 และนายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลงพ้ืนที่ตลาดเทศบาลต าบลลานกระบือ 
พ้ืนที่ชุมชนพรานกระต่าย และใกล้เคียง ช่วยหาเสียงให้นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัครของพรรคท่ีได้หมายเลข 1 ซ่ึง
ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนคับคั่งเช่นกัน 

 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/local/detail/9630000013571 
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10 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:30 น. 

เพชรภูมิ ลุยหาเสียงเลอืกซ่อมก าแพงเพชร สานต่อ ไวพจน์ ดูแล ปชช. 
 
 
 
 
 
 
"เพชรภูมิ" ควง "แม่-พี่สาว"ลุย หาเสียง เลือกตั้งซ่อม ก าแพงเพชร เขต2 ลั่น เปรียบเป็นเงา "ไวพจน์" พร้อมสาน
ต่อดูแล ปชช. ชู "พปชร." ยกจังหวัด แก้ปัญหาไปในทางเดียวกัน  
          เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2563 - นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย 
นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ มารดา และ น.ส.พิชญา อาภรณ์รัตน์ พ่ีสาว ลงพ้ืนที่หาเสียงในการ
เลือกตั้งซ่อม เขต 2 ก าแพงเพชร ที่ ต.เพชรชมพู และ ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร  
          โดยนายเพชรภูมิ กล่าวตอนหนึ่งว่า เราได้ลงพ้ืนที่และท าพ้ืนที่มาโดยตลอด อย่างที่เคยท าตั้งแต่สมัยที่พ่อ  
(พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์) ยังเป็น ส.ส.อยู่ และการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งที่จะเปลี่ยนขั้วอ านาจจากฝ่าย
ค้านมาเป็นรัฐบาล หรือจากรัฐบาลเป็นฝ่ายค้าน แต่เป็นการเลือก ส.ส.ที่จะมาสานต่อเพ่ือดูแลพ่ีน้องประชาชน ตนก็
เปรียบเสมือนเงาของคุณพ่อที่ลงแก้ปัญหาในพ้ืนที่กับคุณพ่อมาโดยตลอด จึงเข้าใจปัญหาพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี 
         อีกทั้งวันนี้ ส.ส.ก าแพงเพชร เป็น ส.ส.พรรคเดียวกันทั้งจังหวัด เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆ จะแก้ไปในทิศทาง
เดียวกันได้ โดยเฉพาะเรื่องการประสานงาน นอกจากนี้ ตนมีไอดอลอย่างนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีหลาย
กระทรวง นายอนันต์ ผลอ านวย และนายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.ก าแพงเพชร ซึ่งทั้งหมดเป็น ส.ส.ตั้งแต่อายุยังน้อย 
ท างานในพ้ืนที่และดูแลพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนได้เป็นอย่างดี. 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/416013 
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“หญิงหน่อย-ส.สมศักดิ์” น าขุนพลเพื่อไทย-พปชร.ลุยหาเสียงชิงเก้าอี้  
ส.ส.ก าแพงเพชรคึกคัก 
เผยแพร่: 10 ก.พ. 2563 14:53   ปรบัปรุง: 10 ก.พ. 2563 17:01  

 
 

ก าแพงเพชร - เลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 แทน “ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์” คึกคัก ทั้งหญิงหน่อย-สมศักดิ-์วราเทพ ขนขุนพลพรรค
เพ่ือไทย-พปชร.ลุยหาเสียงช่วยผู้สมัคร ฝ่ายหนึ่งขายนโยบายรัฐ อีกฝ่ายตั้งหน้าตั้งตาทวงสัญญาราคาข้าว-มันฯ 
 

  วันนี้ (10 ก.พ.) บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่างลงของจังหวัดก าแพงเพชร เขต 2 (อ าเภอพราน
กระต่าย, ลานกระบือ, โกสัมพีนคร, อ าเภอไทรงาม และอ าเภอเมืองบางส่วน) ก่อนที่จะถึงวันลงคะแนน 23 ก.พ.นี้
เป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อสองค่ายใหญ่ทั้งพลังประชารัฐ และพรรคเพื่อไทยระดมขุนพลออกช่วยลูกพรรคหาเสียงต่อเนื่อง 
หวังชิงเก้าอ้ี ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชรให้ได้ 
  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย นายพิพัฒชัย ไพบูลย์ 
แกนน าพรรคเพ่ือไทย และนายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ได้น านายกัมพล ปัญ
กุล ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย หมายเลข 3 และคณะฯ ลุยหาเสียงที่ตลาดสด อ.พรานกระต่าย ซึ่งมีประชาชนให้ความ
สนใจจ านวนมาก 
  นายกัมพลได้กล่าวในช่วงการปราศรัยหาเสียงว่าตนเป็นอดีตรองนายก อบจ.ในสมัยที่นายจุลพันธ์ ทับทิม ด ารง
ต าแหน่งเป็นนายก อบจ.ก าแพงเพชร และท างานมาด้วยกันหลายสมัย ได้รับความไว้วางใจในการท าหน้าที่และยังรักกัน
เหมือนพ่ีน้อง จึงได้ดูแลกันมาตลอด และวันนี้อดีตนายก อบจ.จุลพันธ์ ทับทิม ได้ให้การสนับสนุนตนเป็นตัวแทนของ
ชาวอ าเภอพรานกระต่าย ไปทวงสัญญาที่รัฐบาลให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชน 
  จากนั้นผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทยได้ถามชาวบ้านว่าใครท านาบ้าง ปรากฏว่ามีผู้แสดงตนเป็นชาวนาด้ว ยกัน
หลายคน ก่อนปราศรัยหาเสียงจะหนุนราคาข้าวเกวียนละ 12,000 บาท ไม่ใช่ 6,000 บาท ท าให้ได้รับเสียงปรบมือเป็น
ระยะ ขณะที่นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายก อบจ.ก าแพงเพชร 3 สมัย ได้ปราศรัยว่าเลือกตั้งครั้งนี้ให้เลือกผู้สมัครเบอร์ 
3 พรรคเพ่ือไทย นายก าพล ปัญจกุล อดีตรองนายก อบจ.ได้จุลพันธ์ ทับทิม และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรค
เพ่ือไทย พร้อมกล่าวว่าบ้านเรามี ส.ส.ที่อยู่ในฝ่ายรัฐบาลแล้วทั้งหมด 3 เขต ขอฝ่ายค้าน 1 เขต เพ่ือที่จะเข้าไปทวง
สัญญาราคาข้าว  ราคามันส าปะหลั ง  และแก้ ไขปัญหาที่ เ ราก าลั งมีหนี้ สินทั้ ง ใน -นอกระบบกันอีก เยอะ 
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และก่อนหน้านี้พรรคพลังประชารัฐก็มีแกนน าพรรคทั้งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.กระทรวงยุติธรรม นายวิรัช รัตน
เศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล และนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกฯ พร้อมด้วย ส.ส.จังหวัด
ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย นายอนันต์ ผลอ านวย ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 3 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย 
ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 4 และนายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลงพ้ืนที่ตลาดเทศบาลต าบลลานกระบือ 
พ้ืนที่ชุมชนพรานกระต่าย และใกล้เคียง ช่วยหาเสียงให้นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัครของพรรคท่ีได้หมายเลข 1 ซ่ึง
ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนคับคั่งเช่นกัน 

 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000013571 
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เพชรภูมิ ลุยหาเสียงเลอืกซ่อมก าแพงเพชร สานต่อ ไวพจน์ ดูแลปชช. 
10 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:30 น.  

 
 
"เพชรภูมิ" ควง "แม่-พ่ีสาว"ลุย หาเสียง เลือกตั้งซ่อม ก าแพงเพชร เขต2 ลั่น เปรียบเป็นเงา "ไวพจน์" พร้อมสานต่อดูแล 
ปชช. ชู "พปชร." ยกจังหวัด แก้ปัญหาไปในทางเดียวกัน 
           เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2563 - นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย 
นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ มารดา และ น.ส.พิชญา อาภรณ์รัตน์ พี่สาว ลงพ้ืนที่หาเสียงในการ
เลือกตั้งซ่อม เขต 2 ก าแพงเพชร ที่ ต.เพชรชมพู และ ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร 
          โดยนายเพชรภูมิ กล่าวตอนหนึ่งว่า เราได้ลงพ้ืนที่และท าพ้ืนที่มาโดยตลอด อย่างที่เคยท าตั้งแต่สมัยที่พ่อ 
(พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์) ยังเป็น ส.ส.อยู่ และการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งที่จะเปลี่ยนขั้วอ านาจจากฝ่าย
ค้านมาเป็นรัฐบาล หรือจากรัฐบาลเป็นฝ่ายค้าน แต่เป็นการเลือก ส.ส.ที่จะมาสานต่อเพ่ือดูแลพ่ีน้องประชาชน ตนก็
เปรียบเสมือนเงาของคุณพ่อที่ลงแก้ปัญหาในพ้ืนที่กับคุณพ่อมาโดยตลอด จึงเข้าใจปัญหาพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี 
         อีกทั้งวันนี้ ส.ส.ก าแพงเพชร เป็น ส.ส.พรรคเดียวกันทั้งจั งหวัด เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆ จะแก้ไปในทิศทาง
เดียวกันได้ โดยเฉพาะเรื่องการประสานงาน นอกจากนี้ ตนมีไอดอลอย่างนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีหลาย
กระทรวง นายอนันต์ ผลอ านวย และนายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.ก าแพงเพชร ซึ่งทั้งหมดเป็น ส.ส.ตั้งแต่อายุยังน้อย 
ท างานในพ้ืนที่และดูแลพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนได้เป็นอย่างดี. 
         อีกทั้งวนัน้ี ส.ส.ก ำแพงเพชร เป็น ส.ส.พรรคเดียวกนัทั้งจงัหวดั เพรำะฉะนั้นปัญหำต่ำงๆ จะแกไ้ปในทิศทำง
เดียวกนัได ้โดยเฉพำะเร่ืองกำรประสำนงำน นอกจำกน้ี ตนมีไอดอลอย่ำงนำยวรำเทพ รัตนำกร อดีตรัฐมนตรีหลำย
กระทรวง นำยอนันต์ ผลอ ำนวย และนำยปริญญำ ฤกษห์ร่ำย ส.ส.ก ำแพงเพชร ซ่ึงทั้งหมดเป็น ส.ส.ตั้งแต่อำยุยงัน้อย ท ำงำน
ในพ้ืนท่ีและดูแลพ่อแม่พ่ีน้องประชำชนไดเ้ป็นอย่ำงดี. 
  

