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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ กกต.ยกค ำร้อง "กำนต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ" ส.ส.พปชร ติดแผน่ป้ำย 

หำเสียงเกินกว่ำก ำหนด 
5 

2 มติชนออนไลน ์ "สมศักดิ-์อนุช"  ช่วยหำเสียงก ำแพงเพชร 7 
3 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'สนธิรัตน์ - ส.ส.พปชร.' ลุยหำเสียง ลต.ซ่อมก ำแพงเพชร 8 
4 7HD ออนไลน ์ แกนน ำพรรคพลังประชำรัฐมั่นใจ ลูกชำยของ พ.ต.ท.ไวพจน ์จะชนะ

เลือกตั้งแทนต ำแหนง่ที่ว่ำง สส.เขต 2 จ.ก ำแพงเพชร 
9 

5 แนวหน้ำออนไลน ์ ‘สมพงษ์-หญงิหนอ่ย’ ลุยขอเสียง ปชช. อุ้ม ‘กัมพล’ สู้อ ำนำจรัฐ 10 
6 ฐำนเศรษฐกจิออนไลน ์ “สนธิรัตน์”มั่นใจ พปชร. ชนะเลอืกตั้งซ่อม ส.ส.ก ำแพงเพชร 12 
7 SpringNews  

ออนไลน ์
พท. ลุยหำเสียงเลือกตัง้ซ่อมก ำแพงเพชร ขอเป็นปำกเป็นเสยีงแทน
ประชำชน 

13 

8 ไทยโพสต์ออนไลน ์ ‘พปชร.’ โวลั่น! ชนะเลือกซ่อม ทิง้ พท. เป็นทุ่ง 16 
9 ไทยรัฐออนไลน ์ "สมพงษ์" ควง "สุดำรัตน์" หำเสียงเลือกตั้งซ่อมก ำแพงเพชร ช่วยคน

เพื่อไทย 
19 

10 มติชนออนไลน ์ ‘สนธิรัตน์’ ควง ‘วรำเทพ’ ช่วยลูก ‘ไวพจน’์ หำเสียงลำนกระบือ 21 
11 มติชนออนไลน ์ ช้ำงชนช้ำง พปชร.-พท. ช่วยผู้สมัครเลือกซ่อมก ำแพงเพชร 22 
12 สยำมรฐัออนไลน ์ "สนธิรัตน์" ควง "วรำเทพ" -ทีม สส. พปชร. บุกก ำแพงเพชร ตีปี๊บ

เลือกซ่อมเขตสอง 5 จุด 
24 

13 บ้ำนเมืองออนไลน ์ เศรษฐกจิแย่ทั้งจังหวัด! "หญงิหน่อย" ขอชำวก ำแพงเพชรกำเบอร์ 3 
ช่วยแก้ 

25 

14 บ้ำนเมืองออนไลน ์ "สนธิรัตน์" เช่ือลูก "ไวพจน์" เข้ำวินทิ้งเพื่อไทย 1.6 หมื่น 27 
15 ไทยรัฐออนไลน ์ สนธิรัตน์ ควง วรำเทพ ช่วย "ลูกไวพจน์" หำเสียงเลอืกตั้งซ่อม 

ก ำแพงเพชร 
28 

16 เนช่ันสุดสปัดำห์
ออนไลน ์

สนธิรัตน์ ควง วรำเทพตีปีบ๊เลือกซ่อมก ำแพงเพชร เช่ือลูกไวพจน ์
เข้ำวิน ทิ้งเพื่อไทย 1.6 หมื่น 

29 

17 คมชัดลึกออนไลน ์ ลุยโค้งสุดท้ำย 2 พรรคใหญ่ ลงพื้นที่ ช่วยผู้สมัครซ่อมเขต 2 30 
18 มติชนออนไลน ์ ‘ธนำธร’ ขอบคุณ 1.4 หมื่นลงช่ือ #คัดค้ำนยุบอนำคตใหม ่ 31 
19 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'ธนำธร' โพสต์ขอบคุณ ยอดค้ำนยุบ อนค. ทะล ุ1.5 หมื่นช่ือ 32 
20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ เปิด! 3 แนวทำง 'อนำคตใหม'่ คดีช้ีชะตำกำรเมืองไทย 33 
21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ เริ่มแล้ว ! เคลื่อนไหว #คัดค้ำนยุบอนำคตใหม่ 34 
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ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 7HD ออนไลน์ เห็นชอบผ่ำนร่ำง พ.ร.บ.งบ 63 แบบทลุักทเุล 35 
23 มติชนออนไลน ์ คัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่ หลำกหลำยวงกำรแหล่งช่ือ !! 37 
24 ไทยโพสต์ออนไลน ์ สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ทั่วประเทศขู่ฟ้อง 'กกต.' ปฏิบัติหนำ้ที่โดย 

มิชอบ 
39 

25 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'ช่อ' ขอบคุณ ''ชำญวิทย์ ผุดแคมเปญลงช่ือค้ำนยุบอนำคตใหม่ ช้ี
เปรี้ยงพสิูจน์ว่ำพรรคอนำคตใหม่ถือก ำเนิดโดยประชำชน มีประชำชน
เป็นเจ้ำของ 

40 

26 ผู้จัดกำรออนไลน ์ นิติสงครำมของจริง! อนค.ปลุกสมำชิกทั่วประเทศฟ้อง กกต.
รำยบุคคล อ้ำงรวบรัดยุบพรรค 

41 

27 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'หมอวรงค์' ไม่ไหวจะทนอบรมคนดังคัดค้ำนยุบอนำคตใหม ่ 43 
28 ไทยโพสต์ออนไลน ์ มวยถูกคู่! 'เต้น' หยำม 'แรมโบ'้ ผุดวอรร์ูม 'ต้มลุงตู'่ 44 
29 ไทยโพสต์ออนไลน ์ เอำแล้ว! 'ศรีสุวรรณ' ผุดแคมเปญสวน 'เซเลปสสี้ม' ลั่นสนบัสนุน 

ยุบพรรคทีฝ่่ำฝืนกฎหมำย! 
46 

30 เว็บไซต์ Sanook ปำรีณำ โพสตส์นับสนุนยุบพรรคอนำคตใหม่ ไม่หว่ันกระแสคัดค้ำน
โลกโซเชียล 

47 

31 ไทยรัฐออนไลน ์ คนดัง ร่วมลงช่ือ แคมเปญรณรงค์ คัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่ 48 
32 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ สมำชิกอนำคตใหมเ่ตรียมฟ้อง กกต. ในฐำนะบุคคล ปมถูกยื่นยุบพรรค 50 
33 แนวหน้ำออนไลน ์ โซเซียลเดือด! 'พี่ศร'ี ติดแฮทแท็กหนุน 'ยุบพรรค' ชนฝ่ำยต้ำน 

ยุบอนำคตใหม ่
51 

34 เดลินิวส์ออนไลน ์ ค้ำนยุบพรรค 'อนำคตใหม'่ คนดังหลำยวงกำรแห่ลงช่ือ 52 
35 แนวหน้ำออนไลน ์ เฮือกสุดท้ำย! 'อนค.' เปิดศึกใหญ่ ระดมพลฟ้อง กกต. ทั่วประเทศ 

ปมยุบพรรค 
54 

36 ไทยรัฐออนไลน ์ ธนำธร โพสต์เฟซฯ ขอบคุณ ยอดลงช่ือ ค้ำน ยุบพรรคอนำคตใหม่ 
ทะลหุมื่นช่ือ 

55 

37 ไทยรัฐออนไลน ์ ต้ำนยุบอนำคตใหม่ คนดัง-กดดัน 56 
38 มติชนออนไลน ์ "จำตุรนต์"  ช้ีพรรคกำรเมืองอยู่ต่อไปได้หรือไม่ ควรให้ประชำชน

ตัดสิน 
64 

39 เดลินิวส์ออนไลน ์ "รำเมศ" วอนหยุดขู่กดดันศำลรัฐธรรมนญู 66 
40 เนช่ันสุดสปัดำห์

ออนไลน ์
'เสร'ี เตือน อนค. อย่ำกดดันศำล รธน. ระวัง เกิดกลียุคบ้ำนเมืองอยู่
ไม่ได้ 

67 

41 เดลินิวส์ออนไลน ์ รอก่อน!! นิพิฏฐ์บอก "อนค." ฟงัศำลฯก่อน อย่ำเพิ่งกอ่ม็อบ 69 
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
42 ไทยโพสต์ออนไลน ์ อดีตผู้พิพำกษำช้ีไม่อยำกให้ยุบพรรคต้องยกเลิก พรบ.กำรเมอืง ไม่ใช่

ต่อต้ำนบังคับใช้ กม. 
70 

43 คมชัดลึกออนไลน ์ ให้เรำจำกกันด้วยดี  "นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ" 71 
44 ไทยรัฐออนไลน ์ "หมอวรงค์" เปิดเอกสำรหลุด คดีเงินกู้ 191 ล้ำน "ปิยบุตร" พูดไม่หมด 73 
45 เนช่ันสุดสปัดำห์

ออนไลน ์
นิด้ำโพลเผยกว่ำ 31% ไม่เห็นด้วย "ปิยบุตร" จะอภิปรำยนอกสภำ 74 

46 มติชนออนไลน ์ นิด้ำโพล เผยผลส ำรวจส่วนใหญ่ไม่ชุมนมุประท้วงกำรเมือง ช้ีอภิปรำย
ไม่ไว้วำงใจรัฐบำลควรอยู่ในสภำ 

76 

47 คมชัดลึกออนไลน ์ "เบรค" ปิยบุตรซักฟอกนอกสภำจุดชนวนวุ่นวำย 78 
48 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'นิด้ำโพล' ระบุกว่ำ 31% ไม่เห็นด้วย'ปิยบุตร'จะอภิปรำยนอกสภำ 

ย้ ำคนส่วนใหญ่ไม่เคยไปร่วมชุมนุมกำรเมือง 
79 

49 ไทยโพสต์ออนไลน ์ เกิดอะไรข้ึน! 'ดร.เสร'ี เริ่มสิ้นหวังกับกำรเมืองแล้ว อยำกถอนตัว 81 
50 คมชัดลึกออนไลน ์ ส.ส. กดบัตรแทน ต้องรบัผิดชอบทำงกำรเมือง 82 
51 7HD ออนไลน ์ เอำจริง! ตั้งคณะกรรมกำรสอบจริยธรรม สส. เสียบบัตรแทนกัน 84 
52 ไทยรัฐออนไลน ์ "ธนกร" ไม่หว่ัน "ธนำธร" คุมทีมอนำคตใหม่ อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 85 
53 คมชัดลึกออนไลน ์ เด็ก พปชร. ไมห่ว่ัน ธนำธร คุมทีม อนค.ซักฟอก 86 
54 คมชัดลึกออนไลน ์ ไม่รอดตำศรสีุวรรณฟอ้งอีก 3 ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน 87 

 
บทความ 

 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX : สัญญำณ เตือน ยุบพรรคกำรเมือง ศึกษำ กรณีธนำธร 

อนำคตใหม่ 
88 

2 เนช่ันออนไลน ์ สถำบันทิศทำงไทย ออกแถลงกำรณ์ ปมยุบพรรคอนำคตใหม่ 89 
3 เนช่ันสุดสัปดำห์ออนไลน ์ "โดมิโน่" ก ำแพงเพชร 91 
4 ไทยรัฐออนไลน ์ ข้อมูลลึกไม้เดียวจอด 93 
5 ไทยโพสต์ออนไลน ์ แค้นจนคลั่ง 95 
6 ไทยรัฐออนไลน ์ ถอดบทเรียน “โครำชวิปโยค” ในห้วงกำรเมืองร้อน : สะท้ำนกองทัพ 

สะเทือนรฐับำล 
97 

7 คมชัดลึกออนไลน ์ อนำคตใหม่ สู้ทุกประต ู 100 
8 คมชัดลึกออนไลน ์ คอกำรเมืองสับสนคนไหนส.ส.แท้-เทียม 102 
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 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้
เผยแพร่ค ำวินิจฉัย กกต.กรณีก่อนประกำศผลกำรเลอืกตั้ง กกต.ได้รับค ำร้องว่ำ น.ส.กำนต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ผู้สมัครส.ส.
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 1 กทม. พรรคพลังประชำรัฐ (ปัจจุบันได้รับกำรเลือกตั้งเป็นส.ส. ) กระท ำกำรฝ่ำฝืนพ.ร.ป.ว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. มำตรำ 83 ประกอบประกำศกกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำสถำนที่ปิดประกำศเกี่ยวกับ
กำรเลือกตั้ง และสถำนที่ติดแผ่นป้ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งส.ส. ข้อ 8 คือจัดท ำแผนป้ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งไม่เป็นไป
ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 ทั้งนี้ กกต.จะให้พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนตลอดจนพยำนหลักฐำนอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วเห็น
ว่ำในกำรเลือกตั้งส.ส.แบบแบง่เขตเลือกตั้ง เขต 1 กทม. ผู้สมัครสำมำรถจัดท ำแผ่นป้ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งได้จ ำนวนไม่
เกิน 366 แผ่นป้ำย โดยน.ส.กำนต์กนิษฐ์ ได้จัดท ำแผ่นป้ำยหำเสียงเลอืกตั้ง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 เป็นภำพของน.ส.
กำนต์กนิษฐ์ เพียงคนเดียว จ ำนวน 400 แผ่นป้ำย และรูปแบบที่ 2 เป็นภำพน.ส.กำนต์กนิษฐ์ คู่กับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ จ ำนวน 66 แผ่นป้ำย รวมเป็น 466 แผ่นป้ำย ท ำให้เกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด 
 โดยน.ส.กำนต์กนิษฐ์ ให้ถ้อยค ำว่ำ ก่อนวันเลือกตั้งได้จัดท ำแผ่นป้ำยเลือกตั้ง 2 รูปแบบ ครั้งแรกหลังจำกมี
พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้ง แต่ยังไม่มีประกำศก ำหนดจ ำนวนหน่วยเลือกตั้งว่ำแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีจ ำนวน
เท่ำไหร่ น.ส.กำนต์กนิษฐ์ คำดว่ำน่ำจะมีหน่วยเลือกตั้งประมำณ 200 หน่วยเลือกตั้ง น.ส.กำนต์กนิษฐ์จึงว่ำจ้ำงผลิตแผ่น
ป้ำยหำเสียงเลือกตั้งที่เป็นภำพ น.ส.กำนต์กนิษฐ์ เพียงคนเดียวจ ำนวน 400 แผ่นป้ำย ต่อมำหลังจำกได้ประกำศก ำหนด
หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งมีจ ำนวน 183 หน่วยเลือกตั้งดังนั้นแผ่นป้ำยหำเสียงเลือกตั้งที่กฎหมำยก ำหนดต้องไม่
เกิน 366 แผ่นป้ำย น.ส.กำนต์กนิษฐ์ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้ำงผลิตแผ่นป้ำยด ำเนินกำรแก้ไขให้เหลือ 300 แผ่นป้ำยแต่ผู้รับจ้ำง
แจ้งว่ำไม่สำมำรถแก้ไขข้อควำมในแผ่นป้ำยหำเสียงเลือกตั้งได้เนื่องจำกได้พิมพ์ข้อควำมระบุจ ำนวน 400 แผ่นป้ำยไป
ก่อนหน้ำนี้แล้ว แต่ผู้รับจ้ำงสำมำรถผลิตตำมที่ขอแก้ไขได้คือจ ำนวน 300 แผ่นป้ำย พร้อมกับได้ท ำหนังสือยืนยันกำร
ผลิตจ ำนวน 300 แผ่นป้ำยและได้จัดท ำสติ๊กเกอร์มีข้อควำมระบุว่ำจ ำนวน 300 แผ่นป้ำยมำปิดข้อควำมเดิมซึ่งระบุ
จ ำนวน 400 แผ่นป้ำย 
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 ส่วนครั้งที่ 2 น.ส.กำนต์กนิษฐ์ เห็นว่ำ จ ำนวนแผ่นป้ำยที่สั่งไว้ในครั้งแรกยังไม่เกินจ ำนวนที่กฎหมำย
ก ำหนดจึงสั่งผลิตแผ่นป้ำยหำเสียงตั้งที่เป็นภำพของตนเองคู่กับพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อีกจ ำนวน 66 แผ่นป้ำย 
รวมทั้ง 2 ครั้ง มีจ ำนวน 366 แผ่นป้ำย และ น.ส.กำนต์กนิษฐ์ ได้ด ำเนินกำรติดแผ่นป้ำยหำเสียงเลือกตั้งไม่เกินกว่ำ
จ ำนวนที่กฎหมำยก ำหนด ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่ำน.ส.กำนต์กนิษฐ์กระท ำกำรอันฝ่ำฝืนพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส. 
มำตรำ 83 และมำตรำ 162 ประกอบประกำศกกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำ สถำนที่ปิดประกำศเกี่ยวกับกำร
เลือกตั้งและสถำนที่ติดแผ่นป้ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งส.ส. ข้อ 8 ตำมค ำร้องแต่อย่ำงใด จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้อง 
 
 
อ้ำงอิง  :   https://www.matichon.co.th/politics/news_1976983 
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"สมศักด์ิ-อนุช"  ช่วยหาเสียงก าแพงเพชร 
 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นำยอนุชำ 
นำคำศัย รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ พร้อมทีมส.ส. ช่วย นำยเพชรภูมิ อำภรรัตน์ ผู้สมัครเลือกตั้งพรรคพลังประชำ
รัฐเบอร์ 1 บุตรชำยพ.ต.ท.ไวพจน์ อำภรรัตน์ อดีตส.ส.หลำยสมัย หำเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก ำแพงเพชร หำเสียง 
ปรำศรัยตำมจุดย่อย ที่อ ำเภอพรำนกระต่ำย บ้ำนโนนพลวง ศำลำวัดบ้ำนเขำคีริส บ้ำนคลองพิไกร 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1975462 
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'สนธิรัตน์-ส.ส.พปชร.'ลุยหาเสียง ลต.ซ่อมก าแพงเพชร 
“สนธิรัตน์- วราเทพ”ยกทีมลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร  เช่ือ "เพชรภูมิ"ชนะขาดคู่แข่ง            
 เสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.35 น.                      
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่บริเวณตลำดสดเทศบำลพรำนกระต่ำย  จ.ก ำแพงเพชร  นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  
รมวพบลังงำน เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ(พปชร. )  พร้อมแกนน ำพรรค เช่น นำยวรำเทพ เทพรัตนำกร แกนน ำ
พรรคกลุ่มภำคเหนือตอนล่ำง  นำงพรรณสิริ กุลนำถศิริ ส.ส.สุโขทัย นำยสมบัติ อ ำนำคะ ส.ส.สระบุรีร่ วมลงพื้นที่ช่วย
นำยเพชรภูมิ อำภรรัตน์ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ก ำแพงเพชร เขต 2  พรรคพลังประชำรัฐ บุตรชำยพ.ต.ท.ไวพจน์ อำ
ภรรัตน์ อดีตส.ส.หลำยสมัย หำเสียง 
 โดยบรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก นำยสนธิรัตน์ นำยวรำเทพ ต่ำงกระจำยเดินโดยรอบพื้นที่ตลำดเพื่อ
แนะน ำตัวนำยเพชรภูมิ  ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมและน ำเสนอนโยบำยพรรคเพื่อให้ประชำชพิจำรณำลงคะแนน ซึ่งได้รับกำร
ตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกพ่อค้ำแม่ค้ำในตลำดและประชำชนที่สัญจรไปมำ   ก่อนจะข้ึนรถปรำศรัยหำเสียงต่อไป...  
 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/757714 
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วันที่ 15 ก.พ. 2563 
แกนน าพรรคพลังประชารัฐมั่นใจ ลูกชายของ พ.ต.ท.ไวพจน์ จะชนะเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่าง สส.เขต 2 จ.
ก าแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 

 นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ และรมว.พลังงำน พร้อมแกนน ำพรรค ลงพื้นที่
ช่วยนำยเพชรภูมิ อำภรรัตน์ ผู้สมัครเลือกตั้งพรรคพลังประชำรัฐ เบอร์ 1 บุตรชำยของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อำภรรัตน์ อดีต 
สส. หลำยสมัย หำเสียงเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง เขต 2 จ.ก ำแพงเพชร บริเวณตลำดสดเทศบำลพรำนกระต่ำย 
บรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก  โดยนำยสนธิรัตน์และทีมงำนเดินโดยรอบพื้นที่ตลำดเพื่อแนะน ำตัวนำยเพชรภูมิ ผู้สมัคร
เลือกตั้งซ่อมและน ำเสนอนโยบำยพรรคเพื่อให้ประชำชนพิจำรณำลงคะแนนให้ 
 โดยหวังว่ำพรรคพลังประชำรัฐจะรักษำเสียง สส.ในสภำ เพื่อผลักดันนโยบำยต่อไป ได้รับกำรตอบรับเป็น
อย่ำงดีจำกพ่อค้ำแม่ค้ำในตลำดและประชำชนที่สัญจรไปมำ เนื่องจำกนำยเพชรภูมินับเป็นคนรุ่นใหม่มีควำมมุ่งมั่นใน
กำรท ำงำน นอกจำกนี้ทีมแกนน ำพรรคพลังประชำรัฐน ำโดยนำยสนธิรัตน์ยังข้ึนรถปรำศรัยหำเสียงโดยรอบบริเวณ
ในช่วงเช้ำ ก่อนที่ช่วงบ่ำยจะมีทีมพรรคพลังประชำรัฐจัดเวทีปรำศรัยย่อยอีก 5 จุด โดยแบ่งเป็น อ.ลำนกระบือ 3 จุด 
และ อ.พรำนกระต่ำย 2 จุด 
 นำยสนธิรัตน์และปกนน ำพรรคพลังประชำรัฐ มั่นใจว่ำ นำยเพชรภูมิจะชนะกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่
ว่ำง ในวันที่ 23 ก.พ.ที่จะถึงนี้ เนื่องจำกกำรเลอืกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 พ.ต.ท.ไวพจน์ อดีตผู้สมัครพรรคพลังประชำรฐั 
ชนะกำรเลือกตั้งด้วยคะแนน 34,000 เสียง มำกกว่ำพรรคเพื่อไทยอันดับสองที่ได้คะแนน 18,000 เสียง ทิ้งห่ำงกว่ำ 
16,000 เสียง 
 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/394898 
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‘สมพงษ์-หญิงหน่อย’ลุยขอเสียงปชช. อุ้ม‘กัมพล’สู้อ านาจรัฐ 
วันเสาร์ ท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 13.57 น. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“สมพงษ์ ควง หญิงหน่อย” ลุยช่วย “กัมพล”หาเสียงเลือกต้ังซ่อมก าแพงเพชร โวหาเสียง2 สัปดาห์กระแสตอบรับ
เพ่ิม เชื่อผู้สมัครเพ่ือไทยมีคุณภาพจะเห็นการเปลี่ยนแปลง หว่ันพ่ายอ านาจรัฐ  ด้านสุดารัตน์ ขอประชาชนกาเบอร์ 
3 เปลี่ยนชีวิต 
 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 10.00น. ที่วัดแก้วสุริย์ฉำย อ ำเภอลำนกระบือจังหวัดก ำแพงเพชร 
นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ุ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพื่อไทย นำย
ชวลิต วิชยสุทธ์ิ ส.ส.จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ น ำนำยกัมพล ปัญกุล ผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
หมำยเลข 3 จำกพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หำเสียง ขอคะแนนจำกพี่น้องประชำชน ชำวก ำแพงเพชร ในกำรเลือกตั้งซ่อม
ส.ส.เขต 2 จังหวัดก ำแพงเพชร  
 โดยนำยสมพงษ์และคุณหญิงสุดำรัตน์ ได้เดินขอคะแนน ภำยในตลำดวัดแก้วสุริย์ฉำย ซึ่งระหว่ำงกำรหำ
เสียง ได้สอบถำมถึงปัญหำกำรค้ำขำย และเศรษฐกิจปำกท้อง ซึ่งพบว่ำกำรค้ำขำยเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก เนื่องจำก
ผู้ซื้อมีก ำลังในกำรจับจ่ำยน้อยลง คุณหญิงสุดำรัตน์ รวมถึงนำยสมพงษ์ จึงได้กล่ำวให้ก ำลังใจ ในก ำรต่อสู้กับปัญหำ
เศรษฐกิจที่หนักหน่วงมำกขึ้นตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ ขณะเดียวกันได้ตั้งค ำถำม ไปยังพี่น้องประชำชนว่ำตลอด 6 ปีที่
ผ่ำนมำ กินดีอยู่ดีมีควำมสุขนอนหลับสบำยดีหรือไม่ ถ้ำคิดว่ำตลอด 6 ปีมีควำมสุขดี และยังสำมำรถอยู่ต่อไปได้ ก็เป็น
สิทธิที่พี่น้องจะเลือกผูส้มคัรแบบเดิม แต่หำกพี่น้องเห็นว่ำวันน้ีต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง หลำกหลำยนโยบำยต้องได้รับกำร
ผลักดันให้เห็นเป็นรูปธรรม ขอให้ช่วยเลือกผู้สมัครหมำยเลข 3 จำกพรรคเพื่อไทย เข้ำไปติดตำมสิ่งที่ผู้มีอ ำนำจได้ให้
ค ำมั่นสัญญำกับประชำชนไว้แต่ไม่สำมำรถท ำได้  
 “ขอให้พี่น้องประชำชนกำเปลี่ยนชีวิตเลือกเบอร์ 3 กำเข้ำไปเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ กำเอำคนคุณภำพ เข้ำ
ไปตรวจสอบรัฐบำล เข้ำไปเป็นปำกเป็นเสียงแทนพี่น้องประชำชน” คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำว  
 จำกนั้นนำยสมพงษ์ ได้ให้สัมภำษณ์โดยเปิดเผยว่ำ  หลังเริ่มรณรงค์หำเสียงมำประมำณ 2 สัปดำห์ กระแส
ตอบรับที่มีให้พรรคเพื่อไทยเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมมั่นใจในศักยภำพ ของผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทยว่ำ ไม่เป็นรอง
ผู้สมัครของพรรคอื่นๆ แต่ห่วงเรื่องกำรท ำงำนทำงกำรเมืองที่เจ้ำของพื้นที่เดิมได้ ย้ำยไปอยู่กับพรรคของผู้มีอ ำนำจ 
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กำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำจึงท ำให้พรรคเพื่อไทยไม่สำมำรถเตรียมคนได้ทัน แต่กำรเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เพื่อไทยได้ หำรือ
และคัดเลือกผู้สมัคร จนได้ บุคลำกรที่มีคุณภำพ ท ำให้เช่ือมั่นว่ำ จะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงในกำรเลือกตั้งครั้งนี้  
ด้ำนคุณหญิงสุดำรัตน์ ให้สัมภำษณ์ ระบุว่ำ  กระแสตอบรับของพรรคเพื่อไทยดีข้ึน ดีข้ึนเพรำะประชำชนรู้สึกถึงควำม
ล ำบำก รำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ พรรครัฐบำลได้สัญญำไว้ในตอนหำเสียง ทั้งรำคำข้ำวรำคำอ้อย ไม่ได้เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของประชำชน  
 รำคำสินค้ำเกษตรเหล่ำน้ีไม่สำมำรถท ำได้ตำมค ำมั่นสัญญำ เมื่อรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำกำรค้ำขำยจึงเงียบ
ไปทั้งตลำด เศรษฐกิจแย่ทั้งจังหวัด ทั้งต้องเจอกับสถำนกำรณ์ภัยแล้งเพิ่มเติมอีก น้ ำกินน้ ำใช้ ก็เริ่มประสบปัญหำ ขำด
กำรเหลียวแลขำดกำรแก้ปัญหำอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งนโยบำยที่เคยสัญญำว่ำจะมำช่วยชำวบ้ำน โดยเฉพำะบัตรสวัสดิกำร
แห่งรัฐ บัตรผู้สูงอำยุ ก็ไม่มีประสิทธิภำพชำวบ้ำนจึงยำกเห็นกำรเปลี่ยนแปลง เขำรู้ว่ำถ้ำให้คนเดิมพรรคเดิม เศรษฐกิจก็
จะแย่แบบนี้ควำมเป็นอยู่ของเขำก็จะถูกทอดทิ้งแบบนี้เขำจึงอยำกเห็นคนของพรรคเพื่อไทยเข้ำไปท ำหน้ำที่ อย่ำงน้อย
เพื่อทวงสัญญำ และสิ่งที่ประชำชนควรได้รับกำรดูแลแก้ไข  
 คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำวอีกว่ำ ผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทยมีประสบกำรณ์ท ำงำนท้องถ่ินมำถึง 17 ปีจึง
มองเห็นปัญหำและคลุกคลีกับกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งมีหลำยนโยบำย แก้ไขปัญหำในอดีตเมื่อครั้งรับต ำแหน่งกำรเมือง
ท้องถ่ิน ประชำชนจึงอยำกได้คนที่รู้ปัญหำมีประสบกำรณ์เข้ำไปแก้ไขดังนั้นคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยจึง ดีข้ึน
ตำมล ำดับแม้จะไม่ใช้เจ้ำของพื้นที่ แต่ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีเพรำะประชำชนรู้สึกเบื่อหน่ำยอย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่
พรรคเพื่อไทยกังวลคือกำรใช้อ ำนำจรัฐ อ ำนำจเงิน  ซึ่งตรงกับค ำบอกเล่ำของประชำชนในพื้นที่ว่ำมีกำรใช้อ ำนำจเงิน
อ ำนำจรัฐอย่ำงไม่เกรงกลัวจึงฝำกถึงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ให้ลงมำตรวจสอบ  
 ขณะที่นำยกัมพล ระบุว่ำ มีควำมมั่นใจเพิ่มข้ึนทุกวันเพรำะรู้และเข้ำใจปัญหำ โดยยอมรับว่ำมีควำมกังวล 
ว่ำบำงพรรคกำรเมืองจะใช้กลไกของภำครัฐเข้ำมำช่วยเหลือ แต่เมื่อประชำชน เข้ำใจ ถึงสถำนกำรณ์เหล่ำน้ีกลับมำเห็น
ใจเรำมำกข้ึน เช่นกำรถูกท ำลำยป้ำยหำเสียงประชำชนเห็นย่ิงเห็นใจยิ่งสงสำรเรำ คิดว่ำไม่กังวล  
 “จึงขอฝำกพี่น้องประชำชนในเขตเลือกตั้งช่วยเป็นหูเป็นตำ รักผมรักพรรคเพื่อไทย ช่วยเป็นหูเป็นตำ ใน
สิ่งที่บำงพรรคได้กระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง บอกมำทำงผู้น ำของท่ำน หรือมำบอกกับผมโดยตรง” นำยกัมพล กล่ำว  
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในระหว่ำงกำรหำเสียง ขบวนหำเสียงของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชำรัฐ ได้
เจอกันกลำงตลำด นำยวรำเทพ รัตนำกร แกนน ำจังหวัดก ำแพงเพชร พรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งเดินสำยช่วยนำยเพชรภูมิ 
อำภรณ์รัตน์ ผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐ หำเสียง เข้ำมำทักทำยและพูดคุยกับนำยสมพงษ์และคุณหญิงสุดำรัตน์ 
จำกนั้นทั้งสองพรรคจึงได้แยกย้ำยหำเสียงต่อ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/473197 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/473197
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15 Feb 2020 
“สนธิรัตน์”มั่นใจ พปชร.ชนะเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร 
 
351  
 
 
 
 
 
 
“สนธิรัตน์”ควง”วราเทพ”บุกก าแพงเพชร หาเสียงเลือกต้ังซ่อมส.ส. เชื่อลูก”ไวพจน์”เข้าวิน ท้ิงเพ่ือไทย 1.6 หมื่น
คะแนน   
 วันนี้ (15 ก.พ.63) ที่จ.ก ำแพงเพชร นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ และรมว.
พลังงำน พร้อมแกนน ำพรรค เช่น นำยวรำเทพ รัตนำกร แกนน ำพรรคกลุ่มภำคเหนือตอนล่ำง อดีตส.ส.และรัฐมนตรี
หลำยสมัย ดร.พรรณสิริ กุลนำถศิริ ส.ส.เขต 1 จังหวัดสุโขทัย และ นำยสมบัติ อ ำนำคะ ส.ส.เขต 2 จังหวัดสระบุรี ร่วม
เดินทำงลงพื้นที่ช่วยนำยเพชรภูมิ อำภรรัตน์ ผู้สมัครเลือกตั้งพรรคพลังประชำรัฐ เบอร์ 1 บุตรชำย พ.ต.ท.ไวพจน์ อำภร
รัตน์ อดีตส.ส.หลำยสมัย หำเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก ำแพงเพชร บริเวณตลำดสดเทศบำลพรำนกระต่ำย  
 โดยบรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก นำยสนธิรัตน์ นำยวรำเทพ และทีมงำน ต่ำงกระจำยเดินโดยรอบ
พื้นที่ตลำดเพื่อแนะน ำตัวนำยเพชรภูมิ และน ำเสนอนโยบำยพรรคเพื่อให้ประชำชนพิจำรณำลงคะแนนให้ โดย
มุ่งหวังให้พลังประชำรัฐมีส.สในสภำจ ำนวนมำกเพื่อไปผลักดันนโยบำยต่อไป ซึ่งก็ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำก
พ่อค้ำแม่ค้ำในตลำดและประชำชนที่สัญจรไปมำ  
 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/421755?utm_source=slide_topnews&utm_medium=in
ternal_referral 
ส ำนักข่ำว : https://www.thebangkokinsight.com/291591/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/421755?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://www.thansettakij.com/content/politics/421755?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral
https://www.thebangkokinsight.com/291591/
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พท.ลุยหาเสียงเลือกต้ังซ่อมก าแพงเพชร ขอเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน 
15 ก.พ. 2020 - 14:02 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือไทย ลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร “กัมพล” มั่นใจเพ่ิมทุกวัน ด้าน “สมพงษ์” เชื่อผู้สมัครเพ่ือไทย มี
คุณภาพจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ขณะท่ีคุณหญิงสุดารัตน์ ขอประชาชนกาเบอร์ 3 เปลี่ยนชีวิต ระบุเศรษฐกิจแย่ท้ัง
จังหวัด 
 15 ก.พ. 2563 ที่วัดแก้วสุริย์ฉำย อ.ลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพื่อ
ไทย คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ุ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพื่อไทย นำยชวลิต วิชยสุทธ์ิ ส.ส.จังหวัดนครพนมพรรค
เพื่อไทย พร้อมคณะ น ำนำยกัมพล ปัญกุล ผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หมำยเลข 3 จำกพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หำ
เสียง ขอคะแนนจำกพี่น้องประชำชน ชำวก ำแพงเพชร ในกำรเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 2 จังหวัดก ำแพงเพชร 
 นำยสมพงษ์และคุณหญิงสุดำรัตน์ ได้เดินขอคะแนน ภำยในตลำดวัดแก้วสุริย์ฉำย ซึ่งระหว่ำงกำรหำเสียง 
ได้สอบถำมถึงปัญหำกำรค้ำขำย และเศรษฐกิจปำกท้อง ซึ่งพบว่ำกำรค้ำขำยเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก เนื่องจำกผู้ซื้อ
มีก ำลังในกำรจับจ่ำยน้อยลง คุณหญิงสุดำรัตน์ รวมถึงนำยสมพงษ์จึงได้กล่ำวให้ก ำลังใจ ในกำรต่อสู้กับปัญหำเศรษฐกิจ
ที่หนักหน่วงมำกขึ้นตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://spcdn.springnews.co.th/wp-content/uploads/2020/02/398262.jpg
https://spcdn.springnews.co.th/wp-content/uploads/2020/02/398252.jpg
https://spcdn.springnews.co.th/wp-content/uploads/2020/02/398258.jpg
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 ขณะเดียวกันได้ตั้งค ำถำม ไปยังพี่น้องประชำชนว่ำตลอด 6 ปีที่ผ่ำนมำ กินดีอยู่ดีมีควำมสุขนอนหลับ
สบำยดีหรือไม่ ถ้ำคิดว่ำตลอด 6 ปีมีควำมสุขดี และยังสำมำรถอยู่ต่อไปได้ ก็เป็นสิทธิที่พี่น้องจะเลือกผู้สมัครแบบเดิม 
แต่หำกพี่น้องเห็นว่ำวันน้ีต้องมีกำรเปลีย่นแปลง หลำกหลำยนโยบำยต้องได้รับกำรผลกัดันให้เห็นเป็นรปูธรรม ขอให้ช่วย
เลือกผู้สมัครหมำยเลข 3 จำกพรรคเพื่อไทย เข้ำไปติดตำมสิ่งที่ผู้มีอ ำนำจได้ให้ค ำมัน่สัญญำกับประชำชนไว้แต่ไม่สำมำรถ
ท ำได ้
 คุณหญิงสุดำรัตน์ ได้เน้นย้ ำว่ำ ขอให้พี่น้องประชำชน “กำเปลี่ยนชีวิตเลือกเบอร์ 3″กำเข้ำไปเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ กำเอำคนคุณภำพ เข้ำไปตรวจสอบรัฐบำล เข้ำไปเป็นปำกเป็นเสียงแทนพี่น้องประชำชน “ คุณหญิงสุดำรัตน์ 
กล่ำว 
 ต่อมำนำยสมพงษ์ ให้สัมภำษณ์โดยเปิดเผยว่ำ หลังเริ่มรณรงค์หำเสียงมำประมำณ 2 สัปดำห์ กระแสตอบ
รับที่มีให้พรรคเพื่อไทยเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม มั่นใจในศักยภำพของผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทยว่ำ ไม่เป็นรอง
ผู้สมัครของพรรคอื่นๆ แต่ห่วงเรื่องกำรท ำงำนทำงกำรเมืองที่เจ้ำของพื้นที่เดิมได้ย้ำยไปอยู่กับพรรคของผู้มีอ ำนำจ 
 กำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำจึงท ำให้พรรคเพื่อไทยไม่สำมำรถเตรียมคนได้ทัน แต่กำรเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เพื่อ
ไทยได้ หำรือและคัดเลือกผู้สมัคร จนได้บุคลำกรที่มีคุณภำพ ท ำให้เช่ือมั่นว่ำจะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงในกำรเลือกตั้งครั้ง
นี ้
 ด้ำน คุณหญิงสุดำรัตน์ ให้สัมภำษณ์ ระบุว่ำ กระแสตอบรับของพรรคเพื่อไทยดีข้ึน ดีข้ึนเพรำะประชำชน
รู้สึกถึงควำมล ำบำก รำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ พรรครัฐบำลได้สัญญำไว้ในตอนหำเสียง ทั้งรำคำข้ำวรำคำอ้อย ไม่ได้
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน 
 “รำคำสินค้ำเกษตรเหล่ำนี้ไม่สำมำรถท ำได้ตำมค ำมั่นสัญญำ เมื่อรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำกำรค้ำขำยจึง
เงียบไปทั้งตลำด เศรษฐกิจแย่ทั้งจังหวัด ทั้งต้องเจอกับสถำนกำรณ์ภัยแล้งเพิ่มเติมอีก น้ ำกินน้ ำใช้ ก็เริ่มประสบปัญหำ 
ขำดกำรเหลียวแลขำดกำรแก้ปัญหำอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งนโยบำยที่เคยสัญญำว่ำจะมำช่วยชำวบ้ำน  
 โดยเฉพำะบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ บัตรผู้สูงอำยุ ก็ไม่มีประสิทธิภำพชำวบ้ำนจึงยำกเห็นกำรเปลี่ยนแปลง 
เขำรู้ว่ำถ้ำให้คนเดิมพรรคเดิม เศรษฐกิจก็จะแย่แบบนี้ควำมเป็นอยู่ของเขำก็จะถูกทอดทิ้งแบบนี้เขำจึงอยำกเห็นคนของ
พรรคเพื่อไทยเข้ำไปท ำหน้ำที่ อย่ำงน้อยเพื่อทวงสัญญำ และสิ่งที่ประชำชนควรได้รับกำรดูแลแก้ไข” คุณหญิงสุดำรัตน์ 
กล่ำว 
 คุณหญิงสุดำรัตน์ ระบุเพิ่มเติมว่ำ ผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทยมีประสบกำรณ์ท ำงำนท้องถ่ินมำถึง 17 ปี จึง
มองเห็นปัญหำและคลุกคลีกับกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งมีหลำยนโยบำย แก้ไขปัญหำในอดีตเมื่อครั้งรับต ำแหน่งกำรเมือง
ท้องถ่ิน ประชำชนจึงอยำกได้คนที่รู้ปัญหำมีประสบกำรณ์เข้ำไปแก้ไข ดังนั้นคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทย จึงดีข้ึน
ตำมล ำดับแม้จะไม่ใช้เจ้ำของพื้นที่ แต่ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี เพรำะประชำชนรู้สึกเบื่อหน่ำย 
 อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกังวลคือกำรใช้อ ำนำจรัฐ อ ำนำจเงิน ซึ่งตรงกับค ำบอกเล่ำของประชำชน
ในพื้นที่ว่ำมีกำรใช้อ ำนำจเงินอ ำนำจรัฐอย่ำงไม่เกรงกลัวจึงฝำกถึงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ให้ลงมำตรวจสอบ 
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 ขณะที่นำยกัมพล ระบุว่ำมีควำมมั่นใจเพิ่มข้ึนทุกวันเพรำะรู้และเข้ำใจปัญหำ โดยยอมรับว่ำมีควำมกังวล 
ว่ำบำงพรรคกำรเมืองจะใช้กลไกของภำครัฐเข้ำมำช่วยเหลือ แต่เมื่อประชำชน เข้ำใจ ถึงสถำนกำรณ์เหล่ำน้ีกลับมำเห็น
ใจเรำมำกข้ึน เช่นกำรถูกท ำลำยป้ำยหำเสียง 
 “ประชำชนเห็นยิ่งเห็นใจยิ่งสงสำรเรำ คิดว่ำไม่กังวล จึงขอฝำกพี่น้องประชำชนในเขตเลือกตั้งช่วยเป็นหู
เป็นตำ รักผมรักพรรคเพื่อไทย ช่วยเป็นหูเป็นตำ ในสิ่งที่บำงพรรคได้กระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง บอกมำทำงผู้น ำของ
ท่ำน หรือมำบอกกับผมโดยตรง”นำยกัมพลกล่ำว 
 ทั้งนี้ระหว่ำงกำรหำเสียง ขบวนหำเสียงของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชำรัฐ ได้เจอกันกลำงตลำด 
นำยวรำเทพ รัตนำกร แกนน ำจังหวัดก ำแพงเพชร พรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งเดินสำยช่วยนำยเพชรภูมิ อำภรณ์รัตน์ 
ผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐ หำเสียง เข้ำมำทักทำยและพูดคุยกับนำยสมพงษ์และคุณหญิงสุดำรัตน์ จำกนั้นทั้งสอง
พรรคจึงได้แยกย้ำยหำเสียงต่อ 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.springnews.co.th/politics/617788 
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‘พปชร.’โวลั่น! ชนะเลือกซ่อม ท้ิงพท.เป็นทุ่ง 
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      
 
  
 
 
 
 
 