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/416013 
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วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:25 น.  

 ‘หญิงหน่อย’ ลงสนามซ่อม สส.เขต 2 ก าแพงเพชร ‘จุลพันธ์ ทับทิม’ โผล่
ช่วย ‘กัมพล’ เพื่อไทย 

 

 

 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1960530 
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วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 19.20 น. 

'ลูกไวพจน์'ควงแม-่พี่สาวลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร 

 
 
  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ พร้อม
ด้วย นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ มารดา และ น.ส.พิชญา อาภรณ์รัตน์ พ่ีสาวลงพ้ืนที่หาเสียงใน
การเลือกตั้งซ่อม เขต 2 ก าแพงเพชร ที่ ต.เพชรชมพู และ ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร 
โดยนายเพชรภูมิ กล่าวตอนหนึ่งว่า เราได้ลงพ้ืนที่และท าพ้ืนที่มาโดยตลอด อย่างที่เคยท าตั้งแต่สมัยที่คุณพ่อ (พ.ต.ท.
ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์) ยังเป็น ส.ส.อยู่ และการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งที่จะเปลี่ยนขั้วอ านาจจากฝ่ายค้านมา
เป็นรัฐบาล หรือจากรัฐบาลเป็นฝ่ายค้าน แต่เป็นการเลือก  ส.ส.ที่จะมาสานต่อเพ่ือดูแลพ่ีน้องประชาชน  ตนก็
เปรียบเสมือนเงาของคุณพ่อที่ลงแก้ปัญหาในพ้ืนที่กับคุณพ่อมาโดยตลอด  จึงเข้าใจปัญหาพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี 
อีกทั้งวันนี้ ส.ส.ก าแพงเพชร เป็น ส.ส.พรรคเดียวกันทั้งจังหวัด เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆ จะแก้ไปในทิศทางเดียวกันได้ 
โดยเฉพาะเรื่องการประสานงาน 

"ผมมีไอดอลอย่างนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง นายอนันต์  ผลอ านวย และนายปริญญา 
ฤกษ์หร่าย ส.ส.ก าแพงเพชร ซึ่งทั้งหมดเป็น ส.ส.ตั้งแต่อายุยังน้อย ท างานในพ้ืนที่และดูแลพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนได้เป็น
อย่างดี"นายเพชรภูมิ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/472048 
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วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 12.41 น. 

"สุดารัตน์"น า พท.หาเสียงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เขต 2 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ลงพื้นที่ตลาด
พรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือช่วยนายกัมพล ปัญกุล ผู้สมัคร ส.ส. พรรค หมายเลข 3 
หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม จังหวัดก าแพงเพชร เขต 2 พร้อมกับนายนิยม ช่างพินิจ ส.ส. พิษณุโลก, นายนคร มาฉิม 
รองหัวหน้าพรรค และนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรค นอกจากนี้ยังมีนายจุลพันธ์ ทัมทิม อดีตนายก อบจ. และ
อดีต ส.ว. มาช่วยหาเสียงด้วย 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวทักทายกับประชาชนในตลาดที่มารอต้อนรับว่า พรรคเพื่อไทยไม่เคยไม่รักษาสัญญา เรา
สัญญาทุกครั้งที่เข้ามาท างาน เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ท าได้จริงภายใน 6 เดือน เป็นต้น เรามีสมอง มีหัวใจ 
มีฝีมือ ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์เพ่ือไทย เราจะไม่มีทางปล่อยให้ภัยแล้ง ปล่อยให้ราคาอ้อยตกต่ า วันนี้เขาเข้ามาบอก
จะท าให้เกิดความสงบ แต่กลายเป็นสงัด เพราะตลาดคนขายมากกว่าคนซื้อ แถมเขายังจะอยู่ยาว เพราะมี ส.ว.  มายก
มือแทนประชาชน แต่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีคนลงมาแก้ปัญหาราคาอ้อย ทั้งท่ีเคยหาเสียงไว้แล้วก็หายไป เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้
เหมือนการเลือกตั้งซ่อมเล็กๆ แต่ถ้ารัฐบาลชนะ เขาก็จะบอกได้ว่าชาวบ้านพอใจกับเศรษฐกิจแบบนี้ การบริหารงาน
แบบนี้ แต่ถ้าเราไม่พอใจ เราต้องการจะส่งสัญญาณให้รัฐบาลเห็นว่าเราไม่พอใจ  ต้องเลือกเพ่ือไทยเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมาเวลามีปัญหาอะไร ผู้น าประเทศจะบอกให้ประชาชนไปช่วยตัวเองก่อน แต่พรรคเพ่ือไทยจะไม่
ปล่อยให้เป็นแบบนั้น เพราะหัวใจคือประชาชน จะสู้ให้เงินในกระเป๋าของประชาชนกลับคืนมา 
คุณหญิงสุดารัตน์ ให้สัมภาษณ์ว่า การเดินหาเสียงวันนี้ได้รับการตอบรับอย่างดี และผู้สมัครเป็นอดีตรองนายก อบจ. 
ท างานในพ้ืนที่มาหลายสมัย ผลงานของอดีตรองนายก อบจ. และนายก อบจ.  เป็นที่ประทับใจและรู้สึกว่าเป็นทีมที่ไม่
เคยทอดทิ้งประชาชน และประชาชนเองก็คาดหวังว่าพรรคเพ่ือไทยจะน าประชาชนออกจากความทุกข์นี้ได้  เช่น ราคา
สินค้าเกษตรตกต่ า เศรษฐกิจในจังหวัดก็ซบเซา ตลาดเงียบเหงา ทั้งยังขาดการเหลียวแลจากผู้แทนฯในพ้ืนที่และรัฐบาล 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

เหมือนกับประชาชนต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนก็หวังจะให้พรรคมาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
และผู้แทนของพรรคไปทวงสัญญาจากรัฐบาล  

แม้ที่ผ่านมาการเลือกตั้งซ่อม 2 ครั้ง พรรคฝ่ายค้านจะไม่ประสบความส าเร็จ  แต่ประชาชนยังต้องการ
เปลี่ยนแปลง ตนไม่เคยเจอว่าในยุคไหนที่มีการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย  การใช้เงินซื้อเสียงมีมาในการ
เลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา พรรคจึงเน้นบอกประชาชนให้เป็นหูเป็นตา และฝากไปถึงข้าราชการว่าตามกฎหมายต้องวางตัว
เป็นกลาง และอะไรที่ฝืนความรู้สึกของประชาชนย่อมเป็นสิ่งไม่ดี จากที่ได้รับรายงานมายังมีการข่มขู่ประชาชนในพ้ืนที่
อยู่บ้าง ต้องเข้าไปให้ก าลังใจประชาชน พรรคต้องระวังเรื่องการใช้อ านาจเงินกับการใช้อ านาจรัฐอย่างที่เราเจอมาหลาย
ครั้ง เราต้องปรับแผน แม้เราไม่มีอาวุธในมือ แต่สิ่งที่เรามีคือประชาชน 

นายกัมพล กล่าวว่า ตนได้รับก าลังใจจากประชาชนอย่างดี และมีผู้บริหารของพรรคมาช่วยหาเสียง ถ้าตนได้
เป็น ส.ส. จะทวงสัญญาที่รัฐบาลหาเสียงไว้ และที่ส าคัญที่สุดคือปัญหาภัยแล้ง เช่น ที่ต าบลหนองหัววัวเจอภัยแล้งหนัก 
น้ าจะอาบยังไม่ม ีแต่ยังไม่ได้รับการเหลียวแล ตนจะเข้าไปตามเรื่องนี้เป็นอย่างแรก  
หลังจากนั้นคุณหญิงสุดารัตน์ นายกัมพล และทีมพรรคเพ่ือไทยขึ้นรถแห่รอบตัวอ าเภอพรานกระต่ายและต าบลคลองพิ
ไกร ช่วงบ่ายขึ้นรถแห่รอบอ าเภอลานกระบือ ปราศรัยย่อยที่วัดเกศาสอน วัดลานกระบือ และวัดดงอีบุก อ.ลานกระบือ 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/179818 
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วันจันทร์ ท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 11.22 น. 

‘หญิงหนอ่ย’ ลุยหาเสียงเลือกตัง้ซ่อม เขต 2 ก าแพงเพชร 
 

 
 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ลง
พ้ืนที่ช่วยผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ปราศรัย
และหาเสียงช่วยผู้สมัครรับการเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 2 ก าแพงเพชร นายกัมพล  ปัญกุล พรรคเพ่ือไทย ท่ามกลางการ
ต้อนรับของประชาชนในเขตการเลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ที่เข้าร่วมรับฟัง
การปราศรัยนับร้อยคน 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพ่ือไทยต้องต่อสู้กับอ านาจรัฐอย่างชัดเจน  เพราะพรรค
คู่แข่งขั้นได้เปรียบอย่างมาก ทั้งในเรื่องของอ านาจรัฐและการด าเนินการต่างๆ ทั้งนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ถึงเวลาที่คน
ก าแพงเพชรต้องแสดงจุดยืนกับระบอบประชาธิปไตยต้องออกมาแสดงพลัง มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ต้องเกรงใจใคร เลือก
คนที่เรารัก เอกพรรคที่เราชอบ และเลือกพรรคเพื่อไทยกันอย่างถล่มทลาย อย่างน้อยท่ีสุดคือการชนะการเลือกตั้ง 
ส าหรับการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร  เขตเลือกตั้งที่ 2 ภายหลังจากที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ปิดการรับสมัครลงในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ที่สนใจลงสมัครรับการเลือกตั้งจ านวน 
3 ราย จาก 3 พรรคการเมืองประกอบด้วยผู้สมัครหมายเลข 1 นายเพชรภูมิ  อาภรรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัคร
หมายเลข  2 นายอิทธิพล  แตงเล็ก  พรรคภาคีเครือข่ายไทย และผู้สมัครหมายเลข  3 นายกัมพล  ปัญกุล พรรคเพ่ือ
ไทย 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/471959 
ส านักข่าว : https://www.ptp.or.th/news/1401 
https://voicetv.co.th/read/q36DBySpS 
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10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:36 น. 