 
โค้งสุดท้ายเลือกต้ังซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร "สนธิรัตน์" น าทีมพลังประชารัฐขอเสียงประชาชน โว "เพชรภูมิ" จะ
ท้ิงห่างคู่แข่งกว่า 16,000 เสียง ส่วน "สมพงษ์-สุดารัตน์" น าทีมเพ่ือไทยให้ชาวบ้าน "กาเปลี่ยนชีวิต" "เจ๊หน่อย" 
โจมตีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรผู้สูงอายุ ไร้ประสิทธิภาพ 
    เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ ที่จังหวัดก ำแพงเพชร นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ 
และ รมว.พลังงำน พร้อมแกนน ำพรรค เช่น นำยวรำเทพ รัตนำกร แกนน ำพรรคกลุ่มภำคเหนือตอนล่ำง อดีต ส.ส.และ
รัฐมนตรีหลำยสมัย, ดร.พรรณสิริ กุลนำถศิริ ส.ส.เขต 1 จังหวัดสุโขทัย และนำยสมบัติ อ ำนำคะ ส.ส.เขต 2 จังหวัด
สระบุรี ร่วมเดินทำงลงพื้นที่ช่วยนำยเพชรภูมิ อำภรณ์รัตน์ ผู้สมัครเลือกตั้งพรรคพลังประชำรัฐเบอร์ 1 บุตรชำยพ.ต.ท.
ไวพจน์ อำภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.หลำยสมัย หำเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก ำแพงเพชร บริเวณตลำดสดเทศบำลพรำน
กระต่ำย 
          โดยบรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก นำยสนธิรัตน์, นำยวรำเทพ และทีมงำน ต่ำงกระจำยเดินโดยรอบพื้นที่
ตลำดเพื่อแนะน ำตัวนำยเพชรภูมิ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม และน ำเสนอนโยบำยพรรคเพื่อให้ประชำชนพิจำรณำลงคะแนน
ให้ โดยมุ่งหวังให้พลังประชำรัฐจะมี ส.ส.ในสภำจ ำนวนมำก เพื่อไปผลักดันนโยบำยต่อไป ซึ่งก็ได้รับกำรตอบรับเป็น
อย่ำงดีจำกพ่อค้ำแม่ค้ำในตลำดและประชำชนที่สัญจรไปมำ เนื่องจำกนำยเพชรภูมินับเป็นคนรุ่นใหม่มีควำมมุ่งมั่นใน
กำรท ำงำน  
 นอกจำกนี้ ทีมแกนน ำพรรคพลังประชำรัฐน ำโดยนำยสนธิรัตน์ยังขึ้นรถปรำศรัยหำเสียงโดยรอบบริเวณใช่
ช่วงเช้ำ ก่อนที่ในช่วงบ่ำยจะมีทีมพรรคพลังประชำรัฐจัดเวทีปรำศรัยย่อยอีก 5 จุด โดยแบ่งเป็น อ.ลำนกระบือ 3 จุด 
และ อ.พรำนกระต่ำย 2 จุด 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ แกนน ำพรรคพลังประชำรัฐน ำโดยนำยสนธิรัตน์ ต่ำงมีควำมมั่นใจว่ำนำยเพชรภูมิจะ
ชนะกำรเลือกตั้งซ่อม เนื่องจำกกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 พ.ต.ท.ไวพจน์ อดีตผู้สมัครพรรคพลังประชำรัฐ ชนะ
กำรเลือกตั้งด้วยคะแนน 34,000 เสียง มำกกว่ำพรรคเพื่อไทยอันดับสองที่ได้คะแนน 18,000 เสียง ซึ่งทิ้งห่ำงกว่ำ 
16,000 เสียง 
 ที่วัดแก้วสุริย์ฉำย อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพื่อไทย , 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ุ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพื่อไทย, นำยชวลิต วิชยสุทธ์ิ ส.ส.จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อ
ไทย พร้อมคณะ น ำนำยกัมพล ปัญกุล ผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจำกพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หำเสียง ขอคะแนน
จำกพี่น้องประชำชนชำวก ำแพงเพชร ในกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 2 จังหวัดก ำแพงเพชร 
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 นำยสมพงษ์และคุณหญิงสุดำรัตน์ได้เดินขอคะแนนภำยในตลำดวัดแก้วสุริย์ฉำย ซึ่งระหว่ำงกำรหำเสียงได้
สอบถำมถึงปัญหำกำรค้ำขำยและเศรษฐกิจปำกท้อง ซึ่งพบว่ำกำรค้ำขำยเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก เนื่องจำกผู้ซื้อมี
ก ำลังในกำรจับจ่ำยน้อยลง คุณหญิงสุดำรัตน์รวมถึงนำยสมพงษ์จึงได้กล่ำวให้ก ำลังใจในกำรต่อสู้ กับปัญหำเศรษฐกิจที่
หนักหน่วงมำกขึ้นตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ 
 ขณะเดียวกัน ได้ตั้งค ำถำมไปยังพี่น้องประชำชนว่ำ ตลอด 6 ปีที่ผ่ำนมำ กินดีอยู่ดี มีควำมสุข นอนหลับ
สบำยดีหรือไม่ ถ้ำคิดว่ำ ตลอด 6 ปีมีควำมสุขดี และยังสำมำรถอยู่ต่อไปได้ ก็เป็นสิทธ์ิที่พี่น้องจะเลือกผู้สมัครแบบเดิม 
แต่หำกพี่น้องเห็นว่ำวันน้ีต้องมีกำรเปลีย่นแปลง หลำกหลำยนโยบำยต้องได้รับกำรผลกัดันให้เห็นเป็นรปูธรรม ขอให้ช่วย
เลือกผู้สมัครหมำยเลข 3 จำกพรรคเพื่อไทย เข้ำไปติดตำมสิ่งที่ผู้มีอ ำนำจได้ให้ค ำมัน่สัญญำกับประชำชนไว้แต่ไม่สำมำรถ
ท ำได ้
 "ขอให้พี่น้องประชำชนกำเปลี่ยนชีวิต เข้ำไปเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ เอำคนคุณภำพเข้ำไปตรวจสอบรฐับำล 
เข้ำไปเป็นปำกเป็นเสียงแทนพี่น้องประชำชน" คุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำว 
 นำยสมพงษ์ให้สัมภำษณ์ว่ำ หลังเริ่มรณรงค์หำเสียงมำประมำณ 2 สัปดำห์ กระแสตอบรับที่มีให้พรรคเพือ่
ไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม มั่นใจในศักยภำพของผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทยว่ำไม่เป็นรองผู้สมัครของพรรคอื่นๆ 
แต่ห่วงเรื่องกำรท ำงำนทำงกำรเมือง ที่เจ้ำของพื้นที่เดิมได้ย้ำยไปอยู่กับพรรคของผู้มีอ ำนำจ กำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำจงึ
ท ำให้พรรคเพื่อไทยไม่สำมำรถเตรียมคนได้ทัน แต่กำรเลือกตั้ งซ่อมครั้งนี้เพื่อไทยได้หำรือและคัดเลือกผู้สมัครจนได้
บุคลำกรที่มีคุณภำพ ท ำให้เช่ือมั่นว่ำจะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ 
 ด้ำนคุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำวว่ำ กระแสตอบรับของพรรคเพื่อไทยดีข้ึน เพรำะประชำชนรู้สึกถึงควำมล ำบำก 
รำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ พรรครัฐบำลได้สัญญำไว้ในตอนหำเสียง ทั้งรำคำข้ำว รำคำอ้อย ไม่ได้เป็นไปตำมควำมต้องกำร
ของประชำชน 
 เธอบอกว่ำ รำคำสินค้ำเกษตรเหล่ำนี้ไม่สำมำรถท ำได้ตำมค ำมั่นสัญญำ เมื่อรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ 
กำรค้ำขำยจึงเงียบไปทั้งตลำด เศรษฐกิจแย่ทั้งจังหวัด ทั้งต้องเจอกับสถำนกำรณ์ภัยแล้งเพิ่มเติมอีก น้ ำกินน้ ำใช้ ก็เริ่ม
ประสบปัญหำ ขำดกำรเหลียวแลขำดกำรแก้ปัญหำอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งนโยบำยที่เคยสัญญำว่ำจะมำช่วยชำวบ้ำน 
โดยเฉพำะบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ บัตรผู้สูงอำยุ ก็ไม่มีประสิทธิภำพ ชำวบ้ำนจึงอยำกเห็นกำรเปลี่ยนแปลง เขำรู้ว่ำถ้ำให้
คนเดิม พรรคเดิม เศรษฐกิจก็จะแย่แบบนี้ ควำมเป็นอยู่ของเขำก็จะถูกทอดทิ้งแบบนี้ เขำจึงอยำกเห็นคนของพรรคเพื่อ
ไทยเข้ำไปท ำหน้ำที่ อย่ำงน้อยเพื่อทวงสัญญำและสิ่งที่ประชำชนควรได้รับกำรดูแลแก้ไข 
 "ผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทยมีประสบกำรณ์ท ำงำนท้องถ่ินมำถึง 17 ปี จึงมองเห็นปัญหำและคลุกคลีกับกำร
แก้ไขปัญหำภัยแล้งมีหลำยนโยบำย แก้ไขปัญหำในอดีตเมื่อครั้งรับต ำแหน่งกำรเมืองท้องถ่ิน ประชำชนจึงอยำกได้คนที่รู้
ปัญหำ มีประสบกำรณ์เข้ำไปแก้ไข ดังนั้นคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยจึงดีข้ึนตำมล ำดับ แม้จะไม่ใช่เจ้ำของพื้นที่ แต่
ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี เพรำะประชำชนรู้สึกเบื่อหน่ำย อย่ำงไรก็ตำม สิ่งที่พรรคเพื่อไทยกังวลคือ กำรใช้อ ำนำจรัฐ 
อ ำนำจเงิน ซึ่งตรงกับค ำบอกเล่ำของประชำชนในพื้นที่ว่ำมีกำรใช้อ ำนำจเงินอ ำนำจรัฐอย่ำงไม่เกรงกลัว จึงฝำกถึง
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งให้ลงมำตรวจสอบ" คุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำว 
 ขณะที่นำยกัมพลระบุว่ำ มีควำมมั่นใจเพิ่มข้ึนทุกวัน เพรำะรู้และเข้ำใจปัญหำ โดยยอมรับว่ำมีควำมกังวล
ว่ำบำงพรรคกำรเมืองจะใช้กลไกของภำครัฐเข้ำมำช่วยเหลอื แต่เมื่อประชำชนเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์เหล่ำน้ี กลับมำเห็นใจ
เรำมำกข้ึน เช่น กำรถูกท ำลำยป้ำยหำเสียง 
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 "ประชำชนเห็นยิ่งเห็นใจยิ่งสงสำรเรำ คิดว่ำไม่กังวล จึงขอฝำกพี่น้องประชำชนในเขตเลือกตั้งช่วยเป็นหู
เป็นตำ รักผม รักพรรคเพื่อไทย ช่วยเป็นหูเป็นตำในสิ่งที่บำงพรรคได้กระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งบอกมำทำงผู้น ำของ
ท่ำนหรือมำบอกกับผมโดยตรง" นำยกัมพลกล่ำว 
 ทั้งนี้ ระหว่ำงกำรหำเสียง ขบวนหำเสียงของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชำรัฐได้เจอกันกลำงตลำด 
นำยวรำเทพ รัตนำกร แกนน ำจังหวัดก ำแพงเพชร พรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งเดินสำยช่วย นำยเพชรภูมิ อำภรณ์รัตน์ 
ผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐหำเสียง เข้ำมำทักทำยและพูดคุยกับนำยสมพงษ์และคุณหญิงสุดำรัตน์ จำกนั้นทั้งสอง
พรรคจึงได้แยกย้ำยกันไปหำเสียงต่อ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57287 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/57280 
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 15 ก.พ. 2563 15:51 น. 
"สมพงษ์" ควง "สุดารัตน์" หาเสียงเลือกต้ังซ่อมก าแพงเพชร ช่วยคนเพ่ือไทย 
 
 
 
 
 
 
เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร "กัมพล" ผู้สมัครเพ่ือไทย มั่นใจ "สมพงษ์" เชื่อผู้สมัครมีคุณภาพ หวังเห็นการ
เปลี่ยนแปลง ขณะ "เจ๊หน่อย" ขอปชช.กล้าเปลี่ยนชีวิต ระบุท่ีผ่านมา เศรษฐกิจแย่ท้ังจังหวัด   
 วันที่ 15 ก.พ. เมื่อเวลำ 10.00 น. ที่วัดแก้วสุริย์ฉำย อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร นำยสมพงษ์ 
อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ุ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพื่อไทย นำยชวลิต วิชยสุทธ์ิ 
ส.ส.จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ น ำนำยกัมพล ปัญกุล ผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จำกพรรคเพื่อ
ไทย ลงพื้นที่หำเสียง ขอคะแนนจำกพี่น้องประชำชน ชำวก ำแพงเพชร ในกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 2 จังหวัด
ก ำแพงเพชร 
 นำยสมพงษ์ และคุณหญิงสุดำรัตน์ ได้เดินขอคะแนนภำยในตลำดวัดแก้วสุริย์ฉำย ซึ่งระหว่ำงกำรหำเสียง
ได้สอบถำมถึงปัญหำกำรค้ำขำย และเศรษฐกิจปำกท้อง ซึ่งพบว่ำ กำรค้ำขำยเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก เนื่องจำกผู้ซือ้
มีก ำลังในกำรจับจ่ำยน้อยลง คุณหญิงสุดำรัตน์รวมถึงนำยสมพงษ์จึงได้กล่ำวให้ก ำลังใจในกำรต่อสู้กับปัญหำเศรษฐกิจที่
หนักหน่วงมำกขึ้นตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ 
 ขณะเดียวกัน ได้ตั้งค ำถำมไปยังพี่น้องประชำชนว่ำ ตลอด 6 ปีที่ผ่ำนมำ กินดีอยู่ดี มีควำมสุข นอนหลับ
สบำยดีหรือไม่ ถ้ำคิดว่ำ ตลอด 6 ปีมีควำมสุขดี และยังสำมำรถอยู่ต่อไปได้ ก็เป็นสิทธ์ิที่พี่น้องจะเลือกผู้สมัครแบบเดิม 
แต่หำกพี่น้องเห็นว่ำวันน้ีต้องมีกำรเปลีย่นแปลง หลำกหลำยนโยบำยต้องได้รับกำรผลกัดันให้เห็นเป็นรปูธรรม ขอให้ช่วย
เลือกผู้สมัครหมำยเลข 3 จำกพรรคเพื่อไทย เข้ำไปติดตำมสิ่งที่ผู้มีอ ำนำจได้ให้ค ำมัน่สัญญำกับประชำชนไว้แต่ไม่สำมำรถ
ท ำได้ "ขอให้พี่น้องประชำชน "กำเปลี่ยนชีวิต เข้ำไปเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ เอำคนคุณภำพเข้ำไปตรวจสอบรัฐบำล เข้ำ
ไปเป็นปำกเป็นเสียงแทนพี่น้องประชำชน" คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำว 
 ต่อมำ นำยสมพงษ์ ให้สัมภำษณ์โดยเปิดเผยว่ำ หลังเริ่มรณรงค์หำเสียงมำประมำณ 2 สัปดำห์ กระแสตอบ
รับที่มีให้พรรคเพื่อไทยเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม มั่นใจในศักยภำพของผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทย ว่ำ ไม่เป็นรอง
ผู้สมัครของพรรคอื่นๆ แต่ห่วงเรื่องกำรท ำงำนทำงกำรเมืองที่เจ้ำของพื้นที่เดิมได้ย้ำยไปอยู่กับพรรคของผู้มีอ ำนำจ กำร
เลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำจึงท ำให้พรรคเพื่อไทยไม่สำมำรถเตรียมคนได้ทัน แต่กำรเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เพื่อไทยได้หำรือและ
คัดเลือกผู้สมัคร จนได้บุคลำกรที่มีคุณภำพ ท ำให้เช่ือมั่นว่ำจะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ 
 ด้ำนคุณหญิงสุดำรัตน์ ให้สัมภำษณ์ระบุว่ำ กระแสตอบรับของพรรคเพื่อไทยดีข้ึน ดีข้ึนเพรำะประชำชน
รู้สึกถึงควำมล ำบำก รำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ พรรครัฐบำลได้สัญญำไว้ในตอนหำเสียง ทั้งรำคำข้ำวรำคำอ้อย ไม่ได้
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน 
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 "รำคำสินค้ำเกษตรเหล่ำนี้ไม่สำมำรถท ำได้ตำมค ำมั่นสัญญำ เมื่อรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำกำรค้ำขำยจึง
เงียบไปทั้งตลำด เศรษฐกิจแย่ทั้งจังหวัด ทั้งต้องเจอกับสถำนกำรณ์ภัยแล้งเพิ่มเติมอีก น้ ำกินน้ ำใช้ ก็เริ่มประสบปัญหำ 
ขำดกำรเหลียวแลขำดกำรแก้ปัญหำอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งนโยบำยที่เคยสัญญำว่ำจะมำช่วยชำวบ้ำน โดยเฉพำะบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ บัตรผู้สูงอำยุ ก็ไม่มีประสิทธิภำพชำวบ้ำนจึงยำกเห็นกำรเปลี่ยนแปลง เขำรู้ว่ำถ้ำให้คนเดิมพรรคเดิม 
เศรษฐกิจก็จะแย่แบบนี้ควำมเป็นอยู่ของเขำก็จะถูกทอดทิ้งแบบนี้เขำจึงอยำกเห็นคนของพรรคเพื่อไทยเข้ำไปท ำหน้ำที่ 
อย่ำงน้อยเพื่อทวงสัญญำ และสิ่งที่ประชำชนควรได้รับกำรดูแลแก้ไข" คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำว 
 คุณหญิงสุดำรัตน์ ระบุเพิ่มเติมว่ำ ผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทยมีประสบกำรณ์ท ำงำนท้องถ่ินมำถึง 17 ปี จึง
มองเห็นปัญหำและคลุกคลีกับกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งมีหลำยนโยบำย แก้ไขปัญหำในอดีตเมื่อครั้งรับต ำแหน่งกำรเมือง
ท้องถ่ิน ประชำชนจึงอยำกได้คนที่รู้ปัญหำ มีประสบกำรณ์เข้ำไปแก้ไขดังนั้นคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยจึงดีข้ึน
ตำมล ำดับ แม้จะไม่ใช้เจ้ำของพื้นที่ แต่ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี เพรำะประชำชนรู้สึกเบื่อหน่ำย อย่ำงไรก็ตำม สิ่งที่
พรรคเพื่อไทยกังวลคือ กำรใช้อ ำนำจรัฐ อ ำนำจเงิน ซึ่งตรงกับค ำบอกเล่ำของประชำชนในพื้นที่ว่ำมีกำรใช้อ ำนำจเงิน
อ ำนำจรัฐอย่ำงไม่เกรงกลัว จึงฝำกถึงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ให้ลงมำตรวจสอบ 
 ขณะที่ นำยกัมพล ระบุว่ำ มีควำมมั่นใจเพิ่มข้ึนทุกวันเพรำะรู้และเข้ำใจปัญหำ โดยยอมรับว่ำมีควำมกังวล 
ว่ำบำงพรรคกำรเมืองจะใช้กลไกของภำครัฐเข้ำมำช่วยเหลือ แต่เมื่อประชำชนเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์เหล่ำน้ีกลับมำเห็นใจ
เรำมำกข้ึน เช่น กำรถูกท ำลำยป้ำยหำเสียง 
 "ประชำชนเห็นยิ่งเห็นใจยิ่งสงสำรเรำ คิดว่ำไม่กังวล จึงขอฝำกพี่น้องประชำชนในเขตเลือกตั้งช่วยเป็นหู
เป็นตำ รักผมรักพรรคเพื่อไทย ช่วยเป็นหูเป็นตำในสิ่งที่บำงพรรคได้กระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง บอกมำทำงผู้น ำของ
ท่ำน หรือมำบอกกับผมโดยตรง" นำยกัมพล กล่ำว 
 ทั้งนี้ ระหว่ำงกำรหำเสียง ขบวนหำเสียงของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชำรัฐ ได้เจอกันกลำงตลำด 
นำยวรำเทพ รัตนำกร แกนน ำจังหวัดก ำแพงเพชร พรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งเดินสำยช่วย นำยเพชรภูมิ อำภรณ์รัตน์ 
ผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐ หำเสียง เข้ำมำทักทำยและพูดคุยกับนำยสมพงษ์ และคุณหญิงสุดำรัตน์ จำกนั้นทั้งสอง
พรรคจึงได้แยกย้ำยหำเสียงต่อ.  
 
อ้ำงอิง :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1772218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1772218


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘สนธิรัตน์’ ควง ‘วราเทพ’ น าทีมช่วยลูก ‘ไวพจน์’ หาเสียงลานกระบือ 
 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ ที่ตลำดวัดแก้วสุรีย์ฉำย อ ำเภอลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ 
นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน พร้อมแกนน ำพรรค เช่น 
นำยวรำเทพ เทพรัตนำกร แกนน ำพรรคกลุ่มภำคเหนือตอนล่ำง อดีต ส.ส.และรัฐมนตรีหลำยสมัย นำงพรรณสิริ กุล
นำถศิริ ส.ส.เขต 1 จังหวัดสุโขทัย และนำยสมบัติ อ ำนำคะ ส.ส.เขต 2 จังหวัดสระบุรี ร่วมเดินทำงลงพื้นที่ช่วยนำยเพชร
ภูมิ อำภรรัตน์ ผู้สมัครเลือกตั้งพรรคพลังประชำรัฐ เบอร์ 1 บุตรชำย พ.ต.ท.ไวพจน์ อำภรรัตน์ อดีต ส.ส.หลำยสมัย หำ
เสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก ำแพงเพชร บริเวณตลำดสดเทศบำลพรำนกระต่ำย 
 โดยบรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก นำยสนธิรัตน์ นำยวรำเทพ และทีมงำน ต่ำงกระจำยเดินรอบพื้นที่ตลำด
เพื่อแนะน ำตัวนำยเพชรภูมิ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม 
 นอกจำกนี้ ทีมแกนน ำพรรคพลังประชำรัฐ น ำโดยนำยสนธิรัตน์ ยังขึ้นรถปรำศรัยหำเสียงโดยรอบบริเวณ
ในช่วงเช้ำ ก่อนที่ในช่วงบ่ำยจะมีทีมพรรคพลังประชำรัฐจัดเวทีปรำศรัยย่อยอีก 5 จุด โดยแบ่งเป็น อ.ลำนกระบือ 3 จุด 
และ อ.พรำนกระต่ำย 2 จุด 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ แกนน ำพรรคพลังประชำรัฐ น ำโดยนำยสนธิรัตน์ ต่ำงมีควำมมั่นใจว่ำนำยเพชรภูมิจะ
ชนะกำรเลือกตั้งซ่อม เนื่องจำกกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 พ.ต.ท.ไวพจน์ อดีต ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ 
ชนะกำรเลือกตั้งด้วยคะแนน 34,000 เสียง มำกกว่ำพรรคเพื่อไทย อันดับสอง ที่ได้คะแนน 18,000 เสียง ซึ่งทิ้งห่ำงกว่ำ 
16,000 เสียง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1974757 
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ช้างชนช้าง พปชร.-พท. ช่วยผู้สมัครเลือกซ่อมก าแพงเพชร 
 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนบรรยำกำศกำรลงพื้นที่ของผู้สมัครรับกำรเลือกตั้งซ่อม
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 ก ำแพงเพชร ระหว่ำงพรรคพลังประชำรัฐและพรรคเพื่อไทย แทนต ำแหน่งที่
ว่ำงภำยหลังจำกที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้งได้ประกำศรับสมัครเลอืกตั้งซอ่มสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรก ำแพงเพชร เขต
เลือกตั้งที่ 2 โดยมีผู้ลงสมัครรับกำรเลือกตั้ง ประกอบด้วย ผู้สมัครหมำยเลข 1 นำยเพชรภูมิ อำภรณ์รัตน์ พรรคพลัง
ประชำรัฐ ผู้สมัครหมำยเลข 2 นำยอิทธิพล แปลงเล็ก พรรคภำคีเครือข่ำยไทย ผู้สมัครหมำยเลข 3 นำยกัมพล ปัญกุล 
พรรคเพื่อไทย 
  ส ำหรับบรรยำกำศกำรหำเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 ที่อ ำเภอลำนกระบือ ช่วงโค้งสุดท้ำยของ
พรรคพลังประชำรัฐและพรรคเพื่อไทย ซึ่งทั้งสองพรรคต่ำงก็มีแกนน ำของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลงัประชำรัฐ มำร่วม
ช่วยผู้สมัครหำเสียงตั้งแต่ช่วงเช้ำที่ผ่ำนมำ โดยพรรคเพื่อไทยน ำโดย นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำ
พันธ์ุ และทีมเพื่อไทย ออกพบปะประชำชนที่หน้ำวัดแก้วสุริยฉำย อ.ลำนกระบือ 
 นำยสมพงษ์กล่ำวว่ำ พรรคเพื่อไทยก่อเกิดข้ึนด้วยควำมเช่ือมั่นและยึดมั่นที่มีต่อกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในห้วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ประเทศอยู่ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ทำง
กำรเมืองและควำมขัดแย้งทำงสังคมที่ต่อเนื่องยำวนำน ประชำชนตกอยู่ในภำวะระส่ ำระสำย แบ่งแยกฝักฝ่ำย ไร้สิ่งยึด
เหนี่ยว อีกทั้งสถำบันพรรคกำรเมืองถูกท ำให้อ่อนแอลงจนถูกสรุปว่ำไม่สำมำรถเป็นที่พึ่งพิงให้แก่ประชำชนได้ ในห้วง
เวลำน้ันจึงเกิดกำรรวบรวมคนไทยจำกทุกภำคส่วน ร่วมกันระดมสติปัญญำเพื่อจัดต้ังพรรคกำรเมืองในช่ือพรรคเพื่อไทย 
มุ่งเน้นควำมเช่ือมโยงใกล้ชิดประชำชน รับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชน และน ำมำแก้ไขอย่ำง
เร่งด่วน ผ่ำนทำงกำรก ำหนดนโยบำยทั้งระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว โดยอำศัยศักยภำพและภูมิปัญญำของคน
ไทยทั้งชำติ ร่วมกันฟื้นฟูให้ประเทศชำติกลับคืนสู่สภำวะปกติโดยเร็ว เพื่อพร้อมที่จะก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน บนพื้นฐำนแห่งสิทธิเสรีภำพ ภรำดรภำพแห่งปวงชนชำวไทยทุกคน และควำมเท่ำเทียมกันภำยใต้กฎเกณฑ์และ
กติกำเดียวกัน พรรคเพื่อไทยเดินหน้ำเพื่อปัจจุบันที่มั่นคงและอนำคตที่มั่งค่ังของประเทศชำติและประชำชนไทยทุกคน 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/เลือกตั้งซ่อม.jpg
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 “ดังนั้น จึงขอฝำกนำยกัมพล ปัญกุล ผู้สมัครรับกำรเลือกตั้งซ่อมสมำชิกสภำผู้แทนเขตเลือกตั้งที่ 2 
ก ำแพงเพชร เบอร์ 3 ให้ประชำชนพิจำรณำและไว้วำงใจให้เป็นตัวแทนประชำชนในเขตเลือกตั้งที่ 2 ก ำแพงเพชร” นำย
สมพงษ์กล่ำว 
 ด้ำนคุณหญิงสุดำรัตน์ให้สัมภำษณ์ว่ำ กระแสตอบรับของพรรคเพื่อไทยดีข้ึน ดีข้ึนเพรำะประชำชนรู้สึกถึง
ควำมล ำบำก รำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ พรรครัฐบำลได้สัญญำไว้ในตอนหำเสียง ทั้งรำคำข้ำวรำคำอ้อย ไม่ได้เป็นไปตำม
ควำมต้องกำรของประชำชน 
 “รำคำสินค้ำเกษตรเหล่ำนี้ไม่สำมำรถท ำได้ตำมค ำมั่นสัญญำ เมื่อรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำกำรค้ำขำยจึง
เงียบไปทั้งตลำด เศรษฐกิจแย่ทั้งจังหวัด ทั้งต้องเจอกับสถำนกำรณ์ภัยแล้งเพิ่มเติมอีก น้ ำกินน้ ำใช้ ก็เริ่มประสบปัญหำ 
ขำดกำรเหลียวแลขำดกำรแก้ปัญหำอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งนโยบำยที่เคยสัญญำว่ำจะมำช่วยชำวบ้ำน โดยเฉพำะบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ บัตรผู้สูงอำยุ ก็ไม่มีประสิทธิภำพชำวบ้ำนจึงยำกเห็นกำรเปลี่ยนแปลง เขำรู้ว่ำถ้ำให้คนเดิมพรรคเดิม 
เศรษฐกิจก็จะแย่แบบนี้ควำมเป็นอยู่ของเขำก็จะถูกทอดทิ้งแบบนี้เขำจึงอยำกเห็นคนของพรรค พท.เข้ำ ไปท ำหน้ำที่ 
อย่ำงน้อยเพื่อทวงสัญญำ และสิ่งที่ประชำชนควรได้รับกำรดูแลแก้ไข” คุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำว 
 คุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำวว่ำ ผู้สมัครจำกพรรค พท.มีประสบกำรณ์ท ำงำนท้องถ่ินมำถึง 17 ปีจึงมองเห็น
ปัญหำและคลุกคลีกับกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งมีหลำยนโยบำย แก้ไขปัญหำในอดีตเมื่อครั้งรับต ำแหน่งกำรเมืองท้องถ่ิน 
ประชำชนจึงอยำกได้คนที่รู้ปัญหำมีประสบกำรณ์เข้ำไปแก้ไข ดังนั้นคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยจึงดีข้ึนตำมล ำดับแม้
จะไม่ใช่เจ้ำของพื้นที่ แต่ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีเพรำะประชำชนรู้สึกเบื่อหน่ำย อย่ำงไรก็ตำม สิ่งที่พรรค พท.กังวล
คือกำรใช้อ ำนำจรัฐ อ ำนำจเงิน ตรงกับค ำบอกเล่ำของประชำชนในพื้นที่ว่ำมีกำรใช้อ ำนำจเงินอ ำนำจรัฐอย่ำงไม่เกรงกลวั
จึงฝำกถึงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งให้ลงมำตรวจสอบ 
 นำยกัมพลกล่ำวว่ำ มีควำมมั่นใจเพิ่มข้ึนทุกวันเพรำะรู้และเข้ำใจปัญหำ โดยยอมรับว่ำมีควำมกังวล ว่ำบำง
พรรคกำรเมืองจะใช้กลไกของภำครัฐเข้ำมำช่วยเหลือ แต่เมื่อประชำชนเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์เหล่ำนี้กลับมำเห็นใจเรำ
มำกขึ้น เช่นกำรถูกท ำลำยป้ำยหำเสียง 
 “ประชำชนเห็นยิ่งเห็นใจยิ่งสงสำรเรำ คิดว่ำไม่กังวล จึงขอฝำกพี่น้องประชำชนในเขตเลือกตั้งช่วยเป็นหู
เป็นตำ รักผมรักพรรคเพื่อไทย ช่วยเป็นหูเป็นตำ ในสิ่งที่บำงพรรคได้กระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง บอกมำทำงผู้น ำของ
ท่ำน หรือมำบอกกับผมโดยตรง” นำยกัมพลกล่ำว 
 ขณะที่พรรคพลังประชำรัฐ น ำโดย นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นำยวรำเทพ รัตนำกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่ำ
กำรกระทรวงกำรคลัง ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วย ส.ส.ก ำแพงเพชร พรรคพลังประชำรัฐ เดินสำยหำเสียงช่วยผู้สมัคร นำย
เพชรภูมิ อำภรณ์รัตน์ เบอร์ 1 พรรคพลังประชำรฐั ในเขตพื้นที่เลือกตั้งที่ 2 อ.ลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร ซึ่งได้รับควำม
สนใจจำกประชำชนจ ำนวนมำก 
 จำกนั้นแกนน ำทั้งสองพรรคจะเดินทำงต่อไปที่ อ.พรำนกระต่ำย อ.โกสัมพีนคร เพื่อเปิดปรำศรัยย่อยช่วย
ผู้สมัครในกำรหำเสียงรับกำรเลือกตั้งต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1975056 
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"สนธิรัตน์"ควง"วราเทพ" -ทีม สส. พปชร. บุกก าแพงเพชร ตีป๊ีบเลือกซ่อมเขตสอง 5 จุด 
สยำมรัฐออนไลน์ 15 กุมภำพันธ์ 2563 15:49 กำรเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
"สนธิรัตน์"ควง"วราเทพ" และทีม สส. พปชร. บุกก าแพงเพชร ตีป๊ีบเลือกซ่อมเขตสอง 5 จุด เชื่อลูกไวพจน์เข้าวิน 
ท้ิงเพ่ือไทย 1.6 หมื่น  
 เมื่อเวลำ 10.00 น. วันที่ 15 ก.พ.63 ที่จ.ก ำแพงเพชร ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ และรมว.พลังงำน พร้อมแกนน ำพรรค เช่น นำยวรำเทพ เทพรัตนำกร แกนน ำพรรคกลุ่ม
ภำคเหนือตอนล่ำง อดีตส.ส.และรัฐมนตรีหลำยสมยั ดร.พรรณสิริ กุลนำถศิริ สส. เขต 1 จังหวัดสุโขทัย และ นำยสมบัติ 
อ ำนำคะ สส. เขต 2 จังหวัดสระบุรี ร่วมเดินทำงลงพื้นที่ช่วยนำยเพชรภูมิ อำภรรัตน์ ผู้สมัครเลือกตั้งพรรคพลังประชำ
รัฐเบอร์ 1 บุตรชำยพ.ต.ท.ไวพจน์ อำภรรัตน์ อดีตส.ส.หลำยสมัย หำเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก ำแพงเพชร บริเวณ
ตลำดสดเทศบำลพรำนกระต่ำย โดยบรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก นำยสนธิรัตน์ นำยวรำเทพ และทีมงำน ต่ำงกระจำย
เดินโดยรอบพื้นที่ตลำดเพื่อแนะน ำตัวนำยเพชรภูมิผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมและน ำเสนอนโยบำยพรรคเพื่อให้ประชำชน
พิจำรณำลงคะแนนให้โดยมุ่งหวังให้พลังประชำรัฐจะมีส.สในสภำจ ำนวนมำกเพื่อไปผลักดันนโยบำยต่อไป ซึ่งก็ได้รับกำร
ตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกพ่อค้ำแม่ค้ำในตลำดและประชำชนที่สัญจรไปมำ เนื่องจำกนำยเพชรภูมินับเป็นคนรุ่นใหม่มีควำม
มุ่งมั่นในกำรท ำงำน นอกจำกนี้ทีมแกนน ำพพรรคพลังประชำรัฐน ำโดยนำยสนธิรัตน์ยังข้ึนรถปรำศรัยหำเสียงโดยรอบ
บริเวณใช่ช่วงเช้ำ ก่อนที่ในช่วงบ่ำยจะมีทีมพรรคพลังประชำรัฐจัดเวทีปรำศรัยย่อยอีก 5 จุด โดยแบ่งเป็น อ.ลำนกระบอื 
3 จุด และอ.พรำนกระต่ำย 2 จุด 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ แกนน ำพรรคพลังประชำรัฐน ำโดยนำยสนธิรัตน์ต่ำงมีควำมมั่นใจว่ำ นำยเพชรภูมิจะ
ชนะกำรเลือกตั้งซ่อม เนื่องจำกกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 พ.ต.ท.ไวพจน์ อดีตผู้สมัครพรรคพลังประชำรัฐ ชนะ
กำรเลือกตั้งด้วยคะแนน 34,000 เสียง มำกกว่ำพรรคเพื่อไทยอันดับสองที่ได้คะแนน 18,000 เสียง ซึ่งทิ้งห่ำงกว่ำ 
16,000 เสียง 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/133001 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/133001
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200215/009fb1960afbe8ecf05f53bb8e6f848b1c8b42050c405399172d0daae0b05880.jpg?itok=aW3eRb7f
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200215/7d4c4e2a713a9d392667ccae72a4bdf008f1e66a72085a79a05ffc752c2f605a.jpg?itok=jeAFkkIu
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เศรษฐกิจแย่ท้ังจังหวัด! "หญิงหน่อย"ขอชาวก าแพงเพชรกาเบอร์ 3 ช่วยแก้ 
วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 13.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 เวลำ 10.00 น. ที่วัดแก้วสุริย์ฉำย อ ำเภอลำนกระบือจังหวัดก ำแพงเพชร 
นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์หัวหน้ำพรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ุประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพื่อไทย นำย
ชวลิต วิชยสุทธ์ิ ส.ส.จังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ น ำนำยกัมพล ปัญกุล ผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
หมำยเลข 3 จำกพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หำเสียง ขอคะแนนจำกพี่น้องประชำชน ชำวก ำแพงเพชร ในกำรเลือกตั้งซ่อม
ส.ส.เขต 2 จังหวัดก ำแพงเพชร 
 นำยสมพงษ์และคุณหญิงสุดำรัตน์ ได้เดินขอคะแนนภำยในตลำดวัดแก้วสุริย์ฉำย ซึ่งระหว่ำงกำรหำเสียง 
ได้สอบถำมถึงปัญหำกำรค้ำขำย และเศรษฐกิจปำกท้อง ซึ่งพบว่ำกำรค้ำขำยเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก เนื่องจำกผู้ซื้อ
มีก ำลังในกำรจับจ่ำยน้อยลง คุณหญิงสุดำรัตน์ รวมถึงนำยสมพงษ์จึงได้กล่ำวให้ก ำลังใจ ในกำรต่อสู้กับปัญหำเศรษฐกิจ
ที่หนักหน่วงมำกขึ้นตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ  
 ขณะเดียวกันได้ตั้งค ำถำมไปยังพี่น้องประชำชนว่ำตลอด 6 ปีที่ผ่ำนมำ กินดีอยู่ดีมีควำมสุขนอนหลับ
สบำยดีหรือไม่ ถ้ำคิดว่ำตลอด 6 ปีมีควำมสุขดี และยังสำมำรถอยู่ต่อไปได้ ก็เป็นสิทธิที่พี่น้องจะเลือกผู้สมัครแบบเดิม 
แต่หำกพี่น้องเห็นว่ำวันน้ีต้องมีกำรเปลีย่นแปลง หลำกหลำยนโยบำยต้องได้รับกำรผลกัดันให้เห็นเป็นรปูธรรม ขอให้ช่วย
เลือกผู้สมัครหมำยเลข 3 จำกพรรคเพื่อไทย เข้ำไปติดตำมสิ่งที่ผู้มีอ ำนำจได้ให้ค ำมัน่สัญญำกับประชำชนไว้แต่ไม่สำมำรถ
ท ำได ้ 
 คุณหญิงสุดำรัตน์ได้เน้นย้ ำว่ำขอให้พี่น้องประชำชน "กำเปลี่ยนชีวิตเลือกเบอร์ 3" กำเข้ำไปเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ กำเอำคนคุณภำพ เข้ำไปตรวจสอบรัฐบำล เข้ำไปเป็นปำกเป็นเสียงแทนพี่น้องประชำชน"  
 ต่อมำนำยสมพงษ์ ให้สัมภำษณ์โดยเปิดเผยว่ำ  หลังเริ่มรณรงค์หำเสียงมำประมำณ 2 สัปดำห์ กระแสตอบ
รับที่มีให้พรรคเพื่อไทยเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมมั่นใจในศักยภำพ ของผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทยว่ำไม่เป็นรอง
ผู้สมัครของพรรคอื่นๆ แต่ห่วงเรื่องกำรท ำงำนทำงกำรเมืองที่เจ้ำของพื้นที่เดิมได้ย้ำยไปอยู่กับพรรคของผู้มีอ ำนำจ กำร
เลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำจึงท ำให้พรรคเพื่อไทยไม่สำมำรถเตรียมคนได้ทัน แต่กำรเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เพื่อไทยได้ หำรือและ
คัดเลือกผู้สมัคร จนได้ บุคลำกรที่มีคุณภำพ ท ำให้เช่ือมั่นว่ำจะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงในกำรเลือกตั้งครั้งนี้  
 
 
 
 

https://www.banmuang.co.th/home
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 ด้ำน คุณหญิงสุดำรัตน์ ให้สัมภำษณ์ ระบุว่ำ กระแสตอบรับของพรรคเพื่อไทยดีข้ึน ดีข้ึนเพรำะประชำชน
รู้สึกถึงควำมล ำบำก รำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ พรรครัฐบำลได้สัญญำไว้ในตอนหำเสียง ทั้งรำคำข้ำวรำคำอ้อย ไม่ไ ด้
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน 
 "รำคำสินค้ำเกษตรเหล่ำนี้ไม่สำมำรถท ำได้ตำมค ำมั่นสัญญำ เมื่อรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำกำรค้ำขำยจึง
เงียบไปทั้งตลำด เศรษฐกิจแย่ทั้งจังหวัด ทั้งต้องเจอกับสถำนกำรณ์ภัยแล้งเพิ่มเติมอีก น้ ำกินน้ ำใช้ ก็เริ่มประสบปัญหำ 
ขำดกำรเหลียวแลขำดกำรแก้ปัญหำอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งนโยบำยที่เคยสัญญำว่ำจะมำช่วยชำวบ้ำน โดยเฉพำะบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ บัตรผู้สูงอำยุ ก็ไม่มีประสิทธิภำพชำวบ้ำนจึงยำกเห็นกำรเปลี่ยนแปลง เขำรู้ว่ำถ้ำให้คนเดิมพรรคเดิม 
เศรษฐกิจก็จะแย่แบบนี้ควำมเป็นอยู่ของเขำก็จะถูกทอดทิ้งแบบนี้เขำจึงอยำกเห็นคนของพรรคเพื่อไทยเข้ำไปท ำหน้ำที่ 
อย่ำงน้อยเพื่อทวงสัญญำ และสิ่งที่ประชำชนควรได้รับกำรดูแลแก้ไข" คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำว 
 คุณหญิงสุดำรัตน์ระบุเพิ่มเติมว่ำ ผู้สมัครจำกพรรคเพื่อไทยมีประสบกำรณ์ท ำงำนท้องถ่ินมำถึง 17 ปีจึง
มองเห็นปัญหำและคลุกคลีกับกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งมีหลำยนโยบำย แก้ไขปัญหำในอดีตเมื่อครั้งรับต ำแหน่งกำรเมือง
ท้องถ่ิน ประชำชนจึงอยำกได้คนที่รู้ปัญหำมีประสบกำรณ์เข้ำไปแก้ไขดังนั้นคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยจึงดีข้ึน
ตำมล ำดับแม้จะไม่ใช้เจ้ำของพื้นที่ แต่ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีเพรำะประชำชนรู้สึกเบื่อหน่ำยอย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่
พรรคเพื่อไทยกังวลคือกำรใช้อ ำนำจรัฐ อ ำนำจเงิน  ซึ่งตรงกับค ำบอกเล่ำของประชำชนในพื้นที่ว่ำมีกำรใช้อ ำนำจเงิน
อ ำนำจรัฐอย่ำงไม่เกรงกลัวจึงฝำกถึงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ให้ลงมำตรวจสอบ 
 ขณะที่นำยกัมพล ระบุว่ำมีควำมมั่นใจเพิ่มขึ้นทุกวันเพรำะรู้และเข้ำใจปัญหำ โดยยอมรับว่ำมีควำมกังวล 
ว่ำบำงพรรคกำรเมืองจะใช้กลไกของภำครัฐเข้ำมำช่วยเหลือ แต่เมื่อประชำชน เข้ำใจ ถึงสถำนกำรณ์เหล่ำน้ีกลับมำเห็น
ใจเรำมำกข้ึน เช่นกำรถูกท ำลำยป้ำยหำเสียง 
 "ประชำชนเห็นยิ่งเห็นใจยิ่งสงสำรเรำ คิดว่ำไม่กังวล จึงขอฝำกพี่น้องประชำชนในเขตเลือกตั้งช่วยเป็นหู
เป็นตำ รักผมรักพรรคเพื่อไทย ช่วยเป็นหูเป็นตำ ในสิ่งที่บำงพรรคได้กระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง บอกมำทำงผู้น ำของ
ท่ำน หรือมำบอกกับผมโดยตรง"นำยกัมพลกล่ำว 
 ทั้งนี้ระหว่ำงกำรหำเสียง ขบวนหำเสียงของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชำรัฐ ได้เจอกันกลำงตลำด 
นำยวรำเทพ รัตนำกร แกนน ำจังหวัดก ำแพงเพชร พรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งเดินสำยช่วยนำยเพชรภูมิ อำภรณ์รัตน์ 
ผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐ หำเสียง เข้ำมำทักทำยและพูดคุยกับนำยสมพงษ์และคุณหญิงสุดำรัตน์ จำกนั้นทั้งสอง
พรรคจึงได้แยกย้ำยหำเสียงต่อ  
  