'หญิงหน่อย'ลุยก าแพงเพชรช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม 
 
 
 
 
 
 

10 ก.พ.63 - ที่จ.ก าแพงเพชร คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ลงพ้ืนที่ตลาด
พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร เพ่ือช่วยนายกัมพล ปัญกุล ผู้สมัคร ส.ส.ก าแพงเพชร ของพรรค หาเสียง
ในการเลือกตั้งซ่อม จังหวัดก าแพงเพชร พร้อมกับนายนิยม ช่างพินิจ ส.ส. พิษณุโลก นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรค 
และนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรค นอกจากนี้ยังมีนายจุลพันธ์ ทัมทิม อดีตนายก อบจ. และอดีต ส.ว.  มาช่วย
หาเสียงด้วย 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวทักทายกับประชาชนในตลาดที่มารอต้อนรับว่า พรรคเพื่อไทยไม่เคยไม่รักษาสัญญา เรา
สัญญาทุกครั้งที่เข้ามาท างาน เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ท าได้จริงภายใน 6 เดือน เป็นต้น เรามีสมอง มีหัวใจ 
มีฝีมือ ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์เพ่ือไทย จะไม่มีทางปล่อยให้ภัยแล้ง ปล่อยให้ราคาอ้อยตกต่ า วันนี้เขาเข้ามาบอกจะ
ท าให้เกิดความสงบ แต่กลายเป็นสงัด เพราะตลาดคนขายมากกว่าคนซื้อ แถมเขายังจะอยู่ยาว เพราะมี ส.ว.  มายกมือ
แทนประชาชน ที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีคนลงมาแก้ปัญหาราคาอ้อย  ทั้งที่เคยหาเสียงไว้แล้วก็หายไป เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้
เหมือนการเลือกตั้งซ่อมเล็กๆ แต่ถ้ารัฐบาลชนะ ก็จะบอกได้ว่าชาวบ้านพอใจกับเศรษฐกิจแบบนี้ การบริหารงานแบบนี้ 
แต่ถ้าเราไม่พอใจ เราต้องการจะส่งสัญญาณให้รัฐบาลเห็นว่า ไม่พอใจ ต้องเลือกเพ่ือไทยเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่
ผ่านมาเวลามีปัญหาอะไร ผู้น าประเทศจะบอกให้ประชาชนไปช่วยตัวเองก่อน แต่พรรคเพ่ือไทยจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบ
นั้น เพราะหัวใจคือประชาชน จะสู้ให้เงินในกระเป๋าของประชาชนกลับคืนมา 

คุณหญิงสุดารัตน์ ให้สัมภาษณ์ว่า การเดินหาเสียงวันนี้ได้รับการตอบรับอย่างดี และผู้สมัครเป็นอดีตรองนายก 
อบจ. ท างานในพ้ืนที่มาหลายสมัย ผลงานของอดีตรองนายก อบจ. และนายก อบจ. เป็นที่ประทับใจและรู้สึกว่าเป็นทีม
ที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน และประชาชนเองก็คาดหวังว่าพรรคเพ่ือไทยจะน าประชาชนออกจากความทุกข์นี้ได้ เช่น 
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า เศรษฐกิจในจังหวัดก็ซบเซา ตลาดเงียบเหงา ทั้งยังขาดการเหลียวแลจากผู้แทนฯในพ้ืนที่และ
รัฐบาล เหมือนกับประชาชนต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนก็หวังจะให้พรรคมาช่วยแก้ปัญหา
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เศรษฐกิจ และผู้แทนของพรรคไปทวงสัญญาจากรัฐบาล แม้ที่ผ่านมาการเลือกตั้งซ่อม 2 ครั้ง พรรคฝ่ายค้านจะไม่
ประสบความส าเร็จ แต่ประชาชนยังต้องการเปลี่ยนแปลง  
ไม่เคยเจอว่าในยุคไหนที่มีการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย การใช้เงินซื้อเสียงมีมาในการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา 
พรรคจึงเน้นบอกประชาชนให้เป็นหูเป็นตา และฝากไปถึงข้าราชการว่าตามกฎหมายต้องวางตัวเป็นกลาง และอะไรที่ฝืน
ความรู้สึกของประชาชนย่อมเป็นสิ่งไม่ดี จากที่ได้รับรายงานมายังมีการข่มขู่ประชาชนในพ้ืนที่อยู่บ้าง ต้องเข้าไปให้
ก าลังใจประชาชน พรรคต้องระวังเรื่องการใช้อ านาจเงินกับการใช้อ านาจรัฐอย่างที่เราเจอมาหลายครั้ง เราต้องปรับแผน 
แม้เราไม่มีอาวุธในมือ แต่สิ่งที่เรามีคือประชาชน 
นายกัมพล กล่าวว่า ได้รับก าลังใจจากประชาชนอย่างดี และมีผู้บริหารของพรรคมาช่วยหาเสียง ถ้าตนได้เป็น ส.ส. จะ
ทวงสัญญาที่รัฐบาลหาเสียงไว้ และท่ีส าคัญที่สุดคือปัญหาภัยแล้ง เช่น ที่ต าบลหนองหัววัวเจอภัยแล้งหนัก น้ าจะอาบยัง
ไม่มี แต่ยังไม่ได้รับการเหลียวแล จะเข้าไปตามเรื่องนี้เป็นอย่างแรก  
หลังจากนั้นคุณหญิงสุดารัตน์ นายกัมพล และทีมพรรคเพ่ือไทยขึ้นรถแห่รอบตัวอ าเภอพรานกระต่ายและต าบลคลองพิ
ไกร ช่วงบ่ายขึ้นรถแห่รอบอ าเภอลานกระบือ ปราศรัยย่อยที่วัดเกศาสอน วัดลานกระบือ และวัดดงอีบุก อ.ลานกระบือ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56797 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/131911 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000013494 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/56797
https://siamrath.co.th/n/131911
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วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 - 13:17 น.  

เพื่อไทยตั้ง “นคร มาฉิม” ผู้อ านวยการเลือกตั้งซ่อม ก าแพงเพชร 

 
 
 

 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1960865 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1960865
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วิปฯ ไม่ให้อภิปราย ร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 ฝ่ายค้านงดโหวต 
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 
  

   "อนุดิษฐ์" ยืนยันฝ่ายค้านงดออกเสียงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณท่ีจะโหวตกันใหม่ หากน าค าอภิปรายของ ส.ส.ในวาระ 2 
มาประกอบกับ พ.ร.บ.ก็จะพูดให้น้อยลง ด้านวิปรัฐบาลชี้ต้องโหวตเลย ไม่ต้องอภิปรายเพราะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการ
อภิปราย แต่ปัญหาคือเรื่องการลงมติ  
    เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563 ในวันที่ 13 ก.พ.ว่า การผ่านกฎหมายฉบับนี้ของสภาได้ด าเนินการไปก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อย 
พรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันในการงดออกเสียง เพราะเห็นว่าข้อบกพร่องผิดพลาดจ านวนไม่น้อยในการพิจารณาวาระ 1 ที่
ฝ่ายค้านได้อภิปรายเอาไว้ไม่ได้รับการแก้ไขในชั้นกรรมาธิการ  
    "แต่เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็น พ.ร.บ.งบประมาณ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีความจ าเป็นที่ต้องรีบน าไปใช้จ่ายเพ่ือ
สร้างประโยชน์ให้ประชาชน ดังนั้นฝ่ายค้านจึงไม่ได้ขัดขวางด้วยการลงมติไม่เห็นชอบแต่อย่างใด เมื่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้
กลับเข้ามาสู่สภาอีกครั้ง เพราะการปล่อยปละละเลยไม่ก ากับดูแลการท างานของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและศาลรัฐธรรมนูญมี
ค าวินิจฉัยให้พิจารณาอีกครั้ง เรื่องนี้ฝ่ายค้านคงยืนยันความเห็นเช่นเดียวกับการลงมติครั้งที่แล้วคืองดออกเสียง" 
    น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า ในชั้นการพิจารณาวาระที่ 2 ผู้อภิปรายจากฝ่ายค้านได้แสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ไว้อย่าง
มากมายหลายประเด็น ในชั้นของการพิจารณาใหม่ครั้งนี้จึงต้องมาหารือร่วมกันอีกครั้งในข้อบังคับและกฎหมาย ว่าสิ่งที่ 
ส.ส.ได้อภิปรายในการพิจารณาวาระที่ 2 ที่ผ่านมา จะน ามาประกอบกับ พ.ร.บ.ที่จะพิจารณาใหม่ได้หรือไม่ ถ้าได้การ
พิจารณารอบนี้ก็จะอภิปรายกันเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้กฎหมายเสร็จอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าไม่ได้ก็คงอาจจะต้องอภิปรายกัน
ใหม่ทั้งหมด ซึ่งความชัดเจนคงต้องไปดูที่ข้อบังคับและกฎหมายและข้อตกลงของวิปที่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง 
    ด้านนายนิกร จ านง ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) 
ให้สัมภาษณ์ว่า วิปจะหารือกันในช่วงเช้าวันที่ 13 ก.พ.ก่อนประชุมสภาตอนบ่าย ตนเห็นว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ไป
ด าเนินการนั้นไม่ได้ระบุว่าทุกมาตรา แต่บอกว่าไปท าให้ถูกต้อง  ทางสภาคงจะเห็นว่าไปเริ่มใหม่เลยดีกว่า แต่ในวาระ 3 
จะต้องโหวตใหม่อยู่แล้วเพราะเกี่ยวเนื่องกับส่วนที่เสียไปบางมาตรา อย่างไรก็ตามตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ไปเริ่มใหม่ คือ
โหวตใหม่กันทั้งหมดเพ่ือจะได้เคลียร์ไปทั้งหมด  
   เขากล่าวว่า การจะอภิปรายใหม่นั้นไม่ควรมาพูดกันใหม่ เพราะในการอภิปรายเดิมนั้นความเห็นที่ให้ไว้ก็มีบันทึกการ
ประชุมอยู่ครบถ้วนแล้ว ดังนั้นก็น่าจะโหวตกันได้เลย การอภิปรายเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว และไม่ได้มีปัญหาเรื่องการ
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อภิปราย แต่ปัญหาคือเรื่องการลงมติ การอภิปรายจึงไม่จ าเป็น แต่โหวตต่อเนื่องไปได้ไม่เกิดความล่าช้า และ พ.ร.บ.งบฯ 
ฉบับนี้ไม่ได้มีปัญหาที่เนื้อหาแห่งกฎหมาย แต่มีปัญหาที่วิธีการของการออกกฎหมาย ดังนั้นถ้าจะไปอภิปรายกันใน
เนื้อหาของกฎหมายก็เป็นการพูดในส่วนที่ไม่มีปัญหา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ไว้แล้วว่าไม่ได้มีปัญหาตรงนั้น เชื่อว่าฝ่าย
ค้านเองก็น่าจะเข้าใจตรงนี้ 
ไม่จ าเป็นต้องอภิปราย 
    "การอภิปรายในเนื้อหาคงไม่จ าเป็น พอถึงตรงนี้แล้วฝ่ายค้านเองน่าจะเข้าใจ จะได้รีบๆ และขณะนี้เรื่องราวของ
ประเทศมีปัญหาเหมือนเคราะห์ซ้ ากรรมซัดวิบัติเป็นอยู่ แล้ว ทั้งผลกระทบรุนแรงการท่องเที่ยวจากไวรัสโคโรนา 
โศกนาฏกรรมที่โคราช เราอย่าไปเพ่ิมเรื่องที่ยุ่งยากให้กับประเทศอีกเลย ช่วยกันคลายๆ ก็น่าจะดี เพราะทุกคนรู้ว่าใน
ที่สุดก็ไปจบตรงนั้น ตอนนี้เราต้องการออกงบประมาณมาดูแลประเทศในยามคับขัน เราไม่ต้องมาพูดว่าฝ่ายค้ านหรือ
ฝ่ายรัฐบาล แต่เป็นเรื่องท่ีทุกคนจะต้องช่วยกันเท่าท่ีช่วยได้ ปัญหาที่คิดว่าไม่น่าจะมีก็ให้จบๆ ไป น่าจะเป็นเรื่องที่ดี" 
    นายนิกรกล่าวถึงการเตรียมการช่วยรัฐบาลในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า พรรคให้ความร่วมมือโดยส่งนายอนุรักษ์ 
จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด ไปร่วมพบปะหารือกับวิปพรรคร่วมรัฐบาลในวันที่ 22 ก.พ.ที่พัทยา 
    "ในฐานะอยู่เรือล าเดียวกันก็ต้องช่วยกันพาย ช่วยกันประคองร่วมเรือล าเดียวกันอยู่แล้ว ปฏิเสธไม่ได้ เราเป็น
ฝ่ายรัฐบาลจะปฏิเสธหน้าที่ในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้ ส่วนฝ่ายค้านเขาก็ท าหน้าที่ของฝ่ายค้าน" นายนิกรกล่าว 
    ขณะที่พันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการเปิดเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่
จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ.นี้ว่า พรรคภูมิใจไทยไม่รู้สึกกังวลกับเวทีซักฟอกที่จะมีขึ้น เพราะมั่นใจว่ารัฐบาลจะ
สามารถชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านได้ เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ขณะที่นายกรัฐมนตรีมีภาวะ
ผู้น าและสามารถบริหารจัดการปัญหาได้  
    เขากล่าวว่า แม้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จะไม่ปรากฏรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย แต่ในฐานะพรรคร่วม
รัฐบาลก็พร้อมให้ความร่วมมือ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ก าชับ ส.ส.ทุกคนให้เตรียมพร้อม
เรื่องข้อมูล ในการน าเสนอให้ประชาชนรับทราบและเห็นผลงานของรัฐบาลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงที่มีการซักฟอก ว่า
รัฐบาลต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างไรบ้าง เช่น วิกฤติไวรัสโคโรนา ที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขสามารถ
ด าเนินการจนท าให้ทุกฝ่ายเกิดความเชื่อม่ันได้ 
    โฆษกพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยด้วยว่า พรรคภูมิใจไทยได้เตรียมการและประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
จึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหา มั่นใจว่าการลงมติของพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีปัญหาใดๆ  เนื่องจาก ส.ส.ทุกคนเคารพมติพรรค 
จึงไม่มีปัญหาเรื่องเสียงแตก ที่ส าคัญหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ก าชับ ส.ส.ทุกคนให้นั่งอยู่ในที่ประชุมตลอดเวลา และ
ระมัดระวังเรื่องการลงคะแนน เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ขณะเดียวกันอยากเรียกร้อง
ให้ประชาชนและนักการเมืองทุกคนหันมาจับมือกันเดินหน้าพัฒนาประเทศ ในภาวะที่บ้านเมืองก าลังเผชิญกับปัญหา
หลายด้าน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ประชาชนทุกคนต่างอยู่ในภาวะเศร้าสลด นักการเมืองทุกคนจึงควรหันหน้ามาร่วมมือ
กันมากกว่าจะต่อสู้ เอาชนะซ่ึงกันและกัน 
 