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/180426 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/180426
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วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 13.50 น. 
"สนธิรัตน์"เชื่อลูก"ไวพจน์"เข้าวินท้ิงเพ่ือไทย 1.6 หมื่น 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลำ 10.00 น. วันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 ที่จ.ก ำแพงเพชร ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยสนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ และรมว.พลังงำน พร้อมแกนน ำพรรค เช่น นำยวรำเทพ เทพรัตนำกร แกน
น ำพรรคกลุ่มภำคเหนือตอนล่ำง อดีตส.ส.และรัฐมนตรีหลำยสมัย ดร.พรรณสิริ กุลนำถศิริ สส. เขต 1 จังหวัดสุโขทัย 
และ นำยสมบัติ อ ำนำคะ สส. เขต 2 จังหวัดสระบุรี ร่วมเดินทำงลงพื้นที่ช่วยนำยเพชรภูมิ อำภรรัตน์ ผู้สมัครเลือกตั้ง
พรรคพลังประชำรัฐเบอร์ 1 บุตรชำยพ.ต.ท.ไวพจน์ อำภรรัตน์ อดีตส.ส.หลำยสมัย หำเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.
ก ำแพงเพชร บริเวณตลำดสดเทศบำลพรำนกระต่ำย 
 โดยบรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก นำยสนธิรัตน์ นำยวรำเทพ และทีมงำน ต่ำงกระจำยเดินโดยรอบพื้นที่
ตลำดเพื่อแนะน ำตัวนำยเพชรภูมิผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมและน ำเสนอนโยบำยพรรคเพื่อให้ประชำชนพิจำรณำลงคะแนนให้
โดยมุ่งหวังให้พลังประชำรัฐจะมีส.สในสภำจ ำนวนมำกเพื่อไปผลักดันนโยบำยต่อไป ซึ่งก็ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี
จำกพ่อค้ำแม่ค้ำในตลำดและประชำชนที่สัญจรไปมำ เนื่องจำกนำยเพชรภูมินับเป็นคนรุ่นใหม่มีควำมมุ่งมั่นในกำร
ท ำงำน นอกจำกนี้ทีมแกนน ำพพรรคพลังประชำรัฐน ำโดยนำยสนธิรัตน์ยังขึ้นรถปรำศรัยหำเสียงโดยรอบบริเวณใช่ช่วง
เช้ำ ก่อนที่ในช่วงบ่ำยจะมีทีมพรรคพลังประชำรัฐจดัเวทีปรำศรัยย่อยอีก 5 จุด โดยแบ่งเป็น อ.ลำนกระบือ 3 จุด และอ.
พรำนกระต่ำย 2 จุด  
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ แกนน ำพรรคพลังประชำรัฐน ำโดยนำยสนธิรัตน์ต่ำงมีควำมมั่นใจว่ำ นำยเพชรภูมิจะ
ชนะกำรเลือกตั้งซ่อม เนื่องจำกกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 พ.ต.ท.ไวพจน์ อดีตผู้สมัครพรรคพลังประชำรัฐ ชนะ
กำรเลือกตั้งด้วยคะแนน 34,000 เสียง มำกกว่ำพรรคเพื่อไทยอันดับสองที่ได้คะแนน 18,000 เสียง ซึ่งทิ้งห่ำงกว่ำ 
16,000 เสียง 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/180433 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/180433
https://www.banmuang.co.th/home
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15 ก.พ. 2563 15:35 น. 
สนธิรัตน์ ควง วราเทพ ช่วย "ลูกไวพจน์" หาเสียงเลือกต้ังซ่อม ก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
"สนธิรัตน์" ควง "วราเทพ" พร้อมทีม ส.ส.พปชร. บุกก าแพงเพชร ตีป๊ีบ ตระเวนหาเสียง เลือกต้ังซ่อม เขตสอง 23 
ก.พ.น้ี 5 จุด เชื่อ "ลูกไวพจน์" เข้าวิน โว หวังท้ิงเพ่ือไทย 1.6 หมื่น 
 เมื่อเวลำ 10.00 น. วันที่ 15 ก.พ. ที่ จ.ก ำแพงเพชร ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ และรมว.พลังงำน พร้อมแกนน ำพรรค เช่น นำยวรำเทพ รัตนำกร แกนน ำพรรคกลุ่ม
ภำคเหนือตอนล่ำง อดีต ส.ส.และรัฐมนตรีหลำยสมัย ดร.พรรณสิริ กุลนำถศิริ ส.ส. เขต 1 จังหวัดสุโขทัย และ นำย
สมบัติ อ ำนำคะ ส.ส. เขต 2 จังหวัดสระบุรี ร่วมเดินทำงลงพื้นที่ช่วย นำยเพชรภูมิ อำภรรัตน์ ผู้สมัครเลือกตั้งพรรคพลงั
ประชำรัฐ บุตรชำยพ.ต.ท.ไวพจน์ อำภรรัตน์ อดีต ส.ส.หลำยสมัย หำเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก ำแพงเพชร บริเวณ
ตลำดสดเทศบำลพรำนกระต่ำย 
 โดยบรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก นำยสนธิรัตน์ นำยวรำเทพ และทีมงำน ต่ำงกระจำยเดินโดยรอบพื้นที่
ตลำด เพื่อแนะน ำตัวนำยเพชรภูมิ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมและน ำเสนอนโยบำยพรรคเพื่อให้ประชำชนพิจำรณำลงคะแนน
ให้โดยมุ่งหวังให้พลังประชำรัฐ จะมีส.ส.ในสภำจ ำนวนมำกเพื่อไปผลักดันนโยบำยต่อไป ซึ่งก็ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำง
ดี จำกพ่อค้ำแม่ค้ำในตลำดและประชำชน ที่สัญจรไปมำ เนื่องจำกนำยเพชรภูมิ นับเป็นคนรุ่นใหม่มีควำมมุ่งมั่นในกำร
ท ำงำน นอกจำกนี้ทีมแกนน ำพรรคพลังประชำรัฐ น ำโดยนำยสนธิรัตน์ ยังขึ้นรถปรำศรัยหำเสียงโดยรอบบริเวณในช่วง
เช้ำ ก่อนที่ในช่วงบ่ำยจะมีทีมพรรคพลังประชำรัฐจดัเวทีปรำศรัยย่อยอีก 5 จุด โดยแบ่งเป็น อ.ลำนกระบือ 3 จุด และอ.
พรำนกระต่ำย 2 จุด 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ แกนน ำพรรคพลังประชำรัฐ น ำโดยนำยสนธิรัตน์ ต่ำงมีควำมมั่นใจว่ำ นำยเพชรภูมิ จะ
ชนะกำรเลอืกตั้งซ่อม เนื่องจำกกำรเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 พ.ต.ท.ไวพจน์ อดีตผู้สมัครพรรคพลังประชำรัฐ ชนะ
กำรเลือกตั้งด้วยคะแนน 34,000 เสียง มำกกว่ำพรรคเพื่อไทยอันดับสอง ที่ได้คะแนน 18,000 เสียง ซึ่งทิ้งห่ำงกว่ำ 
16,000 เสียง  
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1772201 
ฐำนเศรษฐกิจ : https://www.thansettakij.com/content/politics 
กรุงเทพธุรกิจ : https://www.thebangkokinsight.com/291591/ 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1772201
https://www.thansettakij.com/content/politics
https://www.thebangkokinsight.com/291591/
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สนธิรัตน์ควงวราเทพตีป๊ีบเลือกซ่อมก าแพงเพชร เชื่อลูกไวพจน์เข้าวิน ท้ิงเพ่ือไทย 1.6 หมื่น  
15 กุมภำพันธ์ 2020 เวลำ 16:54  
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลำ 10.00 น. วันที่ 15 ก.พ. ที่จ.ก ำแพงเพชร ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขำธิกำร
พรรคพลังประชำรัฐ และรมว.พลังงำน พร้อมแกนน ำพรรค เช่น นำยวรำเทพ เทพรัตนำกร แกนน ำพรรคกลุ่มภำคเหนือ
ตอนล่ำง อดีตส.ส.และรัฐมนตรีหลำยสมัย ดร.พรรณสิริ กุลนำถศิริ สส. เขต 1 จังหวัดสุโขทัย และ นำยสมบัติ อ ำนำคะ สส. 
เขต 2 จังหวัดสระบุรี ร่วมเดินทำงลงพื้นที่ช่วยนำยเพชรภูมิ อำภรรัตน์ ผู้สมัครเลือกตั้งพรรคพลังประชำรัฐเบอร์ 1 บุตรชำย
พ.ต.ท.ไวพจน์ อำภรรัตน์ อดีตส.ส.หลำยสมัย หำเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จ.ก ำแพงเพชร บริเวณตลำดสดเทศบำลพรำน
กระต่ำย 
 โดยบรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก นำยสนธิรัตน์ นำยวรำเทพ และทีมงำน ต่ำงกระจำยเดินโดยรอบพื้นที่ตลำด
เพื่อแนะน ำตัวนำยเพชรภูมิผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมและน ำเสนอนโยบำยพรรคเพื่อให้ประชำชนพิจำรณำลงคะแนนให้โดยมุ่งหวัง
ให้พลังประชำรัฐจ ะมีส.สในสภำจ ำนวนมำกเพือ่ไปผลกัดันนโยบำยต่อไป ซึ่งก็ได้รับกำรตอบรบัเป็นอย่ำงดีจำกพ่อค้ำแม่ค้ำใน
ตลำดและประชำชนที่สัญจรไปมำ เนื่องจำกนำยเพชรภูมินับเป็นคนรุ่นใหม่มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน นอกจำกนี้ทีมแกนน ำ
พพรรคพลังประชำรัฐน ำโดยนำยสนธิรัตน์ยังข้ึนรถปรำศรัยหำเสียงโดยรอบบรเิวณใช่ช่วงเช้ำ ก่อนที่ในช่วงบ่ำยจะมีทีมพรรค
พลังประชำรัฐจัดเวทีปรำศรัยย่อยอีก 5 จุด โดยแบ่งเป็น อ.ลำนกระบือ 3 จุด และอ.พรำนกระต่ำย 2 จุด  
  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ แกนน ำพรรคพลังประชำรัฐน ำโดยนำยสนธิรัตน์ต่ำงมีควำมมั่นใจว่ำ นำยเพชรภูมิจะชนะ
กำรเลือกตั้งซ่อม เนื่องจำกกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 พ.ต.ท.ไวพจน์ อดีตผู้สมัครพรรคพลังประชำรัฐ ชนะกำรเลือกตัง้
ด้วยคะแนน 34,000 เสียง มำกกว่ำพรรคเพื่อไทยอันดับสองที่ได้คะแนน 18,000 เสียง ซึ่งทิ้งห่ำงกว่ำ 16,000 เสียง  
 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6581?utm_source=homepage&utm_medium
=internal_referral&utm_campaign=image_news 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/6581?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=image_news
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6581?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=image_news
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ลุยโค้งสุดท้าย 2 พรรคใหญ่ ลงพ้ืนท่ี ช่วยผู้สมัครซ่อมเขต 2 
15 กุมภำพันธ์ 2563 - 16:09 น.  
 
 
 
 
 
  
                     
  วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563 11.00 น.บรรยำกำศกำรหำเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 พื้นที่จังหวัดก ำแพงเพชร
เป็นไปอย่ำงคึกคักในช่วงเช้ำของวันนี้ที่ตลำดนัด วัดแก้วสุริยฉำย ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัด
ก ำแพงเพชร แกนน ำพรรคเพื่อไทยและแกนน ำพรรคพลังประชำรัฐ ในเช้ำวันนี้ตั้งหำเสียงในพื้นที่เดียวกัน โดยมีรถติด
เครื่องขยำยเสียงของทั้ง 2 พรรคขับวนเปิดเสียงประชำสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้ง โดยพรรคเพื่อไทยและแกนน ำนำย
สมพงษ์อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพื่อไทยและคุณหญิงสุดำรัตน์เกยุรำพันธ์ุ ประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคเพื่อ
ไทย น ำทีมออกเดิน หำเสียงให้กับนำยก ำพล ปัจกุล ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเบอร์ 3 เป็นอดีตรองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดก ำแพงเพชรหลำยสมัย พำกันเดินหำเสียงภำยในตลำดนัดพร้อมแจกบัตรแนะน ำผู้สมัครรับเลือกตั้ง หญิง
หน่อยขอให้พี่น้องประชำชนสนับสนุนพรรคเพื่อไทย เข้ำไปแก้จนให้กลับคนยำกคนจนที่ขณะนี้ ยิ่งจนหนักลงไปทุกที 
บรรยำกำศกำรหำเสียงของพรรคเพื่อไทยได้รับกำรต้อนรับจำกพี่น้องที่มำจับจ่ำยซื้อหำอำหำรและบรรดำพ่อค้ำแม่ค้ำที่
เป็นขวัญใจของพรรคเพื่อไทย ตั้งสวมกอดและขอเซลฟี่ภำพไว้เป็นที่ระลึก ก่อนที่หญิงหน่อยจะไปที่ร้ำนขำยขนมถังแตก 
และซื้อไปรับประทำน พร้อมชูธงปักหลักพรรคเพื่อไทยในเขตอ ำเภอลำนกระบือ รหัสได้รับเลือกตั้งช่ือขนมถังแตกจะ
เปลี่ยนเป็น ช่ือขนมกระเป๋ำตุง ซึ่งนับเป็นกำรลงพื้นที่หำเสียงครั้งที่สองของพรรคเพื่อไทยโดยมีแกนน ำพรรคเพื่อไทยลง
มำช่วยผู้สมัครในเขตเลือกตั้งซ่อมก ำแพงเพชรเขต 2 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/417043 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.youtube.com/watch?v=a3Iz6UlMXDg&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/local/417043
https://www.youtube.com/watch?v=a3Iz6UlMXDg&feature=youtu.be
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‘ธนาธร’ ขอบคุณ 1.4 หมื่นลงชื่อ #คัดค้านยุบอนาคตใหม่ 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ  นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ (อนค.) โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุก๊
ส่วนตัวว่ำ ผมขอขอบคุณนักวิชำกำร นักคิด นักเขียน ศิลปิน นักศึกษำ นักธุรกิจ ผู้น ำแรงงำน นักสิทธิมนุษยชน 
นักพัฒนำเอกชน กลุ่มชำติพันธ์ุ และผู้คนจ ำนวนมำก ที่ร่วมลงช่ือในจดหมำยเปิดผนึก 
“เปิดพื้นที่ทำงกำรเมืองให้ทุกฝ่ำย ลงช่ือคัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่” 
http://chng.it/xcHGF548fJ 
 ผมเข้ำใจว่ำหลำยท่ำนที่ร่วมลงช่ือคงไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคอนำคตใหม่ในทุกเรื่อง แต่ที่ร่วมลงช่ือก็เพรำะ
เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดพื้นที่ทำงกำรเมืองให้แก่ทุกควำมคิด ทุกอุดมกำรณ์ ได้แข่งขันกันภ ำยใต้ระบอบ
ประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ 
 กำรเอำชนะกันโดยกำรตัดคู่แข่งออกจำกสนำมกำรเมืองนั้นไม่ยั่งยืน รังแต่จะสร้ำงปมควำมขัดแย้งให้ร้ำว
ลึกในสังคม 
โปรดรับค ำขอบคุณจำกผมและสมำชิกพรรคอนำคตใหม่อีกครั้ง 
"ด้วยใจจริง" 
ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับแคมเปญ #คัดค้ำนยุบอนำคตใหม่ จัดสร้ำงข้ึนโดยนำยชำญวิทย์ เกษตรศิริ 
อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ นักวิชำกำรช่ือดัง  ซึ่งเริ่มเปิดให้ลงช่ือตั้งแต่วันที่ 14 กุมภำพันธ์ โดยยอดล่ำสุด
สุดเวลำ 16.58 วันที่ 15 ก.พ. 2563 มีผู้ร่วมลงช่ือ 14,108 รำย 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1975411 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1975411
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'ธนาธร'โพสต์ขอบคุณ ยอดค้านยุบอนค.ทะลุ1.5หมื่นชื่อ 
ยอดลงชื่อค้านยุบอนาคตใหม่ทะลุ 1.5 หมื่น "ธนาธร" โพสต์ขอบคุณเปิดพ้ืนท่ีทางการเมืองทุกความคิด-อุดมการณ์ 
เสำร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 17.25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  15 ก.พ. ในช่วงเย็น จำกกรณีมีกำรรณรงค์ร่วมลงช่ือ คัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ โดยมี
บุคคลผู้มีช่ือเสียงจำกหลำกหลำยวงกำรกว่ำ 150 คน ลงช่ือในเบื้องต้นนั้น  ล่ำสุดมีผู้ร่วมลงช่ือกว่ำ 1.5 หมื่นคนแล้ว 
โดยนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณผู้ร่วมลงช่ือดังกล่ำว โดยระบุว่ำ "ผม
ขอขอบคุณนักวิชำกำร นักคิด นักเขียน ศิลปิน นักศึกษำ นักธุรกิจ ผู้น ำแรงงำน นักสิทธิมนุษยชน นักพัฒนำเอกชน กลุ่ม
ชำติพันธ์ุ และผู้คนจ ำนวนมำก ที่ร่วมลงช่ือในจดหมำยเปิดผนึก 'เปิดพื้นที่ทำงกำรเมืองให้ทุกฝ่ำย ลงช่ือคัดค้ำนกำรยุบ
พรรคอนำคตใหม่' 
 ผมเข้ำใจว่ำหลำยท่ำนที่ร่วมลงช่ือคงไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคอนำคตใหม่ในทุกเรื่อง แต่ที่ร่วมลงช่ือก็เพรำะ
เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดพื้นที่ทำงกำรเมืองให้แก่ทุกควำมคิด ทุกอุดมกำรณ์ ได้แข่งขันกันภำยใต้ระบอบ
ประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ กำรเอำชนะกันโดยกำรตัดคู่แข่งออกจำกสนำมกำรเมืองนั้นไม่ยั่งยืน รังแต่จะสร้ำงปมควำม
ขัดแย้งให้ร้ำวลึกในสังคม โปรดรับค ำขอบคุณจำกผมและสมำชิกพรรคอนำคตใหม่อีกครั้ง ด้วยใจจริง" 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/757731 
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15 กุมภำพันธ์ 2563  
เปิด! 3 แนวทาง 'อนาคตใหม่' คดีชี้ชะตาการเมืองไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักวิชาการชี้คดีเงินกู้อนาคตใหม่ออกได้ 3 ทาง ยุบ-ยกค าร้อง ไม่ยุบ-ตัดสิทธิกรรมการบริหารหรือไม่ก็รอดท้ังหมด 
ด้านประธาน กกต. รอเชือดอีกคดีอาญา “ธนาธร” ถือหุ้นสื่อ 
 ควำมคืบหน้ำกรณีศำลรัฐธรรมนูญนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ ในคดีเงินกู้พรรคในวันที่ 21 
กุมภำพันธ์นี้ ล่ำสุด นำยยอดพล เทพสิทธำ อำจำรย์ประจ ำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ให้ควำมเห็นส่วนตัวแก่
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (15 ก.พ.) ว่ำ ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคดีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่น่ำจะออกมำใน
แนวทำงใดแนวทำงหนึ่งในสำมแนวทำง ดังนี้ 
 1.วินิจฉัยยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมกำรบริหำรพรรค โดยศำลรัฐธรรมนูญอำจเห็นว่ำพรรค
กำรเมืองไม่สำมำรถกู้เงินได้ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง เนื่องจำกกฎหมำย
ไม่ได้ให้อ ำนำจแก่พรรคกำรเมืองเอำไว้ 
 2.วินิจฉัยไม่ยุบพรรคแต่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเฉพำะกรรมกำรบริหำรพรรค  โดยเล็งเห็นว่ำกำรกู้เงินเป็น
ควำมผิดเฉพำะตัวของกรรมกำรบริหำรพรรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่ำนั้น ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องลงโทษถึงข้ันยุบพรรคแต่อย่ำงใด 
หรือ 
 3.วินิจฉัยไม่ยุบพรรคและไม่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมกำรบริหำรพรรค  เนื่องจำกศำลรัฐธรรมนูญ
อำจมีควำมเห็นว่ำกำรกู้เงินไม่ได้เป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย 
นำยยอดพล กล่ำวว่ำ ประเด็นส ำคัญของคดีนี้อยู่ที่ว่ำพรรคกำรเมืองมีอ ำนำจกู้เงินมำใช้ด ำเนินกิจกรรมของพรรคได้
หรือไม่ ซึ่งส่วนตัวมองว่ำ ไม่ว่ำจะตีควำมสถำนะของพรรคกำรเมืองในทำงเอกชนหรอืในทำงมหำชน พรรคกำรเมืองย่อม
สำมำรถกู้เงินได้ เพียงแต่ต้องมีเงื่อนไขว่ำเงินที่กู้มำน้ันน ำมำใช้ส ำหรับกิจกรรมของพรรคกำรเมืองผู้กู้อย่ำงแท้จริง ไม่ใช่
เป็นกำรกู้เงินเพื่อบังหน้ำให้แก่นำยทุนที่เข้ำมำครอบง ำพรรคกำรเมือง 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866439 
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15 กุมภำพันธ์ 2563  
เริ่มแล้ว ! เคลื่อนไหว #คัดค้านยุบอนาคตใหม่ 
"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" เปิดแคมเปญล่ารายชื่อบนออนไลน์ # 
 
 
 
 
 
 
 
คัดค้ำนยุบอนำคตใหม่ ช้ีช่วยกันหยุดกำรท ำลำยล้ำงทำงกำรเมือง เพรำะสุดท้ำยจะไม่เหลืออะไรนอกจำกควำมพัง 
ประเทศไทยต้องไปข้ำงหน้ำ 
กำรเมืองต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ำย 
ร่วมลงช่ือ #คัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่ 
ฟังก่อน! 
เรำไม่ได้บอกว่ำพรรคอนำคตใหม่ดีงำมสมบูรณ์แบบจนทุกคนต้องลุกขึ้นมำเป็นปำกเป็นเสียงต่อสู้ให้ 
สิ่งที่ก ำลังจะบอกก็คือ ไม่ว่ำเรำจะมีควำมเช่ือแบบไหนก็ตำม จะมีคนที่เช่ือไม่เหมือนเรำอยู่ร่วมสังคมเดียวกันเสมอ ไม่มี
วันหำยไป  
กำรลงช่ือครั้งนี้ เป้ำหมำยคือ กำรปกป้องวันน้ีและอนำคตของประเทศไทย 
กำรเมืองที่ดีควรเป็นระบบที่เปิดให้ทุกฝ่ำยเข้ำมำต่อสู้แข่งขันกันได้อย่ำงเสรีเป็นธรรม โดยมีประชำชนเป็นผู้ตัดสิน ส่วน
กำรมุ่งก ำจัดกลุ่มกำรเมืองใดๆ ให้สิ้นซำกนั้น มีแต่จะท ำให้สังคมตึงเครียดรอวันระเบิด 
ช่วยกันหยุดกำรท ำลำยล้ำงทำงกำรเมืองครั้งใหม่ที่จะไม่เหลืออะไรนอกจำกควำมพัง..  
ควำมสงบจบที่อยู่ร่วมกัน 
ทำงออกที่ดีที่สุดคือกำรเปิดพื้นที่ทำงกำรเมืองให้กว้ำงที่สุด สนับสนุนให้พรรคกำรเมืองของประชำชนเข้มแข็ง 
เลิกคิดเสียทีว่ำ กำรยุบพรรคกำรเมืองหรือตัดสิทธ์ิทำงกำรเมืองของคนที่คิดไม่เหมือนเรำจะน ำไปสู่ควำมสงบในสังคม 
ที่ผ่ำนมำมีควำมพยำยำมในกำรหยุดย้ังหรือท ำลำยพรรคอนำคตใหม่อยู่จริง โดยผู้มีอ ำนำจไม่สนใจถึงรำคำที่สังคมไทย
จะต้องร่วมกันจ่ำย 
ประชำชนและประเทศไทยบอบช้ ำมำมำกพอแล้ว พอกันทีกับกำรกดทับเสียงของควำมเปลี่ยนแปลง อ ำนำจกำรตัดสิน
ปัจจุบันและอนำคตต้องอยู่ในมือประชำชนอย่ำงเรำ ไม่ใช่อยู่ที่คนเพียงหยิบมือ 
นี่เป็นโอกำสที่เรำจะได้ยืนยันสิทธิอันชอบธรรมนั้น 
ร่วมกันลงช่ือ เพื่อพำกำรเมืองไทยไปข้ำงหน้ำ\หยุดควำมพัง ยับยั้งควำมขัดแย้ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866442 
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วันที่ 15 ก.พ. 2563 
รวมการเมือง 7HD เห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.งบ 63 แบบทุลักทุเล 
 
 
 
 
 
 
 
 แม้ว่ำเมื่อวำนนี้สภำผู้แทนรำษฎร จะผ่ำนควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2563 วำระ 2 และ 3 ไปแบบทุลักทุเล จำกปัญหำองค์ประชุมไม่ครบในมำตรำ 6 จนต้องไล่ลงมติใหม่หมด แต่สุดท้ำยก็
ผ่ำนไปได้ด้วยดี 
 วันนี้ วุฒิสภำรับไม้ต่อประชุมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบด้วยมติ 215 ต่อ 0 งดออกเสียง 6 โดย ใช้เวลำ
เพียงแค่ 1 ช่ัวโมง 10 นำทีเท่ำนั้น ต่อจำกนี้จะส่งให้นำยกรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องเก็บร่ำงกฎหมำยน้ีไว้อีก 3 วัน จึงจะน ำข้ึน
ทูลเกล้ำทูลกระหม่อมต่อไป และคำดว่ำน่ำจะเบิกจ่ำยงบประมำณปี 63 กันได้ภำยในต้นเดือนมีนำคมนี้  
ส่วนใครที่รอควำมชัดเจนเรื่องเสียบบัตรแทนกันอันเป็นสำเหตุที่ท ำให้ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2563 สะดุด 
 วันน้ีมีกำรเปิดเผยผลสอบ นำงนำที รัชกิจประกำร สส.บัญชีรำยช่ือ พรรคภูมิใจไทย ออกมำแล้ว ชัดเลยว่ำ
ตัวไม่อยู่แต่มีคนเสียบบัตรแทนให้ 
 โดยผลกำรตรวจสอบของสภำผู้แทนรำษฎรที่ขอข้อมูลไปยังส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง พบว่ำ นำงนำที
เดินทำงไปถึงด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเวลำ 15.28 น. ของวันที่ 11 มกรำคม แต่กลับลงมติมำตรำ 48 ว่ำด้วยแผนงำน
บูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำคในเวลำ 15.19 น. และมำตรำ 49 ว่ำด้วยแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐำนรำกในเวลำ 15.46 น. ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ 
ออกมำเปิดเผยก่อนหน้ำนี้ แต่ยังไม่มีกำรระบุว่ำจะมีบทลงโทษ 2 สส.ภูมิใจไทยที่ตัวไม่อยู่แต่มีคนเสียบบัตรแทนอย่ำงไร 
ทั้งกรณี นำยฉลอง เทอดวีระพงษ์ และนำงนำที อย่ำงไร 
 ส่วน สส.คนอื่นที่มีพัวพันกับกำรเสียบบัตรแทนกัน ก็ใช่ว่ำจะรอด เพรำะ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำ 
มอบหมำยให้คณะกรรมำธิกำรกิจกำรสภำตรวจสอบในทุกกรณีแล้ว โดยจำกกำรรวบรวมข้อมูลของช่อง 7HD พบว่ำมี 
สส.เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมด 9 คน โดย 8 คนเป็นกำรลงมติร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2563 
ส่วนอีก 1 คนเป็นกำรลงมติร่ำงกฎหมำยอื่น 
 ขณะที่วันนี้ พรรคอนำคตใหม่น ำทีมโดย นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค เริ่มลั่นกลองรบ เปิด
ปฏิบัติกำรโปรเจกต์ “พินอคคีโอ” เตรียม 16 ขุนพล ไว้น็อก นำยกฯ และ 5 รัฐมนตรี โดยประกำศกระชำกหน้ำกำกพิ
นอคคีโอ ซึ่งเปรียบเทียบว่ำเป็นนำยกรัฐมนตรีให้ประชำชนเห็นถึงควำมล้มเหลวตลอดกว่ำ 6 ปีที่ผ่ำนมำ ใน 5 ด้ำนคือ 
กำรบริหำรเศรษฐกิจผิดพลำด เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและกลุ่มที่ใกล้ชิด ก ำหนดนโยบำยที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ 
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ประเทศ ปัญหำด้ำนควำมมั่นคงมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และขำดคุณสมบัติและจริยธรรมที่เหมำะสมในกำรด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
 ขณะที่ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี หนึ่งในรัฐมนตรีที่ตกเป็นเป้ำในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครัง้
นี้ เปิดเผยว่ำ ในกำรประชุม ครม.วันที่ 18 กุมภำพันธ์นี้ วิปรัฐบำลจะรำยงำนควำมพร้อมรับมือกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 
แต่ยังอุบไต๋ไม่บอกว่ำจะไปร่วมวง สส.รัฐบำลเก็บตัวติวเข้มที่พัทยำด้วยหรือไม่ 
 ปิดท้ำยกันที่พรรคกำรเมืองใหม่ของ นำยกรณ์ จำติกวณิช ไปจดทะเบียนตั้งพรรคแล้ว ใช้ช่ือว่ำ พรรค 
"กล้ำ" พร้อมสโลแกน "เรำมำเพื่อลงมือท ำ" 
 โดยหลังยื่นใบลำออกจำกพรรคประชำธิปัตย์ได้ 1 เดือน ใช้เวลำรับฟังเสียงประชำชนที่ช่วยกันต้ังช่ือพรรค
ผ่ำนเฟซบุ๊กมำมำกกว่ำ 120 ,000 ช่ือ นำยกรณ์และทีมงำนก็ตกผลึกเลือกช่ือ "กล้ำ" และสัญลักษณ์มือชูก ำปั้น มำ
ขับเคลื่อนทำงกำรเมือง โดยยื่นจดทะเบียนตั้งพรรคกับ กกต.ไปเมื่อช่วงเช้ำที่ผ่ำนมำ 
ในวันเดียวกันนำยกรณ์ยังปล่อยคลิปเชิญชวนประชำชน ลุกขึ้นมำกล้ำเปลี่ยนแปลงประเทศไปกับพรรค "กล้ำ" พร้อมติด
แฮชแทค "เรำมำเพื่อลงมือท ำ" 
 ด้ำนพรรคอนำคตใหม่ส่งตัวแทนไปยื่นเรื่องให้ กกต.เอำผิดนำยกรัฐมนตรี จำกกรณีข้ึนเวทีพรรคพลัง
ประชำรัฐ ช่วงก่อนกำรเลือกตั้งวันที่ 24 มีนำคม แต่ไม่ปรำศรัยเอำแต่ร้องเพลง เข้ำข่ำยจัดมหรสพ 
 ขณะที่ นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. ก็เร่งท ำส ำนวนด ำเนินคดีอำญำกับนำยธนำธร กรณีถือ
หุ้นสื่อรู้ว่ำไม่มีสิทธิยังลงสมัคร สส. ส่วนกำรด ำเนินคดีกับ 7 พรรคกำรเมืองที่มีพฤติกรรมกู้เงินเหมือนกันน้ัน ต้องรอฟัง
ค ำวินิจฉัยปมเงินกู้ 191 ล้ำน ของพรรคอนำคตใหม่ในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ก่อน 
 
 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/394860 
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 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในเว็บไซต์ www.change.org มีกำรรณรงค์ร่วมลงช่ือ 
คัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ โดยกว่ำ 150 รำยช่ือเบื้องต้นที่ร่วมลงช่ือ ล้วนเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงจำกหลำกหลำย
วงกำร อำทิ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญำชนสยำม, ชำญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, นิธิ เอียวศ
รีวงศ์ นักวิชำกำร, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตคณบดีคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ , โคทม อำรียำ อดีต
กรรมกำรกำรเลอืกตั้ง, บรรยง พงษ์พำนิช ผู้บริหำร, ปรีดำ เตียสุวรรณ์ นักธุรกิจ, "ครูยุ่น" มนตรี สินทวิชัย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
คุ้มครองเด็ก, วันชัย ตันติวิทยำพิทักษ์ นักเขียน สื่อมวลชนและนักสิ่งแวดล้อม , ดวงฤทธ์ิ บุนนำค สถำปนิกและนัก
ออกแบบ, ทิชำ ณ นคร นักสิทธิเด็ก เยำวชน และสตรี , บรรจง นะแส นำยกสมำคมรักษ์ทะเลไทย, พนัส ไทยล้วน 
ประธำนสภำองค์กำรลูกจ้ำงแห่งชำติ, วีรพร นิติประภำ นักเขียนรำงวัลซีไรท์ 2 สมัย, "ต้อม" ยุทธเลิศ สิปปภำค ผู้ก ำกับ
ภำพยนตร์, "มะเดี่ยว" ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผู้ก ำกับภำพยนตร์, "มดด ำ" คชำภำ ตันเจริญ พิธีกร, "ฟ้ำใส" อรจิรำ แก้ว
สว่ำง ดำรำนักแสดง "จิ๊บ" ปกฉัตร เทียมชัย ดำรำนักแสดง เป็นต้น 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ แคมเปญรณรงค์ดังกล่ำวระบุตอนหนึ่งว่ำ "ประเทศไทยต้องไปข้ำงหน้ำ กำรเมืองต้อง
เปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ำย ร่วมลงช่ือ #คัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่ ฟังก่อน! เรำไม่ได้บอกว่ำพรรคอนำคตใหม่ดีงำมสมบูรณ์
แบบจนทุกคนต้องลุกขึ้นมำเป็นปำกเป็นเสียงต่อสู้ให้ สิ่งที่ก ำลังจะบอกก็คือ ไม่ว่ำเรำจะมีควำมเช่ือแบบไหนก็ตำม จะมี
คนที่เช่ือไม่เหมือนเรำอยู่ร่วมสังคมเดียวกันเสมอ ไม่มีวันหำยไป กำรลงช่ือครั้งนี้ เป้ำหมำยคือ กำรปกป้องวันนี้และ
อนำคตของประเทศไทย กำรเมืองที่ดีควรเป็นระบบที่เปิดให้ทุกฝ่ำยเข้ำมำต่อสู้แข่งขันกันได้อย่ำงเสรีเป็นธรรม โดยมี
ประชำชนเป็นผู้ตัดสิน ส่วนกำรมุ่งก ำจัดกลุ่มกำรเมืองใดๆ ให้สิ้นซำกนั้น มีแต่จะท ำให้สังคมตึงเครียดรอวันระเบิด 
ช่วยกันหยุดกำรท ำลำยล้ำงทำงกำรเมืองครั้งใหม่ที่จะไม่เหลืออะไรนอกจำกควำมพัง ควำมสงบจบที่อยู่ร่วมกัน ทำงออก
ที่ดีที่สุดคือกำรเปิดพื้นที่ทำงกำรเมืองให้กว้ำงที่สุด สนับสนุนให้พรรคกำรเมืองของประชำชนเข้มแข็ง เลิกคิดเสียทีว่ำ 
กำรยุบพรรคกำรเมืองหรือตัดสิทธิทำงกำรเมืองของคนที่คิดไม่เหมือนเรำจะน ำไปสู่ควำมสงบในสังคม" 
 นำยชำญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 1 ในผู้ร่วมลงช่ือ กล่ำวว่ำ ที่ตนร่วมลง
ช่ือรณรงค์คัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ เพรำะเห็นด้วยกับหลักกำรของกำรรณรงค์ครั้งนี้ และที่ส ำคัญคือ เห็นว่ำไม่
ควรต้องมีพรรคกำรเมืองใดต้องถูกยุบ กำรยุบพรรคอะไรก็ตำมไม่ควรเกิดข้ึน เรำต้องปล่อยให้พรรคกำรเมืองเติบโต 
พรรคกำรเมืองจะดีจะช่ัวอย่ำงไรประชำชนจะเป็นคนตัดสินเอง ถ้ำประชำชนไม่เลือก วันหนึ่งพรรคนั้นก็อยู่ไม่ได้และก็
ยุบหำยไปเอง ไม่ใช่อย่ำงที่เป็นอยู่นี้ที่ให้คนเพียงไม่กี่คน ซึ่งหลำยคนก็รู้ว่ำเป็นอย่ำงไรมำตัดสิน ถำมว่ำเขำเป็นตัวแทน
ของอะไร ถูกตั้งข้ึนมำ อุปโลกน์ข้ึนมำ ดูไปแล้วก็เหมือนจะกลำยเป็นตัวแทนของอ ำนำจรฐั เพรำะไม่ได้มีฉันทำมติของคน
ในประเทศนี้เลย ทั้งที่โดยจุดก ำเนิดตั้งต้นขององค์กรอิสระ โดยหลักคิดและนโยบำยนั้นต้องยอมรับว่ำดีมำกๆ มำจำก
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 แต่ตอนน้ีเหมือนกลำยพันธ์ุไปหมดแล้ว ซึ่งในะระยะยำวตนเห็นว่ำจะไม่เป็นผลดีอย่ำงแน่นอน  
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/ภป-ยุบพรรคอนค.jpg
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เพรำะหำกมีใครแหลมขึ้นมำหน่อยก็จะถูกก ำจัด ประชำธิปไตยจะถูกท ำให้เหมือนเล่นปำหี่ กำรยุบพรรคตนเห็นว่ำเป็น
ปฏิบัติกำรที่มันต่อต้ำนประชำธิปไตย 
 "กำรเกิดข้ึนของพรรคอนำคตใหม่เป็นเรื่องน่ำสนใจ มีปรำกฏกำรณ์หลำยอย่ำงที่ท ำให้พรรคที่เพิ่งก่อนต้ัง
ไม่นำนมำได้ไกลขนำดน้ี แต่อย่ำงไรก็ตำมมันสะท้อนว่ำสังคมไทยต้องกำรอะไรที่ใหม่และมีหลักกำร เป็นเรื่องดีที่มีคนรุ่น
ใหม่ข้ึนมำพร้อมกับควำมคิดใหม่ๆ แบบนี้ แต่แน่นอนว่ำต้องส่งผลกับกลุ่มผู้น ำแบบเก่ำ คนรุ่นเก่ำ กำรเมืองแบบเก่ำๆ 
เขำต้องตกใจอย่ำงมำกกับนโยบำยของพรรคที่เสนอ กับบทบำทที่พรรคอนำคตใหม่ท ำ และถ้ำดูจำกตัวผู้น ำพรรค คือ 
นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็จะเห็นว่ำเป็นคนที่มีควำมมุ่งมั่นสูง กล้ำชนกับต้นตอปัญหำ และที่ส ำคัญคือ เขำไม่ได้เล่นเกม
บินเดี่ยว แต่เขำมำเป็นทีม เรำจะเห็นว่ำมีดำวดวงใหม่คนอื่นๆ โผล่มำเรื่อยๆ ทั้งคนรุ่นใหม่ คนรุ่นกลำงคน รวมถึงคนรุ่น
อำยุมำกแล้ว แต่ส ำคัญคือภำพลักษณ์ของพรรคนั้นคือ ควำมคิดใหม่ จึงเป็นเหตุผลให้ตัวแทนควำมคิดเก่ำๆ ต้องกำรจะ
ท ำลำยให้ได้ แรกเลยพอเลือกตั้งเสร็จก็สกัดหัวหน้ำพรรคไม่ให้เขำสภำ มำตอนนี้ก็เตรียมยุบพรรค ไม่น่ำเช่ือว่ำประเทศ
เรำจะมำจุดน้ีได้" นำยชำญวิทย์ กล่ำว 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เพียงไม่กี่ช่ัวโมงของกำรเปิดลงช่ือ ปรำกฏว่ำมีผู้คนจ ำนวนมำเข้ำมำร่วมลงช่ือและ
แสดงควำมคิดเห็นในเว็บไซต์รณรงค์ดังกล่ำวคับค่ัง อำทิ ภำวนำ คุณหพันธ์ ระบุว่ำ "พรรคกำรเมืองเป็นของปชช.ใครก็
ไม่มีสิทธ์ยุบพรรคฯ ได้นอกจำกปชช." ขณะที่ Dumrong W.Watana ระบุว่ำ "ไม่เห็นด้วยกำรยุบพรรคกำรเมือง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกกำรตัดสินขององค์กรที่ไม่ได้มีที่มำจำกประชำชน แต่เป็นองค์กรที่สืบทอดมำจำกคณะยึดอ ำนำจ" 
และ "ประกำศตัวชนกับทหำรมำเฟียมำตั้งแต่เริ่มตั้งพรรค เป็นก ำลังใจให้ครับ" ขณะที่ สุนทร พฤกษพิพัฒน์ ระบุว่ำ 
"พรรคกำรเมืองเป็นช่องทำงของประชำชนในระบอบประชำธิปไตย หำกพรรคไม่ดีสุดท้ำยก็ไม่มีประชำชนสนับสนุนไป
เอง อย่ำใช้อ ำนำจเหนือระบอบมำท ำลำยพรรคกำรเมือง หำกยังใช้อ ำนำจเหนือระบอบอยู่อีก สุดท้ำยระบอบนั้นจะไม่มี
ที่ยืนในใจประชำชน" 
 
1 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1974304 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1974304
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15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 12:27 น 
สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ท่ัวประเทศขู่ฟ้อง 'กกต.' ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 ก.พ.63 - ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำเนกลุ่มไลน์สื่อมวลชนพรรคอนำคตใหม่ มีกำรเผยแพร่ข้อควำมจำกศูนย์
ประสำนงำนพรรคอนำคตใหม่ ปทุมธำนี เรื่อง “สมำชิกพรรคอนำคตใหม่เตรียมฟ้อง กกต. ในฐำนะบุคคล” ระบุว่ำ 
สืบเนื่องจำกกำรที่ กกต. ส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำยุบพรรคอนำคตใหม่ และศำลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่ำนค ำ
วินิจฉัยในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 นั้น บรรดำสมำชิกพรรคอนำคตใหม่ ซึ่งมีส่วนร่วมในกำรก่อสร้ำงพรรคนี้ข้ึนมำ มี
ควำมวิตกกังวลต่อค ำพิพำกษำว่ำจะมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ 
 ทั้งนี้ จำกกำรที่ กกต. เร่งรัดส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ทั้งกำรเพิ่มข้อกล่ำวหำใหม่ ว่ำมีควำมผิด
ตำม มำตรำ 72 (รับประโยชน์ที่รู้หรือควรรู้ว่ำเป็นเงินที่มิชอบด้วยกฎหมำยโทษ) ซึ่งมีโทษถึงข้ันยุบพรรค ทั้งที่กำรกู้ยืม
เงินของพรรคกำรเมือง เป็นเรื่องปกติที่ทุกพรรคกระท ำกัน โดย กกต.ไม่ได้แจ้งข้อกล่ำวหำใหม่ดังกล่ำวต่อพรรคฯ และ
ไม่ได้เปิดโอกำสให้พรรคฯ แก้ข้อกล่ำวหำใหม่ดังกล่ำวก่อนเลย ดังนั้น กำรสืบสวนและกำรสอบสวนของ กกต.เสียงข้ำง
มำกดังกล่ำว จึงเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่ชอบตำมกฎหมำยและรัฐธรรมนูญ 
 บรรดำสมำชิกอนำคตใหม่ มีควำมเห็นว่ำ แม้พรรคอนำคตใหม่ในฐำนะนิติบุคคลจะได้ยื่นฟ้อง กกต.เป็น
รำยบุคคลไปแล้ว แต่สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ในฐำนะบุคคลก็ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของ กกต. เช่นเดียว 
ดังนั้น สมำชิกพรรคที่มีกว่ำ 6 หมื่นคน จึงสมควรฟ้องร้อง กกต. ตำมกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 (ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน 
ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่โดยทุจริต) และหำกในวันข้ำงหน้ำมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่เกิดข้ึน ก็จะเกิดควำมเสียหำยกับมวลสมำชิกที่ได้
ช ำระค่ำสมำชิก และเงินบริจำคให้กับพรรคไปแล้ว 
 ดังนั้น จึงใคร่ขอเชิญท่ำนสื่อมวลชน รับฟังกำรแถลงข่ำวของสมำชิกพรรคอนำคตใหม่เกี่ยวกำรรณรงค์
เพื่อให้สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ทั่วประเทศฟ้องร้องต่อ กกต. ในวันที่ 16 กุมภำพันธ์ เวลำ 11 นำฬิกำ ณ ศูนย์
ประสำนงำนพรรคอนำคตใหม่ ปทุมธำนี 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57254 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57254
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15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 10:56 น.  
 'ช่อ' ขอบคุณ ''ชาญวิทย์ ผุดแคมเปญลงชื่อค้านยุบอนาคตใหม่ ชี้เปรี้ยงพิสูจน์ว่าพรรคอนาคตใหม่ถือก าเนิดโดย
ประชาชน มีประชาชนเป็นเจ้าของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 ก.พ.63 - นำงสำวพรรณิกำร์ วำณิช  ส.ส.บัญชีรำยช่ือ และโฆษกพรรคอนำคตใหม่ โพสต์ข้อควำมผ่ำน
ทวีตเตอร์ระบุว่ำ "ขอบคุณอ. ชำญวิทย์ ผู้เริ่มแคมเปญ #คัดค้ำนยุบอนำคตใหม่ และขอบคุณทุกรำยช่ือที่มำร่วมแสดง
พลัง พิสูจน์ว่ำพรรคอนำคตใหม่ถือก ำเนิดโดยประชำชน มีประชำชนเป็นเจ้ำของ" 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57250 
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เผยแพร่: 15 ก.พ. 2563 16:56   ปรับปรุง: 15 ก.พ. 2563 16:59    
นิติสงครามของจริง! อนค.ปลุกสมาชิกท่ัวประเทศฟ้อง กกต.รายบุคคล อ้างรวบรัดยุบพรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนค.นัดแถลง 16 ก.พ.ปลุกสมาชิกชั่วประเทศ ไล่ฟ้อง กกต.เป็นรายบุคคล ฐานรวบรัดส่งศาลรัฐธรรมนู วินิจฉัย
กรณีกู้เงินจากหัวหน้าพรรค ซ้ าเพ่ิมความผิดมาตตรา 72 พ.ร.ป.พรรคการเมือง ให้โทษหนักถึงยุบพรรค อ้างหากสั่ง
ยุบท าให้สมาชิกพรรคเสียหาย 
 มีรำยงำนว่ำ ในเวลำ 11.00 น.วันที่ 16 ก.พ.นี้ ที่ศูนย์ประสำนงำนพรรคอนำคตใหม่ปทุมธำนี สมำชิก
พรรคอนำคตใหม่จะแถลงข่ำวเกี่ยวกำรรณรงค์เพื่อให้สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ทั่วประเทศด ำเนินคดีต่อกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง(กกต.)เป็นรำยบุคคล สืบเนื่องจำกกำรที่ กกต.ส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำยุบพรรคอนำคตใหม่ จำก
ปัญหำที่พรรคอนำคตใหม่กู้เงินจำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคจ ำนวน 191 ล้ำนบำท ซึ่งเข้ำข่ำยกระท ำกำร
อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง และศำลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ.นี้ 
ท ำ ให้ สมำชิกพรรคอนำคตใหม่มีควำมวิตกกั งวล ว่ำค ำพิพำกษำจะมีก ำรยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่  
ทั้งนี้ สมำชิกพรรคอนำคตใหม่อ้ำงว่ำ กกต.เร่งรัดส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย มีกำรเพิ่มข้อกล่ำวหำใหม่ว่ำมี
ควำมผิดตำม มำตรำ 72 (รับประโยชน์ที่รู้หรือควรรู้ว่ำเป็นเงินที่มิชอบด้วยกฎหมำย) ซึ่งมีโทษถึงข้ันยุบพรรค ทั้งที่กำร
กู้ยืมเงินของพรรคกำรเมือง เป็นเรื่องปกติที่ทุกพรรคกระท ำกัน โดย กกต.ไม่ได้แจ้งข้อกล่ำวหำใหม่ดังกล่ำวต่อพรรคฯ 
และไม่ได้เปิดโอกำสให้พรรคฯ แก้ข้อกล่ำวหำใหม่ดังกล่ำวก่อนเลย ดังนั้น กำรสืบสวนและกำรสอบสวนของ กกต.เสียง
ข้ำงมำกดังกล่ำว จึงเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่ชอบตำมกฎหมำยและรัฐธรรมนูญ 
 ดังนั้นบรรดำสมำชิกอนำคตใหม่ มีควำมเห็นว่ำแม้พรรคอนำคตใหม่ในฐำนะนิติบุคคลจะได้ยื่นฟ้อง กกต.
เป็นรำยบุคคลไปแล้ว แต่สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ในฐำนะบุคคลก็ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของ กกต.
เช่นเดียวกัน สมำชิกพรรคที่มีกว่ำ 6 หมื่นคน จึงสมควรฟ้องร้อง กกต. ตำมกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 (ผู้ใดเป็นเจ้ำ
พนักงำน ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต) และหำกในวันข้ำงหน้ำมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่เกิดข้ึนก็จะเกิดควำมเสียหำยกับมวลสมำชิกที่
ได้ช ำระค่ำสมำชิกและเงินบริจำคให้กับพรรคไปแล้ว 
 ทั้งนี้ เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ มักพูดอยู่เสมอว่ำ ผู้มี
อ ำนำจได้ใช้วิธีกำรที่เรียกว่ำ นิติสงครำม(Law Fare)หรือกำรใช้กฎหมำยในกำรก ำจัดศรัตรูทำงกำรเมือง พยำยำม
ท ำลำยพรรคอนำคตใหม่ ด้วยกำรด ำเนินคดีข้อหำต่ำงๆ นำนำ แต่กรณีกำรปลุกระดมให้สมำชิกฟ้อง กกต.ครั้งนี้ก็เท่ำกับ
ว่ำ พรรคอนำคตใหม่ก็พยำยำมใช้ “นิติสงครำม” ในกำรฟำดฟันคู่ต่อสู้เช่นกัน โดยก่อนหน้ำนี้ หลังจำกศำลรัฐธรรมนูญ 
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วินิจฉัยว่ำนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ขำดคุณสมบัติกำรเป็น ส.ส.กรณีถือครองหุ้นสื่อ นำยธนำธรก็ยื่นฟ้อง กกต.7 คน ต่อ
ศำลอำญำคดีทุจริต แต่ศำลได้ยกฟ้อง ส่วนคดีกำรเงินจำกหัวหน้ำพรรคครั้งนี้ พรรคอนำคตใหม่ก็ได้ย่ืนฟ้องในนำมพรรค
ต่อ กกต.ไปแล้ว 
 มีรำยงำนว่ำ ในเวลำ 11.00 น.วันที่ 16 ก.พ.นี้ ที่ศูนย์ประสำนงำนพรรคอนำคตใหม่ปทุมธำนี สมำชิก
พรรคอนำคตใหม่จะแถลงข่ำวเกี่ยวกำรรณรงค์เพื่อให้สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ทั่วประเทศด ำเนินคดีต่อกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง(กกต.)เป็นรำยบุคคล สืบเนื่องจำกกำรที่ กกต.ส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำยุบพรรคอนำคตใหม่ จำก
ปัญหำที่พรรคอนำคตใหม่กู้เงินจำกนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคจ ำนวน 191 ล้ำนบำท ซึ่งเข้ำข่ำยกระท ำกำร
อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 72 พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง และศำลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ.นี้ 
ท ำ ให้ สมำชิกพรรคอนำคตใหม่มีควำมวิตกกั งวล ว่ำค ำพิพำกษำจะมีก ำรยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่  
ทั้งนี้ สมำชิกพรรคอนำคตใหม่อ้ำงว่ำ กกต.เร่งรัดส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย มีกำรเพิ่มข้ อกล่ำวหำใหม่ว่ำมี
ควำมผิดตำม มำตรำ 72 (รับประโยชน์ที่รู้หรือควรรู้ว่ำเป็นเงินที่มิชอบด้วยกฎหมำย) ซึ่งมีโทษถึงข้ันยุบพรรค ทั้งที่กำร
กู้ยืมเงินของพรรคกำรเมือง เป็นเรื่องปกติที่ทุกพรรคกระท ำกัน โดย กกต.ไม่ได้แจ้งข้อกล่ำวหำใหม่ดังกล่ำวต่อพรรคฯ 
และไม่ได้เปิดโอกำสให้พรรคฯ แก้ข้อกล่ำวหำใหม่ดังกล่ำวก่อนเลย ดังนั้น กำรสืบสวนและกำรสอบสวนของ กกต.เสียง
ข้ำงมำกดังกล่ำว จึงเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่ชอบตำมกฎหมำยและรัฐธรรมนูญ 
 ดังนั้นบรรดำสมำชิกอนำคตใหม่ มีควำมเห็นว่ำแม้พรรคอนำคตใหม่ในฐำนะนิติบุคคลจะได้ยื่นฟ้อง กกต.
เป็นรำยบุคคลไปแล้ว แต่สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ในฐำนะบุคคลก็ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของ กกต.
เช่นเดียวกัน สมำชิกพรรคที่มีกว่ำ 6 หมื่นคน จึงสมควรฟ้องร้อง กกต. ตำมกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 (ผู้ใดเป็นเจ้ำ
พนักงำน ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต) และหำกในวันข้ำงหน้ำมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่เกิดข้ึนก็จะเกิดควำมเสียหำยกับมวลสมำชิกที่
ได้ช ำระค่ำสมำชิกและเงินบริจำคให้กับพรรคไปแล้ว ทั้งนี้ เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรค
อนำคตใหม่ มักพูดอยู่เสมอว่ำ ผู้มีอ ำนำจได้ใช้วิธีกำรที่เรียกว่ำ นิติสงครำม(Law Fare)หรือกำรใช้กฎหมำยในกำรก ำจดัศ
รัตรูทำงกำรเมือง พยำยำมท ำลำยพรรคอนำคตใหม่ ด้วยกำรด ำเนินคดีข้อหำต่ำงๆ นำนำ  แต่กรณีกำรปลุกระดมให้
สมำชิกฟ้อง กกต.ครั้งนี้ก็เท่ำกับว่ำ พรรคอนำคตใหม่ก็พยำยำมใช้ “นิติสงครำม” ในกำรฟำดฟันคู่ต่อสู้เช่นกัน โดยก่อน
หน้ำนี้ หลังจำกศำลรัฐธรรมนูญวนิจฉัยว่ำนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ขำดคุณสมบัติกำรเป็น ส.ส.กรณีถือครองหุ้นสื่อ นำย
ธนำธรก็ยื่นฟ้อง กกต.7 คน ต่อศำลอำญำคดีทุจริต แต่ศำลได้ยกฟ้อง ส่วนคดีกำรเงินจำกหัวหน้ำพรรคครั้ งนี้ พรรค
อนำคตใหม่ก็ได้ย่ืนฟ้องในนำมพรรคต่อ กกต.ไปแล้ว 
 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000015502 
ส ำนักข่ำว : https://news1live.com/detail/9630000015502 
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15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 14:48 น.   
'หมอวรงค์'ไม่ไหวจะทนอบรมคนดังคัดค้านยุบอนาคตใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 15 ก.พ. 63  - จำกกรณี นำยชำญวิทย์  เกษตรศิริ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ปัจจุบันเป็น
สำมำชิกพรรคอนำคตใหม่ ได้สร้ำงแคมเปญรณรงค์บนเว็บไซต์ change.org ในหัวข้อ "เปิดพื้นที่ทำงกำรเมืองให้ทุกฝ่ำย 
ลงช่ือคัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่"  โดยมีบุคคลที่มีช่ือทำงสังคม ร่ีวมลงช่ือเปิดแคมเปญ #คัดค้ำนยุบพรรคอนำคต
ให ม่  อ ำทิ อ ำทิ  น ำยสุ ลั ก ษ ณ์  ศิ ว รั ก ษ์  ปั ญญำชนส ยำม   ชำญ วิทย์  น ำย เ กษตร ศิ ริ  อ ดี ต อ ธิ ก ำ ร บดี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  นำยนิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชำกำร  นำยเสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตคณบดีคณะรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ นำยโคทม อำรียำ อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยบรรยง พงษ์พำนิช ผู้บริหำรบริษัทเอกชน 
เป็นต้น นั้น 
 ล่ำสุด นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมำชิกพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) ได้โพสต์ข้อควำมลงบนเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว โดยมีเนื้อหำดังนี้ 
#เคำรพค ำตัดสินของศำลรัฐธรรมนูญ 
 ก่อนหน้ำนี้นำยปิยบุตรเคยออกมำพูดเรื่องเอกสำรหลุดของกกต. แต่เมื่อผมมีโอกำสได้อ่ำนและช้ีแจง
ข้อเท็จจริง ว่ำนำยปิยบุตรไม่พูดในหลำยเรื่อง ที่เป็นปัญหำของตนเอง และบำงเรื่องไม่จริง กลับกลำยเป็นว่ำเกิด #
คัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่! 
 กำรสร้ำงกระแสดังกล่ำว แสดงว่ำยอมจ ำนนต่อหลักฐำนใช่หรือไม่ ผมไม่ทรำบว่ำผลค ำตัดสินจะออกมำ
เช่นไร แต่ต้องเคำรพค ำตัดสินของศำลครับ 
#เคำรพค ำตัดสินของศำลรัฐธรรมนูญ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57260 
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15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 16:15 น 
มวยถูกคู่! 'เต้น' หยาม 'แรมโบ้' ผุดวอร์รูม 'ต้มลุงตู่' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 ก.พ. 63 - นำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กล่ำวในรำยกำร ‘หัวใจไม่หยุด‘เต้น’’ เผยแพร่ทำงแฟนเพจ ‘นำยณัฐ
วุฒิ ใสยเกื้อ’ และยูทูบ ' เมื่อวันที่  14 ก.พ.ที่ผ่ำนมำว่ำ ‘ผมเห็นด้วยกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนที่ไม่ร่วมลงมติ ใน
พระรำชบัญญัติงบประมำณรอบนี้ เพรำะที่ผ่ำนมำฝ่ำยค้ำนเค้ำท ำหน้ำที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปแล้วตั้งแต่ 3 คืน 4 วัน(8-
11ม.ค.63)ของกำรอภิปรำยแล้วก็ลงมติ 
 ปัญหำมันเกิดข้ึนจำกรัฐบำลนั่นล่ะครับ ส.ส.ที่ไม่อยู่ในห้องประชุมแล้วเสียบบัตรแทนกันก็เป็นพรรคร่วม
รัฐบำล จะว่ำไปแล้วต้องต ำหนิฝ่ำยค้ำนด้วยซ้ ำไปที่ตรวจสอบไม่รอบคอบทั่วถึง ปล่อยให้รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์
อย่ำงคุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ออกมำตรวจสอบพรรคร่วมรัฐบำลด้วยกัน 
 เรื่องนี้ไม่ใช่เกมกำรเมืองล่ะครับ แต่เป็นกำรยืนหยัดและประกำศกับประชำชนตรงๆ ว่ำรัฐบำลต้อง
รับผิดชอบงบประมำณ จะช้ำจะเร็วแบบไหนอย่ำงไร อยู่ที่รัฐบำลแก้ปัญหำในสภำได้หรือไม่ 
ใครจะยื่นฟ้องใคร ใครจะไม่พอใจใคร ภูมิใจไทยกับประชำธิปัตย์จะอยู่กันแบบไหน ไปว่ำกันเอำเองเถอะครับ 
ส ำหรับประชำชนเค้ำจับตำมองอยู่ว่ำรัฐบำลชุดนี้จะมีปัญญำเอำงบประมำณแผ่นดินไปสู่กำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
ประเทศได้เร็วช้ำแค่ไหน 
 เรื่องกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจก็ต้องจับตำมองล่ะครับ ไม่ได้หมำยควำมว่ำหลังกำรอภิปรำยจะถึง ข้ันล้ม
รัฐบำลได้ 
 แต่สถำนกำรณ์ของรัฐบำลชุดน้ีในสำยตำผมเป็นมวยเป้ำใหญ่เหลอืเกิน เตะตรงไหนก็โดน จิ้มตรงไหนก็เจอ
แผลตรงนั้น 
 คณะรัฐประหำรที่ออกกติกำเอื้อพวกตัวเองแล้วสืบทอดอ ำนำจ บริหำรบ้ำนเมืองจนสถำนกำรณ์ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองวิกฤตจนปัจจุบัน 
 ใครจะไปไว้วำงใจให้ท ำงำนต่อไปได้ ฝ่ำยค้ำนจะมีข้อมูลหมัดเด็ดอย่ำงไรหรือไม่ ประชำชนต้องตำมให้
คะแนน 
 รัฐบำลชุดนี้โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ หลำยคนถำมผมว่ำ นี่ใช่ขำลงหรือยัง ผมบอกว่ำเลยขำลงมำ
นำนแล้วครับ ตอนนี้ขำก ำลังจะช้ีฟ้ำ หลังก ำลังจะติดพื้น เรื่องทุจริต เรื่องควำมไม่ชอบมำพำกลทั้งหลำย ต้องรอดูเค้ำ
อภิปรำย 
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 แต่เรื่องที่ประชำชนมองได้ตำมเนื้อผ้ำ กำรแก้ปัญหำกำรรับมือกับสถำนกำรณ์วิกฤต ฝุ่นPM 2.5 ไวรัสโคโร
น่ำ แม้กระทั่งโศกนำฏกรรมที่นครรำชสีมำ รัฐบำลชุดน้ีบริหำรเหตุกำรณ์อย่ำงไร ผู้น ำแสดงท่ำทีแบบไหน ประชำชนเค้ำ
ยอมรับได้หรือไม่ อย่ำว่ำแต่ให้ยอมรับรัฐบำลเลยครับ 
 แม้แต่ท่ำมินิฮำร์ทที่เค้ำถ่ำยรูปเค้ำแชร์กันมำนำน วันน้ียังกลำยเป็นเรื่องที่น่ำรังเกียจส ำหรับบำงคนด้วยซ้ ำ
ไป 
 ส่วนเรื่องนักกำรเมืองฝ่ำยรัฐบำลจะตั้งวอร์รูมพิทักษ์นำยกฯ ตั้งวอร์รูมตอบโต้ฝ่ำยค้ำนอันน้ีก็มองเป็นสีสัน
ล่ะครับ ผมไม่ได้ตกอกตกใจอะไรด้วยและเช่ือว่ำประชำชนก็ไม่ได้ให้รำคำ 
 เขำอภิปรำยกันในสภำ เป็นเรื่องฝ่ำยค้ำนกับฝ่ำยรัฐบำล นำยกฯ ยืนยันทุกวันว่ำไม่ยี่หระ ไม่เกรงกลัว แต่
ลิ่วล้อออกอำกำรมำกกว่ำตัวนำยกฯ ด้วยซ้ ำไป 
ที่ส ำคัญก็คือบรรดำวอร์รูม บรรดำองครักษ์ทั้งหลำย ในวันเวลำที่ตัวเองท ำหน้ำที่อยู่ในสภำ 
 ก็ไม่เห็นมีใครมีฤทธ์ิเดชอะไรมำก่อน นี่ไม่ได้ปรำมำสกันนะครับ แต่ท่ำนไปดูช่ือวอร์รูมที่ประกำศออกมำ 
แล้วถำมตัวเองให้ได้เถอะว่ำ ใครเคยยืนในสภำแล้วท ำหน้ำที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรอย่ำงองอำจกล้ำหำญบ้ำง 
 งำนนี้ปั่นรำคำสร้ำงค่ำกันไป ต้มประชำชนไม่ได้ แต่ถ้ำจะต้มนำยกฯ ต้มคนใหญ่คนโตในรัฐบำล บอกว่ำ
นำยครับ พวกผมเตรียมตัวเต็มก ำลังปกป้องนำยเต็มที่ อันน้ีก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะครับ 
 สิ่งที่ฝ่ำยค้ำน ต้องเหลียวหลังแลหน้ำให้ดีก็คือกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครำวนี้ งูเห่ำจะเลื้อยกันเพ่นพ่ำนล่ะ
ครับ เพรำะพล.อ.ประยุทธ์ ย่อมต้องกำรเสียงสนับสนุนในสภำผู้แทนรำษฎรมำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ เพื่ออธิบำยกับ
ประชำชนว่ำขนำดฝ่ำยค้ำนไม่ไว้วำงใจ ส.ส.ทั้งฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำน ย้งยกมือสนับสนุนกันขนำดน้ี 
 ดังนั้นขุนพลจำกซีกรัฐบำลจะต้องโชว์ฟอร์ม ในกำรเอำกล้วยป้อนงูเห่ำฝ่ำยค้ำนให้เลื้อยตำมออกมำ
สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ในกำรท ำหน้ำที่นำยกรัฐมนตรี 
งูเห่ำเที่ยวนี้ไม่น้อยหน้ำกันล่ะครับ เพื่อไทยก็มี อนำคตใหม่ก็มี ประชำชำติก็มี เพื่อชำติก็มี 
ฝ่ำยค้ำนไม่ไว้วำงใจรัฐบำล ส่วนประชำชนก็อย่ำไปไว้วำงใจส.ส.ฝ่ำยค้ำนบำงคนนะครับ 
แต่สิ่งที่จะเกิดข้ึนก่อนกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ คือคดียุบพรรคอนำคตใหม่ 
รอบนี้ต่ำงจำกรอบที่ผ่ำนมำนะครับ รำคำต่อรองเรื่องยุบไม่ยุบ ไหลไปข้ำงยุบหลำยช่วงตัว 
 ผมเช่ือว่ำพรรคอนำคตใหม่ เขำคงเตรียมกำรรับมือ ซึ่งคงพร้อมตั้งแต่กำรอ่ำนค ำวินิจฉัยคดียุบพรรคเรื่อง
ล้มล้ำงกำรปกครองมำก่อนแล้ว 1 เดือน ผ่ำนไปจนถึง 21 กุมภำพันธ์นี้ ควำมพร้อมย่อมต้องมำกขึ้น 
 ในฐำนะคนติดตำมกำรเมืองก็ต้องรอดูนะครับว่ำพรรคอนำคตใหม่จะจัดทัพปรับขบวนออกมำหน้ำตำแบบ
ไหน ไอ้เรื่องยุบแล้วเก็บฉำกไปเลย ไม่มีล่ะครับ มีแต่ยุบแล้วเขำก็จะเดินในฉำกต่อไป นี่ไม่ใช่ผมมำนั่งพูดในทำงร้ำยนะ
ครับ เอำใจช่วยกันอยู่แต่ยืนอยู่บนโลกของควำมจริง ว่ำสถำนกำรณ์แบบนี้ อนำคตใหม่จะรอดไม่ใช่ง่ำยๆ 
 แล้วจังหวะเวลำมันเหมำะเจำะบังเอิญพอดี คดียุบพรรคตัดสินก่อนกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ งูเห่ำ ถ้ำมีใน
อนำคตใหม่ เลื้อยเพ่นพ่ำนก็ครำวนี้ล่ะครับ 
สุดท้ำยเรื่องผลกระทบจำกโศกนำฏกรรมโครำช ประชำชนเจ็บปวดโศกเศร้ำเสียใจกันทั้งประเทศ 
รัฐบำลและกองทัพประกำศจะแก้ปัญหำเรื่องนี้อย่ำงถึงรำกถึงแก่น เรำยังรอดูอยู่นะครับ หรือถึงที่สุดแล้วผู้มีอ ำนำจใน
บ้ำนเมือง ผู้มีอ ำนำจในกองทัพจะกลำยเป็นปัญหำเสียเองเพรำะไม่พูดควำมจริงกับประชำชน’นำยณัฐวุฒิกล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57263 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57263
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15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 19:59 น. 
เอาแล้ว! 'ศรีสุวรรณ' ผุดแคมเปญสวน 'เซเลปสีส้ม' ลั่นสนับสนุนยุบพรรคท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 ก.พ.63 - จำกกรณี นำยชำญวิทย์  เกษตรศิริ สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ และเป็น อดีตอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  พร้อมด้วยบุคคลที่มีช่ือเสียงทำงสังคมจำกวงกำรต่ำงๆได้ร่วมลงช่ือกันเปิดแคมเปญรณรงค์
บนเว็บไซต์ change.org ในหัวข้อ "เปิดพื้นที่ทำงกำรเมอืงให้ทกุฝ่ำย ลงช่ือคัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ #คัดค้ำนยุบ
อนำคตใหม่" 
 ล่ำสุดนำยศรีสุวรรณ จรรยำ  เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  ไม่เห็นด้วยกับแคมเปญ
ดังกล่ำว พร้อมโพสต์ข้อควำมลงบนเฟซบุ๊กระบุว่ำ “เพื่อปกป้องหลักนิติรัฐของประเทศ ไม่ให้นักกำรเมืองใดๆ มำถือ
อภิสิทธ์ิเหนือกฎหมำยของชำติ” #สนับสนุนยุบพรรคกำรเมืองที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย" 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57275 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57275
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ปารีณา โพสต์สนับสนุนยุบพรรคอนาคตใหม่ ไม่หว่ันกระแสคัดค้านโลกโซเชียล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นำงสำวปำรีณำ ไกรคุปต์ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) จ.รำชบุรี โพสต์ลงในเฟซบุ๊กวันน้ี (15 ก.พ.) ว่ำ
ตนสนับสนุนให้ยุบพรรคอนำคตใหม่ ท่ำมกลำงกระแสคัดค้ำนในโลกออนไลน์ ที่มีกำรตั้งแคมเปญรณรงค์แสดงควำมไม่
เห็นด้วยกำรต่อกำรยุบพรรคกำรเมืองดังกล่ำว 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.sanook.com/news/8033310/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sanook.com/news/8031102/
https://www.sanook.com/news/8033310/
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ไทยรัฐออนไลน์ 15 ก.พ. 2563 11:43 น. 
คนดัง ร่วมลงชื่อ แคมเปญรณรงค์ คัดค้านยุบพรรคอนาคตใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 เหล่ำคนดัง ร่วมลงชื่อคัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่ "ส.ศิวรักษ์-นิธิ-ชำญวิทย์" ร่วมปกป้อง ชี้ ยุบพรรค
เป็นกำรปฏิบัติกำรต่อต้ำนประชำธิปไตย สำยผู้บริหำร นักธุรกิจ -ดำรำนักแสดง ก็มีร่วมด้วยวันที่ 15 ก.พ. ผู้สื่อขำ่ว
รำยงำนว่ำ ในเว็บไซต์ www.change.org มีกำรรณรงค์ร่วมลงชื่อคัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ โดยกว่ำ 150 
รำยช่ือ เบื้องต้นที่ร่วมลงช่ือ ล้วนเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงจำกหลำกหลำยวงกำร อำทิ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญำชนสยำม
, ชำญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ , นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชำกำร, เสกสรรค์ ประเสรฐิกลุ 
อดีตคณบดีคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ , โคทม อำรียำ อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง , บรรยง พงษ์พำนิช 
ผู้บริหำร, ปรีดำ เตียสุวรรณ์ นักธุรกิจ, "ครูยุ่น" มนตรี สินทวิชัย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองเด็ก , วันชัย ตันติวิทยำพิทักษ์ 
นักเขียน สื่อมวลชนและนักสิ่งแวดล้อม, ดวงฤทธิ์ บุนนำค สถำปนิกและนักออกแบบ , ทิชำ ณ นคร นักสิทธิเด็ก 
เยำวชน และสตรี, บรรจง นะแส นำยกสมำคมรักษ์ทะเลไทย, พนัส ไทยล้วน ประธำนสภำองค์กำรลูกจ้ำงแห่งชำติ, 
วีรพร นิติประภำ นักเขียนรำงวัลซีไรท์ 2 สมัย , "ต้อม" ยุทธเลิศ สิปปภำค ผู้ก ำกับภำพยนตร์, "มะเดี่ยว" ชูเกียรติ 
ศักดิ์วีระกุล ผู้ก ำกับภำพยนตร์, "มดด ำ" คชำภำ ตันเจริญ พิธีกร, "ฟ้ำใส" อรจิรำ แก้วสว่ำง ดำรำนักแสดง , "จิ๊บ" ปก
ฉัตร เทียมชัย ดำรำนักแสดง เป็นต้น 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ แคมเปญรณรงค์ดังกล่ำวระบุว่ำ "ประเทศไทยต้องไปข้ำงหน้ำ กำรเมือ งต้องเปิด
พื้นที่ให้ทุกฝ่ำย ร่วมลงช่ือ #คัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่ ฟังก่อน! เรำไม่ได้บอกว่ำ พรรคอนำคตใหม่ ดีงำม สมบูรณ์
แบบ จนทุกคนต้องลุกขึ้นมำเป็นปำกเป็นเสียงต่อสู้ให้ สิ่งที่ก ำลังจะบอกก็คือ ไม่ว่ำเรำจะมีควำมเช่ือแบบไหนก็ตำม 
จะมีคนที่เชื่อไม่เหมือนเรำอยู่ร่วมสังคมเดียวกันเสมอ ไม่มีวันหำยไป กำรลงช่ือครั้งนี้ เป้ำหมำยคือ กำรปกป้องวันนี้
และอนำคตของประเทศไทย กำรเมืองที่ดีควรเป็นระบบที่เปิดให้ทุกฝ่ำยเข้ำมำต่อสู้แข่งขันกันได้อย่ำงเสรีเป็นธรรม 
โดยมีประชำชนเป็นผู้ตัดสิน ส่วนกำรมุ่งก ำจัดกลุ่มกำรเมืองใดๆ ให้สิ้นซำกนั้น มีแต่จะท ำให้สังคมตึงเครียดรอวัน
ระเบิด ช่วยกันหยุดกำรท ำลำยล้ำงทำงกำรเมืองครั้งใหม่ที ่จะไม่เหลืออะไรนอกจำกควำมพัง ควำมสงบจบที่อยู่
ร่วมกัน ทำงออกที่ดีที่สุดคือกำรเปิดพื้นที่ทำงกำรเมืองให้กว้ำงที่สุด สนับสนุนให้พรรคกำรเมืองของประชำชนเข้มแข็ง 
เลิกคิดเสียทีว่ำกำรยุบพรรคกำรเมืองหรือตัดสิทธ์ิทำงกำรเมืองของคนที่คิดไม่เหมือนเรำจะน ำไปสู่ควำมสงบในสงัคม"  
"ที ่ผ ่ำนมำมีควำมพยำยำมในกำรหยุดยั ้งหรือท ำลำยพรรคอนำคตใหม่อยู ่จริง โดยผู ้มีอ ำนำจไม่สนใจถึงรำคำที่
สังคมไทยจะต้องร่วมกันจ่ำย ประชำชนและประเทศไทยบอบช้ ำมำมำกพอแล้ว พอกันทีกับกำรกดทับเสียงของควำม 
 
 

https://www.change.org/
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เปลี่ยนแปลง อ ำนำจกำรตัดสินปัจจุบันและอนำคตต้องอยู่ในมือประชำชนอย่ำงเรำ ไม่ใช่อยู่ที่คนเพียงหยิบมือ นี่เป็น
โอกำสที่เรำจะได้ยืนยันสิทธิอันชอบธรรมนั้น ร่วมกันลงช่ือ เพื่อพำกำรเมืองไทยไปข้ำงหน้ำ หยุดควำมพัง ยับยั้งควำม
ขัดแย้ง" แคมเปญรณรงค์ร่วมลงชื่อคัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่ ระบุ นำยชำญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 1 ในผู้ร่วมลงช่ือ กล่ำวว่ำ ที่ตนร่วมลงชื่อรณรงค์คัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ เพรำะ
เห็นด้วยกับหลักกำรของกำรรณรงค์ครั้งนี้ และที่ส ำคัญคือ เห็นว่ำไม่ควรต้องมีพรรคกำรเมืองใดต้องถูกยุบ กำรยบุ
พรรคอะไรก็ตำม ไม่ควรเกิดข้ึน เรำต้องปล่อยให้พรรคกำรเมืองเติบโต พรรคกำรเมืองจะดีจะชั่วอย่ำงไร ประชำชน
จะเป็นคนตัดสินเอง ถ้ำประชำชนไม่เลือก วันหนึ่งพรรคนั้นก็อยู่ไม่ได้และก็ยุบหำยไปเอง ไม่ใช่อย่ำงที่เปน็อยู่นี้ที่ให้
คนเพียงไม่กี่คน ซึ่งหลำยคนก็รู้ว่ำเป็นอย่ำงไรมำตัดสิน ถำมว่ำเขำเป็นตัวแทนของอะไร ถูกตั้งข้ึนมำ อุปโลกน์ข้ึนมำ 
ดูไปแล้วก็เหมือนจะกลำยเป็นตัวแทนของอ ำนำจรัฐ เพรำะไม่ได้มีฉันทำมติของคนในประเทศนี้เลย ทั้งที่โดยจุด
ก ำเนิดตั้งต้นขององค์กรอิสระ โดยหลักคิดและนโยบำยนั้นต้องยอมรับว่ำดีมำกๆ มำจำกรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 แต่
ตอนนี้เหมือนกลำยพันธุ์ไปหมดแล้ว ซึ่งในะระยะยำวตนเห็นว่ำจะไม่เป็นผลดีอย่ำงแน่นอน เพรำะหำกมีใครแหลม
ขึ้นมำหน่อยก็จะถูกก ำจัด ประชำธิปไตยจะถูกท ำให้เหมือนเล่นปำหี่ กำรยุบพรรคตนเห็นว่ำเป็นปฏิบัติกำรที่มัน
ต่อต้ำนประชำธิปไตย 
 "กำรเกิดข้ึนของพรรคอนำคตใหม่เป็นเรื่องน่ำสนใจ มีปรำกฏกำรณ์หลำยอย่ำงที่ท ำให้พรรคทีเ่พิ่งก่อน
ตั้งไม่นำนมำได้ไกลขนำดนี้ แต่อย่ำงไรก็ตำมมันสะท้อนว่ำสังคมไทยต้องกำรอะไรที่ใหม่และมีหลักกำร เป็นเรื่องดีทีมี่
คนรุ่นใหม่ขึ้นมำพร้อมกับควำมคิดใหม่ๆ แบบนี้ แต่แน่นอนว่ำต้องส่ งผลกับกลุ่มผู้น ำแบบเก่ำ คนรุ่นเก่ำ กำรเมือง
แบบเก่ำๆ เขำต้องตกใจอย่ำงมำกกับนโยบำยของพรรคที่เสนอ กับบทบำทที่พรรคอนำคตใหม่ท ำ และถ้ำดูจำกตัว
ผู้น ำพรรค คือ ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็จะเห็นว่ำเป็นคนที่มีควำมมุ่งมั่นสูง กล้ำชนกับต้นตอปัญหำ และที่ส ำคัญคือ เขำ
ไม่ได้เล่นเกมบินเดี ่ยว แต่เขำมำเป็นทีม เรำจะเห็นว่ำมีดำวดวงใหม่คนอื ่นๆ โผล่มำเรื่อยๆ ทั ้งคนรุ่นใหม่ คนรุ่น
กลำงคน รวมถึงคนรุ่นอำยุมำกแล้ว แต่ส ำคัญคือภำพลักษณ์ของพรรคนั้นคือ ควำมคิดใหม่ จึงเป็นเหตุผลให้ตัวแทน
ควำมคิดเก่ำๆ ต้องกำรจะท ำลำยให้ได้ แรกเลยพอเลือกตั้งเสร็จก็สกัดหัวหน้ำพรรคไม่ให้เขำสภำ มำตอนนี้ก็เตรียม
ยุบพรรค ไม่น่ำเช่ือว่ำประเทศเรำจะมำถึงจุดนี้ได้" นำยชำญวิทย์ กล่ำว.  
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1772076 
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วันที่ 15 ก.พ. 2563 เวลำ 12:20 น. 
สมาชิกอนาคตใหม่เตรียมฟ้อง กกต. ในฐานะบุคคล ปมถูกยื่นยุบพรรค 
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ในฐานะบุคคล เตรียมยื่นฟ้อง กกต. ผิดม.157 กรณีชงศาลรธน.ยุบพรรค คดีเงินกู้ นัด 
แถลงข่าว 16 กพ.ศูนย์ประสานงานปทุมธานี 
 เมื่อวันที่ 15 กพ. สืบเนื่องจำกกำรที่ กกต. ส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำยุบพรรคอนำคตใหม่ และ
ศำลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยในวันที่ 21 กพ 2563 นั้น บรรดำสมำชิกพรรคอนำคตใหม่ ซึ่งมีส่วนร่วมในกำร
ก่อสร้ำงพรรคนี้ข้ึนมำ มีควำมวิตกกังวลต่อค ำพิพำกษำว่ำจะมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ ทั้ งนี้ จำกกำรที่ กกต. 
เร่งรัดส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ทั้งกำรเพิ่มข้อกล่ำวหำใหม่ ว่ำมีควำมผิดตำม มำตรำ 72 (รับประโยชน์ที่รู้หรือ
ควรรู้ว่ำเป็นเงินที่มิชอบด้วยกฎหมำยโทษ) ซึ่งมีโทษถึงข้ันยุบพรรค ทั้งที่กำรกู้ยืมเงินของพรรคกำรเมือง เป็นเรื่องปกติที่
ทุกพรรคกระท ำกัน โดย กกต.ไม่ได้แจ้งข้อกล่ำวหำใหม่ดังกล่ำวต่อพรรคฯ และไม่ได้เปิดโอกำสให้พรรคฯแก้ข้อกล่ำวหำ
ใหม่ดังกล่ำวก่อนเลย ดังนั้น กำรสืบสวนและกำรสอบสวนของ กกต.เสียงข้ำงมำกดังกล่ำว จึงเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่
ชอบตำมกฎหมำยและรัฐธรรมนูญ 
 บรรดำสมำชิกอนำคตใหม่ มีควำมเห็นว่ำ แม้พรรคอนำคตใหม่ในฐำนะนิติบุคคลจะได้ยื่นฟ้อง กกต.เป็น
รำยบุคคลไปแล้ว แต่สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ในฐำนะบุคคลก็ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของ กกต. เช่นเดียว 
ดังนั้น สมำชิกพรรคที่มีกว่ำ 6 หมื่นคน จึงสมควรฟ้องร้อง กกต. ตำมกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 (ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน 
ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่โดยทุจริต) และหำกในวันข้ำงหน้ำมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่เกิดข้ึน ก็จะเกิดควำมเสียหำยกับมวลสมำชิกที่ได้
ช ำระค่ำสมำชิก และเงินบริจำคให้กับพรรคไปแล้ว 
 ดังนั้น จึงใคร่ขอเชิญท่ำนสื่อมวลชน รับฟังกำรแถลงข่ำวของสมำชิกพรรคอนำคตใหม่เกี่ยวกำรรณรงค์
เพื่อให้สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ทัว่ประเทศฟ้องร้องต่อ กกต. ในวันที่ 16 กพ.2563 เวลำ 11.00 น. ณ ศูนย์ประสำนงำน
พรรคอนำคตใหม่ปทุมธำนี 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/614888 
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วันเสำร์ ที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 20.20 น. 
โซเซียลเดือด! 'พ่ีศรี'ติดแฮทแท็กหนุน'ยุบพรรค' ชนฝ่ายต้านยุบอนาคตใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “เพื่อปกป้องหลักนิติรัฐของประเทศ ไม่ให้นักกำรเมืองใดๆ มำถืออภิสิทธ์ิเหนือกฎหมำยของชำติ” พร้อม
กับผุดแคปเปญติดแฮทแท็กค ำว่ำ #สนับสนุนยุบพรรคกำรเมือง ที่ท ำผิดกฏหมำย" 
 ผู้สื่ข่ำวรำยงำนว่ำ กำรเคลื่อนไหวของนำยศรีสุวรรณดังกล่ำว มีขึ้นหลังจำกมีกำรรณรงค์ร่วมลงช่ือ คัดค้ำน
กำรยุบพรรคอนำคตใหม่ โดยมีบุคคลผู้มีช่ือเสียงจำกวงกำรต่ำง ๆ ร่วมลงช่ือเรียกกระแส ล่ำสุดมีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค
อนำคตใหม่ และประชำชนให้ควำมสนใจลงช่ือเพิ่มข้ึนยอดทะลุ 10,000 คนแล้ว 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/473291 
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ค้านยุบพรรค'อนาคตใหม่' คนดังหลายวงการแห่ลงชื่อ 
"ส.ศิวรักษ์ -นิธิ - ชาญวิทย์-มดด า- จิ๊บ ปกฉัตร" ชี้ยุบพรรคเป็นปฏิบัติการต่อต้านประชาธิปไตย พร้อมระดม 
สมาชิก อนค. 6 หมื่นราย เตรียมฟ้อง กกต. ในฐานะบุคคล                     
เสำร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 12.55 น.                      
 
                    
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในเว็บไซต์ www.change.org มีกำรรณรงค์ร่วมลงช่ือ คัดค้ำนกำร
ยุบพรรคอนำคตใหม่ โดยมีผู้ร่วมลงช่ือแล้วกว่ำ 6,000 คน โดยกว่ำ 150 รำยช่ือเบื้องต้นที่ร่วมลงช่ือ ล้วนเป็นบุคคลที่มี
ช่ือเสียงจำกหลำกหลำยวงกำร อำทิ นำยสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญำชนสยำม  ชำญวิทย์ นำยเกษตรศิริ อดีตอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  นำยนิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชำกำร  นำยเสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตคณบดีคณะรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ นำยโคทม อำรียำ อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง นำยบรรยง พงษ์พำนิช ผู้บริหำรบริษัทเอกชน   
 นำยปรีดำ เตียสุวรรณ์ นักธุรกิจ "ครูยุ่น" นำยมนตรี สินทวิชัย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองเด็ก นำยวันชัย ตันติ
วิทยำพิทักษ์ นักเขียน สื่อมวลชนและนักสิ่งแวดล้อม นำยดวงฤทธ์ิ บุนนำค สถำปนิกและนักออกแบบ นำง ทิชำ ณ นคร 
นักสิทธิเด็ก เยำวชน และสตรี นำยบรรจง นะแส นำยกสมำคมรักษ์ทะเลไทย นำยพนัส ไทยล้วน ประธำนสภำองค์กำร
ลูกจ้ำงแห่งชำตินำงวีรพร นิติประภำ นักเขียนรำงวัลซีไรท์ 2 สมัย  นำยยุทธเลิศ สิปปภำค ผู้ก ำกับภำพยนตร์  นำย ชู
เกียรติ ศักดิ์วีระกุล หรือมะเดี่ยว  ผู้ก ำกับภำพยนตร์  นำยคชำภำ ตันเจริญ  หรือมดด ำ พิธีกร  น.ส.อรจิรำ แก้วสว่ำง 
หรือฟ้ำใส  ดำรำนักแสดง น.ส. ปกฉัตร เทียมชัย หรือจิ๊บ ดำรำนักแสดง เป็นต้น 
 ด้ำนนำยชำญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 1 ในผู้ร่วมลงช่ือ กล่ำวว่ำ ที่ตนร่วม
ลงช่ือรณรงค์คัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ เพรำะเห็นด้วยกับหลักกำรของกำรรณรงค์ครั้งนี้ และที่ส ำคัญคือ เห็นว่ำ
ไม่ควรต้องมีพรรคกำรเมืองใดต้องถูกยุบ กำรยุบพรรคอะไรก็ตำมไม่ควรเกิดข้ึน เรำต้องปล่อยให้พรรคกำรเมืองเติบโต 
พรรคกำรเมืองจะดีจะช่ัวอย่ำงไรประชำชนจะเป็นคนตัดสินเอง ถ้ำประชำชนไม่เลือก วันหนึ่งพรรคนั้นก็อยู่ไม่ได้และก็
ยุบหำยไปเอง ไม่ใช่อย่ำงที่เป็นอยู่น้ีที่ให้คนเพียงไม่กี่คน ซึ่งหลำยคนก็รู้ว่ำเป็นอย่ำงไรมำตัดสิน 
 "ถำมว่ำเขำเป็นตัวแทนของอะไร ถูกตั้งข้ึนมำ อุปโลกน์ ข้ึนมำ ดูไปแล้วก็เหมือนจะกลำยเป็นตัวแทนของ
อ ำนำจรัฐ เพรำะไม่ได้มีฉันทำมติของคนในประเทศนี้เลย ทั้งที่โดยจุดก ำเนิดตั้งต้นขององค์กรอิสระ โดยหลักคิดและ
นโยบำยน้ันต้องยอมรับว่ำดีมำกๆ มำจำกรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 แต่ตอนน้ีเหมือนกลำยพันธ์ุไปหมดแล้ว ซึ่งในะระยะ
ยำวตนเห็นว่ำจะไม่เป็นผลดีอย่ำงแน่นอน เพรำะหำกมีใครแหลมขี้ึนมำหน่อยก็จะถูกก ำจัด ประชำธิปไตยจะถูกท ำให้
เหมือนเล่นปำหี่ กำรยุบพรรคตนเห็นว่ำเป็นปฏิบัติกำรที่มันต่อต้ำนประชำธิปไตย"นำยชำญวิทย์กล่ำว  
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 ทั้งนี้ รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ ในเวลำ 11.00 น.  วันที่  16 ก.พ.นี้  ที่ศูนย์ประสำนงำนพรรคอนำคตใหม่
ปทุมธำนี  สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ เตรียมแถลงข่ำวเกี่ยวกำรรณรงค์เพื่อให้สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ทั่วประเทศ
ฟ้องร้องต่อ กกต.  เป็นรำยบุคคล  โดยสืบเนื่องจำกกำรที่ กกต. ส่งเรื่องให้ศำลรฐัธรรมนูญพจิำรณำยุบพรรคอนำคตใหม่ 
และศำลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยในวันที่ 21 ก.พ.นั้น  บรรดำสมำชิกพรรคอนำคตใหม่ ซึ่งมีส่วนร่วมในกำร
ก่อสร้ำงพรรคนี้ข้ึนมำ มีควำมวิตกกังวลต่อค ำพิพำกษำว่ำจะมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ 
 จำกกำรที่ กกต. เร่งรัดส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ทั้งกำรเพิ่มข้อกล่ำวหำใหม่ ว่ำมีควำมผิดตำม 
มำตรำ 72 (รับประโยชน์ที่รู้หรือควรรู้ว่ำเป็นเงินที่มิชอบด้วยกฎหมำยโทษ) ซึ่งมีโทษถึงข้ันยุบพรรค ทั้งที่กำรกู้ยืมเงิน
ของพรรคกำรเมือง เป็นเรื่องปกติที่ทุกพรรคกระท ำกัน โดย กกต.ไม่ได้แจ้งข้อกล่ำวหำใหม่ดังกล่ำวต่อพรรคฯ และไม่ได้
เปิดโอกำสให้พรรคฯแก้ข้อกล่ำวหำใหม่ดังกล่ำวก่อนเลย 
 บรรดำสมำชิกอนำคตใหม่ มีควำมเห็นว่ำแม้พรรคอนำคตใหม่ในฐำนะนิติบุคคลจะได้ยื่นฟ้อง กกต.เป็น
รำยบุคคลไปแล้ว แต่สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ในฐำนะบุคคลก็ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของ กกต. เช่นเดียว 
สมำชิกพรรคที่มีกว่ำ 6 หมื่นคน จึงสมควรฟ้องร้อง กกต. ตำมกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 (ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน ปฏิบัติ
หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยทุจริต) และหำกในวันข้ำงหน้ำมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่เกิดข้ึน ก็จะเกิดควำมเสียหำยกับมวลสมำชิกที่ได้ช ำระค่ำ
สมำชิก และเงินบริจำคให้กับพรรคไปแล้ว. 
 