 
อยากให้ทุกฝ่ายลืมอดีต 
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    "พรรคภูมิใจไทยมองว่า ขณะนี้ความรักความสามัคคีของคนในชาติ และนักการเมืองทุกฝ่ายเป็นเรื่องส าคัญที่สุด ต้อง
ร่วมมือกันพัฒนาประเทศ ท าให้ประชาชนมีความสุข เพราะวันนี้เราสูญเสียกันมากแล้ว จากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ขณะนี้บรรยากาศของคนในชาติอยู่ในภาวะความเศร้าเสียใจ จึง อยากให้ทุกฝ่ายลืมอดีตแล้วมองไปข้างหน้าด้วยกัน" 
    นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ในช่วงปลายเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาได้ยื่นญัตติด่วน
ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือสืบสวนกรณี 
ส.ส.กดบัตรลงคะแนนในการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 แต่ปรากฏว่านายชวนบอกว่าไม่ใช่
เรื่องเร่งด่วน ให้ไปต่อท้ายในวาระปกติในล าดับร้อยกว่าๆ จึงไม่มีทางที่ญัตตินี้จะได้รับการพิจารณา ดังนั้นจะไปหารือกับ
พรรคอนาคตใหม่และหารือในสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง เพ่ือหาแนวทางให้สภาด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่อง
ดังกล่าว เรื่องนี้มีความชัดเจนว่าเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วน เพราะมติศาลรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนให้ไปโหวตลงมติวาระ 2 
และ 3 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ใหม่ อันเป็นผลมาจากการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันเป็น
กระบวนการไม่ชอบ แต่เหตุใดประธานสภาจึงมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน 
    "สะท้อนเรื่องการวางตัวของประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความเป็นกลางหรือไม่ เพราะ ส.ส.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กดบัตรแทนกันเป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด เรื่องนี้ประชาชนให้ความสนใจ แต่เหตุใดกลับดึงเรื่องไม่ให้ตรวจสอบ ถือว่า
ไม่เหมาะสม" นายธีรัจชัยกล่าว 
    นายอนันต์ ผลอ านวย ส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร 
กล่าวถึงข้อเสนอให้ กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้สอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันทุก
กรณีในการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ว่าเรื่องดังกล่าวเคยน ามาหารือกันใน กมธ. แต่ กมธ.
เห็นว่าเรื่องนี้ควรให้คนกลางเป็นผู้สอบแทน เพราะเกี่ยวโยงกับงบประมาณแผ่นดิน แม้จะเป็นอ านาจโดยตรงของ กมธ. 
แต่เรื่องนี้ถูกโยงเป็นเรื่องการเมืองไปแล้ว จึงควรให้คนกลางสอบเพ่ือความสบายใจของทุกฝ่าย นายชวนเองก็หนักใจ
เพราะผู้ร้องเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์    
    ส่วนผู้ถูกร้องก็เป็นคู่แข่งในพ้ืนที่ จ.พัทลุง ทางออกที่ดีที่สุดควรให้คนกลางมาสอบ เช่น ผู้น าฝ่ายค้านเป็นประธาน
สอบเอง แต่ถ้าผู้น าฝ่ายค้านไม่อยากสอบก็มอบอ านาจให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสอบแทนได้ กมธ.กิจการสภาฯ คง
ไม่สอบเองแน่ เพราะเป็นเรื่องการเมืองและเอาผิดยาก คงไปหาตัวคนกดแทนไม่ได้เพราะไม่มีใครยอมรับ แต่ให้ถือเป็น
บทเรียนต้องหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต 
    นายอนันต์กล่าวว่า ขณะนี้ กมธ.ได้เสนอแนวทางป้องกันการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันไปยังประธานสภา
ผู้แทนราษฎรแล้ว อาทิ 1.การให้ ส.ส.ทุกคนเก็บบัตรลงคะแนนไว้กับตัวเองตลอดเวลา  หากจะออกนอกห้องประชุมก็
ห้ามเสียบบัตรคาเครื่องลงคะแนนไว้ 2.การให้ติดกล้องวงจรปิดในห้องประชุมสภา 3.การล็อกต าแหน่งที่นั่ง ส.ส.ในห้อง
ประชุมสภาว่าใครนั่งอยู่จุดใด หากไม่ท าแบบนี้คงแก้ปัญหาไม่ได้. 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/56835 
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จันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.51 น.  