 
 อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/757688 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866442 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6561?utm_source=inner&utm_medium=auto
_tiein&utm_campaign=most_view 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/757688
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866442
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6561?utm_source=inner&utm_medium=auto_tiein&utm_campaign=most_view
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6561?utm_source=inner&utm_medium=auto_tiein&utm_campaign=most_view
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เฮือกสุดท้าย! 'อนค.'เปิดศึกใหญ่ ระดมพลฟ้อง กกต.ท่ัวประเทศปมยุบพรรค 
วันเสำร์ ที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.51 น. 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563 มีรำยงำนว่ำ ในเวลำ 11.00 น.วันที่ 16 กุมภำพันธ์นี้ ที่ศูนย์ประสำนงำนพรรค
อนำคตใหม่ปทุมธำนี  สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ เตรียมแถลงข่ำวเกี่ยวกำรรณรงค์เพื่อให้สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ทั่ว
ประเทศฟ้องร้องต่อ กกต.เป็นรำยบุคคลโดยสืบเนื่องจำกกำรที่กกต.ส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำยุบพรรคอนำคต
ใหม่ และศำลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่ำนค ำวินิจฉัยในวันที่ 21 กุมภำพันธ์นี้ ท ำให้บรรดำสมำชิกพรรคอนำคตใหม่ ซึ่งมีส่วน
ร่วมในกำรก่อสร้ำงพรรคนี้ข้ึนมำ มีควำมวิตกกังวลต่อค ำพิพำกษำว่ำจะมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่หรือไม่ 
 ทั้งนี ้เนื่องจำกกกต. เร่งรัดส่งเรื่องให้ศำลรฐัธรรมนูญวินิจฉัย ทั้งกำรเพิ่มข้อกล่ำวหำใหม่ ว่ำมีควำมผิดตำม 
มำตรำ 72 (รับประโยชน์ที่รู้หรือควรรู้ว่ำเป็นเงินที่มิชอบด้วยกฎหมำยโทษ) ซึ่งมีโทษถึงข้ันยุบพรรค ทั้งที่กำรกู้ยืมเงิน
ของพรรคกำรเมือง เป็นเรื่องปกติที่ทุกพรรคกระท ำกัน โดย กกต.ไม่ได้แจ้งข้อกล่ำวหำใหม่ดังกล่ำวต่อพรรคฯ และไม่ได้
เปิดโอกำสให้พรรคฯแก้ข้อกล่ำวหำใหม่ดังกล่ำวก่อนเลย ดังนั้น กำรสืบสวนและกำรสอบสวนของ กกต.เสียงข้ำงมำก
ดังกล่ำว จึงเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่ชอบตำมกฎหมำยและรัฐธรรมนูญ 
 ดังนั้นบรรดำสมำชิกอนำคตใหม่ มีควำมเห็นว่ำแม้พรรคอนำคตใหม่ในฐำนะนิติบุคคลจะได้ยื่นฟ้อง กกต.
เป็นรำยบุคคลไปแล้ว แต่สมำชิกพรรคอนำคตใหม่ในฐำนะบุคคลก็ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของ กกต. เช่น
เดียว สมำชิกพรรคที่มีกว่ำ 6 หมื่นคน จึงสมควรฟ้องร้อง กกต. ตำมกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 (ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน 
ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่โดยทุจริต) และหำกในวันข้ำงหน้ำมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่เกิดข้ึน ก็จะเกิดควำมเสียหำยกับมวลสมำชิกที่ได้
ช ำระค่ำสมำชิก และเงินบริจำคให้กับพรรคไปแล้ว 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/473214 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/473214
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15 ก.พ. 2563 17:50 น. 
ธนาธร โพสต์เฟซฯ ขอบคุณ ยอดลงชื่อ ค้าน ยุบพรรคอนาคตใหม่ ทะลุหมื่นชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
ยอดลงชื่อทะลุหมื่น "ค้านยุบพรรคอนาคตใหม่" ธนาธร โพสต์ฯ ขอบคุณ พร้อมเปิดพ้ืนท่ีทางการเมือง ทุกความคิด-
อุดมการณ์" ด้าน "ดวงฤทธิ์" ไม่ควรให้อ านาจคณะบุคคลใดมีอ านาจเหนือ ปชช. 
 วันที่ 15 ก.พ. จำกกรณีมีกำรรณรงค์ร่วมลงช่ือ คัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ โดยมีบุคคลผู้มีช่ือเสียง
จำกหลำกหลำยวงกำรกว่ำ 150 คน ลงช่ือในเบื้องต้นนั้น ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ มีประชำชนให้ควำมสนใจ และลงช่ือ
เพิ่มขึ้นโดยล่ำสุด ยอดทะลุ 10,000 คนแล้ว ล่ำสุด นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ โพสต์ขอบคุณผู้
ร่วมลงช่ือดังกล่ำว โดยระบุว่ำ "ผมขอขอบคุณ นักวิชำกำร นักคิด นักเขียน ศิลปิน นักศึกษำ นักธุรกิจ ผู้น ำแรงงำน นัก
สิทธิมนุษยชน นักพัฒนำเอกชน กลุ่มชำติพันธ์ุ และผู้คนจ ำนวนมำก ที่ร่วมลงช่ือในจดหมำยเปิดผนึก 'เปิดพื้นที่ทำงกำร
เมืองให้ทุกฝ่ำย ลงช่ือคัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ ' ผมเข้ำใจว่ำหลำยท่ำนที่ร่วมลงช่ือ คงไม่ได้เห็นด้วยกับพรรค
อนำคตใหม่ ในทุกเรื่อง แต่ที่ร่วมลงช่ือก็เพรำะเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดพื้นที่ทำงกำรเมืองให้แก่ทุกควำมคิด ทุก
อุดมกำรณ์ ได้แข่งขันกันภำยใต้ระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ กำรเอำชนะกันโดยกำรตัดคู่แข่งออกจำกสนำม
กำรเมืองนั้นไม่ยั่งยืน รังแต่จะสร้ำงปมควำมขัดแย้งให้ร้ำวลึกในสังคม โปรดรับค ำขอบคุณจำกผมและสมำชิกพรรค
อนำคตใหม่อีกครั้ง ด้วยใจจริง" 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนด้วยว่ำ นำยดวงฤทธ์ิ บุนนำค สถำปนิกและนักออกแบบ 1 ในผู้ร่วมลงช่ือโพสต์ในทวิต
เตอร์ ว่ำ "ไม่ว่ำจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับแนวคิดหรือนโยบำยของพรรคกำรเมืองใดๆ เป็นสิทธิทำงกำรเมืองของแต่
ละคน และไม่ควรให้อ ำนำจคณะบุคคลใดมีอ ำนำจเหนือประชำชน ที่จัดต้ังพรรคกำรเมืองข้ึนโดยกำรยุบพรรคกำรเมือง
เหล่ำน้ันได้โดยง่ำย ระบอบประชำธิปไตย อ ำนำจปกครอง อยู่ในมือประชำชน ผิดจำกนี้คือไม่ใช่" 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำน ส ำหรับรำยช่ือ 150 คน เบื้องต้นที่ร่วมลงช่ือ อำทิ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญำชนสยำม , 
ชำญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชำกำร, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีต
คณบดีคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, โคทม อำรียำ อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง, บรรยง พงษ์พำนิช ผู้บริหำร
, ปรีดำ เตียสุวรรณ์ นักธุรกิจ, "ครูยุ่น" มนตรี สินทวิชัย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองเด็ก, วันชัย ตันติวิทยำพิทักษ์ นักเขียน 
สื่อมวลชนและนักสิ่งแวดล้อม, ทิชำ ณ นคร นักสิทธิเด็ก เยำวชน และสตรี, บรรจง นะแส นำยกสมำคมรักษ์ทะเลไทย, 
พนัส ไทยล้วน ประธำนสภำองค์กำรลูกจ้ำงแห่งชำติ , วีรพร นิติประภำ นักเขียนรำงวัลซีไรต์ 2 สมัย, "ต้อม" ยุทธเลิศ 
สิปปภำค ผู้ก ำกับภำพยนตร์, "มะเดี่ยว" ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผู้ก ำกับภำพยนตร์, "มดด ำ" คชำภำ ตันเจริญ พิธีกร, "ฟ้ำ
ใส" อรจิรำ แก้วสว่ำง ดำรำนักแสดง, "จิ๊บ" ปกฉัตร เทียมชัย ดำรำนักแสดง เป็นต้น 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1772345 
ส ำนักข่ำวฐำนเศรษฐกิจ : https://www.thansettakij.com/content/politics/421611?ad= 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1772345
https://www.thansettakij.com/content/politics/421611?ad=
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ต้านยุบอนาคตใหม่ คนดัง-กดดัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “ชำญวิทย์ เกษตรศิริ” ผุดแคมเปญ ล่ำช่ือค้ำนยุบ “อนำคตใหม่” เหล่ำ คนดังหลำกหลำยวงกำรแห่ ร่วม
วง นักวิชำกำร นักคิด นักเขียน ศิลปิน ดำรำ พิธีกรมำกัน ครบ อ้ำงเหตุผลปกป้องอนำคตประเทศ ชวนหยุดควำมพัง 
ยับยั้งไฟขัดแย้ง อดีตอธิกำรบดี มธ. เฉ่งยุบพรรคคือกำรต่อต้ำนประชำธิปไตย “ธนำธร” ซัดมุ่งก ำจัดคู่แข่ง สังคมยิ่งร้ำว
ลึก “เทพไท” หนุนเลื่อนอ่ำนค ำตัดสินคดีไปหลังซักฟอก ลบครหำเตะสกัดฝ่ำยค้ำน “โฆษก ปชป.” ไปอีกทำงติงอย่ำมำ
กดดันข่มขู่ศำล รธน. “ธนกร” ตอก หน.อนค.ระวังเป็นพินอคคีโอเสียเอง “สุทิน” เมินเกมป่วนองครักษ์ “บิ๊กตู่” โอ่
หลักฐำนเด็ดเพิ่มทุกวัน หว่ันจำระไนไม่ทัน “ชวน” ลั่น ส.ส.เสียบบตัรแทนกัน ต้องรับผิดชอบทำงกำรเมือง อย่ำมองเป็น
เรื่องเล็ก รับ “นำที” ผ่ำน ตม.ใกล้เวลำลงมติงบฯ ปี 63 ปธ.กมธ.กิจกำรสภำฯ ออกตัวท ำได้แค่ศึกษำ ไม่มีอ ำนำจ
สอบสวน 
 จำกกรณีศำลรัฐธรรมนูญนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีเงินกู้ของพรรคอนำคตใหม่ 191 ล้ำน ในวันที่ 21 ก.พ. ก่อน
หน้ำวันเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลเพียง 3 วัน โดยมีกำรประเมินว่ำจะน ำไปสู่กำรยุบพรรคอนำคตใหม่ และมีเสียง
วิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำเป็นกำรสกัดกั้นกำรท ำหน้ำที่ตรวจสอบรัฐบำล ล่ำสุดนำยชำญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และสมำชิกพรรคอนำคตใหม่ ออกแคมเปญรณรงค์ร่วมลงช่ือ คัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคต
ใหม่ โดยมีบุคคลจำกหลำกหลำยวงกำรเข้ำร่วม 
 
“ชาญวิทย์” ผุดแคมเปญค้านยุบ อนค. 
 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยชำญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
และสมำชิกพรรคอนำคตใหม่ สร้ำงแคมเปญกำรรณรงค์ร่วมลงช่ือ คัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ ในเว็บไซต์ 
www.change.org  โดยแคมเปญรณรงค์ดังกล่ำวระบุว่ำ ประเทศไทยต้องไปข้ำงหน้ำ กำรเมืองต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ำย 
เรำไม่ได้บอกว่ำพรรคอนำคตใหม่ดีงำมสมบูรณ์แบบ จนทุกคนต้องลุกขึ้นมำเป็นปำกเป็นเสียงต่อสู้ให้ กำรลงช่ือครั้งนี้
เป้ำหมำยคือ กำรปกป้องวันนี้และอนำคตของประเทศ ไทย กำรเมืองที่ดีควรเป็นระบบที่เปิดให้ทุกฝ่ำยเข้ำมำต่อสู้
แข่งขันกันได้อย่ำงเสรีเป็นธรรม โดยมีประชำชนเป็นผู้ตัดสิน ส่วนกำรมุ่งก ำจัดกลุ่มกำรเมืองใดๆให้สิ้นซำก มีแต่จะท ำให้
สังคมตึงเครียดรอวันระเบิด ช่วยกันหยุดกำรท ำลำยล้ำงทำงกำรเมืองครั้งใหม่ที่จะไม่เหลืออะไรนอกจำกควำมพัง ควำม
สงบจบที่อยู่ร่วมกัน 
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เชิญชวนหยุดความพัง ยับยั้งขัดแย้ง 
 นำยชำญวิทย์ระบุอีกว่ำ ทำงออกที่ดีที่สุดคือ กำรเปิดพื้นที่ทำงกำรเมืองให้กว้ำงที่สุด สนับสนุนให้พรรค
กำรเมืองของประชำชนเข้มแข็งเลิกคิดเสียทีว่ำกำรยุบพรรคกำรเมืองหรือตัดสิทธ์ิทำงกำรเมืองของคนที่คิดไม่เหมือนเรำ
จะน ำไปสู่ควำมสงบในสังคม ที่ผ่ำนมำมีควำมพยำยำมในกำรหยุดยั้งหรือท ำลำยพรรคอนำคตใหม่อยู่จริง โดยมีผู้มี
อ ำนำจไม่สนใจถึงรำคำที่สังคมไทยจะต้องร่วมกันจำ่ย ประชำชนและประเทศไทยบอบช้ ำมำมำกพอแล้ว พอกันทีกับกำร
กดทับเสียงของควำมเปลี่ยนแปลง อ ำนำจตัดสินใจปัจจุบันและอนำคตต้องอยู่ในมือประชำชนอย่ำงเรำ ไม่ใช่อยู่ที่คน
เพียงหยิบมือ นี่เป็นโอกำสที่เรำจะได้ยืนยันสิทธิอันชอบธรรมนั้น ร่วมกันลงช่ือ เพื่อพำกำรเมืองไทยไปข้ำงหน้ำ หยุด
ควำมพัง ยับยั้งควำมขัดแย้ง 
 
คนดังหลากวงการแห่ลงชื่อคับค่ัง 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ รำยช่ือผู้ที่ร่วมลงช่ือร่วมเปิดแคมเปญ 150 คนแรก ล้วนเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงจำก
หลำกหลำยวงกำร เช่น กลุ่มปัญญำชน อำทิ นำยชำญวิทย์ นำยสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญำชนสยำม นำยนิธิ เอียวศรีวงศ์ 
นักวิชำกำร นำยเสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตคณบดีคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์ นำยโคทม อำรียำ อดีต
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง กลุ่มนักวิชำกำร อำทิ นำงพวงทอง ภวัครพันธ์ุ อำจำรย์คณะรัฐศำสตร์ จุฬำฯ นำยสมชำย ปรีชำ
ศิลปกุล อำจำรย์นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ กลุ่มนักสิทธิมนุษยชน อำทิ นำงทิชำ ณ นคร นักสิทธิเด็ก เยำวชน 
และสตรี นำยมนตรี สินทวิชัย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองเด็ก กลุ่มนักเขียน อำทิ นำยวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นำยวันชัย 
ตันติวิทยำพิทักษ์ 
 
“ป๋าต้อม-มดด า” น าทีมคนบันเทิงร่วมวง 
 ผู้สื่อข่ำรำยงำนว่ำ ส่วนกลุ่มคนในวงกำรบันเทิง อำทิ กลุ่มผู้ก ำกับภำพยนตร์ช่ือดังของเมืองไทย อำทิ นำย
ยุทธเลิศ สิปปภำค (ต้อม) นำยชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (มะเดี่ยว) นำยอนุชำ บุญยวรรธนะ (นุชช่ี) กลุ่มศิลปิน นักแสดงและ
พิธีกรช่ือดัง อำทิ นำยคชำภำ ตันเจริญ (มดด ำ) น.ส.อรจิรำ แก้วสว่ำง (ฟ้ำใส) น.ส. ปกฉัตร เทียมชัย (จิ๊บ) นำยกรุณพล 
เทียนสุวรรณ (เพชร) นำยณัฐวุฒิ เจนมำนะ (แม็กซ์) และนำยสุทธิพงษ์ ทัดพิทักษ์กุล (ฮำร์ท) เป็นต้น 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ตั้งแต่เริ่มเปิดแคมเปญให้คนร่วมลงช่ือ มีผู้สนใจร่วมลงช่ืออย่ำงต่อเนื่องกระทั่งเวลำ 
18.30 น. วันที่ 15 ก.พ. จ ำนวนที่ผู้ร่วม ลงช่ือสนับสนุนแคมเปญดังกล่ำวมี 16,800 คน 
 
ฉะยับองค์กรอิสระกลายพันธุ์ 
 นำยชำญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และสมำชิกพรรคอนำคตใหม่ ให้
สัมภำษณ์ว่ำ เห็นว่ำไม่ควรต้องมีพรรคกำรเมืองใดต้องถูกยุบ กำรยุบพรรคอะไรก็ตำมไม่ควรเกิดข้ึน เรำต้องปล่อยให้
พรรคกำรเมืองเติบโต พรรคกำรเมืองจะดีจะช่ัวอย่ำงไรประชำชนจะเป็นคนตัดสินเอง ถ้ำประชำชนไม่เลือก วันหนึ่ง
พรรคนั้นจะอยู่ไม่ได้และยุบหำยไปเอง ไม่ใช่อย่ำงที่เป็นอยู่น้ีที่ให้คนเพียงไม่กี่คน หลำยคนรู้ว่ำเป็นอย่ำงไรมำตัดสิน ถำม
ว่ำเขำเป็นตัวแทนของอะไร ถูกตั้งข้ึนมำ อุปโลกน์ข้ึนมำ ดูไปแล้วเหมือนจะกลำยเปน็ตัวแทนของอ ำนำจรฐั เพรำะไม่ได้มี
ฉันทำมติของคนในประเทศน้ีเลย ทั้งที่โดยจุดก ำเนิดตั้งต้นขององค์กรอิสระ โดยหลักคิดและนโยบำยนั้น ต้องยอมรับว่ำดี
มำกๆ มำจำกรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 แต่ตอนน้ีเหมือนกลำยพันธ์ุไปหมดแล้ว 
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เฉ่งยุบพรรคคือการต่อต้าน ปชต. 
 “ในระยะยำวตนเห็นว่ำจะไม่เป็นผลดีอย่ำงแน่นอน เพรำะหำกมีใครแหลมข้ึนมำหน่อยจะถูกก ำจัด 
ประชำธิปไตยจะถูกท ำให้เหมือนเล่นปำหี่ กำรยุบพรรคตนเห็นว่ำเป็นปฏิบัติกำรที่ต่อต้ำนประชำธิปไตย ภำพลักษณ์ของ
พรรคอนำคตใหม่คือ ควำมคิดใหม่ จึงเป็นเหตุผลให้ตัวแทนควำมคิดเก่ำๆ ต้องกำรจะท ำลำยให้ได้ แรกเลยพอเลือกตั้ง
เสร็จสกัดหัวหน้ำพรรคไม่ให้เข้ำสภำ มำตอนนี้เตรียมยุบพรรค ไม่น่ำเช่ือว่ำประเทศเรำจะมำจุดนี้ได้” นำยชำญวิทย์ก
ล่ำว 
 
“ธนาธร” ซัดมุ่งขจัดคู่แข่งรังแต่จะร้าวลึก 
 นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเว็บไซต์ www.change.org  มี
กำรรณรงค์ร่วมลงช่ือคัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ โดยนำยธนำธรระบุว่ำ ขอขอบคุณนักวิชำกำร นักคิด นักเขียน 
ศิลปิน นักศึกษำ นักธุรกิจ ผู้น ำแรงงำน นักสิทธิมนุษยชน นักพัฒนำเอกชน กลุ่มชำติพันธ์ุ และผู้คนจ ำนวนมำกที่ร่วมลง
ช่ือในจดหมำยเปิดผนึก เปิดพื้นที่ทำงกำรเมืองให้ทุกฝำ่ยลงช่ือคัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ เข้ำใจว่ำหลำยท่ำนที่ร่วม
ลงช่ือคงไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคอนำคตใหม่ในทุกเรื่อง แต่ที่ร่วมลงช่ือเพรำะเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดพื้นที่ทำงกำร
เมืองให้แก่ทุกควำมคิด ทุกอุดมกำรณ์ ได้แข่งขันกันภำยใต้ระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ กำรเอำชนะกันโดยกำรตัด
คู่แข่งออกจำกสนำมกำรเมืองนั้นไม่ยั่งยืน รังแต่จะสร้ำงปมควำมขัดแย้งให้ร้ำวลึกในสังคม ทั้งนี้บรรดำ ส.ส.ของพรรค 
ต่ำงโพสต์เฟซบุ๊กถึงกิจกรรมดังกล่ำวและเชิญชวนผู้สนับสนุนร่วมลงช่ือด้วยเช่นกัน 
 
“ภูมิธรรม” โวยไม่ควรมีพรรคใดถูกยุบ 
 นำยภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำน โพสต์ทวิตเตอร์ แชร์แคมเปญรณรงค์คัดค้ำนยุบพรรค
อนำคตใหม่ ที่มีกำรจัดข้ึนในเว็บไซต์ www.change.org  ซึ่งมีคนดังหลำกหลำยวงกำรร่วมลงช่ือในแคมเปญดังกล่ำว
จ ำนวนมำก โดยนำยภูมิธรรมระบุในทวิตเตอร์ว่ำ “ไม่ควรมีพรรคกำรเมืองใดๆถูกยุบจำกองค์กรที่ไม่ได้มีที่มำจำกกำรยดึ
โยงกับประชำชน ไม่ว่ำเรำจะเห็นเหมือนหรือเห็นต่ำงกันกับพรรคกำรเมืองนั้นก็ตำม” 
 
“สุทิน” เมินลิ่วล้อ “ตู”่ ไม่เล่นด้วยก็จบ 
 นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำนให้สัมภำษณ์ถึงกำรเตรียมรับมือองครักษ์พิทักษ์ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกฯ และ รมว.กลำโหม ที่จะค่อยประท้วงกำรอภิปรำยของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
รัฐบำลว่ำ มำตรกำรของเรำคือเรำยึดมั่นในรัฐธรรมนูญและข้อบงัคับของสภำฯ จะท ำตำมข้อบังคับทุกประกำร เช่ือว่ำคน
ประท้วงจะหำเหตุหรือข้ออ้ำงในกำรประท้วงไม่ได้ และในกำรอภิปรำยเที่ยวนี้เรำมีแต่ควำมจริงไม่มีกำรให้ร้ำยปำ้ยสีด้วย
ควำมเท็จจึงเช่ือว่ำคนประท้วงจะหมดมุกในกำรลุกขึ้นประท้วง และเรำไม่มีตุกติกเล่นเกมในกำรอภิปรำย และจะไม่เล่น
ด้วยกับเกมป่วนของฝ่ำยรัฐบำล จึงเช่ือว่ำเขำจะปรบมือข้ำงเดียวไม่ดัง ถ้ำเรำด ำเนินกำรทั้ง 3 มำตรกำรแล้วหำก
ฝ่ำยรัฐบำลยังป่วนต่อ ประชำชนคนฟังทั้งประเทศเขำจะลงโทษฝ่ำยรัฐบำลเอง 
 
หลักฐานเพ่ิมทุกวันหว่ันจาระไนไม่ทัน 
 เมื่อถำมว่ำ หำกเขำยังคงหำเหตุป่วน ไม่ให้อภิปรำยอย่ำงรำบรื่น จะรับมืออย่ำงไร นำยสุทิน กล่ำวว่ำ คนที่
เขำฟังอภิปรำยอยู่จะตั้งข้อหำว่ำเขำเป็นผู้ร้ำยของสภำฯเอง เรำจะอดทนและเดินหน้ำอภิปรำยให้ครบถ้วนกระบวน
ควำม เรำไม่กลัวกำรป่วน ของฝ่ำยรัฐบำล เพรำะถ้ำเรำท ำตำมที่กล่ำวมำครบถ้วน เขำจะหำเหตุป่วนไม่ได้ สิ่งที่เรำกังวล
ตอนนี้มีเพียงว่ำบรรดำควำมผิดและข้อหำของรัฐบำลนั้นมีมำกมำย หลักฐำนเกิดข้ึนทุกวัน เรำจะเสนอได้ในเวลำที่จ ำกัด
นี้ให้ครบถ้วนได้อย่ำงไร 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

59 

 

 
 
โอ่ซักฟอกเดือดไม่มีกร่อยแน่นอน 
 เมื่อถำมถึงกำรวำงตัว ส.ส.ที่จะลุกขึ้นอภิปรำยตอนนี้เรียบร้อยหรือยัง นำยสุทินกล่ำวว่ำ ตอนนี้ถือว่ำกำร
เตรียมกำรไปถึง 90% แล้ว อีก 10% ที่เหลือคือกำรเช่ือมโยงเนื้อหำและล ำดับคิวให้ลื่นไหลที่สุด ขณะนี้มีผู้อภิปรำย
ทั้งสิ้น 28 คน โดยส่วนใหญ่ก็เป็นดำวสภำฯของฝ่ำยค้ำนที่เคยสร้ำงควำมประทับใจให้ประชำชนที่ติดตำมงำนสภำฯมำ
โดยตลอด เช่น นำยจิรำยุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพื่อไทย นำยศรัณย์
วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ นำยพิธำ ลิ้มเจริญ
รัตน์ ส.ส.บัญชีรำยช่ือ พรรคอนำคตใหม่ จะไม่ท ำให้ประชำชนผิดหวังแน่นอน โดยเฉพำะตนจะเป็นผู้คุมทัพเองเติมเต็ม
รสชำติกำรอภิปรำยไม่ให้ขำดหำย เมื่อถำมว่ำ หำกพรรคอนำคตใหม่ถูกยุบด้วยคดีกู้เงินก่อนวันอภิปรำยเรำจะ
ด ำเนินกำรอย่ำงไร นำยสุทินกล่ำวว่ำ ถึงตอนนี้ตนยังเช่ือมั่นว่ำพรรคอนำคตใหม่จะไม่ถูกยุบเพรำะมูลเหตุแห่งคดียังไม่
ชัดเจนเพียงพอว่ำเขำกระท ำผิดตำมข้อกฎหมำย แต่ถ้ำถูกยุบข้ึนมำเรำก็เตรียมแผนรองรับไว้แล้วกำรอภิปรำยจะไม่
สะดุดหรือรสชำติขำดหำยไปจำกเดิมแน่ และยืนยันอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งนี้ไม่มีกร่อยแน่นอน 
 
“เทพไท” หนุนเลื่อนยุบ อนค.หลังซักฟอก 
 นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวผ่ำนเฟซบุ๊ กไลฟ์ถึงกรณีนำยพิภพ 
ธงไชย อดีตแกนน ำกลุ่มพันธมิตร มีข้อเสนอให้พรรคอนำคตใหม่ ยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ ขอให้เลื่อนกำรอ่ำนค ำ
วินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ ออกไปเป็นหลังกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรฐับำลว่ำ ขอสนับสนุนแนวควำมคิดดังกล่ำว เพรำะ
กำรก ำหนดวันอ่ำนค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 ก.พ.จะเกิดข้ึนก่อนวันอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลวันที่ 24 ก.พ. 
เพียง 3 วัน อำจท ำให้ ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ ลังเลและพะว้ำพะวงกับกำรท ำหน้ำที่ตรวจสอบรัฐบำลในฐำนะพรรคฝ่ำย
ค้ำน เพรำะในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล เป็นมำตรกำรตรวจสอบทำงกำรเมืองที่ส ำคัญที่ สุด ต้องมีกำรเตรียมตัว
เตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลและค ำอภิปรำยไม่ไว้วำงใจเป็นอย่ำงดี แต่ เมื่อกำรนัดฟังค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญดัก
หน้ำก่อนกำรท ำหน้ำที่เพียงไม่กี่วัน จะท ำให้ ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ ขำดสมำธิไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบรัฐบำล
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 100% อำจจะน ำมำเป็นประเด็นข้อสงสัยของสังคม ที่ตั้งค ำถำมกับศำลรัฐธรรมนูญว่ำท ำไมต้อง
ก ำหนดนัดฟังค ำวินิจฉัยก่อนกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลเพียง 3 วัน จะไม่เป็นผลดีต่อศำลรัฐธรรมนูญ 
 
เชื่อค าวินิจฉัยส่วนตนเสร็จแล้วรออ่าน 
 นำยเทพไทกล่ำวอีกว่ำ รัฐบำลในฐำนะผู้ถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจอำจเกิดกระแสกำรวิพำกษ์วิจำรณ์จำก
สังคมได้ จึงไม่อยำกจะให้เรื่องนี้มีข้อครหำ หรือน ำมำเป็นประเด็นทำงกำรเมืองอีก เพรำะเช่ือว่ำค ำวินิจฉัยส่วนตนของ
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญน่ำจะมกีำรท ำค ำวินิจฉัยไว้เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว คงเหลือแต่กระบวนกำรอ่ำนค ำวินิจฉัยเท่ำน้ัน ถ้ำ
ขยับออกไปเป็นหลังกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจไม่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยใดๆทั้งสิ้น จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ำยได้ท ำหน้ำที่
ของตนเองอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยไม่มีวำระซ่อนเร้น หรือประโยชน์ใดๆแอบแฝงทั้งสิ้น และไม่อยำกให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
ฉวยโอกำสน ำเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวขยำยผลเป็นประเด็นทำงกำรเมืองต่อไป 
 
“ราเมศ” สวนอย่ากดดันข่มขู่ศาล รธน. 
 นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณีกำรรวมรำยช่ือเพื่อไม่ให้ศำลรัฐธรรมนูญยุบ
พรรคอนำคตใหม่ว่ำ เป็นกำรกดดันกำรท ำงำนของศำลรัฐธรรมนูญ เพรำะคดีอยู่ระหว่ำงกำรไต่สวนของศำล ยังไม่มีใคร 
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ทรำบได้ว่ำผลคดีจะออกมำเช่นไร ขอให้ทุกคนรอฟังผลค ำวินิจฉัยคือทำงออกที่ดีที่สุดหำกสรำ้งบรรทัดฐำนโดยลำ่รำยช่ือ
กดดันให้ศำลท ำตำมควำมประสงค์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งที่ควรต่อสู้คดีด้วยข้อเท็จจริง จะเกิดควำมเสียหำยต่อ
กระบวนกำรได้ กำรระบุว่ำศำลรัฐธรรมนูญไม่เปดิให้ไต่สวนในประเด็นนี้ ยังมีช่องทำงเพรำะศำลรฐัธรรมนูญใช้ระบบกำร
ไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง สำมำรถยื่นพยำนหลักฐำนต่อศำลได้ทุกเมื่อ แต่น่ำเสียดำยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกช่องทำงนี้ 
 
บิดเบือนปิดก้ัน ส.ส.เข้าพรรคอ่ืนได้ 
 นำยรำเมศกล่ำวต่อว่ำ ส่วนประเด็นที่กังวลว่ำหำกมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่อำจมีผลกระทบต่อ ส.ส.ไม่
สำมำรถท ำหน้ำที่ได้ หรือไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่ ประเด็นนี้มีกำรบิดเบือนข้อกฎหมำยเพรำะหำกพรรค
อนำคตใหม่ถูกยุบจริง สถำนะควำมเป็น ส.ส.ยังคงมีอยู่เพียงแต่ต้องหำพรรคอื่นสังกัดภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ศำล
รัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัย จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ำยควรรอผลค ำวินิจฉัย ไม่ควรกระท ำกำรลักษณะข่มขู่กดดันศำล
รัฐธรรมนูญ 
 
“วรงค์” หยันจ านนต่อหลักฐานใช่ไหม 
 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมำชิกพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีกำรแชร์
แคมเปญรณรงค์คัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่ ที่มีกำรจัดข้ึนในเว็บไซต์ www.change.org  มีเหล่ำคนดังหลำกหลำย
วงกำรร่วมลงช่ือเป็นจ ำนวนมำกว่ำ เคำรพค ำตัดสินของศำลรัฐธรรมนูญ ก่อนหน้ำนี้นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำร
พรรคอนำคตใหม่ เคยออกมำพูดเรื่องเอกสำรหลุดของ กกต. แต่เมื่อตนมีโอกำสได้อ่ำนและช้ีแจงข้อเท็จจริงว่ำนำยปิย
บุตรไม่พูดในหลำยเรื่องที่เป็นปญัหำของตนเอง และบำงเรื่องไม่จริง กลับกลำยเป็นว่ำเกิด #คัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่ 
กำรสร้ำงกระแสดังกล่ำว แสดงว่ำยอมจ ำนนต่อหลักฐำนใช่หรือไม่ ไม่ทรำบว่ำผลค ำตัดสินจะออกมำเช่นไร แต่ต้อง
เคำรพค ำตัดสินของศำลครับ 
 
ตอก “ธนาธร” จะเป็นพินอคคีโอเสียเอง 
 นำยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณีนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำพรรค
อนำคตใหม่ เป็นหัวหน้ำทีมพินอคคีโออภิปรำยไม่ไว้วำงใจว่ำ นำยธนำธรจะใช้ตัวละครอะไรก็ช่ำง แต่ระวังว่ำจะเป็นพิ
นอคคีโอเสียเอง รัฐบำลไม่ได้ใส่ใจอะไร มั่นใจว่ำจะช้ีแจงข้อกล่ำวหำของฝ่ำยค้ำนได้ ที่ผ่ำนมำรัฐบำลท ำงำนตรงไปตรงมำ
ไม่ได้ท ำอะไรผิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และ รมว.กลำโหม ท ำทุกอย่ำงเพื่อประชำชน ไม่มีแบ่งแยกหรือ
เลือกช่วยเฉพำะจังหวัดที่เลือกพรรคตัวเองเหมือนบำงพรรคในอดีต บริหำรงำนด้วยควำมโป ร่งใส จึงไม่กลัวกำร
ตรวจสอบ เห็นด้วยที่นำยธนำธรบอกว่ำ พรรคอนำคตใหม่จะอภิปรำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตรงประเด็น กระชับ ไม่เน้นใช้
โวหำร เป็นเรื่องที่ดีประชำชนอยำกเห็นแบบนี้ พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนควรยึดหลักแบบนี้ด้วย อย่ำใส่สีตีไข่หวังโจมตีรัฐบำล
แบบหน้ำมืดตำมัวด้วยข้อมูลเท็จ เหมือนที่บำงคนออกมำพูดเป็นละครหลังข่ำวรำยวัน เวลำน้ีไม่ใช่เวลำเอำชนะคะคำน
หรือเล่นเกมกำรเมืองกัน แต่เป็นเวลำแห่งกำรร่วมแรงร่วมใจของคนในชำติ เพื่อผ่ำนวิกฤตินี้ไปด้วยกัน 
 
“ชวน” ปลุก ขรก.อย่าหงอนายสั่งท าผิด ก.ม. 
 อีกเรื่อง เมื่อเวลำ 09.00 น. ที่สถำบันพระปกเกล้ำ นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำว
บรรยำยให้นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรช้ันสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน สถำบันพระปกเกล้ำ 
หัวข้อ “ควำมรับผิดทำงกฎหมำยอันเกิดจำกกำรบริหำร : ควำมรับผิดทำงกำรเมือง” ตอนหนึ่งว่ำ หลักกำรบริหำรที่ดี 
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ต้องมีธรรมำภิบำล 6 ข้อ ได้แก่ 1.หลักนิติธรรม 2.หลักควำมซื่อสัตย์สุจริต 3.หลักควำมโปร่งใส 4.หลักควำมรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ 5.หลักกำรมีส่วนรว่ม 6.หลักควำมคุ้มค่ำ แต่ส่วนตัวมองว่ำควรมีหลักธรรมำภิบำล ข้อ 7 คือ หลักไม่เกรงใจ 
ไม่ยอมท ำในสิ่งไม่ควรท ำ หรือยอมรับ ค ำสั่งกำรของผู้บริหำรมำปฏิบัติ จนท ำให้เกิดภัยกับตนเอง เพรำะคนที่สั่งกำรไม่มี
ใครได้รับผิด แต่คนที่ท ำตำมค ำสั่งที่ไม่ถูกต้องคือข้ำรำชกำร เป็นฝ่ำยต้องรับผิดแทน กำรไม่ยอมหรือไม่เกรงใจต้องยึดมัน่
ทั้งภำครัฐและเอกชน 
 
ความเกรงใจส่ง รมต.–บ๊ิก ขรก.ติดคุก 
 นำยชวนกล่ำวว่ำ วันที่ 24 ก.พ. สภำฯจะอภิปรำย ไม่ไว้วำงใจ ถือเป็นบทบำทของฝ่ำยนิติบัญญัติ มีสิทธิ 
ตรวจสอบฝ่ำยบริหำร เมื่อเสนอญัตติแล้ว รัฐบำลไม่มีสิทธิยุบสภำฯ กำรตรวจสอบของสภำฯไม่มีสิทธิช้ีควำมผิดของฝ่ำย
บริหำร เพรำะเป็นหน้ำที่ฝ่ำยตุลำกำร ตำมหลักกำรแบ่งแยกอ ำนำจ ก่อนหน้ำนี้เคยมีข้อเสนอให้สภำฯแต่งตั้งฝ่ำยตุลำ
กำร แม้เป็นควำมหวังดี แต่วัฒนธรรมกำรเมืองไทยไม่เหมือนประเทศอื่น มองว่ำบทบำทของศำลมีส่วนช่วยประคับ 
ประคองบ้ำนเมืองหลำยเรื่อง ต้องไม่ยอมรับกำรว่ิงเต้น เช่น กรณียุบพรรคกำรเมืองที่ผ่ำนมำเคยมีคนในกระบวนกำร
ยุติธรรมเกรงใจ ท ำให้ต้องติดคุก ดังนั้นกำรคัดตัวบุคคลให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำวจึงส ำคัญอย่ำงยิ่ง ที่ผ่ำนมำมีอดีต
นักกำรเมือง ระดับรัฐมนตรี ข้ำรำชกำรระดับสูงกระท ำผิด ถูกลงโทษติดคุกหลำยปี เหตุผลส่วนหนึ่งเพรำะควำมเกรงใจ 
ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ปัญหำทุจริตยังมีทุกวงกำร จึงต้องขอควำมร่วมมือทุกฝ่ำยอย่ำยอมท ำในสิ่ง ไม่ถูกต้องด้วยกำร
เกรงใจเจ้ำนำยหรือรุ่นพี่ รวมถึงฝ่ำยกำรเมือง 
 
ส.ส.กดบัตรต้องรับผิดชอบทางการเมือง 
 นำยชวนกล่ำวอีกว่ำ ส่วนกรณีสังคมวิจำรณ์ เรื่องกำรกดบัตรแทนกัน อย่ำงกรณีกดบัตรแทนกัน เพรำะคน
มีสิทธิไม่สะดวกกดบัตรเอง แต่ยืนอยู่ใกล้ๆ ให้เพื่อน ส.ส.กดให้ถือว่ำไม่มีเจตนำ แต่เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองเป็นเรื่องเล็ก 
ต้องมีควำมรับผิดชอบทำงกำรเมือง แม้จะไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมำย แต่ต้องมองถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องมีควำม
รับผิดชอบทำงกำรเมืองด้วยเช่นกัน 
 
“ชวน” ชี้ “นาที” ผ่าน ตม.ใกล้เวลาลงมติงบฯ 
 จำกนั้นนำยชวนให้สัมภำษณ์ถึงควำมคืบหน้ำกำรตรวจสอบกำรเสียบบัตรแทนกันของนำงนำที รัชกิจ
ประกำร ส.ส.บัญชีรำยช่ือ พรรคภูมิใจไทย ว่ำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ได้ส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำจำกที่
ได้สอบถำมข้อมูลไปยังกำรท่ำ อำกำศยำนแห่งประเทศไทย (ทอท.) มำแล้ว เรื่อง เวลำกำรเดินทำงของนำงนำที ขณะ
ผำ่นกำรตรวจที่จุดตรวจคนเข้ำเมือง เป็นเวลำที่ใกล้เคียงกันกับเวลำกำรลงมติในร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ยปี 2563 
แต่เรื่องนี้ยังไม่ยุติ จึงมอบให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำฯพิจำรณำกำรเสียบบัตรแทนกันในกรณีอื่นด้วย เพรำะมีข้อมูล
ทั้งหมดอยู่แล้ว ทั้งภำพจำกกล้องวงจรปิด กำรลงช่ือของ ส.ส.ที่มีกำรระบุเวลำอยู่แล้ว ทรำบว่ำเรื่องนี้มีกำรไปยื่นต่อ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) สภำฯจะให้ควำมร่วมมือ หำก ป.ป.ช.ต้องกำรข้อมูล
จะส่งไปให้ แต่ขณะนี้ ป.ป.ช.ยังไม่ร้องขอข้อมูลมำ แต่เช่ือว่ำ ป.ป.ช.คงต้องขอมำอยู่แล้ว 
 
ไม่ฟนัธงผิดรอข้อสรุป กมธ.กิจการสภาฯ 
 เมื่อถำมว่ำ เบื้องต้นข้อมูลที่ได้รับมำแสดงว่ำนำงนำทีไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภำฯ ขณะลงมติ นำยชวน
ตอบว่ำ ตนคงไม่ไปตัดสิน ข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไรต้องเป็นไปตำมหลักฐำน เรื่องนี้คณะกรรมำธิกำรกิจกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรรับที่จะน ำไปตรวจสอบแล้ว ข้อยุติเช่ือว่ำคงไม่ต่ำงไปจำกที่สภำฯตรวจสอบ เพรำะสภำฯเป็นผู้มีหลักฐำน 
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อยู่ในมือ ส่วนข้อเสนอให้คณะกรรมกำรจริยธรรม สภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้สอบเรื่องนี้สำมำรถท ำได้ แต่ขณะนี้อยู่ใน
ข้ันตอนกำรตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรม ตนจะนั่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรเอง เช่ือว่ำจะใช้เวลำไม่นำน เรื่องนี้ยืดเวลำ
มำนำนแล้ว และมีเรื่องที่สมำชิกร้องเรียนรออยู่หลำยเรื่อง รอคณะกรรมกำรชุดน้ีมำด ำเนินกำร เช่น กรณี น.ส.ปำรีณำ 
ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ ยื่นร้องไว้หลำยเรื่องต้องรอคณะกรรมกำรชุดน้ี 
 
รับปิดลงคะแนนไวท าองค์ประชุมรวน 
 นำยชวนยังกล่ำวถึงกำรลงมติในมำตรำ 6 ของร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยปี 2563 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 
มีกำรถกเถียงกันเรื่ององค์ประชุมไม่ครบ เกิดจำกปัญหำเครื่องลงคะแนนหรือไม่ว่ำ เรื่องนี้มีกำรสอบและรำยงำนมำให้
ตนเมื่อวันที่ 14 ก.พ. ควำมจริงแล้วเรื่องนี้ตนมีส่วนที่ท ำให้ผิดพลำดได้ เพรำะได้ปิดกำรลงคะแนนเร็ว อำจท ำให้บัตรที่
กดไปนั้น ยังไม่ข้ึนหรือข้ึนทีหลัง เพรำะปรำกฏว่ำคนเหล่ำนั้นมีข้อมูลกำรกดลงคะแนนข้ึนทีหลัง แต่โดยสรุปแล้วองค์
ประชุมครบหมด ทั้ง 8 คนอยู่ในห้องประชุม ได้น ำรำยช่ือมำอ่ำนดูพบว่ำนั่งอยู่ในห้องประชุม แสดงว่ำในมำตรำ 6 นั้น
ลงคะแนนเร็ว แต่ถ้ำเรำถือองค์ประชุมตอนที่แสดงตน ทุกอย่ำงจะไม่มีปัญหำ แต่หลำยคนกังวลว่ำจะมีคนเตรียมยื่นต่อ
ศำลรัฐธรรมนูญอีก จึงไม่ต้องกำรให้เป็นเงื่อนไข จึงท ำให้ถูกต้องจะได้สบำยใจ ไร้กังวล ป้องกันไม่ให้มีปัญหำเหมือนที่
ผ่ำนมำ เลยต้องท ำให้ทุกอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
“อนันต”์ อ้างได้แค่ศึกษาไร้อ านาจสอบ 
 นำยอนันต์ ผลอ ำนวย ส.ส.ก ำแพงเพชร พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำรกิจกำร
สภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวว่ำ ขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสือจำกนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ที่มอบหมำยให้
คณะกรรมำธิกำรกิจกำรสภำฯ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและศึกษำกรณีกำรเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันทุกกรณีที่เกิดข้ึนใน
กำรลงมติของสภำฯ กมธ.พร้อมตรวจสอบตำมที่ได้รับมอบหมำย แต่กำรท ำหน้ำที่ของ กมธ.ในกรณีดังกล่ำวคงท ำได้แค่
ศึกษำหำข้อเท็จจริงเท่ำนั้น เพรำะตำมข้อบังคับกำรประชุมใหม่ของสภำฯนั้น ได้ตัดอ ำนำจกำรสอบสวนของคณะ กมธ.
ทุกคณะทิ้งไป เพรำะกลัว กมธ.จะใช้อ ำนำจไปก้ำวก่ำยกระบวนกำรยุติธรรม ดังนั้นกำรท ำหน้ำที่ของ กมธ.จึงเป็นแค่
กำรศึกษำข้อเท็จจริง เพื่อส่งให้สภำฯรับทรำบ ไม่รู้สึกหนักใจหำกได้รับมอบหมำยให้ตรวจสอบกรณีกำรเสียบบัตรแทน
กัน คงต้องเชิญผู้ถูกกล่ำวหำทุกกรณีมำให้ข้อมูลต่อ กมธ. รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำด้วย เพื่อให้ควำมเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่ำย 
 
“สนธิรัตน์–วราเทพ” ช่วย ลต.ชากังราว 
 เมื่อเวลำ 10.00 น. ที่ จ.ก ำแพงเพชร นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ นำยวรำ
เทพ เทพรัตนำกร อดีตรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกฯ และแกนน ำพรรคกลุ่มภำคเหนือตอนลำ่ง ลงพื้นที่ช่วยนำยเพชรภูมิ 
อำภรณ์รัตน์ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก ำแพงเพชร เขต 2 หมำยเลข 1 หำเสียงบริเวณตลำดสดเทศบำลพรำนกระต่ำย 
ต.ถ้ ำกระต่ำยทอง อ.พรำนกระต่ำย โดยบรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก ขอคะแนนประชำชนเพิ่มจ ำนวน ส.ส.ฝั่งรัฐบำลใน
สภำฯ เพื่อไปผลักดันนโยบำยต่อไป ผลักดันคนรุ่นใหม่เข้ำมำท ำงำน จำกนั้นแกนน ำพรรคพลังประชำรัฐข้ึนรถปรำศรัย
หำเสียงโดยรอบบริเวณในช่วงเช้ำ ช่วงบ่ำยได้จัดเวทีปรำศรัยย่อยอีก 5 จุด ที่ อ.ลำนกระบือ 3 จุด และ อ.พรำนกระต่ำย 
2 จุด ทั้งพรรคพลังประชำรัฐ ประเมินว่ำนำยเพชรภูมิจะชนะกำรเลือกตั้ง เนื่องจำกกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 
บิดำคือ พ.ต.ท.ไวพจน์ อดีตผู้สมัครพรรคพลังประชำรัฐ ชนะด้วยคะแนน 34,000 เสียง มำกกว่ำพรรคเพื่อไทยอันดับ
สองที่ได้คะแนน 18,000 เสียง ทิ้งห่ำงกว่ำ 16,000 เสียง 
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ทีม พท.–พปชร.ปะหน้ากลางตลาด 
 ที่ตลำดนัดภำยในวัดแก้วสุริย์ฉำย อ.ลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร ทีมผู้สมัครจำกพรรคพลังประชำรัฐ น ำ
โดยนำยสนธิรัตน์และนำยวรำเทพ พร้อมกลุ่ม ส.ส.อีกหลำยคน ได้ช่วยหำเสียงให้นำยเพชรภูมิ เป็นจังหวะเดียวกันที่
ทีมงำนหำเสียงของพรรคเพื่อไทย ที่น ำขุนพลของพรรค อำทิ นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น ำฝ่ำยค้ำนและหัวหน้ำพรรค
เพื่อไทย คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ุ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพื่อไทย มำเดินหำเสียงให้นำยกัมพล ปัญกุล อดีตรอง
นำยกอบจ.ก ำแพงเพชร ผู้สมัครหมำยเลข 3 ที่เน้นนโยบำยเศรษฐกิจแย่ คนแก้ต้องเพื่อไทย โดยทั้งสองทีมเดินขบวน
สวนกันในตลำด ต่ำงกล่ำวทักทำยกันด้วยมิตรไมตรีอันดี โดยกำรเลือกตั้งซ่อมจะมีข้ึนวันที่ 23 ก.พ. 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1772496 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1772496
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"จาตุรนต์"  ชี้พรรคการเมืองอยู่ต่อไปได้หรือไม่ ควรให้ประชาชนตัดสิน 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยจตุรนต์  ฉำยแสง อดีตรักษำกำรหัวหน้ำพรรคไทยรักไทย โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟ
ซบุ๊กส่วนตัว ว่ำ ประเทศที่เป็นประชำธิปไตยเขำไม่ยุบพรรคกันง่ำยๆอย่ำงประเทศไทย เขำจะยุบพรรคกำรเมืองกต็่อเมือ่
พรรคกำรเมืองนั้นล้มล้ำงเปลี่ยนแปลงกำรปกครองหรือเป็นภัยร้ำยแรงต่อสังคม คนของพรรคไปท ำผิดกฎหมำยอะไรก็
ลงโทษคนที่ท ำผิดไปตำมกฎหมำย พรรคกำรเมืองจะอยู่ได้หรือไม่ ประชำชนเท่ำนั้นเป็นผู้ตัดสิน 
 ส ำหรับประเทศไทย โดยเฉพำะหลังกำรรัฐประหำรปี 2549 เป็นต้นมำระบบกฎหมำยว่ำด้วยกำรยุบพรรค
กำรเมืองถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อท ำลำยพรรคที่อยู่ตรงข้ำมกับพวกเผด็จกำรและชนช้ันน ำที่สมคบร่วมมือกับเผด็จกำร กำรยุบ
พรรคกำรเมืองจึงเป็นไปอย่ำงไม่มีเหตุผลมีผล ไม่ท ำผิดอะไรเลยก็ยุบพรรคได้ ผิดเล็กผิดน้อยก็กลำยเป็นล้มล้ำงกำร
ปกครอง กำรลงโทษไม่เป็นสัดส่วนกับกำรกระท ำผิด คนๆเดียวท ำผิดกฎหมำยก็ท ำลำยล้ำงทั้งองค์กร บำงครั้งแทนที่จะ
ลงโทษผู้กระท ำผิดกลับใช้เป็นเหตุในกำรล้มรัฐบำลเปลี่ยนรัฐบำลก็ท ำกันมำแล้ว 
 ระบบกฎหมำยเกี่ยวกับกำรยุบพรรคกำรเมืองของไทยจึงเป็นเครื่องมอืของพวกเผด็จกำรและอ ำนำจนิยมที่
ใช้หักล้ำงเจตนำรมณ์ของประชำชนเพื่อให้ฝ่ำยที่ไม่มีควำมยึดโยงกับประชำชนเข้ำสู่อ ำนำจหรืออยู่ในอ ำนำจได้ทั้งๆที่
ประชำชนไม่ได้เห็นชอบด้วย ระบบแบบนี้ไม่เป็นประชำธิปไตย ไม่เป็นธรรม มีแต่ท ำให้ประเทศล้ำหลังอ่อนแอและเต็ม
ไปด้วยเงื่อนไขแห่งควำมขัดแย้ง 
 พรรคอนำคตใหม่เพิ่งถูกตัดสินไปว่ำไม่ได้ล้มล้ำงกำรปกครอง ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบกำรปกครอง กำรที่
หัวหน้ำพรรคให้พรรคกู้เงินเป็นกำรกระท ำอย่ำงเปิดเผยตรวจสอบได้ ไม่พบว่ำเงินน้ีมำจำกกำรทุจริตคดโกง ไม่พบว่ำเงิน
ถูกใช้ไปในกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมำยใดห้ำมพรรคกำรเมืองกู้เงินอย่ำงชัดเจน หำกจะถือว่ำ
กำรให้กู้เงินน้ีจะน ำไปสู่กำรครอบง ำพรรคก็สำมำรถระงับยับยั้งได้ กำรยุบพรรคอนำคตใหม่ซึ่งหำกเกิดข้ึนย่อมจะตำมมำ
ด้วยกำรเพิกถอนสิทธ์ิเลือกตั้งและสิทธิอื่นของกรรมกำรบริหำรพรรคจึงไม่เป็นเหตุเป็นผลและไม่ได้สัดส่วนกับเหตุที่
เกิดข้ึน 
 นอกจำกนี้กำรยุบพรรคกำรเมืองในขณะที่รัฐบำลมเีสียงปริม่น้ ำจนต้องประสบปัญหำในกำรประชุมสภำอยู่
เป็นนิจอีกทั้งเป็นเวลำที่ใกล้จะมีกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล ย่อมมีผลต่อกำรเปลี่ยนดุลก ำลังในสภำจนแตกต่ำงไป
จำกเจตนำรมณ์ของประชำชนที่แสดงออกในกำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำ 
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 กำรยุบพรรคกำรเมืองด้วยหลักเหตุผลที่อ่อนแอแต่กลับมีผลทำงกำรเมืองมหำศำลเช่นนี้จึงจะเป็นผลเสีย
ต่อหำยต่อควำมเป็นประชำธิปไตยของบ้ำนเมืองซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้ว ปิดช่องทำงและโอกำสในกำรแก้ปัญหำประเทศ
โดยรัฐสภำและจะยิ่งซ้ ำเติมปัญหำควำมขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทยให้หนักหนำสำหัสยิ่งขึ้นด้วย 
ระบบกฎหมำยว่ำด้วยกำรยุบพรรคกำรเมืองของประเทศไทยนี้ควรยกเลิกและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ ไม่ควรให้ยุบ
พรรคกันง่ำยๆ ไม่ควรให้ยุบพรรคเพื่อควำมได้เปรียบเสียเปรียบทำงกำรเมือง พรรคกำรเมืองใดจะคงอยู่ต่อไปได้หรือไม่ 
ควรให้ประชำชนเป็นผู้ตัดสิน 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_1976161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1976161
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"ราเมศ" วอนหยุดขู่กดดันศาลรัฐธรรมนูญ 
แนะทุกฝ่ายขอดูค าวินิจฉัยดีกว่า ชี้ยุบพรรคไม่กระทบสถานะส.ส. หาพรรคใหม่สังกัดใน 60 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณีที่มีกำรล่ำรำยช่ือเพื่อ
ไม่ให้ศำลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนำคตใหม่ ว่ำ ไม่ควรกระท ำกำรลักษณะดังกล่ำวเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะจะเป็นกำรกดดัน
กำรท ำงำนของศำลรัฐธรรมนูญ คดีดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำไต่สวนของศำลรัฐธรรมนูญ ยังไม่มีใครทรำบได้ว่ำ
ผลคดีจะออกมำเช่นไร ทุกคนควรรอฟังผลค ำวินิจฉัยคือทำงออกที่ดีที่สุด หำกสร้ำงบรรทัดฐำนโดยกำรล่ำรำยช่ือเพื่อ
กดดันให้ศำลรัฐธรรมนูญท ำตำมควำมประสงค์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งที่ควรต่อสู้กันด้วยข้อเท็จจริงในคดีก็จะเกิด
ควำมเสียหำยต่อกระบวนกำรได้ ส่วนที่บอกว่ำศำลรัฐธรรมนูญไม่เปิดให้มีกำรไต่สวนในประเด็นนี้ จะเห็นได้ว่ำยังมี
ช่องทำงอยู่เพรำะศำลรัฐธรรมนูญใช้ระบบกำรไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องสำมำรถยื่นพยำนหลักฐำนต่อศำลรัฐธรรมนูญได้
ทุกเมื่อ แต่น่ำเสียดำยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกช่องทำงนี ้
 นำยรำเมศ กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับควำมกังวลที่ว่ำหำกมีกำรยุบพรรคอนำคตใหม่อำจมีผลกระทบต่อ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้หรือไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่นั้น ตนเห็นว่ำประเด็นนี้มีกำร
บิดเบือนข้อกฎหมำย เพรำะหำกพรรคอนำคตใหม่ถูกยุบจริง สถำนะควำมเป็น ส.ส.ยังมีอยู่ แต่จะต้องหำพรรคกำรเมือง
อื่นสังกัดภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัย ตนจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ำยควรรอผลค ำวินิจฉัย ไม่ควร
กระท ำกำรในลักษณะข่มขู่กดดันศำลรัฐธรรมนูญ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/757721 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/757721
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'เสรี' เตือน อนค.อย่ากดดันศาลรธน. ระวัง เกิดกลียุคบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ 
 16 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 9:42 
 
 
 
 
 
 
 
เสรี เตือน อนาคตใหม่อย่ากดดันศาลรัฐธรรมนูญ ระวัง เกิดกลียุคบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ ชี้กู้เงินเป็นรายได้กฎหมายต้อง
ควบคุมป้องกันนายทุน 
 นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ ส.ว.และประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน วุฒิสภำ โพสต์ข้อควำมลงเฟซบุ๊กแสดงควำมคิดเห็นเกีย่วกับคดียุบพรรคอนำคตใหม่ โดยระบุว่ำ กำรต่อสู้ทำง
กำรเมือง ในเฮือกสุดท้ำย เหมือนรู้ชะตำตัวเองว่ำผลของศำลรฐัธรรมนูญจะตัดสนิเช่นใด กำรต่อสู้ในช่วงสุดท้ำย คือ กำร
ให้คู่ต่อสู้ตำยตกไปตำมกันกำรใช้กฎหมำยที่เอำเปรียบคนอื่น เป็นวิถีทำงที่ได้ตัดสินใจเลือกแล้ว แม้จะเสี่ยงต่อกำร
กระท ำควำมผิด แต่เพื่อชัยชนะ จึงไม่ค ำนึงถึงวิธีใช้  
 นำยเสรี ระบุว่ำ กำรที่พรรคกำรเมืองกู้เงินจำกหัวหน้ำพรรค ย่อมเป็นรำยได้ของพรรคกำรเมือง แต่มิใช่
รำยได้ของพรรคกำรเมืองตำมที่ มำตรำ 62  ข้ำงต้นบัญญัติไว้เงินที่เข้ำมำในบัญชีของพรรคกำรเมืองไม่เรียกว่ำเป็น 
“รำยได้” แล้วเรียกว่ำอะไร “รำยได้” ของพรรคกำรเมืองอำจมีหลำยลักษณะ แต่กฎหมำยได้ควบคุมเงินที่พรรค
กำรเมืองจะน ำมำเป็น”รำยได”้ของพรรคกำรเมอืงนั้น จะต้องเป็นรำยได้ตำมที่ มำตรำ 62 ข้ำงต้น ก ำหนดไว้เท่ำนั้น เพื่อ
เป็นกำรควบคุมเงินที่จะน ำมำใช้จ่ำยในพรรคกำรเมืองมิให้เอำเปรียบกัน หรือมิให้ได้เปรียบเสียเปรียบกัน 
 นำยเสรี กล่ำวอีกว่ำ ส่วนคนที่หัวหมอก็จะตีควำมไปในทำงที่ว่ำ เงินที่มิได้อยู่ในมำตรำ ๖๒ ข้ำงต้นนั้น เมื่อ
กฎหมำยมิให้ห้ำมไว้ จึงสำมำรถน ำใช้ในพรรคกำรเมืองได้ โดยตีควำมว่ำเงินกู้ไม่เป็นรำยได้ของพรรคกำรเมือง ซึ่งเป็น
กำรตีควำมไปในแนวทำงที่ฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย มำตรำ 62 ที่กฎหมำยให้พรรคกำรเมืองมีรำยได้เฉพำะที่บัญญัติไว้ตำม
มำตรำ 62 (1)-(7) เท่ำนั้น หำกเป็นรำยได้นอกเหนือจำก (1)-(7) นี้ ถือเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยและเป็นควำมผิด นี่คือ
หลักกำรควบคุมรำยได้ของพรรคกำรเมือง มิฉะนั้นแล้ว หำกเงินกู้ที่ได้มำโดยไม่อยู่ใน มำตรำ 62 (1)-(7) ข้ำงต้นแล้ว 
ต่อไปทุกพรรคกำรเมืองก็จะไม่ต้องไปหำรำยได้ตำม (1)-(7) เพียงแต่ไปกู้เงินจำกนำยทุนเงินกู้มำใช้จ่ำยในพรรคกำรเมือง
มำใช้จ่ำยทั้งหมด จำกนั้น นำยทุนเงินกู้เมื่อได้รับต ำแหน่งรัฐมนตรีหรือต ำแหน่งส ำคัญ ก็จะยกหนี้ให้ไม่ต้องใช้หนี้ ก็จะ
กลำยเป็นกำรได้เงินมำใช้จ่ำยในพรรคกำรเมืองจ ำนวนมำกได้อย่ำงไม่มีจ ำกัดและไม่เป็นควำมผิด ก็จะกลำยเป็นกำรขัด
ต่อเจตนำรมณ์ของกฎหมำยที่ไม่ต้องกำรให้พรรคเป็นของนำยทุน และพรรคไม่อำจท ำให้เป็นพรรคกำรเมืองของ
ประชำชนไปได้ 
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 "กำรที่พรรคกำรเมืองกู้เงินมำใช้จ่ำย โดยบอกว่ำเงินกู้ไม่เป็นรำยได้ตำมมำตรำ 62 จึงเป็นควำมผิดต่อ
กฎหมำยอย่ำงชัดเจน ปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้น กำรต่อสู้ครั้งสุดท้ำย จึงต่อสู้แบบเอำพรรคเข้ำแลก โดยกำรสร้ำงควำมขัดแย้ง
ไปทั่ว ตั้งแต่โต้แย้งค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่ตนเองเสียประโยชน์ เพื่อจะเป็นข้ออ้ำงว่ำกำร
ที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องยุบพรรคนั้น เกิดจำกกำรไปขัดแย้งกับศำลรัฐธรรมนูญ ทั้งๆที่ศำลรัฐธรรมนูญมิได้ไป
ขัดแย้งด้วยเลย สร้ำงวำระกรรมว่ำรัฐบำลปัจจุบันมำจำกกำรสืบทอดอ ำนำจ เพื่อให้สำธำรณชนเกิดควำมรู้สึกว่ำที่จะถูก
ยุบพรรคเพรำะไปขัดแย้งกับรัฐบำล สร้ำงวำทะกรรม พำดพิงมำยั งวุฒิสภำตลอดมำว่ำ วุฒิสภำเป็นผลพวงจำก
รัฐประหำรและมำจำกกำรสืบทอดอ ำนำจ ก็เพื่อให้สำธำรณชนเกิดควำมรู้สึกว่ำที่จะถูกยุบพรรคนั้น เพรำะมีควำม
ขัดแย้งกับวุฒิสภำที่มำจำกกำรแต่งตั้งจำก คสช.ซึ่งเป็นฝ่ำยทหำร" นำยเสรี กล่ำว  
 นำยเสรี กล่ำวอีกว่ำ ขณะนี้ เป็นเวลำที่ใกล้ที่ศำลรัฐธรรมนูญ จะได้ตัดสินในเรื่องของกำรกู้เงินของพรรค
กำรเมือง ก็เกิดปฏิกิริยำ สร้ำงม๊อบ จัดเวที สร้ำงกลุ่มให้ประชำชนออกมำสนับสนุน เพื่อเรียกร้องหำควำมเป็นธรรม 
ทั้งๆที่ปัญหำทั้งหลำยตนเองเป็นผู้ก่อข้ึนทั้งสิ้น เล่นกำรเมืองแบบไม่รับผิดชอบ เสนอแนวนโยบำยที่ส ร้ำงปัญหำให้
บ้ำนเมืองหลำยเรื่อง ก็เป็นเรื่องที่ตนเองก่อข้ึนทั้งสิ้น ซึ่งกำรสร้ำงประเด็นให้เป็นควำมขัดแย้งทั้งหลำยข้ำงต้นนี้ แสดงให้
เห็นเป็นสัญญำณได้ว่ำ “รู้ชะตำกรรม” ของตนเองว่ำเป็นเช่นใด จึงได้ใช้วิธีกำรต่อสู้ดิ้นรน ขัดแย้งกับทุกฝ่ำยเป็นเฮือก
สุดท้ำย เพื่อจะบอกว่ำ “ถูกกลั่นแกล้ง” หรือ “ถูกรังแก” ซึ่งควำมจริงมิได้เป็นเช่นน้ันช่วงนี้ สิ่งที่ท ำได้อย่ำงเดียวคือกำร
สร้ำงควำมขัดแย้งให้มำกเข้ำไว้ เพื่อกดดันศำลรัฐธรรมนูญ ที่จะตัดสนิในเวลำอันใกล้ว่ำ “จะถูกยุบพรรค”หรือไม่ หำกว่ำ
กันตำมเหตุผล และตำมกฎหมำยแล้ว ผมเห็นว่ำ กำรที่พรรคกำรเมืองกู้เงินมำใช้ในลักษณะเช่นนี้ เป็นกำรเอำเปรียบ
พรรคกำรเมืองอื่นๆ ซึ่งมันผิดกฎหมำยชัดๆ แต่ก็คงต้องดูว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะตัดสินเช่นใด  
 "ศำลทุกศำล รวมถึงศำลรัฐธรรมนูญ ต้องตัดสินคดีควำมไปตำมกฎหมำย ถูกเป็นถูก ผิดเป็นผิด จึงไม่
สมควรอย่ำงยิ่งที่จะกดดันศำลในกำรตัดสินคดี มิฉะนั้น จะกลำยเป็นกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมำยในที่สุด ก็จะตัดสินกันเอง 
ไม่เคำรพกฎหมำย บ้ำนเมืองกลียุค อันจะท ำให้บ้ำนเมืองอยู่ไม่ได้" นำยเสรี กล่ำว 
 
 
อ้ำงอิง  :   
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6601?fbclid=IwAR1KgXCwQKA13oeo2K2CkS2-
VZPli5ybk7eyn3uAVPHzR5PjynHXqFQ7cyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/6601?fbclid=IwAR1KgXCwQKA13oeo2K2CkS2-VZPli5ybk7eyn3uAVPHzR5PjynHXqFQ7cyk
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6601?fbclid=IwAR1KgXCwQKA13oeo2K2CkS2-VZPli5ybk7eyn3uAVPHzR5PjynHXqFQ7cyk
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รอก่อน!! นิพิฏฐ์บอก "อนค." ฟังศาลฯก่อน อย่าเพ่ิงก่อม็อบ 
"นิพิฏฐ์"แนะรอศาลรธน.ชี้ชะตา"อนาคตใหม่" อย่ารีบเดาผลล่วงหน้า เชื่อคนไม่แห่ก่อม็อบถ้าศาลฯแจงเหตุผล
เคลียร์ 
อำทิตย์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 11.01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกำรที่มีผู้รณรงค์
รวบรวมลงช่ือผ่ำนทำง เว็บไซต์  https://www.change.org/ คัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ จำกกรณีศำล
รัฐธรรมนูญนัดอ่ำนค ำวินิจฉัยคดีเงินกู้ของพรรคอนำคตใหม่ 191 ล้ำนบำท ในวันที่ 21 ก.พ.นี้ ก่อนถึงวันอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจนำยกรัฐนตรีและรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคล ว่ำ ตนมองว่ำควรจะรอค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญก่อน โดยค ำ
วินิจฉัยยังเป็นไปได้ 2 ทำง คือยกค ำร้องหรือไม่ยกค ำร้อง จึงอย่ำเพิ่งคำดเดำ อย่ำจัดกำรชุมนุม และอย่ำไปประท้วงใดๆ
ก่อน แต่เมื่อศำลรัฐธรรมนูญมคี ำวินิจฉัยเเลว้ สำมำรถท ำควำมเห็นทำงวิชำกำรแสดงควำมไม่เหน็ด้วยได้ ส่วนค ำถำมที่ว่ำ
ถ้ำยุบพรรคอนำคตใหม่รอบนี้ จะผลักให้กำรเมืองลงไปอยู่บนท้องถนนหรอืไม่นั้น ข้ึนอยู่กับเหตุผลของค ำวินิจฉัย ถ้ำศำล
รัฐธรรมนูญสำมำรถอธิบำยเหตุผลให้คนเข้ำใจได้ คงไม่สำมำรถน ำกำรเมืองไปสู่ท้องถนนได้ ทั้งนี้ ตนขอย้ ำว่ำอย่ำเพิ่ง
คำดเดำ 
 นำยนิพิฏฐ์ กล่ำวต่อว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ตนไม่เเน่ใจว่ำระหว่ำงวันอภิปรำยไม่ไว้วำงใจกับวันที่ศำล
รัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีของพรรคอนำคตใหม่ วันไหนถูกก ำหนดข้ึนมำก่อนกัน แต่ตำมปกติ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจจะ
ถูกก ำหนดด้วยระยะเวลำในสมัยประชุมสภำผู้แทนรำษฎรคือช่วงท้ำยๆของสมัยประชุมอยู่เเล้ว และตนคิดว่ำส.ส.พรรค
ฝ่ำยค้ำนทุกคนควรได้แสดงบทบำทกำรตรวจสอบรัฐบำลเเทนประชำชน เพรำะถ้ำใช้เวทีอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ โดยไม่มี
เหตุผล ไม่มีเนื้อหำสำระที่ดี จะกลำยเป็นเวทีเเจ้งดับ แต่ถ้ำอภิปรำยมีเนื้อหำสำระดี ก็จะเป็นเวทีเเจ้งเกิด 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/757810 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/757810
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อดีตผู้พิพากษาชี้ไม่อยากให้ยุบพรรคต้องยกเลิก พรบ.การเมือง ไม่ใช่ต่อต้านบังคับใช้กม. 
16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 08:29 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  16  ก.พ. 2563  นำยชูชำติ ศรีแสง อดีตผู้พิพำกษำศำลฎีกำ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก Chuchart 
Srisaeng แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องกำรรณรงค์คัดค้ำนยุบพรรคอนำคตใหม่  โดยระบุว่ำ   "ถ้ำเห็นว่ำพรรคกำรเมือง
ไม่ควรถูกยุบ ต้องยกเลิก พรบ.พรรคกำรเมือง ไม่ใช่ออกมำต่อต้ำนไม่ให้มีกำรบังคับตำมกฎหมำย" 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57291 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57291
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ให้เราจากกันด้วยดี  "นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ" 
16 กุมภำพันธ์ 2563 - 00:00 น.  
 
          
 
 
 
 
  
 
 ถึงแม้จะไม่ได้มีช่ือเข้ำไปเป็น ส.ส.พัทลุง ในสภำ แต่ไม่ท ำให้ช่ือ “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” อดีต ส.ส.พัทลุง 
พรรคประชำธิปัตย์ หำยไปจำกหน้ำสื่อทำงกำรเมือง โดยเฉพำะควำมคิดเห็นทำงกฎหมำยต่อสถำนกำรณ์กำรเมืองใน
บริบทต่ำงๆ รวมถึงกำรเรียกร้องให้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต. ) ตรวจสอบควำมไม่ชอบมำพำกลในผลกำร
เลือกตั้ง เขต 2 พัทลุง เมื่อ 24 มีนำคม 2562 ไปจนถึงกำรเปิดประเด็น ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ในช่วงกำรโหวตร่ำง 
พ.ร.บ.รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้ำนล้ำน จนศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยให้สภำกลับไปลงมติ
ในวำระ 2-3 อีกครั้ง 
 แต่ใครจะเช่ือว่ำในวันที่สถำนะ ส.ส.หำยไปในครั้งนี้ “นิพิฏฐ”์ ได้ผันตัวไปประกอบอำชีพนักกฎหมำยเป็น
ทนำยควำม นอกเหนือจำกอำชีพนักกำรเมืองก็มีอำชีพทนำยควำมที่เขำหลงใหลมำกที่สุด โดยไปเปิดส ำนักกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศกับลูกๆ ที่ จ.ภูเก็ต ช่ือว่ำ 4N International Law Office ซึ่งลูกควำมส่วนใหญ่เป็นชำวต่ำงชำติ 
โดยเฉพำะชำวฝรั่งเศส เพรำะลูกสำวคนที่สองเรียนจบที่ฝรั่งเศสและแต่งงำนกับคนฝรั่งเศส แต่ถ้ำเป็นคดีของคนไทยจะ
ท ำดว้ยตัวเอง ส่วนที่เป็นคดีของชำวต่ำงชำติจะช่วยดูข้อกฎหมำยต่ำงๆ ซึ่งลูกๆ ได้มำขอค ำปรึกษำตลอด 
  “ควำมเป็นนักกฎหมำยอยู่ที่ว่ำ เรำรักและเอำใจใส่ในอำชีพนี้ขนำดไหน แต่ควำมยำกอยู่ที่เรำต้องอธิบำย
เรื่องยำกให้เป็นเรื่องง่ำย เพรำะเป็นศิลปะ โดยนักกำรเมืองที่อธิบำยเรื่องยำกให้เป็นเรือ่งง่ำยได้ดีที่สุด ถือว่ำเป็นอำจำรย์
ผมเลยคือท่ำนชวน (หลีกภัย) และท่ำนไตรรงค์ (สุวรรณคีรี) ทั้งสองคนน้ีเป็นปรมำจำรย์” 
 นอกจำกนี้นักกฎหมำยที่มีบทบำทเป็นนักกำรเมืองที่มีฝีมือ “นิพิฏฐ์” ยกให้นำยวิรัตน์ กัลยำศิริ อดีต ส.ส.
สงขลำ พรรคประชำธิปัตย์ นำยพีระพันธ์ุ สำลีรัฐวิภำค อดีตแกนน ำพรรคประชำธิปัตย์ อดีต รมว.ยุติธรรม หรือนำยรำ
เมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์คนปัจจุบัน ส่วนควำมหลงใหลในอำชีพ “นักกฎหมำย” นั้นอยู่ที่ควำมเป็น
ศิลปะ ใช้โวหำร ใช้ส ำนวน ถึงแม้เป็นข้อเท็จจริงเดียวกันแต่ต้องอธิบำยให้เห็น ซึ่งอำชีพนี้ได้ท ำให้ตัวเองช่วยเหลือสังคม
มำตลอด แต่หำกมองนักกฎหมำย หำกเทียบกับอำชีพหมอยังถือว่ำอำชีพนักกฎหมำยด้อยกว่ำอยู่ 1 เรื่อง คือกลุ่มแพทย์
ต่ำงๆ จะมีชมรมเพื่อไปรักษำประชำชนที่ต่ำงจังหวัด เรียกว่ำได้นำยแพทย์ระดับมือ 1 ไปรักษำคนในชนบทได้เลย 
 “แต่ทนำยควำมมือ 1 รับคดีเป็นล้ำนเป็นร้อยล้ำนเคยไปนั่งคุยกับชำวบ้ำนเรื่องปัญหำที่ดิน เรื่องปัญหำป่ำ
ไม้บ้ำงหรือไม่ ก็ไม่มี ชำวบ้ำนไม่สำมำรถเข้ำถึงนักกฎหมำยที่มีฝีมือระดับต้นๆ ของประเทศไทยได้ แต่ถ้ำเป็นคนใน
วงกำรแพทย์ส ำหรับชำวบ้ำนจะได้หมอดีมำรักษำเลย ผมอยำกอ้อนวอนเรียกร้องทนำยควำม ให้ร่วมกันจับมือกันเพื่อท ำ
เป็นคลินิกกฎหมำยก็ได้ ให้ประชำชนได้ประโยชน์ตรงนี้” 
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           ที่ผ่ำนมำเคยมีชำวบ้ำนมำหำเพื่อขอให้ช่วยเหลือเรื่องกฎหมำย พร้อมถำมว่ำจะคิดเงินเท่ำไร แต่ก็ตอบไป
ว่ำพร้อมท ำให้ฟรีเพื่อช่วยเหลือ ตอนนี้ก็ยังท ำอยู่ แต่ถูกลูกๆ ที่ออฟฟิศ 4N International Law Office กลับมำ
ตรวจสอบพ่อตัวเอง เพรำะเป็นคนรับคดีช่วยเหลือชำวบ้ำนโดยไม่ผ่ำนออฟฟิศจ ำนวนมำก(หวัเรำะ) เพรำะลกูๆ อยำกให้
น ำเข้ำระบบของออฟฟิศที่ท ำมำกกว่ำ 
 ส่วนเรื่องอนำคตทำงกำรเมืองที่วำงเป้ำหมำยไว้นั้น “นิพิฏฐ์” ยอมรับว่ำ ที่ผ่ำนมำได้ร้องเรียนต่อ กกต.
เรื่องกำรเลือกตั้งของนำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พัทลุง หำกภำยในวันที่ 24 
มีนำคม 2563 กกต.มีค ำวินิจฉัยให้จัดกำรเลือกตั้งใหม่ ตัวเองจะขอโอกำสอีกครั้งก่อนจะวำงมือ กำรตัดสินใจครั้งนี้มำ
จำกวิธีคิดของประชำชนเปลี่ยนไป บริบทกำรเมืองเปลี่ยนไป กำรจะวำงมือเป็นเรื่องตัดสินใจแล้ว ถ้ำเป็นครั้งสุดท้ำยใน
ฐำนะ ส.ส. ไม่ว่ำจะสมัยนี้หรือสมัยหน้ำ ที่ผ่ำนมำได้แจ้งพรรคแล้ว แต่ผู้ใหญ่ในพรรคประชำธิปัตย์เขำก็ไม่ยอม ส่วน
บทบำทในพรรคก็ยังมีอยู่แต่จะค่อยๆ ลดบทบำทไป 
  “ผมได้คุยกับผู้ใหญ่เรื่องกำรเสียบบัตรแทนกัน ผมบอกไปหำกเป็นอุปสรรคในกำรร่วมรั ฐบำล แล้วมี
ปัญหำว่ำไปทะเลำะกับภูมิใจไทยหรอืเปลำ่ ผมบอกว่ำผมจะลำออกไปจำกรองหวัหน้ำภำคใต้ และกรรมกำรบริหำรพรรค
ให้เลย เหลือเพียงสมำชิกพรรคอย่ำงเดียว เพื่อแสดงให้เห็นว่ำเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคและไม่เกี่ยวกับกรรมกำรบริหำร
พรรค แต่เป็นเรื่องระหว่ำงผมกับคุณฉลอง ผมแสดงเจตนำรมณ์จะลำออก ขอให้อย่ำน ำเรื่องนี้ไปผูกแล้วมีปัญหำกับ
รัฐบำล แต่หัวหน้ำพรรคจุรินทร์ (ลักษณวิศิษฏ์) ท่ำนอภิสิทธ์ิ (เวชชำชีวะ) หรือท่ำนบัญญัติ (บรรทัดฐำน) ทุกคนบอกว่ำ
ยังไม่ต้องท ำขนำดน้ัน ซึ่งเขำเข้ำใจ บอกว่ำอย่ำเพิ่งลำออก” 
           “นิพิฏฐ์” ยืนยันว่ำมีควำมรักในอำชีพนักกำรเมืองอย่ำงมำก แต่หำกประชำชนไม่ไว้วำงใจก็พร้อมยอมรับ 
ไม่ว่ำจำกเหตุผลอะไรที่ไม่ได้รับเลือกเป็น ส.ส. แต่ส่วนตัวแล้วอยำกจะจำกกับประชำชนชำวพัทลุงด้วยดี อยำกจะขอ
โอกำสอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่ำจะเหลือเวลำในสภำอีกกี่ปี ก็ขอให้เรำจำกกันด้วยดี เพรำะที่ผ่ำนมำถือว่ำได้เป็นรัฐมนตรีที่เป็น
คนพัทลุงคนที่ 2 ตั้งแต่ปี 2475 เป็นต้นมำ โดยคนแรกคือนำยถัด พรหมมำณพ อดีตรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยก แต่หำก
จะนับรัฐมนตรีที่บริหำรกระทรวง ถือว่ำตัวเองเป็นคนแรก ในสมัยเป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม 
 “อยำกบอกชำวบ้ำนว่ำ ถ้ำผมไม่มีศักยภำพ ไม่มีควำมสำมำรถ ไปสู้ ส.ส.จังหวัดอื่นไม่ได้ เพรำะขำยหน้ำ 
ผมขออีกครั้งหนึ่งแล้วขอให้เรำจำกกันด้วยดี” 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/416892?adz= 
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15 ก.พ. 2563 19:39 น. 
"หมอวรงค์" เปิดเอกสารหลุด คดีเงินกู้ 191 ล้าน "ปิยบุตร" พูดไม่หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ปธ.จนท.บริหาร พรรค รปช. เปิดเอกสารหลุด คดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ ท่ีปิยบุตร พูดไม่
หมด รับกังวล หาก 21 ก.พ.น้ี ศาลรธน.ตัดสินไม่เป็นคุณ หว่ันมีปลุกระดม ปชช. ร้องทุกฝ่ายต้องเคารพค าตัดสิน  
 วันที่ 15 ก.พ. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร พรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) 
พร้อมพลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขำนุกำร รมว.แรงงำน และคณะสมำชิกพรรครวมพลังประชำชำติไทย ได้เดินทำงมำ
พบปะพี่น้องประชำชนชำวจังหวัดสมุทรสำคร ในรำยกำร "NEXT รปช.ครั้งที่ 2 ที่ร้ำน “คิดถึงคำเฟ่ แอนด์บิสโทร” ต.
คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสำคร โดยมีประชำชนชำวจังหวัดสมุทรสำคร มำร่วมประมำณ 50 คน 
 ส ำหรับกำรมำในครั้งนี้เพื่อมำรับฟังปัญหำของท้องถ่ิน ทั้งเรื่องแรงงำน, เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ 
ทำงด้ำนนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร พรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) ได้มีกำรเปิดเอกสำร
หลุดที่ นำยปิยบุตร พูดไม่หมด และค ำให้กำรธนำธรคดีเงินกู้ รวมทั้งค ำให้กำรเหรัญญิกพรรคอนำคตใหม่ มุมเห็นต่ำงที่
ไม่เช่ือว่ำ "กู้" แต่เอื้อประโยชน์ -ท ำไม กกต.จึงเสนอยุบพรรค ซึ่งหลังจำกที่มีกำรพูดคุยช้ีแจงให้ประชำชนรับทรำบแล้ว 
ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่ำวว่ำ กิจกรรมที่เรำท ำเป็นกำรให้ควำมรู้กับประชำชน เนื่องจำกพรรคกำรเมืองบำงพรรคมีกำรให้
ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และเป็นควำมโชคดีที่เรำไดร้ับเอกสำรเพื่อให้ประชำชนได้ฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ำย และสุดท้ำย
แล้ว เมื่อศำลท่ำนตัดสินไม่ว่ำผลจะออกมำยังไง เรำอยำกให้ทุกฝ่ำยเคำรพกระบวนกำรแค่นี้ก็จบ แต่ถ้ำผลกำรตัดสิน
ออกมำเป็นบวกกับพรรคที่มีคดี ถ้ำเป็นบวกกับเขำคงไม่มีอะไร แต่ถ้ำเป็นลบ เรำกังวลกำรปลุกระดมมวลชน เพรำะ
สถำนกำรณ์ที่เกิดข้ึนในช่วงที่ผ่ำนมำตั้งแต่เดือนมกรำคม ที่ผ่ำนมำ เรำเห็นหลำยๆ เหตุกำรณ์ ที่เอำข้อมูลที่ได้รับมำจำก
เอกสำรชุดเดียวกันไปสื่อควำมหมำยในกำรให้รู้สึกว่ำ ตัวเองถูกกลั่นแกล้ง ดังนั้นเรำกังวล เพรำะตรงนี้จะน ำไปสู่กำร
ปลุกระดมพี่น้องประชำชน ให้เกิดควำมรู้สึกว่ำมีควำมไม่ยุติธรรมเกิดข้ึน ผมจึงอยำกจะย้ ำว่ำ เรำต้องกำรให้บ้ำนเมือง
สงบ ให้ประเทศเดินไปข้ำงหน้ำ ศำลตัดสินถ้ำท่ำนได้ผลประโยชน์ก็โอเคเรำก็จบ ถ้ำท่ำนเสียผลประโยชน์ทุกอย่ำงก็ควร
ก็จบ 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1772383 
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นิด้าโพลเผยกว่า 31% ไม่เห็นด้วย "ปิยบุตร" จะอภิปรายนอกสภา 
 16 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 8:43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิด้าโพลเผยผลส ารวจประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมือง และกว่า 31% ไม่เห็นด้วย
เลยท่ี นายปิยบุตร จะอภิปรายนอกสภา 
 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.63 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) 
เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เรื่อง “ท่ำนจะไปชุมนุมประท้วงทำงกำรเมืองหรอืไม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่ 12 – 
13 กุมภำพันธ์ 2563 จำกประชำชนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค  ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ 
รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 1,255 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกับกำรไปชุมนุมประท้วงทำงกำรเมือง กำรส ำรวจอำศัย  กำรสุ่มตัวอย่ำง
โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธี
แบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมั่นทีร่อ้ย
ละ 95.0 
 จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงกำรเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงทำงกำรเมืองของประชำชน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
91.87 ระบุว่ำ ไม่เคยเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงทำงกำรเมือง ขณะที่ร้อยละ 8.13 ระบุว่ำ เคยเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงทำง
กำรเมือง 
 ด้ำนกำรตัดสินใจเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงของประชำชน หำกมีนักกำรเมือง/พรรคกำรเมือง/กลุ่มกำรเมือง 
รณรงค์ให้ชุมนุมประท้วง ทำงกำรเมืองบนท้องถนน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.87 ระบุว่ำ จะไม่ไป เพรำะ รู้สึกไม่
ปลอดภัย เป็นกำรสร้ำงควำมวุ่นวำยให้บ้ำนเมือง กลัวเกิดกำรจลำจลเหมือนครั้งก่อน ๆ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ 
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ขอติดตำมข่ำวทำงโทรทัศน์อยู่ที่บ้ำน และไม่ชอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแบบนี้ รองลงมำ ร้อยละ 14.02 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ 
เพรำะ ต้องดูรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรจัดกิจกรรมกำรชุมนุม เช่น วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรม  กำรชุมนุม สถำนที่ 
แกนน ำ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ต้องดูสถำนกำรณ์ในขณะนั้น และร้อยละ 3.11 ระบุว่ำ จะไป เพรำะ มีอุดมกำรณ์ที่
เหมือนกัน     เพื่อเรียกร้องในสิ่งทีต่้องกำร ขณะที่บำงส่วนระบวุ่ำ อยำกให้ประเทศพัฒนำมำกกว่ำน้ี และไม่ชอบรัฐบำล
ชุดปัจจุบัน 
 ท้ำยที่สุดเมื่อถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อแนวคิดของนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรค
อนำคตใหม่ จะเดินสำยอภิปรำย ไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คน นอกสภำ หำกพรรคอนำคตใหม่ถูกตัดสินยุบพรรค พบว่ำ 
ร้อยละ 20.00 ระบุว่ำ เห็นด้วยมำก เพรำะ พรรคอนำคตใหม่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม และเป็นสิทธิที่นำยปิยบุตร แสง
กนกกุล จะสำมำรถเดินสำยอภิปรำยไม่ไว้วำงใจได้ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ไม่ชอบรั ฐบำลชุดปัจจุบัน อยำกให้ยุบสภำ 
ร้อยละ 11.71 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเห็นด้วย เพรำะ กำรอภิปรำยนอกสภำเป็นกำรแสดงออกทำงกำรเมือง  ท ำให้ประชำชน
ได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ชอบนโยบำยพรรคอนำคตใหม่เป็นกำรส่วนตัว ร้อยละ 
11.16 ระบุว่ำ  ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน ท ำให้บ้ำนเมืองวุ่นวำย ขณะที่บำงส่วนระบุ
ว่ำ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจควรท ำเฉพำะในรัฐสภำเท่ำนั้น ไม่สมควรท ำนอกสภำ ร้อยละ 31.95 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย 
เพรำะ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจควรอยู่ในสภำเท่ำนั้น ถ้ำนอกสภำเปรียบเสมือนกำรประท้วง ซึ่งก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย 
ท ำให้สถำนกำรณ์บ้ำนเมืองแย่ลง และร้อยละ 25.18 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.nationweekend.com/content/image_news/6598 
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 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของ
ประชำชน เรื่อง “ท่ำนจะไปชุมนุมประท้วงทำงกำรเมืองหรือไม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่ 12 – 13 กุมภำพันธ์ 2563 
จำกประชำชนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 1,255 
หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกับกำรไปชุมนุมประท้วงทำงกำรเมือง กำรส ำรวจอำศัย กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำก
บัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple 
Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95.0 
 จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงกำรเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงทำงกำรเมืองของประชำชน พบว่ำส่วนใหญ่ ร้อยละ 
91.87 ระบุว่ำ ไม่เคยเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงทำงกำรเมือง ขณะที่ร้อยละ 8.13 ระบุว่ำ เคยเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงทำง
กำรเมือง 
 ด้ำนกำรตัดสินใจเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงของประชำชน หำกมีนักกำรเมือง/พรรคกำรเมือง/กลุ่มกำรเมือง 
รณรงค์ให้ชุมนุมประท้วงทำงกำรเมืองบนท้องถนน พบว่ำส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.87 ระบุว่ำ จะไม่ไป เพรำะรู้สึกไม่
ปลอดภัย เป็นกำรสร้ำงควำมวุ่นวำยให้บ้ำนเมือง กลัวเกิดกำรจลำจลเหมือนครั้งก่อน ๆ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ขอ
ติดตำมข่ำวทำงโทรทัศน์อยู่ที่บ้ำน และไม่ชอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแบบนี้ รองลงมำ ร้อยละ 14.02 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ 
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 เพรำะต้องดูรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรจัดกิจกรรมกำรชุมนุม เช่น วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมกำรชุมนุม สถำนที่ 
แกนน ำ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ต้องดูสถำนกำรณ์ในขณะนั้น และร้อยละ 3.11 ระบุว่ำ จะไป เพรำะมีอุดมกำรณ์ที่
เหมือนกัน เพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ต้องกำร ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ อยำกให้ประเทศพัฒนำมำกกว่ำน้ี และไม่ชอบรัฐบำลชุด
ปัจจุบัน 
 ท้ำยที่สุดเมื่อถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อแนวคิดของนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรค
อนำคตใหม่ จะเดินสำยอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คน นอกสภำ หำกพรรคอนำคตใหม่ถูกตัดสินยุบพรรค พบว่ำ
ร้อยละ 20.00 ระบุว่ำ เห็นด้วยมำก เพรำะพรรคอนำคตใหม่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม และเป็นสิทธิที่นำยปิยบุตร แสง
กนกกุล จะสำมำรถเดินสำยอภิปรำยไม่ไว้วำงใจได้ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ไม่ชอบรัฐบำลชุดปัจจุบัน อยำกให้ยุบสภำ 
ร้อยละ 11.71 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเห็นด้วย เพรำะกำรอภิปรำยนอกสภำเป็นกำรแสดงออกทำงกำรเมือง ท ำให้ประชำชนได้
ร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ชอบนโยบำยพรรคอนำคตใหม่เป็นกำรส่วนตัว ร้อยละ 11.16 
ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะสร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน ท ำให้บ้ำนเมืองวุ่นวำย ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ กำร
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจควรท ำเฉพำะในรัฐสภำเท่ำนั้น ไม่สมควรท ำนอกสภำ ร้อยละ 31.95 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะ
กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจควรอยู่ในสภำเท่ำนั้น ถ้ำนอกสภำเปรียบเสมือนกำรประท้วง ซึ่งก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ท ำให้
สถำนกำรณ์บ้ำนเมืองแย่ลง และร้อยละ 25.18 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 เมื่อพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำตัวอย่ำงร้อยละ 8.92 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 
25.66 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล และภำคกลำง ร้อยละ 18.41 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.47 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต้ ตัวอย่ำงร้อยละ 49.16 เป็นเพศชำย และร้อยละ 
50.84 เป็นเพศหญิง 
 ตัวอย่ำงร้อยละ 6.93 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.89 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.47 มีอำยุ 36 – 45 
ปี ร้อยละ 31.16 มีอำยุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 22.55 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป ตัวอย่ำงร้อยละ 93.78 นับถือศำสนำพุทธ 
ร้อยละ 3.67 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.72 นับถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 1.83 ไม่ระบุศำสนำ 
ตัวอย่ำงร้อยละ 21.75 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.87 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.23 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 
2.15 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส 
 ตัวอย่ำงร้อยละ 28.05 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ ร้อยละ 33.38 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
หรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.74 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.94 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ ร้อยละ 5.02 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 2.87 ไม่ระบุกำรศึกษำ 
 ตัวอย่ำงร้อยละ 10.44 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.54 ประกอบ
อำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.96ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.42 ประกอบอำชีพเกษตรกร/
ประมง ร้อยละ 15.14 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน ร้อยละ 20.40 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/
ว่ำงงำน ร้อยละ 2.15 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงำนองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 
2.87 ไม่ระบุอำชีพ 
 ตัวอย่ำงร้อยละ 18.57 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 22.87 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 
27.17 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.56 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อย
ละ 5.42 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 6.69 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และ
ร้อยละ 9.72 ไม่ระบุรำยได้ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1976925 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1976925
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16 กุมภำพันธ์ 2563 - 07:30 น. 
"เบรค"ปิยบุตรซักฟอกนอกสภาจุดชนวนวุ่นวาย 
 

 
 
นิด้าโพล เบรคปิยบุตรอภิปรายนอกสภา จุดชนวนความรุนวายก่อม็อบ เปิดผลส ารวจคนส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมชุมนุม
การเมืองหว่ันความไม่ปลอดภัย 

 16 กุมภำพันธ์ 2563 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) 
เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เรื่อง“ท่ำนจะไปชุมนุม ประท้วงทำงกำรเมืองหรือไม่” โดยท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่
12–13กุมภำพันธ์2563 จำกประชำชนที่มีอำยุ 18 ปี ข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค  ระดับกำรศึกษำและอำชีพทั่วประเทศ 
รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 1,255 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกับกำรไปชุมนุมประท้วงทำงกำรเมือง  โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชี
รำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random 
Sampling) เกบข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมันที่ร้อยละ 95.0  

 จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงกำรเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงทำงกำรเมืองของประชำชน พบว่ำส่วนใหญ่ ร้อยละ 
91.87 ระบุว่ำ ไม่เคยเข้ำร่วม ชุมนุมประท้วงทำงกำรเมืองขณะที่ร้อยละ 8.13 ระบุว่ำ เคยเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงทำง
กำรเมือง ด้ำนกำรตัดสินใจเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงของประชำชน หำกมีนักกำรเมือง/พรรคกำรเมือง/กลุ่มกำรเมือง
รณรงค์ให้ชุมนุมประท้วง ทำงกำรเมืองบนท้องถนน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.87 ระบุว่ำ จะไม่ไป เพรำะรู้สึกไม่
ปลอดภัย เป็นกำรสร้ำงควำมวุ่นวำยให้บ้ำนเมือง กลัวเกิดกำรจลำจลเหมือนครั้งก่ อน ๆ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ขอ
ติดตำมข่ำวทำงโทรทัศน์อยู่ที่บ้ำน และไม่ชอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแบบนี้  