“ธีรัจชัย" โวย "ชวน" ไม่บรรจุญัตติกดบัตรแทนกันเป็นญัตติด่วน 
 

 
"ส.ส.อนาคตใหม่"จ่อขอสภาฯหารืออีกรอบบรรจุญัตติกดบัตรแทนกันเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วน ด้าน กมธ.กิจการสภาฯ ปัด
สอบเสียบบัตรแทนกัน แต่ชง 3 แนวทางป้องกันให้ปธ.สภาฯ  
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ช่วงปลายเดือนม.ค.ที่ผ่านมา ได้
ยื่นญัตติด่วนต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือสืบสวนกรณี
ส.ส.กดบัตรลงคะแนนในการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่นายชวน
บอกว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ให้ไปต่อท้ายในวาระปกติ ในล าดับร้อยกว่าๆ จึงไม่มีทางที่ญัตตินี้จะได้รับการพิจารณา ดังนั้น 
จะหารือในพรรคอนาคตใหม่ และหารือในสภาฯ อีกครั้ง เพ่ือหาแนวทางให้สภาฯ ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่อง
ดังกล่าว เรื่องนี้มีความชัดเจนว่าเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วน เพราะมติศาลรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนให้ลงมติวาระ2และ3 ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563ใหม่ อันเป็นผลมาจากการเสียบบัตรลงคะแนนแทน
กัน แต่ประธานสภาฯ กลับมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน สะท้อนเรื่องการวางตัวของประธานสภาฯ ว่ามีความเป็นกลาง
หรือไม่ เพราะส.ส.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกดบัตรแทนกันเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด ถือว่าไม่เหมาะสม 
นายธีรัจชัย กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีท่ีนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสนอให้คณะกรรมาธิการกิจการ
สภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการจริยธรรมสภาฯ เป็นผู้ตรวจสอบจะเหมาะสมกว่าการตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯ นั้น 
ตนมองว่าหน้าที่หลักของกรรมาธิการกิจการสภาคือการดูแลสวัสดิการส.ส. การติดตามการก่อสร้างอาคารรัฐสภา เป็น
การดูแลภาพรวมเรื่องการบริหารจัดการในสภาฯ แต่ไม่มีหน้าที่เรื่องการสอบข้อเท็จจริงเรื่องการกดบัตรแทนกัน ขณะที่
คณะกรรมการจริยธรรมสภาฯ แม้ขณะนี้จะร่างประมวลจริยธรรมส.ส.และกรรมาธิการแล้ว แต่ยังไม่มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมสภาฯ ที่ส าคัญ การเอาผิดส.ส.ที่ท าผิดจริยธรรมร้ายแรงอย่างการเสียบบัตรแทนกันนั้น จะต้อง
ใช้เสียง 2ใน3 ของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อส่งเรื่องไปยังที่ประชุมสภาฯ จะเอาผิดจริยธรรมร้ายแรงได้ก็ต้องใช้
เสียงส.ส.2ใน3ของสภาฯ เช่นกัน จึงดูแล้วเป็นไปได้ยากในการเอาผิด แนวทางการตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯ ขึ้นมา
พิจารณาจึงเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด เพราะนอกจากมีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ยังมีหน้าที่หาทางออกและวาง
แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต และเม่ือกรรมาธิการวิสามัญฯ สรุปผลสอบออกมาอย่างไร ก็สามารถส่ง
ต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ป.ป.ช. รับไปด าเนินการต่อไปได้ 
ด้านนายอนันต์ ผลอ านวย ส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร 
กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเคยน ามาหารือกันในกรรมาธิการฯ แต่กรรมาธิการฯเห็นว่าเรื่องนี้ควรให้คนกลางเป็นผู้สอบแทน 
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เพราะเก่ียวโยงกับงบประมาณแผ่นดิน แม้จะเป็นอ านาจโดยตรงของกรรมาธิการฯ แต่เรื่องนี้ถูกโยงเป็นเรื่องการเมืองไป
แล้ว จึงควรให้คนกลางสอบเพ่ือความสบายใจของทุกฝ่าย ทั้งนี้ นายชวนเองก็หนักใจ เพราะผู้ร้องเป็นคนของพรรค
ประชาธิปัตย์ ส่วนผู้ถูกร้องก็เป็นคู่แข่งในพ้ืนที่จ.พัทลุง ทางออกท่ีดีที่สุดจึงควรให้คนกลางมาสอบ เช่น ผู้น าฝ่ายค้านเป็น
ประธานสอบเอง  แต่ถ้าผู้น าฝ่ายค้านไม่อยากสอบก็มอบอ านาจให้เลขาธิการสภาฯ สอบแทนได้ อย่างไรก็ตาม 
กรรมาธิการกิจการสภาฯ คงไม่สอบเองแน่  เพราะเป็นเรื่องการเมือง และเอาผิดยาก คงไปหาตัวคนกดแทนไม่ได้ เพราะ
ไม่มีใครยอมรับ แต่ให้ถือเป็นบทเรียนที่ต้องหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต 
นายอนันต์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้กรรมาธิการฯ ได้เสนอแนวทางป้องกันการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันไปยังประธานสภา
ฯ แล้ว อาทิ 1.การให้ส.ส.ทุกคนเก็บบัตรลงคะแนนไว้กับตัวเองตลอดเวลา หากจะออกนอกประชุมก็ห้ามเสียบบัตรคา
เครื่องลงคะแนนไว้ 2.การให้ติดกล้องวงจรปิดในห้องประชุมสภาฯ และ3.การล็อกต าแหน่งที่นั่งส.ส.ในห้องประชุมสภาฯ 
ว่าใครนั่งอยู่จุดใด หากไม่ท าแบบนี้ก็คงแก้ปัญหาไม่ได้.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/756803 
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10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12:32 น. 

'อนุทิน' สั่งส.ส.แจงผลงานรัฐบาลสู้ซักฟอก หา้มโดดประชุมเด็ดขาด  
 

 
 
  10 ก.พ. 63 – พันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการเปิดเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ของฝ่ายค้านที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ.นี้ ว่า พรรคภูมิใจไทยไม่รู้สึกกังวลกับเวทีซักฟอกที่จะมีขึ้น เพราะมั่นใจ
ว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านได้เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ขณะที่
นายกรัฐมนตรี มีภาวะผู้น าและสามารถบริหารจัดการ ปัญหาได้ ทั้งนี้แม้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จะไม่ปรากฏ
รายชื่อรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย แต่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล 
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ก าชับส.ส.ทุกคนให้เตรียมพร้อมเรื่องข้อมูลในการน าเสนอให้ประชาชนรับทราบและเห็น
ผลงานของรัฐบาลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงที่มีการซักฟอก ว่ารัฐบาลต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างไรบ้าง เช่น ซึ่ง 
เช่น วิกฤตไวรัสโคโรนา ที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข สามารถด าเนินการจนท าให้ทุกฝ่ายเกิดความเชื่อม่ันได้ 
ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยได้เตรียมการและประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง  จึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหา พร้อม
แสดงความมั่นใจว่า การลงมติของพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีปัญหาใดๆ เนื่องจาก ส.ส.ทุกคนเคารพมติพรรค จึงไม่มีปัญหา
เรื่องเสียงแตก ที่ส าคัญหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ก าชับ ส.ส. ทุกคนให้นั่งอยู่ในที่ประชุมตลอดเวลา และระมัดระวังเรื่อง
การลงคะแนน เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้  ขณะเดียวกันอยากเรียกร้องให้ประชาชน
และนักการเมืองทุกคนได้หันมาจับมือกันเดินหน้าพัฒนาประเทศ ในภาวะที่บ้านเมืองก าลังเผชิญกับปัญหาหลายด้าน 
โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ประชาชนทุกคนต่างอยู่ในภาวะเศร้าสลด นักการเมืองทุกคนจึงควรหันหน้ามาร่วมมือกันมากกว่า
จะต่อสู้ เอาชนะซ่ึงกันและกัน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56791 
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"พรเพชร" ให ้ส.ว.-ขรก. แต่งด าอาลัยเหตุกราดยิง เตรียมเห็นชอบ 5 ตุลาการศาล รธน. 
เผยแพร่: 10 ก.พ. 2563 18:10   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
ปธ.วุฒิสภาฯ เผย ให้ส.ว.-ขรก.แต่งด าอาลัยเหตุการณ์กราดยิงโคราช พร้อมเตรียมพิจารณาเห็นชอบ 5 ตุลาการ
ศาลรธน.พรุ่งนี ้

วันนี้ (10ก.พ.) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้มีด าริให้ส.ว.และข้าราชการร่วมแสดงการไว้อาลัย
ต่อเหตุการณ์สูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนเป็นจ านวนมาก ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยร่วมกันแต่งกายไว้อาลัย
ในชุดสีด าหรือโทนสีด า ในการประชุมวุฒิสภาครั้งท่ี 18 วันที่ 11 ก.พ.  

ส าหรับการประชุมวุฒิสภาในวันที่ 11 ก.พ.มีวาระที่ส าคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือ
ท าหน้าที่ตรวจนสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการป้องกันและปรามการทุจริตแห่งชาติ จ านวน 2 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาที่มีนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ 
ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและเสนอชื่อมายังวุฒิสภา ประกอบด้วย นายณัฐ
จักร ปัทมสิงห์ อัยการอาวุโส ส านักงานอัยการสูงสุด และ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรี 
และ 2.ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 1.นาย
อุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีค าสั่งค าร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา 2.นายวิรุฬ แสงเทียน ผู้พิพากษา
อาวุโสในศาลฎีกา 3.นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 4.นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาล
ปกครองสูงสุด และ 5.นายนภดล เทพพิทักษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

ทั้งนี้ การพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือว่ามีความล่าช้าพอสมควร เนื่องจากที่
ประชุมวุฒิสภาได้เห็นชอบให้ขยายเวลาการท างานของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความ
ประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีพล.อ.
อู้ด เบื้องบน เป็นประธานคณะกรรมาธิการสามัญ เป็นจ านวนถึง 4 ครั้ง 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000013655 
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'ชทพ.'ชี้พรบ.งบ 63 โหวตเลยอย่าเสียเวลาอภิปราย วอนฝ่ายค้านเห็นแก่ประเทศชาติ 
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:18 น.      

 

 
  10 ก.พ. 63 – ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นายนิกร จ านง ผู้อ านวยการพรรค ชทพ. ในฐานะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ต้องพิจารณาวาระ 2-3 ใหม่ ตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จากกรณีที่มีส.ส. 
เสียบบัตรแทนกัน ว่า วิปจะหารือกันในช่วงเช้าวันที่ 13 ก.พ. ก่อนประชุมสภาฯตอนบ่าย ตนเห็นว่าการที่ศาล
รัฐธรรมนูญ ให้ไปด าเนินการนั้นไม่ได้ระบุว่าทุกมาตรา แต่บอกว่าไปท าให้ถูกต้อง ทางสภาคงจะเห็นว่าไปเริ่มใหม่เลย
ดีกว่า แต่ในวาระ 3 จะต้องโหวตใหม่อยู่แล้ว เพราะเก่ียวเนื่องกับส่วนที่เสียไปบางมาตรา   

อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่ดีที่ไปเริ่มใหม่คือ โหวตใหม่กันทั้งหมดเพ่ือจะได้เคลียร์ไปทั้งหมด แต่ส าหรับการจะ
อภิปรายใหม่นั้น ไม่ควรมาพูดกันใหม่ เพราะในการอภิปรายเดิมนั้นความเห็นที่ให้ไว้ก็มีบันทึกการประชุมอยู่ครบถ้วน
แล้ว ดังนั้นก็น่าจะโหวตกันได้เลย การอภิปรายเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว และไม่ได้มีปัญหาเรื่องการอภิปราย แต่ปัญหาคือ
เรื่องการลงมต ิ การอภิปรายจึงไม่จ าเป็น แต่โหวตต่อเนื่องไปได้ไม่เกิดความล่าช้า และพ.ร.บ.งบฯ ฉบับนี้ไม่ได้มีปัญหาที่
เนื้อหาแห่งกฎหมาย แต่มีปัญหาที่วิธีการของการออกกฏหมาย ดังนั้นถ้าจะไปอภิปรายกันในเนื้อหาของกฎหมายก็เป็น
การพูดในส่วนที่ไม่มีปัญหา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ไว้แล้วว่าไม่ได้มีปัญหาตรงนั้น เชื่อว่าฝ่ายค้านเองก็น่าจะเข้าใจตรงนี้ 
 “การอภิปรายในเนื้อหาคงไม่จ าเป็น พอถึงตรงนี้แล้วฝ่ายค้านเองน่าจะเข้าใจ จะได้รีบๆ และขณะนี้เรื่องราวของ
ประเทศมีปัญหาเหมือนเคราะห์ซ้ ากรรมซัดวิบัติเป็นอยู่แล้ว ทั้งผลกระทบรุนแรงการท่องเที่ยวจากไวรัสโคโรน่า 
โศกนาฏกรรมที่โคราช เราอย่าไปเพ่ิมเรื่องที่ยุ่งยากให้กับประเทศอีกเลย ช่วยกันคลายๆ ก็น่าจะดี เพราะทุกคนรู้ว่าใน
ที่สุดก็ไปจบตรงนั้น ตอนนี้เราต้องการออกรถประมาณมาดูแลประเทศในยามคับขัน เราไม่ต้องมาพูดว่าฝ่ายค้านหรือ
ฝ่ายรัฐบาล แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องช่วยกันเท่าที่ช่วยได้ ปัญหาที่คิดว่าไม่น่าจะมี ก็ให้จบๆ ไป น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ” 
นายนิกร ระบุ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/56795 
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10 ก.พ. 2563 12:58 น. 

“อนุทิน” สั่ง ส.ส.ภูมใิจไทย ห้ามโดดอภิปรายไม่ไว้วางใจ โฆษกยันเสียงไม่แตก 
 

 
 

 
 
 
 
“อนุทิน” สั่ง ส.ส.ภูมิใจไทย ต้องอยู่ร่วมประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ด้านโฆษกพรรค ม่ันใจ ไม่มีปัญหา

เสียงแตก โว พรรคร่วมรัฐบาลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
วันที่ 10 ก.พ. 2563 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการเปิด

เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ. ว่า พรรคภูมิใจไทยไม่รู้สึกกังวลกับเวทีซักฟอกที่จะมีขึ้น 
เพราะมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านได้ เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
ขณะที่นายกรัฐมนตรีมีภาวะผู้น าและสามารถบริหารจัดการปัญหาได้ 

ทั้งนี้ แม้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จะไม่ปรากฏรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย แต่ในฐานะพรรคร่วม
รัฐบาลก็พร้อมให้ความร่วมมือ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ก าชับ ส.ส. ทุกคนให้เตรียมพร้อมเรื่องข้อมูลในการน าเสนอให้ประชาชนรับทราบ
และเห็นผลงานของรัฐบาลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงที่มีการซักฟอก ว่า รัฐบาลต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างไรบ้าง 

ส่วนการลงมติของพรรคภูมิใจไทย ส.ส. ทุกคนเคารพมติพรรค จึงไม่มีปัญหาเรื่องเสียงแตก ที่ส าคัญหัวหน้า
พรรคภูมิใจไทยได้ก าชับ ส.ส. ทุกคนให้นั่งอยู่ในที่ประชุมตลอดเวลา และระมัดระวังเรื่องการลงคะแนนเพ่ือไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ขณะเดียวกัน อยากเรียกร้องให้ประชาชนและนักการเมืองทุกคนได้หัน
มาจับมือกันเดินหน้าพัฒนาประเทศ ในภาวะที่บ้านเมืองก าลังเผชิญกับปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ประชาชน
ทุกคนต่างอยู่ในภาวะเศร้าสลด นักการเมืองทุกคนจึงควรหันหน้ามาร่วมมือกันมากกว่าจะต่อสู้เอาชนะซ่ึงกันและกัน. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1768016 
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วิเคราะห์การเมอืง : ไฟต์บังคับ "แพ้ฟาวล์" 
 

 
 
 
 
 
 

เหตุการณ์ไม่น่าจดจ า แต่ต้องบันทึกไว้อีกหน้าประวัติศาสตร์เมืองไทย กับฉาก “โคราชวิปโยค” คดี “จ่าทหาร
คลั่ง” ก่อเหตุสังหารคู่กรณี กราดยิงประชาชนทั่วไป และจับตัวประกันในห้างกลางเมืองนครราชสีมา ท าให้มีผู้เสียชีวิต 
30 ศพ รวมทั้งผู้ก่อเหตุ และบาดเจ็บอีกหลายสิบราย ผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บล้มตาย ความเสียหายเทียบเท่าเหตุก่อการร้าย 
ทั่วโลกต่างร่วมแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของประเทศไทย ในสถานการณ์อย่างที่ “นายกฯลุงตู่” พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ต้องยกเลิกภารกิจในกรุงเทพฯ น าคณะใหญ่บินด่วนไป
นครราชสีมา 

ต่อเนื่องกับมาตรการเยียวยา รัฐบาลต้องรับหน้าเสื่อดูแลเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากเหตุร้ายแต่ในภาวะหน้าสิ่ว
หน้าขวานก็ยังไม่วายตกอยู่ในวังวนสังคมอุดมดราม่า โลกโซเชียลมีเดียแบบไทยๆ เกรียนคีย์บอร์ดแบ่งข้างเชียร์ เลือก
ข้างด่ากันมันมือ และตามฟอร์ม เข้าเหลี่ยมขั้วการเมืองฝั่งตรงข้ามรัฐบาลจ้องผสมโรงถล่มผู้น าอย่าง “นายกฯลุงตู่” ที่
เผลอหลุดสคริปต์ เจอจับผิดกันทุกช็อต โห่ฮากันทุกคิว โหนโศกนาฏกรรมเลือด เบิ้ลบลัฟตีกินกันทางการเมือง 

ตามท้องเรื่อง “จ่าทหารคลั่ง” แทรกคิวมายึดพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง เบียดกระแสไวรัส มรณะอู่ฮ่ันตกขอบเป็น
ข่าวรอง นั่นก็ไม่ต้องพูดถึงประเด็นข่าวการเมืองที่หล่นไปเป็นข่าวเล็กช็อตอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เชิดฉิ่งโหมโรง ต้องซาลง
ชั่วขณะ และนั่นยังมีคิวตัดหน้า รายการโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 วาระ 2 และวาระ 3 ตาม
ค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติกันใหม่ เนื่องจากปรากฏว่า มีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตน
และลงมติแทนกัน 

จากกรณีของนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรค
พลังประชารัฐ และนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ย่อมมีผลเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สุจริต 
ท าให้ผลการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ในวันเวลาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ พฤติกรรมไร้ความรับผิดชอบของ ส.ส.ไม่ก่ีคน ท าเดือดร้อนทั้งประเทศ ซึ่งนั่นก็ต้องลุ้นช็อตต่อเนื่องกับ 
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ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญทิ้งทุ่นไว้ด้วยว่า การพิจารณาไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความผิดทางอาญาหรือทาง
จริยธรรมของ ส.ส.คนใด ส่วนบุคคลใดจะต้องรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องไปด าเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

แทบไม่ต้องย้ าซ้ า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย รับลูกตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญระบุชัดเจน
ว่า พฤติกรรมเสียบบัตรแทนกันมีความผิด ฝ่ายค้านอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักฐาน พร้อมระบุรายชื่อ ส.ส.บุคคลที่
ชัดเจน ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เอาผิด ส.ส.ที่มีพฤติการณ์เสียบบัตร
แทนกัน ในข้อหาทุจริตต่อหน้าที่ ตามรูปการณ์ “ความผิดใหญ่หลวง” ไม่น่ารอดสันดอน โดยเฉพาะคนที่มีหลักฐานโต้งๆ
ว่าตัวไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภา แต่มีชื่อโหวตลงคะแนนชัดๆมันก็อยู่ที่ 2 ราย ว่ากันตามที่จอมเขี้ยวอย่างนายนิพิฏฐ์ 
อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไล่ตามบี้ ตามแฉแบบกัดไม่ปล่อย 

แนวโน้มเหนื่อยแทนยี่ห้อ “ภูมิใจไทย” แต่เหนื่อยกว่าก็คือยี่ห้อ “อนาคตใหม่” ที่อยู่ในอาการลุ้นพลิกคว่ าพลิก
หงาย ตามคิวศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคดีกู้เงิน “ไพร่ห้าพันล้าน” นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค กว่า 191 
ล้านบาท ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ ส่อขัดรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของรายได้พรรคการเมือง ดีเดย์ 21 กุมภาพันธ์ 3 
วันก่อนคิวอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเริ่มวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ และถ้าเป็นไปตาม “หมอดู” นั่งทางนอก ส่องทางใน 
ท านายล่วงหน้า หวยจะออกได้ 2 มุม มุมแรก ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิการเมืองกรรมการบริหารพรรค หรือมุมที่
สอง ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ ริบเงินกู้  191 ล้าน พร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค  ที่แน่ๆทั้ ง 2 มุม 15 
กรรมการบริหารค่ายสีส้ม ไม่รอดสันดอน 

ที่ส าคัญ 11 คนใน 15 คนนั้น มีต าแหน่งเป็น ส.ส. โดยเฉพาะตัวกลั่นอย่าง “ป๊อก เดอ ฟร็องส์” นายปิยบุตร 
แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส่อโดนหักดิบ จับแพ้ฟาวล์ก่อนขึ้นเวทีหนีไม่พ้นเกม
ม็อบ สยบยากกว่า “จ่าทหารคลั่ง”. 