 รองลงมำ ร้อยละ 14.02ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ เพรำะต้องดูรำยละเอียดต่ำง ๆ  ในกำรจัดกิจกรรมกำรชุมนุม เช่น 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรม กำรชุมนุมสถำนที่ แกนน ำ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ต้องดูสถำนกำรณ์ในขณะนั่นและ
ร้อยละ 3.11ระบุว่ำ จะไป เพรำะมีอุดมกำรณ์ที่เหมือนกัน เพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ต้องกำร ขณะที่บำงส่วนระบุวำ อยำกให้
ประเทศพัฒนำมำกกว่ำน้ี และไม่ชอบรัฐบำลชุดปัจจุบัน  

 เมื่อถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อแนวคิดของนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรคอนำคต
ใหม่ จะเดินสำยอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คน นอกสภำหำกพรรคอนำคตใหม่ถูกตัดสินยุบพรรค พบว่ำ ร้อยละ 
20.00 ระบุว่ำ เห็นด้วยมำกเพรำะพรรคอนำคตใหม่ ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม และเป็นสิทธิที่นำยปิยบุตร แสงกนกกุล จะ
สำมำรถเดินสำยอภิปรำยไม่ไว้วำงใจได ้

 ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ไม่ชอบรัฐบำลชุดปัจจุบัน อยำกให้ยุบสภำ ร้อยละ 11.71ระบุว่ำค่อนข้ำงเห็นด้วย 
เพรำะกำรอภิปรำยนอกสภำเป็นกำรแสดงออกทำงกำรเมือง  ท ำให้ประชำชนได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่ว ถึง 
ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ชอบนโยบำยพรรคอนำคตใหม่เป็นกำรส่วนตัวร้อยละ 11.16 ระบุว่ำไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะสร้ำง
ควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน ท ำให้บ้ำนเมืองวุ่นวำย 

ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจควรท ำเฉพำะในรัฐสภำเท่ำนั้น ไม่สมควรท ำนอกสภำร้อยละ 
31.95ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลยเพรำะกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจควรอยูในสภำเท่ำนั่น ถ้ำนอกสภำ เปรียบเสมือนกำรประทว้ง 
ซึ่งก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ท ำให้สถำนกำรณ์บ้ำนเมืองแย่ลงและร้อยละ 25.18ระบุว่ำไม่ตอบ/ไม่สนใจ  
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/417106?utm_source=  

https://www.komchadluek.net/news/politic/417106?utm_source
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 'นิด้าโพล' ระบุกว่า 31% ไม่เห็นด้วย'ปิยบุตร'จะอภิปรายนอกสภา ย้ าคนส่วนใหญ่ไม่เคยไปร่วมชุมนุมการเมือง 
16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 07:18 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 ก.พ.2563 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผล
ส ำรวจของประชำชน เรื่อง “ท่ำนจะไปชุมนุมประท้วงทำงกำรเมืองหรือไม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่ 12 – 13 
กุมภำพันธ์ 2563 จำกประชำชนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค  ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวม
ทั้งสิ้น จ ำนวน 1,255 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกับกำรไปชุมนุมประท้วงทำงกำรเมือง กำรส ำรวจอำศัย  กำรสุ่มตัวอย่ำงโดย
ใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบ
ง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมั่นที่ร้อยละ 
95.0 
 จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงกำรเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงทำงกำรเมืองของประชำชน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
91.87 ระบุว่ำ ไม่เคยเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงทำงกำรเมือง ขณะที่ร้อยละ 8.13 ระบุว่ำ เคยเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงทำง
กำรเมือง ด้ำนกำรตัดสินใจเข้ำร่วมชุมนุมประท้วงของประชำชน หำกมีนักกำรเมือง/พรรคกำรเมือง/กลุ่มกำรเมื อง 
รณรงค์ให้ชุมนุมประท้วง   ทำงกำรเมืองบนท้องถนน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.87 ระบุว่ำ จะไม่ไป เพรำะ รู้สึกไม่
ปลอดภัย เป็นกำรสร้ำงควำมวุ่นวำยให้บ้ำนเมือง    กลัวเกิดกำรจลำจลเหมือนครั้งก่อน ๆ  
 ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ขอติดตำมข่ำวทำงโทรทัศน์อยู่ที่บ้ำน และไม่ชอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแบบนี้ 
รองลงมำ ร้อยละ 14.02 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจ เพรำะ ต้องดูรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรจัดกิจกรรมกำรชุมนุม เช่น 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรม  กำรชุมนุม สถำนที่ แกนน ำ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ต้องดูสถำนกำรณ์ในขณะนั้น และ 
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ร้อยละ 3.11 ระบุว่ำ จะไป เพรำะ มีอุดมกำรณ์ที่เหมือนกัน     เพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ต้องกำร ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ 
อยำกให้ประเทศพัฒนำมำกกว่ำน้ี และไม่ชอบรัฐบำลชุดปัจจุบัน   
 ท้ำยที่สุดเมื่อถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อแนวคิดของนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรพรรค
อนำคตใหม่ จะเดินสำยอภิปรำย ไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คน นอกสภำ หำกพรรคอนำคตใหม่ถูกตัดสินยุบพรรค พบว่ำ 
ร้อยละ 20.00 ระบุว่ำ เห็นด้วยมำก เพรำะ พรรคอนำคตใหม่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม และเป็นสิทธิที่นำยปิยบุตร แสง
กนกกุล จะสำมำรถเดินสำยอภิปรำยไม่ไว้วำงใจได้ ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ไม่ชอบรัฐบำลชุดปัจจุบัน อยำกให้ยุบสภำ 
ร้อยละ 11.71 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเห็นด้วย เพรำะ กำรอภิปรำยนอกสภำเป็นกำรแสดงออกทำงกำรเมือง  ท ำให้ประชำชน
ได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง ขณะที่บำงส่วนระบุว่ำ ชอบนโยบำยพรรคอนำคตใหม่เป็นกำรส่วนตัว ร้อยละ 
11.16 ระบุว่ำ  ไม่ค่อยเห็นด้วย เพรำะ สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน ท ำให้บ้ำนเมืองวุ่นวำย ขณะที่บำงส่วนระบุ
ว่ำ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจควรท ำเฉพำะในรัฐสภำเท่ำนั้น ไม่สมควรท ำนอกสภำ ร้อยละ 31.95 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย 
เพรำะ กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจควรอยู่ในสภำเท่ำนั้น ถ้ำนอกสภำเปรียบเสมือนกำรประท้วง ซึ่งก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย 
ท ำให้สถำนกำรณ์บ้ำนเมืองแย่ลง และร้อยละ 25.18 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  
  
นิด้ำโพล กำรชุมนุมทำงกำรเมือง  
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/57288 
ข่ำวเกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/332878095210/posts/10157684250900211/ 
ข่ำวเกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/305340840149466/posts/481872849162930/ 
ข่ำวเกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/127674112417/posts/10158015688977418/ 
ข่ำวเกี่ยข้อง : https://www.facebook.com/299528675550/posts/10163218984640551/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/tag/นิด้าโพล
https://www.thaipost.net/main/tag/การชุมนุมทางการเมือง
https://www.thaipost.net/main/detail/57288
https://www.facebook.com/332878095210/posts/10157684250900211/
https://www.facebook.com/305340840149466/posts/481872849162930/
https://www.facebook.com/127674112417/posts/10158015688977418/
https://www.facebook.com/299528675550/posts/10163218984640551/
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เกิดอะไรขึ้น! 'ดร.เสรี' เริ่มสิ้นหวังกับการเมืองแล้ว อยากถอนตัว 
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:27 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 ก.พ.63- ดร.เสรี วงษ์มณฑำ ผู้ร่วมก่อตั้งสถำบันทิศทำงไทย นักวิชำกำรด้ำนสื่อสำรมวลชนและ
กำรตลำด โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำเริ่มสิน้หวังกบักำรเมืองแล้ว ตั้งใจใช้ควำมรู้และทักษะที่เรียนมำท ำหน้ำที่พลเมอืง
ดี ให้ประเทศไทยมีนักกำรเมืองที่เก่งและดีได้เป็นรัฐบำลที่ดีบริหำรบ้ำนเมือง แต่ท ำไมทุกพรรคกำรเมืองทั้งเก่ำและใหม่
จึงต้องพึ่งพำคนที่เรำไม่มั่นใจในควำมดี 
 คนเก่งนั้นหำไม่ง่ำย แต่คนที่เก่งและดีน้ันหำยำก และคนที่เก่งและดีที่ยินยอมเข้ำมำท ำงำนกำรเมืองนั้น หำ
ยำกยิ่งกว่ำ เพรำะวัฒนธรรมกำรเมืองของไทยเวลำน้ี มันท ำให้คนเก่งและดีจ ำนวนมำกไม่ปรำรถนำเข้ำมำเกลือกกลั้วให้
เปลืองตังค์ 
มันเป็นกำรเมืองที่ต้องลงทุน จึงต้องมีนำยทุนครอบง ำพรรคกำรเมืองที่พร้อมจะเข้ำมำลงทุน ใช้เงินกันเป็นพันๆล้ำน ใน
ที่สุดก็หนีไม่พ้นต้องหำทำงที่นำยทนุที่เปน็เหมือนเจ้ำของพรรค หรือ ATM ของพรรคจะต้องถอนทุน หำกินจำกโครงกำร
ต่ำงๆ 
 ประชำชนผู้ลงคะแนนเสียงจ ำนวนหนึ่ง ไม่สนใจเรื่องจริยธรรม หรือหลักธรรมำภิบำลใดๆทั้งสิ้น สนใจแต่
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจำกนโยบำยของพรรคกำรเมือง พรรคไหนให้ประโยชน์มำก ก็จะเลือกพรรคนั้น ไม่สนใจว่ำแกน
น ำของพรรคที่เป็นเจ้ำของนโยบำยจะเป็นคนดีหรือคนเลว สร้ำงควำมเสียหำยให่บ้ำนเมืองอย่ำงไร ท ำให้พรรคกำรเมือง
บำงพรรคใช้นโยบำยประชำนิยมสร้ำงคะแนนนิยมให้พรรคของตน 
 ส.ส. บำงคนเมื่อเป็นฝ่ำยค้ำน ก็ไม่ยอมรับควำมพ่ำยแพ้ ท ำตัวเป็นฝ่ำยแค้น ที่แค้นจนคลั่ง คอยแซะ แขวะ 
ส ำรำกด่ำคนในพรรคที่ได้เป็นรัฐบำลอย่ำงสำดเสียเทเสีย มีอำกำรสติแตก ชอบชกใต้เข็มขัด สร้ำงวำทกรรม ปล่อยข่ำว
ลวง บิดเบือนควำมจริง จนคนเก่งและดี ไม่ต้องกำรเปลืองตัวลงมำท ำงำนกำรเมืองให้รักกำรเมืองปำกเน่ำปำกหนอนกน่
ด่ำด้อยถ้อยค ำที่ต่ ำทรำม และปั้นน ำเป็นตัวอย่ำงไม่มีควำมละอำย 
 มองไปแต่ละพรรคทั้งเก่ำและใหม่ สิ้นหวังจริงๆ ท ำไมเรำจึงหนีคนสีเทำ คนที่ตรรกะวิบัติ คนที่มีทัศนคติที่
เป็นอันตรำยต่อบ้ำนเมือง นำยทุนที่ตั้งใตท ำกำรเมืองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ไม่พ้นเสียทีนะ 
 เหนื่อยแล้วนะ อยำกถอนตัวจำกกำรข้องแวะกับกำรเมืองทุกรูปแบบแล้วนะ ช่วยกันคิดหน่อยเถอะ จะท ำ
อย่ำงไรให้กำรเมืองบ้ำนเรำมีกำรเมืองที่ดีกว่ำน้ี ให้พวกเรำเต็มใจ มีก ำลังใจท ำงำนกำรเมืองภำคประชำชนต่อไปอย่ำงมี
ควำมสุข ช่วยกันคิด ช่วยกันท ำนะคะ. 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/57295 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/57295
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15 กุมภำพันธ์ 2563 - 13:42 น. 
ส.ส.กดบัตรแทน ต้องรับผิดชอบทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
ชวน ชี้ ส.ส.ไม่เจตนาให้สิทธิกดบัตรแทน ต้องรับผิดชอบทางการเมือง เหตุเอ่ียวปมจริยธรรม ย้ าการบริหารต้องยึด
หลักธรรมาภิบาล-ไม่เกรงใจ ท าตามค าสั่งผิดกฎหมาย   
             สถำบันพระปกเกล้ำ - 15 กุมภำพันธ์ 2563 -นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวบรรยำย
ให้กับนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรช้ันสูงกำรบรหิำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน สถำบันพระปกเกลำ้ ในหัวข้อ 
ควำมรับผิดทำงกฎหมำยอันเกิดจำกกำรบริหำร : ควำมรับผิดทำงกำรเมือง  ตอนหนึ่งว่ำ หลักกำรบริหำรที่ดีต้องมีธรร
มำภิบำล 6 ข้อ ได้แก่ 1.หลักนิติธรรม คือ ยึดกฎหมำย, 2.หลักควำมซื่อสัตย์สุจริต, 3.หลักควำมโปร่งใส, 4.หลักควำม
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้, 5.หลักกำรมีส่วนร่วม และ 6.หลักควำมคุ้มค่ำ  
           แต่ตนมองว่ำควรมีหลักธรรมำภิบำล ข้อที่ 7 คือ หลักไม่เกรงใจ ไม่ยอมท ำในสิ่งที่ไม่ควรท ำ ยอมรับค ำสั่ง
กำรของผู้บริหำรมำปฏิบัติ ท ำจนเกิดภัยกับตนเอง เพรำะคนที่สั่งกำรไม่มีใครได้รับผิด แต่คนที่ท ำตำมค ำสั่งที่ไม่ถูกต้อง 
ทั้งข้ำรำชกำร เป็นฝ่ำยที่ต้องรับผิดแทน  ซึ่งกำรไม่ยอมหรือไม่เกรงใจต้องยึดมั่นทั้งภำครัฐและเอกชน  ทั้งนี้ในกำรเมือง
ตำมระบบประชำธิปไตยใช้กำรตรวจสอบถ่วงดุล ทั้ งนี้ ส.ส.มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน ส่วนนำยกรัฐมนตรีของ
ไทยมำจำกเสียงข้ำงมำกในสภำฯ ท ำให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลทั้งกำรอภิปรำยฝ่ำยบริหำร ขณะที่ฝ่ำยบริหำรมีอ ำนำจ
ถ่วงดุลสภำฯ ผ่ำนกำรประกำศยุบสภำ เป็นต้น  
             วันที่ 24 กุมภำพันธ์  สภำฯจะมีกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ เป็นบทบำทของฝ่ำยนิติบัญญัติมีสิทธิตรวจสอบ
ฝ่ำยบริหำร ทั้งกระทู้ถำม เสนอญัตติ และหนักสุดคือ ไม่ไว้วำงใจ กฎหมำยระบุว่ำเมื่อเสนอญตัติแล้ว รัฐบำลไม่มีสิทธิยบุ
สภำ อย่ำงไรก็ตำมกำรท ำหน้ำทีข่องฝำ่ยบรหิำร หรือ กำรตรวจสอบของสภำฯ ไม่มีสิทธิช้ีควำมผิดของกำรบริหำร เพรำะ
เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยตุลำกำร ตำมหลักกำรแบ่งแยกอ ำนำจ ทั้งนี้ก่อนหน้ำนี้เคยมีข้อเสนอให้สภำฯ สรรหำหรือแต่งตั้งฝ่ำย
ตุลำกำร แม้เป็นควำมหวังดี แต่วัฒนธรรมกำรเมืองของไทยไม่เหมือนประเทศอื่น ผมมองว่ำบทบำทของศำลมีส่วนช่วย
ประคับประคองบ้ำนเมืองหลำยเรื่อง ไม่ยอมรับกำรว่ิงเต้น เช่น กรณีกำรยุบพรรคกำรเมือง ที่ผ่ำนมำเคยมีที่คนใน
กระบวนกำรยุติธรรมเกรงใจ ท ำให้ต้องติดคุก ดังนั้นกำรคัดตัวบุคคลให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำวถึงส ำคัญอย่ำงยิ่ง" นำยชวน 
กล่ำว  
              นำยชวน กล่ำวด้วยว่ำ  ปัญหำของกำรรับผิดชอบฝ่ำยบริหำรเกิดจำกเข้ำรับหน้ำที่และมีกฎหมำยควบคุม
ฝ่ำยบริหำรให้ท ำหน้ำที่ หำกละเมิดต้องรับผิดชอบ เช่น ประมวลกฎหมำยเพ่งและพำณิชย์, กฎหมำยว่ำด้วยกำรรับผิด 
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ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539 , ประมวลกฎหมำยอำญำ โดยเฉพำะมำตรำ 157  ที่ท ำให้ฝ่ำยบริหำรระดับสูงของ
รัฐบำลติดคุก ที่ผ่ำนมำมีอดีตนักกำรเมือง ระดับรัฐมนตรี ข้ำรำชกำรระดับสูง กระท ำผิด และถูกลงโทษติดคุกหลำยปี 
เหตุผลส่วนหนึ่งเพรำะควำมเกรงใจ ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย  อย่ำงไรก็ตำมตนมองว่ำปัญหำทุจริต คอรัปช่ันยังมีทุก
วงกำร จึงต้องขอควำมร่วมมือทุกฝ่ำยอย่ำยอมท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมำย เพรำะเกรงใจเจ้ำนำยหรือรุ่นพี่ รวมถีง
ฝ่ำยกำรเมือง 
            ประธำนสภำฯ กล่ำวสรุปตอนท้ำยด้วยว่ำ ควำมรับผิดชอบทำงกำรเมือง แม้ไม่ใช่ควำมผิดทำงกฎหมำย 
แต่คือควำมรับผิดชอบหลังจำกมีเหตุกำรณ์ร้ำยแรงเกิดข้ึนด้วย ทั้งนี้ต้องพิจำรณำด้วยว่ำเป็นสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบนั้น
เป็นหน้ำที่โดยตรงหรือไม่ และนอกจำกกำรปฏิบัติที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ต้องรับผิดชอบกับค ำพูดด้วย ส่วนกรณีสังคม
วิจำรณ์ เรื่องกำรกดดบัตรแทนกัน  อย่ำงกรณีที่พบว่ำกดบัตรแทนกัน เพรำะคนมีสิทธิ ไม่สะดวกกดบัตรเอง แต่ยืนอยู่
ใกล้ๆ ให้เพื่อนส.ส.กดให้ ถือว่ำไม่มีเจตนำ แต่ประเด็นดังกล่ำวไม่ควรมองเป็นเรื่องเล็ก ต้องมีควำมผิดรับผิดชอบทำง
กำรเมือง แม้จะไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมำย แต่ต้องมองถึงประเด็นคุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องมีควำมรับผิดชอบทำงกำรเมอืง
ด้วยเช่นกัน. 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/417022?utm_source= 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/417022?utm_source
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วันที่ 15 ก.พ. 2563 
เอาจริง! ต้ังคณะกรรมการสอบจริยธรรม สส.เสียบบัตรแทนกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ระบุว่ำ ได้รับรำยงำน กรณีกำรเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน

ของ นำงนำที รัชกิจประกำร สส.บัญชีรำยช่ือ พรรคภูมิใจไทย ในกำรมติร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 
เมื่อวันที่ 11 มกรำคม และหนังสือยืนยันเวลำกำรเดินทำงออกจำกด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองของนำงนำทีแล้วด้วยน้ัน เรื่อง
นี้ นำยชวนจะน ำเรื่องเข้ำสู่กำรพิจำรณำของกรรมกำรจริยธรรมสภำผู้แทนรำษฎร ที่เตรียมจัดต้ังข้ึนในเร็วๆ นี้ เพื่อไม่ให้
เกิดควำมล่ำช้ำ และพร้อมให้ข้อมูลกับ ทำง ป.ป.ช.ขอขมำ 
 
อ้ำงอิง : https://news.ch7.com/detail/394921 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/394921
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15 ก.พ. 2563 16:21 น. 
"ธนกร" ไม่หว่ัน "ธนาธร" คุมทีมอนาคตใหม่ อภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 
 
 
 
 
"ธนกร" ไม่หว่ัน "ธนาธร" คุมทีม อนาคตใหม่ อภิปรายไม่ไว้วางใจ มั่นใจ"บ๊ิกตู่" แจง สบาย เย้ย ระวังกลายเป็น 
"พินอคคิโอ" เสียเอง วอน เลิกเอาชนะคะคานกัน ร่วมแรงร่วมใจพาไทยผ่านวิกฤติไปด้วยกัน 

 วันที่ 15 ก.พ. นำยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณีที่ นำยธนำธร จึงรุ่งเรือง
กิจ หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ เป็นหัวหน้ำทีมพินอคคิโออภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ว่ำ นำยธนำธร จะใช้ตัวละครอะไรก็ช่ำง แต่
ระวังว่ำจะเป็นพินอคคิโอเสียเอง ทั้งนี้ รัฐบำลไม่ได้ใส่ใจอะไร เพรำะมั่นใจว่ำ จะสำมำรถช้ีแจงข้อกล่ำวหำของฝ่ำยค้ำน
ได้ ที่ผ่ำนมำ รัฐบำลท ำงำนตรงไปตรงมำ ไม่ได้ท ำอะไรผิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม 
ท ำทุกอย่ำงเพื่อพี่น้องประชำชน ไม่มีแบ่งแยกประชำชน หรือเลือกช่วยเฉพำะจังหวัดที่เลือกพรรคตัวเองเหมือนพรรค
กำรเมืองบำงพรรคในอดีต บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส ดังนั้น เรำจึงไม่กลัวกำรตรวจสอบ อย่ำงไรก็ตำม ตนเห็นด้วยที่
นำยธนำธร บอกว่ำพรรคอนำคตใหม่ จะอภิปรำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตรงประเด็น กระชับ ไม่เน้นกำรใช้โวหำร ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ดี พี่น้องประชำชนอยำกเห็นแบบนี้ พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ก็ควรจะยึดหลักแบบนี้ด้วย อย่ำใส่สีตีไข่หวังโจมตีรัฐบำลแบบ
หน้ำมืดตำมัวด้วยข้อมูลเท็จเหมือนที่บำงคนออกมำพูดเป็นละครหลังข่ำวรำยวัน 

 นำยธนกร กล่ำวอีกว่ำ ส่วนกรณีที่นำยธนำธร จะอภิปรำย 5 ด้ำน อำทิ บริหำรเศรษฐกิจผิดพลำด เอื้อ
ประโยชน์ให้พวกพ้อง ควำมมั่นคง และคุณสมบัติจริยธรรมที่ไม่เหมำะสมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองนั้น เป็น
เหตุผลมุมมองทำงกำรเมืองของฝำ่ยค้ำน และไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แต่รัฐบำลไม่ได้เป็นอย่ำงนั้น และมั่นใจว่ำ ประชำชน
จะเข้ำใจในสิ่งที่รัฐบำลจะช้ีแจง ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำรัฐบำลท ำงำนมำ 7 เดือน มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์มำกมำย เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเห็นได้ชัดเจน ส่วนทำงด้ำนเศรษฐกิจนั้น แม้เรำได้รับผลกระทบจำกเศรษฐกิจ
โลก และต้องเจอกับไวรัสโควิด-19 ซ้ ำเติมอีก แต่รัฐบำลก็พยำยำมอย่ำงเต็มที่ เพื่อประคองเศรษฐกิจผ่ำนมำตรกำรตำ่งๆ 
ตนจึงมองว่ำ เวลำน้ีไม่ใช่เวลำมำเอำชนะคะคำนกัน หรือเล่นเกมกำรเมืองกนั แต่เป็นเวลำแห่งกำรร่วมแรงร่วมใจของคน
ในชำติ เพื่อผ่ำนวิกฤตินี้ไปด้วยกัน 

 
 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1772278 
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15 กุมภำพันธ์ 2563 - 16:37 น. 
เด็ก พปชร. ไม่หว่ัน ธนาธร คุมทีมอนค.ซักฟอก 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนกร" ไม่หว่ัน "ธนาธร"คุมทีม อนค.อภิปรายไม่ไว้วางใจ มั่นใจ"บ๊ิกตู่"ชี้แจงสบาย เย้ยระวังกลายเป็น 
พินอคคิโอเสียเอง วอนเลิกเอาชนะคะคานกัน ร่วมแรงร่วมใจพาประเทศผ่านวิกฤติไปด้วยกัน 
              15 พ.ค.2563-นำยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณีที่นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกจิ 
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ เป็นหัวหน้ำทีมพินอคคิโออภิปรำยไม่ไว้วำงใจว่ำ นำยธนำธรจะใช้ตัวละครอะไรก็ช่ำง แต่ระวัง
ว่ำจะเป็นพินอคคิโอเสียเอง   
 ทั้งนี้ รัฐบำลไม่ได้ใส่ใจอะไร เพรำะมั่นใจว่ำจะสำมำรถช้ีแจงข้อกล่ำวหำของฝ่ำยค้ำนได้ ที่ผ่ำนมำรัฐบำล
ท ำงำนตรงไปตรงมำไม่ได้ท ำอะไรผิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ท ำทุกอย่ำงเพื่อพี่
น้องประชำชน ไม่มีแบ่งแยกประชำชน หรือเลือกช่วยเฉพำะจังหวัดที่เลือกพรรคตัวเองเหมือนพรรคกำรเมืองบำงพรรค
ในอดีต บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส ดังนั้น เรำจึงไม่กลัวกำรตรวจสอบ 
 อย่ำงไรก็ตำม ตนเห็นด้วยที่นำยธนำธรบอกว่ำพรรคอนำคตใหม่จะอภิปรำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตรงประเด็น 
กระชับ ไม่เน้นกำรใช้โวหำร ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี พี่น้องประชำชนอยำกเห็นแบบนี้ พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนก็ควรจะยึดหลักแบบนี้
ด้วย อย่ำใส่สีตีไข่หวังโจมตีรัฐบำลแบบหน้ำมืดตำมัวด้วยข้อมูลเท็จเหมือนที่บำงคนออกมำพูดเป็นละครหลังข่ำวรำยวัน         
 นำยธนกร กล่ำวอีกว่ำ ส่วนกรณีที่นำยธนำธรจะอภิปรำย5ด้ำน อำทิ บริหำรเศรษฐกิจผิดพลำด เอื้อ
ประโยชน์ให้พวกพ้อง ควำมมั่นคง และคุณสมบัติจริยธรรมที่ไม่เหมำะสมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองนั้น เป็ น
เหตุผลมุมมองทำงกำรเมืองของฝ่ำยค้ำน และไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แตร่ัฐบำลไม่ได้เป็นอย่ำงนั้น และมั่นใจว่ำประชำชน
จะเข้ำใจในสิ่งที่รัฐบำลจะช้ีแจง 
 ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำรัฐบำลท ำงำนมำ7เดือน มีผลงำนเป็นที่ประจกัษ์มำกมำย เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงเห็นได้ชัดเจน ส่วนทำงด้ำนเศรษฐกิจนั้น แม้เรำได้รับผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลก และต้องเจอกับไวรัสโค
วิด-19ซ้ ำเติมอีก แต่รัฐบำลก็พยำยำมอย่ำงเต็มที่เพื่อประคองเศรษฐกิจผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆ ตนจึงมองว่ำ เวลำนี้ไม่ใช่
เวลำมำเอำชนะคะคำนกัน หรือเล่นเกมกำรเมืองกัน แต่เป็นเวลำแห่งกำรร่วมแรงร่วมใจของคนในชำติ เพื่อผ่ำนวิกฤตินี้
ไปด้วยกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/417052?utm_source= 
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16 กุมภำพันธ์ 2563 - 08:52 น. 
ไม่รอดตาศรีสุวรรณฟ้องอีก 3 ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน 
 
 
 
 
 
"ศรีสุวรรณ"จ่อร้อง ป.ป.ช.สอบ ส.ส.เสียบบัตรแทนกันเพ่ิมอีก 3 ราย 

 16  กุมภำพันธ์ 2563 นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ 
ตำมที่ศำลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้ำงมำกเมื่อวันที่ 7 ก.พ.63 ที่ผ่ำนมำ กรณีกำรเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส. โดยวินิจฉัย
ว่ำกำรกระท ำโดยไม่สุจริต ใช้สิทธ์ิออกเสียงลงมติแทนผู้ที่ไม่ได้อยู่ร่วมประชุม เป็นกำรละเมิดหลักกำรพื้นฐำนของกำร
เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่อยู่ในอำณัติมอบหมำยของผู้ใด แต่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ และควำมผำสุกของประชำชนโดยรวม โดยปรำศจำกกำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 114 ทั้งสมำชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรออกเสียงลงคะแนนตำม
รัฐธรรมนูญมำตรำ 120 วรรคสำม และกำรออกเสียงลงคะแนนจะท ำแทนกันไม่ได้ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ผู้แทนรำษฎร พ. ศ. 2562 ข้อ 80 วรรคสำมนั้น 

 กรณีดังกล่ำว ศำลยังได้ระบุด้วยว่ำ บุคคลใดจะต้องรับผิด รับโทษอย่ำงไรหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้อง ไป
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งกรณีดังกล่ำว สมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ย่ืนค ำร้องไว้แล้วต่อ 
ป.ป.ช.เพื่อไต่สวน สอบสวน ส.ส.ที่อำจกระท ำกำรดังกล่ำวไว้จ ำนวน 4 คน เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 ที่ผ่ำนมำ ประกอบด้วย 
1)นำยฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย 2)นำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.บัญชีรำยช่ือ พรรคภูมิใจไทย 3)
นำยสมบูรณ์ ซำรัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย และ 4)น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปรำกำร พรรคพลังประชำรัฐ 

 แต่ปรำกฏว่ำยังมี ส.ส.อีกหลำยคนที่อำจมีพฤติกรรมดังกล่ำวอีก 3 รำย อำทิ 1)น.ส.ธณิกำนต์ พรพงษำ
โรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ 2)นำยโกวิทย์ พวงงำม ส.ส.บัญชีรำยช่ือ พรรคพลังท้องถ่ินไท และ 3)นำยภูมิศิษฏ์ 
คงมี ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย 
 พฤติกำรณ์และกำรกระท ำดังกล่ำว จึงอำจเข้ำข่ำยกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตำมรัฐธรรมนูญ 2560 ม.
185 อันถือได้ว่ำเป็นกำรก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น และอำจเข้ำข่ำยทุจริตต่อหน้ำที่
ตำม พรป.ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 2561 และเข้ำข่ำยกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง ในข้อ 7 
และข้อ 8 ในประเด็นที่ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และต้องไม่มีพฤติกำรณ์ที่รู้เห็น
หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ของตนแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบฯลฯ ซึ่งหำกป.ป.ช.วินิจฉัยว่ำมีควำมผิดตำมข้อ
ห้ำมข้ำงต้น ก็อำจน ำไปสู่กำรสิ้นสุดลงของต ำแหน่ง สส. ตำมมำตรำ 101(7) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ได ้

 ด้วยเหตุดังกล่ำว สมำคมฯจึงจะน ำรำยช่ือ ส.ส.ดังกล่ำวไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพิ่มเติม เพื่อให้ด ำเนินกำร
ไต่สวน สอบสวนและเอำผิดส.ส.ดังกล่ำว หำกพบควำมผิดตำมครรลองของกฎหมำยต่อไป โดยจะเดินทำงไปยื่นค ำร้อง
ในวันจันทร์ที่ 17 ก.พ.2563 เวลำ 10.30 น. ณ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ถนนสนำมบินน้ ำ นนทบุรี 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/417107?utm_source 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/417107?utm_source
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09.00 INDEX : สัญญาณ เตือน ยุบพรรคการเมือง ศึกษา กรณี ธนาธร อนาคตใหม่ 
ควำมน่ำสนใจของแคมเปญ คัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ มิได้อยู่ที่ กำรเคลื่อนไหวผ่ำน www.change.org 
หำกแต่อยู่ที่ “รำยช่ือ” ที่ปรำกฏ ซึ่งหลำกหลำยอย่ำงยิ่ง 
หำกแต่อยู่ที่แม้จะมีกำรริเริ่มโดย ดร.ชำญวิทย์ เกษตรศิริ ด้วยตัวบุคคลจ ำนวนร้อย แต่ด้วยเวลำอันรวดเร็ว ยังไม่ทันข้ำม
วันด้วยซ้ ำจ ำนวนก็ทะยำนไปถึงหลักหมื่น 
สะท้อนให้เห็นควำมรู้สึกที่เกิดข้ึนและด ำรงอยู่ภำยในสังคมไทยต่อมำตรกำรยุบพรรคกำรเมืองว่ำด ำเนินไปอย่ำงไร 
รู้สึกว่ำจะเป็น “คุณ” หรือว่ำจะเป็น “โทษ” 
ควำมรู้สึกนี้อำจไม่สำมำรถสั่นคลอนวิจำรณญำณของตุลำกำร ศำลรัฐธรรมนูญได้ในทำงเป็นจริง 
แต่ก็เท่ำกับเป็นกำรส่ง”สัญญำณ”ทำงกำรเมืองอย่ำงแหลมคม 
กำรปรำกฏรำยช่ือปัญญำชนสำธำรณะอย่ำง นำยสุลักษณ์ ศิวรักษ์ นำยนิธิ เอียวศรีวงศ์ นำยชำญวิทย์ เกษตรศิริ หรือ
แม้กระทั่ง นำยโค ทม อำรียำ มิได้อยู่นอกเหนือควำมคำดหมำย 
ที่นอกเหนือควำมคำดหมำยกลับเป็น นำยเสกสรรค์ ประเสริฐกุล กลับเป็น นำยวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล 
เช่นเดียวกับ นำยบรรยง พงษ์พำนิช เช่นเดียวกับ นำยดวงฤทธ์ิ บุนนำค เช่นเดียวกับ นำยวันชัย ตันติวิทยำพิทักษ์ 
เช่นเดียวกับ นำงทิชำ ณ นคร เช่นเดียวกับ นำยปรีดำ เตียสุวรรณ์ 
ยิ่งกว่ำนั้น ยังมีควำมเห็นอันเป็นควำมต่อเนื่องจำก นำยภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำน อดีตเลขำธิกำรพรรค
เพื่อไทย และควำมเห็นต่อเนื่องจำก นำยเทพไท เสนพงศ์ 
สะท้อนให้รับรู้ว่ำ ปัญญำชนสำธำรณะและนักกำรเมืองผู้รักประ ชำธิปไตยมีบทสรุปอย่ ำงไรต่อมำตรกำรยุบพรรค
อนำคตใหม่ 
สังคมมีตัวอย่ำง อย่ำงเด่นชัดมำแล้วจำกกรณียุบพรรคไทยรักไทย จำกกรณียุบพรรคพลังประชำชน 
เด่นชัดว่ำเป็นเรื่องทำงกำรเมือง เป็นกำรท ำลำยทำงกำรเมือง 
กำรยุบพรรคไทยรักไทย กำรยุบพรรคพลังประชำชน เป็นผลและควำมต่อเนื่องจำกรัฐประหำร 
เป็นมำตรกำรของขบวนกำรรัฐประหำรต้องกำรก ำจัดศัตรู 
มำตรกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ก็แสดงควำมต่อเนื่องจำกรัฐประหำรปี ๒๕๔๙ และรัฐประหำรปี ๒๕๕๗ 
เป็นมำตรกำรก ำจัดและบดขยี้ปรปักษ์ในทำงกำรเมือง 
เป็นมำตรกำร “ปรำบปรำม” มิได้เป็นมำตรกำร “กำรต่อสู้”ในทำงควำมคิดและในทำงกำรเมือง 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1976523 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1976523
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สถาบันทิศทางไทย ออกแถลงการณ์ ปมยุบพรรคอนาคตใหม่ 
16 ก.พ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 ก.พ.63 - แถลงการณ์สถาบันทิศทางไทย เรื่อง รณรงค์ให้ทุกคนในสังคมเคารพ ยอมรับในหลักกฎหมาย และผู้ท่ี
ท าผิดกฎหมาย พึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น 
 สังคมทุกสังคมจะเป็นปกติสุขได้ คนในสังคมพึงต้องยึดถือแกนกลำงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งร่วมกัน แกนกลำง
ที่ว่ำน้ันคือ หลักนิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งมีเป้ำหมำยอยู่ที่กำรมี "นิติรัฐ" กี่ปกครอง "ตำม" ตัวบทกฎหมำย (มิใช่กำร
ปกครอง"ด้วย" กฎหมำย(ป็นเครื่องมือ) ซึ่งหลักนิติธรรมและนิติรัฐจะเป็นไปไม่ได้เลยหำกปรำศจำกกำรเคำรพ ยอมรับ
ในกฎหมำยและปฏิบัติของกฎหมำยของคนในสังคม 
 จริงอยู่แม้ข้อกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมถึงกระบวนกำรยุติธรรมที่เป็นอยู่ทั้งหมดอำจยังพูด
ไม่ได้ว่ำน ำไปสู่ควำมยุติธรรมโดยสมบูรณ์แบบ แต่น่ันเป็นปัญหำเรื่องกำรท ำให้เกิดควำมเที่ยงธรรมและกำรใช้กฎหมำย
โดยเสมอภำค อันคนละเรื่องกับกำรไม่เคำรพกฎหมำย เพรำะสังคมใดที่ผู้คนปรำศจำกกำรเคำรพกฎหมำย ก็ จะน ำพำ
สังคมนั้นๆ ไปสู่ภำวะไร้ซึ่งระเบียบกฎเกณฑ์ บ้ำนเมืองไม่มีช่ือไม่มีแป และอำจถึข้ันเกิดอนำธิปัตย์ ไร้รัฐ ชุมชน สังคมล่ม
สลำยในที่สุด 
 หำกไม่มีควำมช่ัวใดที่จะถูกล้มล้ำงด้วยควำมช่ัวฉันใด ก็ไม่มีควำมอยุติธรรมใดที่จะถูกลัมล้ำงด้วยควำมอ
ยุติธรรมฉันน้ัน กำรสถำปนำหลักนิติธรรมหรือนิติฐให้เกิดข้ึนโดยสมบูรณ์ย่อมมิอำจเป็นไปได้เลย หำกมีกำรคัดค้ำนกำร
เคำรพไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ผู้ท ำผิดกฎหมำยมิว่ำจะด้วยเจตนำหรือไม่ เมื่อท ำผิดก็อ้ำงว่ำไม่ควรได้รับ
โทษเพรำะควำมไม่รู้ในข้อกฎหมำย หรืออ้ำงถึงเจนำอันสูงส่ง หรือคุณประโยชน์ที่เคยท ำเพื่อให้ตนเองมิต้องได้รับโทษ
ไม่ได้นั่นไม่ต้องพูดถึงกำรเรียกร้องหรือรณรงค์คัดค้ำนให้ไม่ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกับใครคนหนึ่งคนใดที่ท ำผิดกฎหมำย
ด้วยเหตุผลอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ตำม 
 กำรกระท ำเช่นนี้ถือว่ำไม่ค ำนึงถึงคนอื่น ไม่ค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวม ปรำศจำกควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยสิ้นเชิง ดังที่มีนักวิชำกำร นักธุรกิจ ศิลปิน บุคคลและกลุ่มบุคคล ออกมำรณงค์คัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่
ก่อนหน้ำที่ศำลรัฐธรรมนูญจะมีค ำวินิจฉัยในค ำร้องของกกต. กรณีพรรครับเงิน(กู้)ของนำยธนำธร 
 สถำบันทิศทำงไทยไม่ได้เรียกร้องให้ยุบพรรคอนำคตใหม่ หรือ คัดค้ำนกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ อย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแต่เรียกร้องให้ทุกคนในสังคมเคำรพ ยึดถือ และยอมรับต่อกฎหมำย และกระบวนกำรยุติธรรมอันเกี่ยวข้องเมื่อ
พรรคอนำคตใหม่ท ำผิด และหำกศำลมีค ำวินิจฉัยว่ำควำมผิดน้ันเข้ำข้อกฎหมำย กำรลงโทษพรรคอนำคตใหม่ตำมตัวบท
กฎหมำยก็พึงต้องเป็นไปโดยปรำศจำกข้อยกเว้น ไม่ว่ำพรรคอนำคตใหม่จะอ้ำงถึงอุดมกำรณ์ เจตนำรมณ์เช่นไรก็ตำม 
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 แต่หำกศำลวินิจฉัยว่ำพรคอนำคตใหม่ไม่มีควำมผิดตำมข้อกฎหมำย ก็ควรจะยอมรับค ำวินิฉัยน้ันแม้ว่ำจะ
ไม่เห็นด้วยในทำงอุดมกำรณ์ของพรรคอนำคตใหม่อย่ำงไรก็ตำมกระนั้นกำรอ้ำงว่ำ มีควำมไม่เป็นธรรมในกระบวนกำร
ยุติธรรมที่มีควำม "จงใจ" และ "เจตนำ" กลั่นแกล้งพรรคอนำคตใหม่ เป็นที่ประจักษ์ชัดโดยข้อเท็จจริงว่ำที่ผ่ำนมำ มี
ข้ันตอนของกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน และศำลก็มีได้เห็นคล้อยตำมค ำร้องของกกต..ไนทุกเรื่อง ดัง
กรณีศำลรัฐธมนูญได้วินิจฉัยยกค ำร้องคดียุบพรรคอนำคตใหม่ที่มีผูร้อ้งว่ำพรรคล้มล้ำงกำรปกครอง โดยยึดถือข้อเท็จจรงิ
และข้อกฎหมำยโดยมิได้ถือประโยชน์ของพรรคหรือผู้ร้องฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดเป็นที่ตั้ง (พฤติกรรมของพรรคมีควำม
คลุมเครือ แต่ไม่เข้ำข้อกฎหมำยล้มล้ำงกำรปกครองแต่อำจมีควำมผิดในข้อกฎหมำยข้ออื่น) 
 สถำบันทิศทำงไทยขอเชิญคนไทยทุกคนที่มีเจตนำรมณ์เดียวกันว่ำ สังคมเรำจะอยู่อย่ำงปกติ จ ำต้อง
ยอมรับในกฎหมำย และผู้ท ำผิดก็ต้องได้รับโทษตำมกฏหมำยโดยไม่มีข้อยกวัน ได้แสดงเจตนำรมณ์นี้ให้ประจักษ์และ
พร้อมเพรียงโดยกำรร่วมลงช่ือสนับสนุนในช่องทำงต่ำงๆ เพื่อมิให้กลุ่มกำรเมืองใดๆ และผู้ไม่หวังดีอำศัยสถำนกำรณ์
สร้ำงกระแสควำมเข้ำใจผิดต่อกระบวนกำรยุติธรรม ใช้อ ำนำจกระแสสังคม แทรกแชงกระบวนกำรยุติธรรมให้ยกโทษให้
พรรคกำรเมืองที่ท ำผิดกฎหมำย มิว่ำจะเป็นพรรคใด 
 หำกคิดว่ำกำรท ำรัฐประหำร ฉีกรัฐธรรมนูญ มิใช่สิ่งถูกต้องฉันใด วิญญูชนย่อมพึงส ำนึกรู้ว่ำกำรใช้อ ำนำจ
สังคมแบบใดก็ตำมบังคับฉีก "สภำพกำรบังคับตำมกฎหมำย" ทิ้ง ก็คงเป็นสิ่งที่มิได้ถูกต้องกว่ำกันแต่อย่ำงใดด้วยคำรวะ
ในจิตวิญญำณแห่งควำมเที่ยงธรรมในใจทุกท่ำน 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.nationtv.tv/main/content/378762164/?qj 
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"โดมิโน่" ก าแพงเพชร 
15 กุมภำพันธ์ 2020 เวลำ 11:49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากผลเลือกตั้งซ่อมยังเป็นชัยชนะพรรคร่วมรัฐบาล เท่ากับตอกย้้าความพ่ายแพ้ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 ถึงแม้จะไร้เงำ พ.ต.ท.ไวพจน์ อำภรณ์รัตน์ อดีตส.ส.เขต 2 ก ำแพงเพชร ลงพื้นที่ช่วย "เพชรภูมิ อำภรณ์รัตน์" 
ผู้สมัคร ส.ส.ก ำแพงเพชร หำเสียงในพื้นที่เลือกตั้งซ่อม ก่อนถึงวันหย่อนบัตร 23 ก.พ.2563 ในสัปดำห์สุดท้ำ แต่ "พูม" ยังคง
ลงพื้นที่ที่"ผู้เป็นพ่อ" เคยท ำมำตลอด ก่อนถึงวันพิพำกษำศำลฎีกำจ ำคุก 4 ปี ฝนคดีเป็นแกนน ำคนเสื้อแดงล้มกำรประชุม
อำเซียน ที่เมืองพัทยำเมื่อปี 2562  
 กลำยเป็นกำรส่งไม้ต่อให้ทำยำททำงกำรเมือง เพื่อรักษำฐำนเสียง จำกเดิมผลเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค.2562 ใน
พื้นที่เขต 2 ก ำแพงเพชร ประชำชนชำวอ ำเภอพรำนกระต่ำย อ ำเภอลำนกระบืออ ำเภอโกสัมพีนคร อ ำเภอไทรงำม (เฉพำะ
ต ำบลมหำชัย ต ำบลพำนทอง ต ำบลหนองคล้ำ และต ำบลหนองทอง) อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร (เฉพำะต ำบลสระแก้ว) เท
คะแนนให้พ.ต.ท.ไวพจน จำกพลังประชำรัฐ 34,271 คะแนน ทิ้งห่ำงอันดับ 2 อดุลรัตน์ แสงประชุม จำกเพื่อไทยไปถึง 
16,009 คะแนน กลำยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ "ไวพจน์" ท ำคะแนนทิ้งห่ำงคู่แข่งมำกที่สุดใน 4 เขต 
 กำรเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จำกกระแสพรรคร่วมรัฐบำล ไม่เคยพ่ำยแพ้กำรเลือกตั้งซ่อมตั้งแต่เขต 5 นครปฐมเป็น
ต้นมำ แต่ฝั่งพลังประชำรัฐยังเดิทเกมภำยใต้กลยุทธ์กลุ่มชำกังรำว โดย "วรำเทพ รัตนำกร" ถึงแม้กำรต่อสำยไปยังพรรคเพื่อ
ไทยไม่ให้ส่งผู้สมัครในช่วงแรกจะเกือบส ำเร็จ  
 แต่สุดท้ำยสัญญำณจำกคนแดนไกลออกมำสั่งให้ "เพื่อไทย" ต้องสู้ถึงแม้จะต้องแพ้ซ้ ำรอย จนสุดท้ำยเป็นที่มำ
ของช่ือ "เสี่ยจอม" นำยกัมพล ปัญกุล อดีตรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร ในสมัยที่นำยจุลพันธ์ ทับทิม 
เป็นนำยกอบจ.ก ำแพงเพชร 3 สมัย  
 ระหว่ำงนี้ยังส่ง "นคร มำฉิม" อดีตผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก เป็นผู้อ ำนวยกำรเลอืกตั้งซ่อมเขต 2 ก ำแพงเพชร โดย
เมื่อกลำงสัปดำห์คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่ช่วยนำยกัมพล ที่อ ำเภอพรำน
กระต่ำย"หญิงหน่อย" ยังโจมตีไปที่ควำมได้เปรียบในอ ำนำจรัฐจำกพรรคพลังประชำรัฐ จึงขอให้คนก ำแพงเพชร ออกมำเลือก
พรรคเพื่อไทยให้ชนะกำรเลือกตั้ง 
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 ขณะที่ยุทธศำสตร์หำเสียงเลือกตั้งจำกพลังประชำรัฐ ในวันที่ 15 ก.พ.2563 นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.
พลังงำน และเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ จะน ำคณะลงไปช่วยนำยเพชรภูมิ หำเสียงส่วนกำรปรำกฏภำพนำยจุลพันธ์ 
ทับทิม อดีตแคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส.พลังประชำรัฐไปช่วยนำยกัมพล จำกฝั่งเพื่อไทยนั้น ถือเป็นเรือ่งกำรหำเสยีง แต่หน้ำที่พลงั
ประชำรัฐต้องเดินหน้ำหำเสียงตำมยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ 
 หำกเทียบฟอร์มกันแล้วถึงแม้ "เพชรภูมิ" ยังด้อยประสบกำรณ์ทำงกำรเมือง แต่ในฐำนะคนรุ่นใหม่ที่พ่อท ำ
กำรเมืองมำยำวนำนตั้งแต่ปี 2531 ในสมัยที่กลุ่ม "ชำกังรำว" ซึ่งมีสมำชิกตั้งแต่นำยเรอืงวิทย์ ลิกค์ และนำยวรำเทพ เคยอยู่
กับหลำยพรรคกำรเมือง ก่อนจะย้ำยไปสังกัดพรรคควำมหวังใหม่ และยกทัพมำร่วมกับพรรคไทยรักไทยในยุครุ่งเรือง 
 ซีกพรรคเพื่อไทยลึกๆ แล้วรู้ดีว่ำโอกำสจะพลิกกลับมำชนะในเขตเลือกตั้ง 2 ก ำแพงเพชรจะริบหรี่กว่ำผลกำร
เลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 แต่อย่ำงน้อยเป็นกำรจุดกระแสในภำวะที่รัฐบำลก ำลังถูกปัญหำรำยล้อมรอบด้ำน ให้สถำนกำรณ์
เลือกตั้งเมืองกลว้ยไข่จำกผลเลือกตั้ง 23 ก.พ.สวิงไปถึงเกมในสภำฯ จนถึงวันดีเดย์อภิปรำยไม่ไว้วำงใจรฐับำลช่วงวันที่ 25-27 
ก.พ. 
 ในทำงกลับกันหำกผลกำรเลือกตั้งซ่อม 23 ก.พ. ยังเป็นชัยชนะพรรคร่วมรัฐบำล จะตอกย้ ำควำมพ่ำยแพ้ของ
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนให้กลับมำอีกครั้ง. 
 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6565?utm_source=homepage&utm_medium
=internal_referral&utm_campaign=image_news 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/6565?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=image_news
https://www.nationweekend.com/content/image_news/6565?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=image_news
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ข้อมูลลึกไม้เดียวจอด 
16 ก.พ. 2563 05:06 น. 
 
 
 
 
 
 เปรียบไปก็ไม่ต่ำงไปจำกชีวิตเกิดมำเพื่อไล่ล่ำไม่รู้จบ ศึกซักฟอก 6 รัฐมนตรีที่รู้เขำรู้เรำว่ำเป้ำหมำยอยู่ที่
ใคร เก็บง ำข้อมูลลึกเอำไว้เพื่อหวังเผด็จศึกด้วยไม้ตำยที่พันถึงใครต่อใครหลำยคน 
ข่ำว “เขย่ำขวด” สุดสัปดำห์นี้มองไปมุมไหนก็เจอแต่ปัญหำ ดูจำกหน้ำตำผู้บริหำรประเทศก็พอจะบอกอำกำรได้ว่ำ
ขนำดไหน 
 แม้งบประมำณปี 63 จะรอดผ่ำนเลนส์ไปได้แบบทุลักทุเล แต่น่ันก็เพียงแค่ประเด็นหนึ่งเท่ำนั้น เพรำะยังมี
อีกหลำยประเด็นจ่อเข้ำคิวรออยู่ ดีที่ “3 ป.” ยังได้อยู่บ้ำนหลวงต่อไปได้ด้วยเหตุผลท ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ เป็น
เงื่อนไขพิเศษก็รอดไป 
 ถ้ำงำนก็แย่ไม่มีบ้ำนอยู่อีก มันจะขนำดไหน? ควำมจริงก็คือควำมจริงที่ปฏิเสธไม่ได้! ว่ำไปแล้วเรื่องของ
สถำนกำรณ์สร้ำงวีรบุรุษนั้นมีเงื่อนไขให้ปรำกฏ แต่เมื่อคว้ำมันเอำไว้ไม่ได้ก็เลยกลำยเป็นต่ ำเตี้ยไปเสียฉิบ 
 24 ก.พ.63 ได้ฤกษ์พำนำทีที่ 6 พรรคฝ่ำยค้ำนจะเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล ก็เป็นอีกศึกใหญ่ที่รออยู่
ข้ำงหน้ำ ไล่เรียง 1 นำยกฯ 5 รัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และ รมว.กลำโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนำยกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ นำยดอน ปรมัตถ์วินัย 
รมว.ต่ำงประเทศ 
 น้องใหม่ไฟท ำท่ำจะใกล้มอด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรฯ ดูจำกวิถีควำมเป็นไปแล้ว นอกจำก
ปัญหำเรื่องเฉพำะตัวของแต่ละคนแล้วภำพรวมใหญ่เป้ำหมำยคงพุ่งไปที่ “ลุงตู่” เป็นหลัก  
ในฐำนะผู้น ำรัฐบำล ทิ่มเรื่องไหนใส่เช้ือเข้ำไปก็สมใจนึก 
 ก่อนที่จะไล่เรียงช่ือรัฐมนตรีที่จะถูกซักฟอกนั้นมีปมให้คิดปมให้ชวนสงสัยก็กรณีของ “บิ๊กป้อม” พี่ใหญ่
บูรพำพยัคฆ์ เมื่อทีมงำนเพื่อไทยในรูปแบบกิจกำรพิเศษตัดช่ือทิ้งไปแล้ว แต่สุดท้ำยก็มีช่ือโผล่ออกมำอ้ำงว่ำพรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำนขอเคำะช่ือนี้ด้วย สุดท้ำยก็เข้ำป้ำยแบบหำยใจรดต้นคอ  
 ควำมในเรื่องนี้อย่ำงที่มีข่ำวว่ำมีกำรดีลกัน 2 ระดับคือ คนใหญ่กับคนใหญ่ต่อสำยตรงกันด้วยเงื่อนไข
ต่อรองที่ส ำคัญ หวังเอำผลจำกกำรอภิปรำยขยำยไปสู่ควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ดีลอีกระดับที่ว่ำมีกำรพบปะกัน
ระหว่ำงแกนน ำส ำคัญเพื่อไทยกับใคร 
 อีกคนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยำยคนหนึ่งก็คนใหญ่จำกเพื่อไทย อีกคนเป็นใครบอกช่ือไปก็ต้องอ๋อ
กัน เอำอย่ำงนี้ดีกว่ำเป็นเรื่องคนในครอบครัวที่หวังช่วยเหลือพี่ชำยสุดที่รักแต่เมื่อผลออกมำอย่ำงนี้เลยกลำยเป็น “กิน
ฟรี มีเงินใช้”...ท ำนองนั้น 
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 ว่ำกันถึงกำรเปิดซักฟอกรัฐบำลนั้นเป้ำหมำยส ำคัญรู้กันดีว่ำคือ “ลุงตู่” แม้จะมีกำรเตรียมควำมพร้อม
อย่ำงครบเครื่องปรำกำรที่ล้อม “นำย” เอำไว้นั้นก็แค่รูปแบบ ที่มองข้ำมไม่ได้ก็คือ กำรพุ่งเข้ำใส่นำยกฯด้วยข้อมูลที่ฝ่ำย
ค้ำนไม่เคยปริปำกหวังเก็บเอำไว้เป็นทีเด็ด 
 เรื่องอะไรล่ะ...แว่บไปมองควำมเป็นไปใน สตช.นั่นแหละร้องอ๋อกันแน่? ควำมนัยจำกเรื่องนี้คือข้อมูลที่ว่ำ 
“หลังบ้ำน” คนใหญ่คนโตเข้ำไปมีส่วนแม้ไม่ได้อะไร แต่ด้วยเยื่อใยรู้จักมัก คุ้น คนจะเสียดุลก็คือคนหน้ำบ้ำน หวังดิส
เครดิตให้ “อกแตก” คำสภำ...ว่ำงั้นเถอะ!!! 
 
“ลขิิต จงสกุล” 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1772080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1772080
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แค้นจนคลั่ง 
16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น.      
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 ก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้ง มีพรรคบำงพรรคเรียกร้องและเร่งรัดให้มีกำรเลือกตั้ง คงเป็นเพรำะมั่นใจว่ำจะ
ชนะแน่เพรำะฐำนเสียงอยู่ที่ภำคเหนือตอนบนและภำคอีสำน ซึ่งมี ส.ส.จ ำนวนมำก พวกเขำมั่นใจว่ำโ ครงกำรประชำ
นิยมที่เคยท ำไว้ยังมีมนตร์เสน่ห์ที่จะเรียกคะแนนเสียงได้ แต่แล้วเมื่อมีผลกำรเลือกตั้งออกมำก็ท ำให้เขำต้องผิดหวัง 
เพรำะปัจจัยหลำยๆ อย่ำง ประกำรแรก มนตร์เสน่ห์ของนำยใหญ่น่ำจะลดลงเพรำะประชำชนได้ข้อมูลที่ท ำให้ไม่อำจจะ
รักนำยใหญ่ได้อีกต่อไป จึงมีคนเปลี่ยนใจที่จะลงคะแนนเสียงให้กับพรรคอื่นมำกกว่ำ ประกำรที่สอง มีนักกำรเมืองหน้ำ
ใหม่ที่ร่วมงำนกับรัฐบำล คสช. ได้แสดงฝีมือเป็นที่ประทับใจของประชำชนระดับรำกหญ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบัตรคนจน
ประชำรัฐ เมื่อพวกเขำออกมำจัดต้ังพรรคกำรเมือง จึงเปน็ที่สนใจทั้งประชำชนและนักกำรเมือง ทั้งหน้ำเก่ำและหน้ำใหม่ 
ประกำรที่สำม เมื่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชำรัฐดีวันดีคืนข้ึนมำ เหล่ำบรรดำ สส. ดำวฤกษ์ทั้งหลำยที่ไม่ว่ำจะลง
เลือกตั้งสังกัดพรรคใดก็จะชนะ หันมำร่วมมือกับพรรคพลังประชำรัฐท ำให้พรรคพลังประชำรัฐสำมำรถเอำชนะได้ สส.
เขต เป็นจ ำนวนมำก  และได้คะแนนนิยมมำเป็นอันดับหนึ่ง ท ำให้ได้ สส.บัญชีรำยช่ือเป็นจ ำนวนมำกด้วย ประกำร
สุดท้ำย พวกเขำกลัววิธีกำรเลือกตั้งตำมข้อก ำหนดของรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 จึงแตกเป็นพรรคสำขำหลำยพรรค ที่
เรียกว่ำแตกแบงก์พันเป็นแบงก์ร้อย และแบ่งเขตในกำรลงแข่งขันแบบไม่แย่งคะแนนกัน 
 แต่ควำมหวังของพวกเขำต้องพังทลำย เมื่อพรรคย่อยพรรคหนึ่งกระท ำกำรไม่บังควร ท ำให้ต้องถูกยุบ
พรรคผู้สมัครที่หวังว่ำจะเป็นผู้ชนะหมดสิทธิลงแข่งขัน ควำมหวังที่พรรคใหญ่จะจะเป็นผู้ชนะกำรเลือกตั้งและได้เป็น
แกนน ำจัดต้ังรัฐบำลก็หมดไป อย่ำงไรก็ตำมเมื่อมีจ ำนวน ส.ส.ที่ชนะ เป็น ส.ส.เขต มำเป็นอันดับ 1 จึงมีควำมพยำยำม
ร่วมกับพรรคอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรจัดตั้งรัฐบำล โดยอ้ำงชัยชนะจ ำนวน ส.ส.เขต เป็นควำมชอบธรรม แต่พรรคพลัง
ประชำรัฐที่ได้คะแนนนิยมสูงสุดก็อ้ำงควำมชอบธรรมเช่นกัน กำรขับเค่ียวกันของสองพรรคใหญ่ท ำให้กำรจัดต้ังรัฐบำล
เป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ เพรำะต่ำงฝ่ำยต่ำงก็พยำยำมดึงพรรคร่วม พร้อมๆ กับกำรอ้ำงควำมชอบธรรม แต่ในที่สุดพรรค
พลังประชำรัฐก็สำมำรถเป็นแกนน ำจัดตั้งรัฐบำลได้ พรรคใหญ่ที่หวังว่ำจะได้เป็นรัฐบำลจึงกลำยเป็นฝ่ำยค้ำนที่มี
พฤติกรรมเป็นฝ่ำยแค้นมำกกว่ำ ทั้งนี้เพรำะในชัยชนะในด้ำนจ ำนวน ส.ส.เขต ท ำให้ไม่ได้ ส.ส.บัญชีรำยช่ือแม้แต่คนเดยีว 
เป็นผลให้เหล่ำบรรดำแกนน ำของพรรคใหญ่ไม่ได้เปน็ ส.ส.แม้แต่คนเดียว แม้ว่ำไม่ได้เป็น ส.ส. ก็ยังมีควำมหวังว่ำถ้ำหำก
จัดต้ังรัฐบำลได้ พวกเขำก็จะได้เป็นนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี แต่เมื่อไม่สำมำรถจัดต้ังรัฐบำลได้ท ำให้พวกเขำน้ันหลุด
จำกแวดวงกำรเมืองโดยสิ้นเชิง โดยไม่มีต ำแหน่งในฝ่ำยบริหำรและไม่ได้เป็น ส.ส.ในฝ่ำยนิติบัญญัติ ไม่ได้เป็นแม้แต่ฝ่ำย
ค้ำนในสภำ จึงต้องมำเป็นฝ่ำยค้ำนนอกสภำ ด้วยเหตุน้ีพฤติกรรมหลำยเดือนที่ผ่ำนมำจึงมีลักษณะเป็นฝ่ำยแค้นมำกกว่ำ 
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 ฝ่ำยค้ำน และเป็นฝ่ำยแค้นที่ดูเหมือนเสียสติ จนเกิดอำกำรคลั่ง พฤติกรรมที่เกิดจำกอำกำรคลั่งจึงเป็น
พฤติกรรมที่น่ำรังเกียจ เป็นพฤติกรรมของกำร “เล่นกำรเมือง” มำกกว่ำ “กำรท ำงำนกำรเมือง” เพรำะจะค้ำนทุกเรื่อง
ที่รัฐบำลท ำ ไม่มีกำรพิจำรณำด้วยเหตุด้วยผลใดๆ ทั้งสิ้น รัฐบำลไปซ้ำย พวกเขำก็จะไปขวำ รัฐบำลเดินหน้ำพวกเขำก็
ถอยหลัง กำรวิพำกษ์วิจำรณ์รัฐบำล ทั้งกำรอภิปรำยในสภำ และกำรให้สัมภำษณ์นอกสภำหลำยเรื่องสะท้อนให้เห็น
ตรรกะวิบัติ ไม่มีเหตุไม่มีผล ขอเพียงแค่ให้ได้ค้ำน หลำยเรื่องสะท้อนถึงควำมไม่รู้จริง แค่ขอให้ได้พูด หลำยเรื่องรู้แต่ก็
แกล้งโง่เพื่อด่ำรัฐบำล หลำยเรื่องก็จงใจบิดเบือนสร้ำงวำทกรรมกล่ำวหำรัฐบำลอย่ำงไร้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
 วำทกรรมที่เรำได้ยินบ่อยๆ ก็คือ ค ำว่ำ “เผด็จกำร” และ “สืบทอดอ ำนำจ” ทั้งๆ ที่นำยกรัฐมนตรีในยุคนี้
ได้ผ่ำนกระบวนกำรเลือกตั้งตำมข้อก ำหนดของรัฐธรรมนูญปี 2560 มำอย่ำงครบถ้วน แต่ก็ยังกล่ำวหำว่ำเป็นกำรปล้น
ต ำแหน่ง เป็นกำรปล้นอ ำนำจ และมักจะกล่ำวหำว่ำใช้ ส.ว.เป็นเครื่องมือในกำรช่วงชิงอ ำนำจ ทั้งๆ ที่คะแนนเสียงที่
เลือก พลเอกประยุกต์ จันทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรีนั้นมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน ส.ส.ในสภำผู้แทนรำษฎร 
 อีกเรื่องหนึ่งที่กล่ำวหำกันมำตลอดเวลำ คือเรื่องปัญหำด้ำนเศรษฐกิจโดยไม่ได้พิจำรณำของเศรษฐกิจโลก
พยำยำมที่จะท ำให้ประชำชนเช่ือว่ำรัฐบำลชุดน้ีไม่มีควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ ทั้งๆ ในควำมเป็นจรงิแล้วมันกม็ีทั้งธุรกิจทีด่ข้ึีน 
ธุรกิจที่คงที่ และธุรกิจที่แย่ลง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่ำใครท ำธุรกิจอะไรและมีควำมสำมำรถแค่ไหน สถำนกำรณ์เศรษฐกิจของ
ประเทศไม่ได้มีแค่ธุรกิจที่แย่ลงเท่ำนั้น ธุรกิจที่ไปได้ดีก็มีไม่น้อย ก็ยังรู้สึกสงสัยว่ำในสถำนกำรณ์ของเศรษฐกิจโลกเช่นนี้ 
ถ้ำเป็นรัฐบำลของพรรคใหญ่ที่หวังว่ำจะได้กลับมำเป็นรัฐบำลที่บริหำรประเทศ จะสำมำรถท ำให้เศรษฐกิจดีกว่ำนี้ ได้
หรือไม่ จะเห็นได้ว่ำไม่ว่ำรัฐบำลจะมีมำตรกำรด้ำนเศรษฐกิจอะไรออกมำ สมำชิกของพรรคใหญ่ทั้งในสภำและนอกสภำ
ก็ออกมำด่ำทุกเรื่อง ไม่มีอะไรดีแม้แต่อย่ำงเดียว นอกจำกกำรวิพำกษ์วิจำรณ์รัฐบำลไปในทำงลบเพียงทำงเดียวแล้ว ยังมี
กำรเล่นกำรเมืองอีกหลำยๆ เรื่อง 
พวกเขำโกหกอย่ำงหน้ำด้ำนๆ หลำยเรื่อง 
พวกเขำจงใจบิดเบือนให้คนชิงชังรัฐบำล 
พวกเขำกล่ำวหำรัฐบำลอย่ำงไร้หลักฐำน 
พวกเขำด่ำรัฐบำลว่ำโกงโดยไม่คิดถึงตัวพวกเขำเองว่ำเคยโกงบ้ำนโกงเมืองมำกน้อยแค่ไหน 
พวกเขำรบกวนกระบวนกำรท ำงำนในรัฐสภำเพื่อให้กำรบริหำรของรัฐบำลไม่รำบรื่น 
พวกเขำเอำชีวิตของคนมำเล่นกำรเมือง กล่ำวหำว่ำร้ำยรัฐบำล ทั้งๆ ที่ควรจะช่วยกัน 
                 ไม่ว่ำพวกเขำจะกล่ำวหำรัฐบำลเรื่องอะไรก็ตำม พวกเขำมักจะต้องจบลงด้วยข้อควำมว่ำ “พลเอกประยุทธ์
จะต้องลำออก” ค ำพูดแบบนี้พูดออกมำก็ท ำให้เรำเห็นลกึเข้ำไปถึงไส้ติ่ง ว่ำสิ่งที่เขำต้องกำรคือให้รัฐบำลนี้อยู่ไม่ได้เพื่อให้
พวกเขำได้จัดต้ังรัฐบำล ไม่ว่ำรัฐบำลจะพลำดเรื่องอะไรก็ตำม ประยุทธ์ต้องลำออก น่ำเวทนำจริงๆ นะ.  
คิดเหนือกระแส ดร.เสรี-วงษ์มณฑำ 
 
อ้ำงอิง :  https://www.thaipost.net/main/detail/57273 
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https://www.thaipost.net/main/detail/57273
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16 ก.พ. 2563 05:05 น. 
ถอดบทเรียน “โคราชวิปโยค” ในห้วงการเมืองร้อน : สะท้านกองทัพ สะเทือนรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ช็อกควำมรู้สึกประชำชนคนไทยทั้งประเทศ....กับปรำกฏกำรณ์ที่ไม่เคยเกิด และไม่คิดว่ำจะเกิดข้ึนใน
เมืองไทย เหตุร้ำย “จ่ำทหำรคลั่ง” สังหำรคู่กรณีและกรำดยิงประชำชนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ จนท ำให้มีผู้เสียชีวิต 29 ศพไม่
รวมคนร้ำย บำดเจ็บอีกกว่ำ 50 รำย 

 กลำยเป็นโศกนำฏกรรม “โครำชวิปโยค” เหตุเกิด ที่จังหวัดนครรำชสีมำ 
ประวัติศำสตร์ต้องบันทึก แต่ไม่น่ำจดจ ำแน่นอนไม่มีใครอยำกให้เกิดเหตุร้ำยแรงสะเทือนขวัญ แบบที่ทั่วโลกต่ำงร่วม
แสดงควำมเสียใจกับประเทศไทยที่ต้องสูญเสียชีวิตผู้คนและบำดเจ็บจ ำนวนมำก  หำกเทียบกับกำรก่อกำรร้ำยใน
ต่ำงประเทศ ถือว่ำรุนแรงพอกัน แต่เมื่อมันเกิดข้ึนแล้ว ทำงเดียวคือต้องบริหำรจัดกำรผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ให้ดี
ที่สุด 

 เป็นหน้ำที่ของรัฐบำลภำยใต้กำรน ำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม ต้อง
เป็นหลักในกำรดูแลช่วยเหลือเยียวยำผู้เสียชี วิต ผู้บำดเจ็บ รวมถึงครอบครัว ตลอดจนธุรกิจห้ำงร้ำนที่ได้รับควำม
เสียหำยจ ำนวนมำก โดยเฉพำะกำรฟื้นฟูสภำพจิตใจที่ต้องใช้เวลำอีก พักใหญ่ ไม่ใช่แค่ผู้อยู่ในเหตุกำรณ์เท่ำนั้น แต่ยัง
รวมถึงประชำชนทั่วไปที่ขวัญผวำรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและคนรอบข้ำง 

 ดังนั้น จึงต้องมีกำรถอดบทเรียนจำกเหตุกำรณ์ที่โครำช เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดูแลป้องกัน รับมือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตที่อำจเกิดข้ึนได้ ที่ส ำคัญคือต้องไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ในสังคมไทยยุคโซเชียลมีเดียทรง
อิทธิพลต่อชีวิตประจ ำวันของผู้คน อย่ำงน้อยต้องก่อผลเชิงบวก ให้สมค่ำกับ 29 ชีวิต ผู้บริสุทธ์ิที่สูญเสียไป 

 แต่ในแง่ของผลเชิงลบ “โครำชวิปโยค” ได้สร้ำงแรงสั่นสะเทือนเต็มๆกับรัฐบำล ในห้วงกำรเมืองร้อน 
มรสุมสำรพัดลูกกระหน่ ำแบบไม่ทันได้หำยใจหำยคอ ล้อค ำท ำนำยหมอดู จังหวะดำวมฤตยูชนดวงเมือง มีแต่เรื่องร้อนๆ
พุ่งเข้ำใส่ไม่หยุด ในอำกำรแบบที่ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องใส่ก ำไลข้อมือปี่เซียะแก้ปีชง 
เสริมดวง เอำเคล็ด สร้ำงขวัญก ำลังใจ เพรำะขยับอะไรก็โดนด่ำ หนีไม่พ้นโดนกระแสถล่มโจมตี 

 ขนำดนำยกรัฐมนตรีตัดสินใจยกเลิกภำรกิจที่กรุงเทพฯบินไปตรวจสถำนกำรณ์ที่เกิดเหตุในห้วงนำทีไล่เลี่ย
กับเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรวิสำมัญคนร้ำย ยังไม่วำยต้องเคลียร์เสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ในโลกโซเชียลมีเดีย ต ำหนิกำรท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ว่ำเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ จนท ำให้มีผู้เสียชีวิตจ ำนวนมำก 

 นำยกฯไปตอนจบแล้วท ำอะไรได้ นอกจำกเกะกะเจ้ำหน้ำที่  นั่นไม่เท่ำกับจังหวะกำรท ำ “มินิฮำร์ท” 
สัญลักษณ์มือเป็นรูปหัวใจชูไปรอบทิศทำงก่อนข้ึนรถหลังเสร็จสิ้นกำรแถลงข่ำวสรุปเหตุกำรณ์ ท ำให้โดนกระแสโซเชียล
มีเดียโจมตีอย่ำงหนักว่ำ นำยกฯไม่สมควรแสดงท่ำที ดังกล่ำว ในช่วงเวลำของควำมเศร้ำสลด 
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กระตุกกระแสดรำม่ำ เสียงโห่ฮำ เสียงด่ำกระหึ่มเมือง 

 เรื่องไม่เป็นเรื่องกลำยเป็นเรื่อง ท ำเอำ “นำยกฯลุงตู่” ต้องออกโรงเคลียร์ผ่ำนเฟซบุ๊กส่วนตัว ยืนยันรู้สึก
เสียใจกับกำรสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้เหมือน กับคนไทยทั้งประเทศ ตั้งใจที่ จะให้ก ำลังใจทุกคน จนบำงครั้งกำร
แสดงออกอำจท ำให้หลำยคนเข้ำใจผิด หรือรู้สึกไม่สบำยใจ 

 จำกเรื่องเศร้ำสลด ผู้น ำต้องเคลียร์ดรำม่ำ อำรมณ์หมั่นไส้ และในสถำนกำรณ์ต่อเนื่องกันกับคิวของ “บิ๊
กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชำกำรทหำรบก ที่เปิดแถลงกรณี “จ่ำคลั่ง” ปล้นอำวุธไปก่อเหตุสังหำรประชำชน
และเจ้ำหน้ำที่ โดยได้ล ำดับเหตุกำรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมกล่ำวขอโทษและแสดงควำมเสียใจอย่ำงสุดซึ้งในฐำนะ ผบ.
ทบ. 

 แตไ่ฮไลต์มันอยู่ตรงฉำก “หลั่งน้ ำตำ” จ่ำฝูงกองทัพบกร่ ำไห้สะอื้นระหว่ำงกำรแถลงข่ำว โดยมีกำรออกตัว
ในเวลำต่อมำว่ำ เป็นคนอำรมณ์อ่อนไหว สะท้อนอำรมณ์เสียใจที่พลทหำรเสียชีวิตในเหตุกำรณ์ 
กลำยเป็นดรำม่ำ นัวเนียกับเสียงเรียกร้องให้ “บิ๊กแดง” ลำออก 

 แสดงควำมรับผิดชอบกับควำมหละหลวม ปล่อยทหำรปล้นอำวุธในค่ำยออกมำสังหำรประชำชนผู้บริสุทธ์ิ
และเจ้ำหน้ำที่เสียชีวิตจ ำนวนมำก ที่แน่ๆจำกแรงกดดันเฉพำะหน้ำ ท ำให้ พล.อ.อภิรัชต์ต้องประกำศสังคำยนำใหญ่ ลุย
ล้ำงบำงธุรกิจในค่ำยทหำร 

 โดยเฉพำะต้นเหตุที่มำของ “จ่ำทหำรคลั่ง” เพรำะปม “เงินทอน” เงินกู้กรมสวัสดิกำรทหำรบกสร้ำงบ้ำน 
งำนนี้ “บิ๊กแดง” ขู่ลั่นจะจัดกำรทุจริตโครงกำรบ้ำนสวัสดิกำร กำรกู้เงิน กำรร่วมมือระหว่ำงหน่วยทหำรกับพ่อค้ำ 
รับรองอีก 3 เดือนต่อจำกนี้ ตั้งแต่ระดับนำยพลถึงระดับพันเอกหลำยคนไม่มีงำนท ำแน่ 

 แต่ที่ฮือฮำก็คือ “บิ๊กแดง” ประกำศขีดเส้นตำยภำยในเดือนกุมภำพันธ์ ผู้ที่เกษียณแล้วยังพักอำศัยอยู่ใน
พื้นที่ทหำร และย้ำยจำกกองทัพบกไปอยู่หน่วยงำนใด ต้องย้ำยออก คืนบ้ำนหลวง เพื่อเปิดโอกำสให้คนที่ไม่มีบ้ำนมำอยู่ 
 ซึ่งนั่นก็เหมือนเป็นกำรโยนทุ่นใส่คนกันเอง เพรำะกระแสหันไปจับจ้องที่ พล.อ.ประยุทธ์ กับ “บิ๊กป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ 2 บิ๊กรัฐบำลในทันที ในฐำนะอดีต ผบ.ทบ.ที่ยังมีบ้ำนพักอยู่ในค่ำยทหำร 

 เรื่องของเรื่องโดยสถำนกำรณ์เชิงกระแส ปฏิเสธไม่ได้ว่ำเหตุวิปโยคโครำชท ำให้ทหำรถูกมองเป็น “ผู้ร้ำย” 
ตอกย้ ำอำรมณ์เบื่อท็อปบูตที่ครองเกมอ ำนำจยำวนำน เข้ำทำงเหลี่ยมข้ัวกำรเมืองฝ่ำยต้ำนท็อปบูตที่ได้จังหวะเบิ้ลทันที 

 ปรำกฏกำรณ์อย่ำงที่ทีมงำนพรรคเพื่อไทย ลูกข่ำย “ทักษิณ” รุมขย่ม “บิ๊กตู่” แสดงท่ำทีไม่เหมำะสม
แทนที่จะยืนไว้อำลัยเหยื่อเหตุกำรณ์โครำชวิปโยค กลับท ำมินิฮำร์ทผิดกำลเทศะ โจมตีพฤติกำรณ์ไร้ภำวะผู้น ำโดยสิ้นเชิง 

 และจังหวะได้ทีขี่แพะไล่ นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครรำชสีมำ พรรคเพื่อไทย ชิงตั้งกระทู้สดบี้
ถำมนำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม ถึงควำมล่ำช้ำในกำรระงับเหตุ และเหตุผลที่ไม่ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเพื่อ
ควบคุมสถำนกำรณ์ 

 ซัดหำกกองทัพบกระงับเหตุได้ต้ังแต่ในค่ำยสุรธรรมพิทักษ์ ควำมสูญเสียจะไม่มำกเช่นน้ี 
ขณะที่ท่ำทีของทีมอนำคตใหม่ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันตำมเหลี่ยมแบบที่ “ไพร่ห้ำพันล้ำน” นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้ำ
ค่ำยสีส้ม ได้ทีนัดระดมพลร่วมแสดงออกถึงควำมหวังของประชำชนที่ต้องกำรเห็นควำมเปลี่ยนแปลงในกองทัพ ในวัน
เสำร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 

จัดอีเวนต์ “จำกโครำชสู่กำรปฏิรูปกองทัพ” ที่อนุสรณ์สถำน 14 ตุลำ 
ในมุมที่สื่อบำงส ำนักพำดหัว “ธนำธร” โหนเหตกุรำดยิงโครำช เพรำะโดยจังหวะก้ ำกึ่งพอดี ยุทธกำรฉวยเหตุ “จ่ำทหำร
คลั่ง” ปลุกกระแสต้ำนอ ำนำจกองทัพของหัวหน้ำค่ำยสีส้ม มันก็โยงไปถึงกำรยื้อสู้คดียุบพรรคอนำคตใหม่ 
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 ดีเดย์ศำลรัฐธรรมนูญนัดช้ีชะตำวันที่ 21 กุมภำพันธ์นี้มันจึงเป็นอะไรที่สอดรับกันโดยเงื่อนไขสถำนกำรณ์ 

“ธนำธร” ต้องพยำยำมทุบท ำลำยควำมชอบธรรมอ ำนำจทหำร ที่เจ้ำตัวเช่ือโดยปักใจว่ำเป็นต้นเหตุพรรคอนำคตใหม่
สะดุดบนเส้นทำงประชำธิปไตย 

 อนำคตใหม่ เพื่อไทย ชิงเหลี่ยมลูกเข้ำทำงปืนและแน่นอน โดยปม “โครำชวิปโยค” ต้องลำกยำวไปถึงศึก
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจในสถำนกำรณ์ที่เดำทำงพรรคเพื่อไทย ทีมอนำคตใหม่ และพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ต้อง “จัดหนัก” ขึง
พืด “พี่น้อง 3 ป.” พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร รวมถึง “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย 

 ได้เวลำทวงบัญชีแค้นแบบทบต้นทบดอก ตำมรูปกำรณ์อย่ำงที่โยนหินน ำร่องกันไว้ จะขุดผี ย้อนอดีตไป
ช ำแหละยุค คสช.ที่น ำโดย “ประยุทธ์–ป้อม–ป๊อก” ท ำรัฐประหำรโค่นกระดำนรัฐบำลอดีตนำยกฯ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” 

 ไล่นักกำรเมืองอำชีพนั่งข้ำงสนำม ดองเค็มยำว 5-6 ปีแถมยังออกแบบรัฐธรรมนูญสกัดทีม “ทักษิณ” 
เอื้อท็อปบูตลำกยำวอ ำนำจเปลี่ยนผ่ำนงำนนี้ยังไงก็ต้องล็อกเป้ำจับตำย “3 ป.” กับ “1 ด.-บิ๊กแดง” 

 ในจังหวะสถำนกำรณ์ที่ “นำยกฯลุงตู่” ก ำลังเมำกระแสเบื่อทหำร ในอำกำรที่กองทัพยุค “บิ๊กแดง” กุม
บังเหียนเป็นก ำแพงแน่นๆให้รัฐบำลก็โดนแรงกระแทกช่ิงจนจ่ำฝูง ทบ.ออกลูกเป๋  “วิปโยคโครำช” เขย่ำเกมอ ำนำจ 
สะท้ำนกองทัพ สะเทือนรัฐบำล. 
 
ทีมกำรเมือง 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1772165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1772165
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16 กุมภำพันธ์ 2563 - 00:00 น. 
อนาคตใหม่ สู้ทุกประตู 
 
           
 
 
 
 
 
 
 พรรคอนำคตใหม่ก ำลังเผชิญหน้ำกับสถำนกำรณ์ยำกล ำบำกอีกครั้ง ภำยหลังศำลรัฐธรรมนูญนัดฟังค ำ
วินิจฉัยในคดียุบพรรควันที่ 21 กุมภำพันธ์ ถึงจะรู้ว่ำตกที่นั่งล ำบำก แต่ด้ำนหนึ่งก็ยืนหยัดสู้คดีอย่ำงเต็มที่ 
            ล่ำสุดได้ย่ืนหนังสือไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้เปิดกำรไต่สวนอย่ำงเปิดเผยอีกครั้ง โดยก่อนหน้ำนี้ศำล
รัฐธรรมนูญเคยยกค ำร้องนี้มำแล้ว แต่ค ำร้องของพรรคอนำคตใหม่ที่ส่งไปยังศำลรัฐธรรมนูญอีกครั้งนั้นพรรคได้มีกำรยก
เหตุผลใหม่ขึ้นมำอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
           กล่ำวคือ กำรที่ศำลรัฐธรรมนูญก ำหนดให้ท ำบันทึกถ้อยค ำของพยำนจ ำนวน 17 ปำกภำยในวันที่ 12 
กุมภำพันธ์ พรรคไม่อำจสำมำรถด ำเนินกำรได้ทัน เนื่องจำกศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งเมือ่วันที่ 5 กุมภำพันธ์ ซึ่งระหว่ำงนั้น
เป็นวันหยุดรำชกำรถึง 3 วัน ท ำให้มีปัญหำในกำรจัดท ำบันทึกถ้อยค ำของพยำนบำงคนที่เป็นเจ้ำหน้ำที่กรรมกำรกำร
เลือกตั้ง อีกทั้งพยำนบำงส่วนที่พรรคอนำคตใหม่อ้ำงขึ้นมำ ต่ำงเป็นพยำนที่จ ำเป็นต้องอำศัยอ ำนำจของศำลรัฐธรรมนูญ
ในกำรเรียกเข้ำมำเป็นพยำนในช้ันศำลด้วย ดังนั้น ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้พรรคอนำคตใหม่จึงมีควำมประสง ค์ให้ศำล
รัฐธรรมนูญเปิดศำลไต่สวนเป็นกำรเปิดเผย เพื่อเรียกพยำนเหล่ำน้ีมำให้ข้อมูลในช้ันศำล 
           อย่ำงไรก็ตำม ระหว่ำงรอวันช้ีชะตำในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ ที่จะมำถึง พรรคอนำคตใหม่ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆ 
เท่ำนั้น เพรำะ ‘ปิยบุตร แสงกนกกุล’ เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ ยืนยันระหว่ำงนี้พรรคยังคงท ำงำนในสภำ และเตรียม
ตัวและควำมพร้อมส ำหรับกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่ก ำลังจะมำถึงในช่วงปลำยเดือนกุมภำพันธ์ 
 นอกเหนือไปจำกเรื่องคดียุบพรรคที่พรรคอนำคตใหม่ก ำลังติดตำมอย่ำงต่อเนื่องแล้ว ปรำกฏว่ำพรรค
อนำคตใหม่ก็ยังคงเดินหน้ำเกำะติดเรื่องกำรเสยีบบัตรแทนกันของ ส.ส.ในสภำผู้แทนรำษฎรอยู่เป็นระยะ ล่ำสุด ‘ธีรัจชัย 
พันธุมำศ’ ส.ส.บัญชีรำยช่ือ พรรคอนำคตใหม่ ในฐำนะผู้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภำเพื่อให้ตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
ตรวจสอบ เรียกร้องท ำนองกดดันให้ ‘ชวน หลีกภัย’ ประธำนสภำ เร่งรัดเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องด่วน เนื่องจำกเป็นเรื่องที่อยู่
ในควำมสนใจของประชำชน แต่ดูประธำนสภำยังไม่ได้ให้ควำมสนใจมำกนัก 
           จำกเสียงเรียกร้องตรงนี้ท ำให้ ‘สุกิจ อัถโถปกรณ์’ ที่ปรึกษำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ต้องออกมำช้ีแจง
เรื่องนี้ว่ำ เนื่องจำกญัตติดังกล่ำวไม่เข้ำองค์ประกอบของกำรเป็นญัตติด่วนท ำให้ต้องบรรจุเข้ำสู่กำรประชุมสภำเป็นญัตติ
ปกต ิซึ่งเป็นเรื่องที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกหลำยฝ่ำยแล้ว ดังนั้น กำรออกมำกล่ำวหำประธำนสภำไม่มีควำมเป็นกลำงจึง
ไม่ถูกต้อง 
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 ปิดท้ำยด้วยกำรท ำงำนของคณะกรรมำธิกำรที่น่ำสนใจ อย่ำงคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สภำ
ผู้แทนรำษฎร ซึ่งได้พิจำรณำควำมคืบหน้ำโครงกำรชิมช้อปใช้ในกำรจ่ำยเงิน โดยคณะกรรมำธิกำรได้มีข้อเสนอ 3 
ประกำร ประกอบด้วย 1.ภำครัฐต้องมีควำมชัดเจนในกำรเยียวยำประชำชนผู้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจำกโครงกำร 
ภำยใต้กรอบเวลำที่ชัดเจนและต้องมีมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และ 2.ภำครัฐควรน ำผลประเมินควำมคุ้มค่ำของ
โครงกำรมำพัฒนำและปรับแผนกำรด ำเนินโครงกำรในเฟสสี่ เพื่อให้กำรใช้งบประมำณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน
ต่อไป 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/416887?utm_source= 
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16 กุมภำพันธ์ 2563 - 09:09 น. 
คอการเมืองสับสนคนไหนส.ส.แท้-เทียม 
 
 
 
 
 
 
คอการเมืองเองยังสับสนกับนักการเมืองคนไหนเป็นส.ส.หรือคนไหนไม่ได้เป็นส.ส. เย้ยฝ่ายค้านไม่มีดาวเด่น ศึก
ซักฟอกรัฐบาลชนะ 

 เรื่อง คอกำรเมืองกับกำรซักฟอกรัฐบำล โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพดล กรรณิกำ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น ำเสนอผลส ำรวจภำคสนำม เรื่อง คอกำรเมืองกับกำรซักฟอกรัฐบำล กรณีศึกษำ
ประชำชนทุกสำขำอำชีพทั่วประเทศ โดยด ำเนินโครงกำรทั้งกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) และกำร
วิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) จ ำนวน 1,296 ตัวอย่ำง ด ำเนินโครงกำรระหว่ำงวันที่ 10 – 15 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ จ ำนวนมำกหรือร้อยละ 40.8 ระบุเป็นคอกำรเมืองระดับเข้มข้น (ทุกวันถึงเกือบทุกวัน)ใน
กำรติดตำมข่ำวสำรกำรเมืองประจ ำวัน ในขณะที่ร้อยละ 43.8 ระบุปำนกลำง และร้อยละ 15.4 ระบุเบำบำงถึงไม่
ติดตำมเลย 

 ที่น่ำเป็นห่วงคือ ควำมเข้ำใจของประชำชนต่อควำมเป็น ส.ส.ของนักกำรเมือง พบว่ำ ประมำณครึ่งหนึ่ง
หรือร้อยละ 50.7 เข้ำใจว่ำ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยังเป็น ส.ส. รองลงมำคือ ร้อยละ 32.7 ระบุเข้ำใจว่ำ นำงสุดำรัตน์ 
เกยุรำพันธ์ เป็น ส.ส. ร้อยละ 16.3 เข้ำใจว่ำ ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บ ำรุง เป็น ส.ส. และร้อยละ 14.6 เท่ำนั้นที่ระบุเข้ำใจว่ำ 
นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็น ส.ส. 

 ที่น่ำพิจำรณำคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.2 คิดว่ำ ฝ่ำยค้ำนไม่มีดำวเด่นในสภำในศึกซักฟอกรัฐบำล 
ในขณะที่ร้อยละ 43.8 คิดว่ำ มี เช่น นำยปิยบุตร แสงกนกกุล นำงสำวพรรณิกำร์ วำนิช นำย พิธำ ลิ้มเจริญรัตน์ นำยจิ
รำยุ ห่วงทรัพย์ เป็นต้น นอกจำกนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.0 คำดว่ำ รัฐบำลชนะอยู่ดีในศึกซักฟอกรัฐบำลครั้งนี้ 
ในขณะที่ร้อยละ 25.0 คิดว่ำฝ่ำยค้ำนชนะ ท ำให้เปลี่ยนรัฐบำลได้แน่  

 ที่น่ำห่วงคือ ก้ ำกึ่งกันเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้ไปทำงไหนดี คือร้อยละ 50.2 คำดว่ำผลจำกกำรซักฟอกจะไม่ได้
รับประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำเดือดร้อนของประชำชน ในขณะที่ ร้อยละ 49.8 คำดว่ำจะได้รับประโยชน์  

 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวว่ำ ผลโพลช้ินนี้ ช้ีว่ำ คอกำรเมืองเองยังสับสนกับนักกำรเมืองคนไหนเป็น ส.ส. หรือ
คนไหนไม่ได้เป็น ส.ส. ค ำถำมคือ อะไรท ำให้คนสับสนได้ ถึงขนำดนี้และประเทศชำติกับประชำชนจะก้ำวเดินอย่ำงไร 
เมื่อต่ำงฝ่ำยต่ำงไปคนละทิศคนละทำง ในขณะที่บำงประเทศที่เขำเดินหน้ำได้ดีเพรำะทุกฝ่ำยเขำมุ่งที่เป้ำหมำยแก้ปัญหำ
เดือดร้อนของประชำชนและช่วยกันท ำให้บ้ำนเมืองสงบสุขมั่นคง ประชำชนท ำมำหำกินได้ไม่ขัดสน นักกำรเมืองทุกฝ่ำย
และคนในชำติของเขำช่วยกันแก้ไขไม่ท ำตัวเป็น “จระเข้ขวำงคลอง” ทำงออกคือ ต้องใช้ 3 ก. 1 ส. คือ ก.1.ก ำจัด 
นักกำรเมืองที่เป็นจระเข้ขวำงคลอง ก.2.คือ ก ำหนด คนดีและเก่งเข้ำมำเสริม ก.3.คือ แก้ปัญหำตอบโจทย์ตรงเป้ำโดนใจ 
และ 1 ส.คือ สื่อสำรขับเคลื่อนคนในสังคมให้หนุนเสริมภำรกิจของผู้น ำได้ดีไม่ใช่สื่อสำรออกไปท ำคนสับสนเหมือนไม่ใช่
คนในชำติภำษำเดียวกันแบบทุกวันน้ี 
อ้ำงอิง :  https://www.komchadluek.net/news/politic/417111?utm_source 
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