ทีมข่าวการเมือง รายงาน 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1768331 
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บทบรรณาธิการ : คาถาป้องกันรัฐประหาร 
 
 

 
 
 
 

ข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ “ไทยรัฐ” รายงานว่าขบวนล้อการเมืองในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-
ธรรมศาสตร์ปีนี้ ความเข้มข้นหายไป อาจเพราะถูกเซ็นเซอร์ หรือต้องเซ็นเซอร์ตนเอง แต่ก็ยังมีการล้อการเมืองกันตาม
ประเพณี ล้อเลียนทั้งรัฐธรรมนูญ รัฐประหาร และรัฐบาลที่ “มือไม่ถึงก็ออกไป” 

หุ่นล้อการเมืองตัวที่ 1 ของกลุ่มอิสระล้อการเมือง แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่ออนุสาวรีย์ประชาธิป 
“ตาย” เขียนข้อความว่า “อ านาจรัฐ ชัดเจน ว่าแกร่งกล้า สูงสุดฟ้า ล าปืน รัฐประหาร...” สื่อความหมายว่ารัฐธรรมนูญ
ก าลังมีภัย เพราะกลุ่มคนสีเขียวผลักเอียง หากไม่มีประชาชนเป็นคนค้ ายัน ร่วมกันดันอนุสาวรีย์ให้มั่นคง 

แนวคิดในการล้อเลียนการเมือง ของนิสิตนักศึกษาสอดคล้องกับเสียงวิพากษ์-วิจารณ์ของนักการเมืองฝ่ายค้าน
ในสภา สื่อมวลชนและสังคมทั่วไปในสภามี ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ มีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคต
ใหม่ เป็นผู้น า เสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหาร 

นายปิยบุตรชี้แจงเหตุผลว่า 88 ปี นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย ประเทศไทยมีรัฐประหาร
ถึง 13 ครั้ง เฉลี่ย 6 ปีต่อครั้ง จึงต้องหาแนวทางป้องกัน เช่น ปฏิรูปกองทัพให้เป็นประชาธิปไตย แก้ไขมาตรา 113 ของ 
ป.อาญา ให้ประชาชนเป็น “ผู้เสียหาย” สามารถฟ้องคดีกบฏได้ ห้ามตุลาการยอมรับ เป็นรัฏฐาธิปัตย์ 

ต้องถือว่าเป็นความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาต่อต้านการรัฐประหาร ที่
กลายเป็นประเพณีการเมืองไทยอย่างน่าเศร้า ขณะที่นักการเมืองรุ่นก่อนๆอาจจะท้อแท้และสิ้นหวัง ตัวอย่างเช่น นาย
อุทัย พิมพ์ใจชนม์ อดีตประธานรัฐสภา เคยฟ้องคณะรัฐประหารที่ยึดอ านาจ เมื่อปี 2514 แต่ถูกจับเข้าคุกเสียเอง 

ข้อหาที่ฟ้องต้องเป็น ป.อาญา มาตรา 113 แน่นอน กล่าวหาว่าคณะรัฐประหารล้มล้าง หรือเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญ ล้มล้างอ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารเป็นความผิดฐานกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุก
ตลอดชีวิต เป็นข้อกล่าวหาที่เป็นจริง แต่คณะรัฐประหารนิรโทษกรรมให้ตนเองเสียแล้ว ในฐานะที่เป็น “รัฏฐาธิปัตย์” 

แม้จะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ระบุชัดๆว่าคณะรัฐประหารไม่ใช่รัฏฐาธิปัตย์ ประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องคณะรัฐประหาร 
แต่รัฐธรรมนูญก็ฉีกทิ้งไปก่อนแล้ว แนวทางป้องกัน รัฐประหารที่ดีที่สุด ต้องท าให้การเมืองภาคประชาชนเข้มแข็ง 
นักการเมืองต้องประชาธิปไตยแท้ ไม่ใช่งูเห่าหรือลิงหิวกล้วย ไม่ท าให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาประชาธิปไตย. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1767980 
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10 กุมภาพันธ์ 2563 - 12:05 น.  

เทหน้าตัก ผู้ว่าฯ กทม. 
 
จะเป็นสถานการณ์ชิงอ านาจจากหลายพรรคการเมืองในสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ  กทม.อีกครั้ง ภายหลังคนกรุงเทพฯ ต้อง
เว้นวรรคการเลือกตั้งไปเกือบ 7 ปีเต็ม 
          หากย้อนผลเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 3 มีนาคม 2556 เสียงคนกรุงเทพฯ 1,256,349 คะแนน ส่งให้ ม.ร.ว.สุขุม
พันธุ์  บริพัตร ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.สมัยที่ 2 ด้วยคะแนนมากที่สุดใน
ประวัติการณ์ เหนือคู่แข่งจากเพ่ือไทย พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เพียง 1.7 แสนคะแนน ท าให้ “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์” เข้า
มาต่ออายุการครองอ านาจของพรรคประชาธิปัตย์ในศาลาว่าการ กทม.  ตั้งแต่ยุคนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ชนะการ
เลือกตั้งเมื่อ 30 สิงหาคม 2547 แต่การแบ่งเขตเลือกตั้งใน กทม.ลดลงเหลือ 30 ที่นั่งจาก 33 เขต ในสภาพพรรค
การเมอืงที่เกิดขึ้นใหม่จ านวนมาก โดยเฉพาะตัวแปร “ผู้สมัครอิสระ” ที่เปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ชื่อ “รสนา โตสิ
ตระกูล” อดีตสมาชิกวุฒิสภา จนถึง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพ่ือไทย เพ่ือชู “จุด
แข็ง” ขายภาพไม่มีการเมืองหนุนหลัง กลายเป็นโจทย์หินในการต่อสู้ของพรรคการเมืองใหญ่ทั้งพรรคเพ่ือไทย  พลัง
ประชารัฐ ประชาธิปัตย์ และอนาคตใหม่ มากขึ้นเรื่อยๆ   ถึงแม้ “แชมป์เก่า” ประชาธิปัตย์ จะมีแต้มต่อจาก
ประสบการณ์การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.หลายสมัย แต่จากบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนไป รวมถึงผลเลือกตั้ง 24 มีนาคม 
2562 มีเพียงพรรคพลังประชารัฐ ได้เก้าอ้ี ส.ส.กทม.มากถึง 12 ที่นั่ง พรรคอนาคตใหม่ 9 ที่นั่ง และพรรคเพื่อไทย อีก 9 
ที่นั่ง ทิ้งให้ “ประชาธิปัตย”์ ไม่ได้เสียง ส.ส.กทม.แม้แต่เขตเดียว 
          ยิ่งสถานการณ์ไหลออกจากแกนน าระดับบิ๊กเนม จนถึงชื่อล่าสุด “กรณ์ จาติกวณิช” และ “อรรถวิชช์ สุวรรณ
ภักดี” ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ เป็นความท้าทายของพรรคประชาธิปัตย์ ในยุคที่ความนิยมทางการเมืองก าลังถูก
สั่นคลอน เพราะแต่ละพรรคยังยืนระยะในระดับการเลือกตั้งสนาม กทม.  จากคะแนนป๊อปปูลาร์โหวตที่ผ่านมา อยู่ที่
พรรคอนาคตใหม่ 804,272 คะแนน ตามมาที่พรรคพลังประชารัฐ 791,893 คะแนน และเพ่ือไทย 604,699 คะแนน 
ถึงแม้ขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า นอกเหนือจากพรรคอนาคตใหม่ ยังมีพรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งในตัวเต็งยุคที่ถืออ านาจ
ทางการเมืองภาพใหญ่ แต่ขณะนี้พรรคพลังประชารัฐยังยืนอยู่ในเส้นทางเดียวกับหลายพรรคการเมืองที่ยังไม่เปิดตัว
ผู้สมัคร ปิดช่องถูกโจมตีจนช้ าก่อนถึงวันเลือกตั้งจริง แต่อีกด้านสถานการณ์ภายในก าลังเร่งสรรหา “ตัวแทน” มาลง
ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 
           เน้นสเปกไปที่ต้องใหม่ ท างานจริงจัง มีวิสัยทัศน์ ทุกนโยบายต้องท าได้จริง เป็นมือประสาน ส.ก. ส.ข. สามารถ
บริหารองค์กรใหญ่ คุ้นเคยเข้าใจระบบการบริหารในศาลา กทม. ขีดเส้นใต้ 3 เส้นต้องท างานเป็นทีม ไม่ใช่ “วันแมน
โชว์” เพ่ือสร้างจุดแข็งไปวัดกับกระแส “ชัชชาติ” และผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม ่
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          จากเดิมที่ฐานเสียงคนกรุงเทพฯ มีตัวเลือกลงคะแนนแค่ “ประชาธิปัตย์-เพื่อไทย” แต่การเลือกตั้งรอบนี้ชาว 
กทม.จะเต็มไปด้วย “ตัวเลือก” ทางการเมือง จะเปิดหน้าหาเสียงประกาศนโยบายสารพัด เพราะหากจับสัญญาณความ
ตื่นตัวจากการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 มีสัดส่วนผู้มาใช้สิทธิมากถึง 72% หรือ 3,247,813 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
4,498,058 คน ถือเป็นตัวเลขส าคัญชี้ขาดต าแหน่งผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ 
          ขณะที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ผ่านมาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม2562 สภา กทม.ได้
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ประจ าปี 2563 ด้วยวงเงิน 83,398 ล้านบาท จนเป็นขุมก าลังก้อนใหญ่ที่ทุกพรรคการเมืองจะ
เททุกหน้าตักเพ่ือเข้ายึดสนาม กทม.มาคุมงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทต่อปี 
          ระฆังยกแรกก าลังดังขึ้นอีกไม่ช้าส าหรับการเลือกตั้งเวทีเมืองหลวง ชี้วัดคะแนนความนิยมจากแต่ละพรรค กรุย
ทางชิงอ านาจทางการเมืองตั้งแต่ระดับชาติไปถึงสนามท้องถิ่น โดยมีเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม.เป็นเดิมพัน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/415885?adz= 
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โหวตลับ 5 ตุลาการศาลรธน.  จัดทัพ อ านาจท่ี 4 ในมือสภาสูง 
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 
       

     วันอังคารนี้ 11 ก.พ. ที่ประชุมวุฒิสภาจะมีการพิจารณาวาระส าคัญนั่นก็คือ การ "ประชุมลับ-ลงมติลับ" เพ่ือให้ความ
เห็นชอบรายชื่อ 5 ตุลาการศาล รธน.ชุดใหม่ ที่ศาลฎีกา-ศาลปกครองสูงสุดและคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล 
รธน.รวม 3 ทาง ส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตุลาการศาล รธน.มาให้วุฒิสภาลงมติ "เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ"” 
           อันเป็นการประชุมพิจารณาหลังจากคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา จ านวน 5 รายชื่อ ที่มี 
พลเอกอู้ด เบื้องบน เป็นประธาน ได้พิจารณารายงานเสร็จสิ้นลงแล้ว หลังใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบนานร่วม 5 
เดือน นับแต่ที่ประชุมวุฒิสภามีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ 28 กันยายน 2562 กมธ.มีการขอขยายเวลาในการ
ตรวจสอบ 4 ครั้ง จนที่ประชุมวุฒิสภาต้องงดใช้ข้อบังคับ เพ่ือขยายเวลาการตรวจสอบให้ในครั้งที่ 4 เมื่อกลางเดือน
มกราคมท่ีผ่านมาเป็นครั้งสุดท้าย ไม่สามารถขยายเวลาได้อีกแล้ว 
           ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบางฝ่าย โดยเฉพาะคู่กรณีที่มีประเด็นคดีความในชั้นศาลรัฐธรรมนูญ อย่าง 
"พรรคอนาคตใหม่" ว่าเหตุใดวุฒิสภาจึงใช้เวลาพิจารณาตรวจสอบประวัตินาน ทั้งที่ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุดและ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองคุณสมบัติมาก่อนแล้ว จนพรรคอนาคตใหม่ตั้งประเด็นว่า 
สาเหตุที่วุฒิสภาไม่ยอมเลือกตุลาการศาล รธน.เสียที น่าจะเป็นเพราะต้องการให้มีการตัดสินคดียุบพรรคอนาคตใหม่
เสร็จสิ้นลงก่อน 
           ทั้งนี้  5 รายชื่อว่าที่ตุลาการศาล รธน.ชุดใหม่ที่วุฒิสภาต้องโหวตมีรายชื่อดังนี้ วิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษา
อาวุโสในศาลฎีกา, จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา, อุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีฯ ในศาลฎีกา, 
ชั่ ง ทอง  โ อภาสศิ ริ วิ ทย์  ตุ ล าการศาลปกครองสู ง สุ ด , นภดล  เทพ พิทั กษ์  อดี ตอธิ บดี ก รม เอ เชี ย ใต้ ฯ 
          โดย 5 ชื่อดังกล่าวจะมาแทน 5 ตุลาการศาล รธน.ชุดปัจจุบัน ที่ต้องพ้นวาระคือ นุรักษ์ มาประณีต ประธาน
ศาล รธน., ชัช ชลวร, บุญส่ง กุลบุปผา, อุดมศักดิ์ นิติมนตรี และจรัญ ภักดีธนากุล ซึ่งทั้ง 5 คนถือเป็นแผงอ านาจส าคัญ
ของศาล รธน.ที่เข้ามาเป็นตุลาการศาล รธน.พร้อมกันหมดตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันปี 2563 รวมเวลา 12 ปี 
        จิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภาและโฆษกคณะกรรมาธิการสามัญสอบประวัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการ
ศาล รธน. กล่าวว่า คาดว่าที่ประชุมวุฒิสภาน่าจะพิจารณาโหวตเรื่องนี้เสร็จภายในวันอังคารที่ 11 ก.พ.นี้ ซึ่งตลอดการ
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ประชุมวาระดังกล่าว ส.ว.จะพิจารณาประชุมลับทั้งหมด เพราะเป็นการรายงานผลการตรวจสอบประวัติทั้ง 5 คน ที่มี
การเปิดรับข้อมูล ข้อร้องเรียนจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานรัฐมากถึง 18 หน่วยงาน เพ่ือ
ตรวจสอบประวัติของทั้ง 5 รายชื่อ 
        ทั้งนี้ การประชุมลับดังกล่าว ส.ว.ทั้งหมด ที่มีด้วยกัน 250 คน จะโหวตเห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ บางรายชื่อก็ได้ ไม่
จ าเป็นต้องเห็นชอบครบทั้ง 5 คน หรืออาจจะไม่เห็นชอบทั้ง 5 ชื่อเลยก็ยังได้ โดยคนที่จะได้เข้าไปเป็นตุลาการศาล รธน.
จะต้องได้เสียงเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 125 เสียง ถึงจะได้เป็นว่าที่ตุลาการศาล รธน.ชุดใหม่ 
           ซึ่งเรื่องการเลือกองค์กรอิสระ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เมื่อเร็วๆ นี้คือ 27 มกราคม ส.ว.ชุดปัจจุบันมีการ
ประชุมลับโหวตเลือก "กรรมการสิทธิมนุษยชน" ที่มีการเสนอชื่อมา 5 ชื่อ แต่ปรากฏว่า ที่ประชุมโหวตเห็นชอบแค่ 2 
ชื่อคือ นางปรีดา คงแป้น และ ผศ.สุชาติ เศรษฐมาลินี โดยโหวตไม่เห็นชอบ 3 ชื่อคือ น.ส.ลม้าย มานะการ ผศ.วิชัย ศรี
รัตน์ และนายบุญเลิศ คชายุทธเดช จนท าให้ต้องกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งกระบวนการรับสมัครกรรมการสิทธิฯ กันใหม่อีก
รอบ 
           ส่วนการประชุมลับ 11 ก.พ.นี้ การโหวตเห็นชอบตุลาการศาล รธน.จะซ้ ารอยการโหวตกรรมการสิทธิมนุษยชน
หรือไม่ ที่โหวตไม่ครบตามจ านวนชื่อที่ส่งมาให้ ส.ว.หรือไม่ ยังต้องรอติดตาม? 
        หลังก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมีบางรายชื่อใน 5 ชื่อมีข้อร้องเรียน จนท าให้กรรมาธิการฯ ใช้เวลาในการตรวจสอบ
นานหลายเดือน 
        อนึ่ง ปัจจุบันตุลาการศาล รธน.มีด้วยกัน 9 คน โดยจะมี 5 คนพ้นจากต าแหน่ง เพราะอยู่ครบวาระ และจะมีอีก 
4 คน ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 เพียงแค่
ให้มีตุลาการศาล รธน.แค่  7 คน ก็สามารถปฏิบัติหน้ าที่ พิจารณาคดี ได้แล้ ว  ไม่จ า เป็นต้องครบ 9 คน 
        ด้วยเหตุนี้ การประชุมลับวุฒิสภา 11 ก.พ.นี้ เพียงแค่วุฒิสภาลงมติเห็นชอบแค่ 3 รายชื่อ ไม่ต้องครบ 5 ชื่อ ก็
เพียงพอแล้ว และจากนั้นว่าที่ตุลาการศาล รธน.ชุดใหม่ก็จะต้องไปสะสางเรื่องของตัวเอง เช่น แจ้งขอลาออกจาก
ราชการ-ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษา กรรมการบริษัทเอกชนต่างๆ ให้เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเตรียมตัวเข้าไปเป็นตุลาการ
ศาล รธน. 
        และเนื่องจาก 5 ชื่อตุลาการศาล รธน.ที่จะหมดวาระ มีชื่อของ นุรักษ์ มาประณีต ประธานศาล รธน.รวมอยู่ด้วย 
ดังนั้นตามกฎหมาย ตุลาการทั้งหมด ทั้งชุดปัจจุบัน 4 คน และชุดใหม่ ที่รวมกันแล้วต้องไม่ต่ ากว่า 7 คน ต้องประชุมกัน
ภายในเพ่ือเลือก "ประธานศาล รธน.คนใหม่" จากนั้นประธานวุฒิสภาจะน ารายชื่อประธานศาล รธน.คนใหม่ และตุ
ลการศาลร ธน.ชุดใหม่ น าชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป 
        หากเป็นไปตามนี้ คือวุฒิสภาเห็นชอบรายชื่อตุลาการศาล รธน.ชุดใหม่ อย่างน้อย 3 รายชื่อ หรือไม่ก็อาจครบ 5 
ชื่อเลย จนต่อมามีสัญญาณชัดเจนว่ามีการน าชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ก็จะท าให้ตุลาการศาล รธน. 5 คนที่จะต้องพ้นจาก
ต าแหน่ง ไม่สามารถนัดประชุมเพ่ือลงมติและอ่านค าวินิจฉัยคดีต่างๆ ได้อีกต่อไป เพราะถือว่าเข้าสู่ขั้นตอนรอการโปรด
เกล้าฯ แล้ว 
        อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ตุลาการศาล รธน.ได้นัดประชุมลงมติและอ่านค าวินิจฉัยคดีส าคัญคือ "คดียุบพรรค
อนาคตใหม่" ในคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท ในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.นี้ เวลา 15.00 น. ที่ถูกคาดหมายว่าอาจจะเป็นคดีสุดท้าย
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ของตุลาการศาล รธน.ชุดปัจจุบัน 9 คน ที่จะลงมติ ขณะที่คดีอ่ืนๆ เช่น คดีหุ้นสื่อก่อนเลือกตั้ง ของ ส.ส.รัฐบาลและฝ่าย
ค้าน รวม 64 คน ก็ต้องให้ตุลาการศาล รธน.ชุดใหม่เข้ามาตัดสินไป  
        แต่หากที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบรายชื่อตุลาการศาล รธน.ไม่ครบตามจ านวน ท าให้ยังมีตุลาการศาล รธน.
ไม่ครบ 7 คน ก็อาจท าให้ตุลาการศาล รธน.ชุดปัจจุบันทั้งหมด ยังต้องท าหน้าที่ต่อไป 
        กลับกัน ถ้าหากสุดท้ายมีการโหวตเลือกตุลาการศาล รธน.ครบตามจ านวน ก็อาจท าให้บางฝ่าย เช่น พรรคอนาคต
ใหม่ เรียกร้องให้ตุลาการศาล รธน.ชุดปัจจุบัน 5 คนที่จะหมดวาระ ควรต้องหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ควรมาตัดสิน
คดียุบพรรคอนาคตใหม่ 21 ก.พ.นี้ แต่ในความเป็นจริง ข้อเรียกร้องดังกล่าวก็คงไม่มีผลอะไร เพราะถือว่าหากยังไม่มี
การโปรดเกล้าฯ ก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อ อีกท้ังศาล รธน.ได้นัดอ่านค าวินิจฉัย 21 ก.พ.ไปล่วงหน้าแล้ว 
        ท่ามกลางกระแสข่าวว่า รายชื่อว่าที่ตุลาการศาล รธน.ที่ ส.ว.จะโหวตกันดังกล่าว บางรายชื่อหากได้รับความ
เห็นชอบ โดยเฉพาะถ้าทั้ง 5 ชื่อเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่น เข้ามาเป็นตุลาการศาล รธน.ได้ทั้งหมด ก็อาจมีการเกาะกลุ่ม
เสนอชื่อใครบางคนที่มาจากสายศาลฎีกา ชิงเก้าอ้ี “ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่” ที่ปัจจุบันในทางการเมืองต่าง
บอกว่า ศาลรัฐธรรมนูญคือ ”อ านาจที่ 4“ รองจาก ฝ่ายบริหาร-นิติบัญญัติ-ตุลาการ มาหลายปีแล้วส าหรับการเมืองไทย
ในช่วงที่ผ่านมา.   
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