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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ข่าวสด นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า 

กกต. ได้เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
โดยนอกจากการออกเสียงโดยวิธีกาบัตรแล้ว ได้เสนอเปิดทางให้น า
เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการออกเสียง รวมทั้งเปิดทาง
ให้ออกเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือทางออนไลน์ ถือเป็น
ทางเลือกให้ กกต. เลือกใช้ตามความเหมาะสม ซ่ึงรายละเอียด 
และวิธีการ กกต. จะก าหนดหลักเกณฑต์่อไป แต่ระยะแรกจะน ามาใช้
เฉพาะพ้ืนที่ที่มีความพร้อมเท่านั้น หรือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ซ่ึงที่ผ่านมา กกต. ได้ทดลองใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
และการเลือกตั้งในกลุ่มต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

7 

2 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ทน. เชียงใหม่ แจงถอนสิทธิ์ 2 ผู้สมัครนายกเล็ก มีลักษณะต้องห้าม 8 
3 แนวหน้าออนไลน์ กกต. อ านาจเจริญประกาศผลรับสมัครนายก - สท. 24 แห่ง 10 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ผวาโควิด ! เลือกตั้งท้องถิ่นอ านาจเจริญกร่อย 11 
5 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. อ านาจเจริญ ผวาโควิด ! เลือกตั้งท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิ์น้อย 12 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ นายก อบจ. โคราชน าทัพคนรุ่นใหม่ บูรณาการทีมเวิร์ค สร้างเศรษฐกิจเมืองย่าโม 13 

2 คมชัดลึกออนไลน์ "ศรีสุวรรณ " เผย กกต. สั่งด าเนินคดีอาญาผู้สมัคร ส.ส. สกลนคร 
พรรคอนาคตใหม่ กรณีถือครองหุ้นสื่อ 

15 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ โดนอีกราย กกต. สั่งด าเนินคดีอาญา ผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ถือครองหุ้นสื่อ 17 
4 สยามรัฐออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' เผย กกต. สั่งด าเนินคดีอาญาผู้สมัคร ส.ส. สกลนคร 

พรรคอนาคตใหม่ กรณีถือครองหุ้นสื่อ 
19 

5 แนวหน้าออนไลน์ กกต. ฟันคดีอาญาผู้สมัคร ส.ส. สกลนคร อนาคตใหม่ กรณีถือครองหุ้นสื่อ 21 

6 เนชั่นทีวีออนไลน์ กกต. สั่งด าเนินคดีอาญาผู้สมัคร ส.ส. "อนาคตใหม่" ปมถือหุ้นสื่อ 23 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
7 MGR ออนไลน์ “อริย์ธัช” เผยเห็นกับตาแล้วมีหวัง หมายเลข 1 “พรรคกล้า” คว้าชัย

เลือกตั้งสนามแรก ชี้ภาคใต้มีดีเยอะ แต่ต้องกล้าเปลี่ยนเพ่ือเริ่มต้นใหม่ 
25 

8 คมชัดลึกออนไลน์ 'พรรคกล้า' มีหวังคว้าชัยเลือกตั้ง ปักหมุดแรกท่ีนครศรีฯ "อริย์ธัช" 
ชี้ ภาคใต้มีดีเยอะ 

27 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'องอาจ' หาเสียง 'คนคอน' กาเบอร์ 3 เลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราช 29 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" วอนคนเมืองคอนเลือกซ่อมเพ่ิมคะแนนฝ่ายประชาธิปไตย 30 
11 สยามรัฐออนไลน์ กลุ่มพัฒนานครแม่สอด ถือฤกษ์ดี ปักหมุด ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายหาเสียง 

เลือกอดีตนายก ฝอ เลือก สท. ยกทีม 
31 

12 สยามรัฐออนไลน์ “วิลาพรรณ” ชนูโยบาย คุณธรรมน าการบรหิาร ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สู้ศึกเลือกตั้งเทศบาลต าบลแม่คือ 

32 

13 มติชนออนไลน์ ‘กลุ่มสันติธรรม’ ให้ทนายแจ้งความด าเนินคดี วัยรุ่นป่วนกรีดท าลาย
ป้ายเสียหาย 

34 

14 สยามรัฐออนไลน์ "พีเน็ต" เรียกร้อง กกต. จัดการเลือกตั้งเทศบาล ให้สุจริต เที่ยงธรรม 35 
15 มติชนออนไลน์ ‘ราเมศ’ นัดประชุม ส.ส. พรรคเตรียมพร้อมแก้ รธน. ยัน ปชป. 

ผลักดันแก้ไข รธน. ที่เป็น ปชต. มากขึ้น 
36 

16 มติชนออนไลน์ “นิกร” เชื่อ รธน. ไร้ปัญหาตีความ ผ่านฉลุยสามวาระ เดินหน้าตั้ง 
สสร. คลี่คลายปัญหาการเมือง 

38 

17 มติชนออนไลน์ ‘ไพบูลย์’ ชี้แก้ รธน. วาระ 3 ต้องดูค าวินิจฉัยศาล รธน. ก่อน 39 
18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'หญิงหน่อย' จี้ 'รัฐบาล' เร่งแก้ 'รธน.' ให้เป็นฉบับ ปชช. เรว็ที่สุด 

หวังแก้วิกฤติการเมือง 
40 

19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ ปัดคุย ‘ส.ส. ดาวฤกษ์’ โหวตสวนมติพรรค 42 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ / ภาพข่าว 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ เปิดวิสัยทัศน์ ‘น้องจอย’ นันทนิตย์ จิตหนักแน่น ผู้สมัครนายกเทศมนตรี

ต าบลหนองกี่ หมายเลข 1 ทีมพัฒนาหนองกี่ 
43 

2 สยามรัฐออนไลน์ “ศึกซักฟอก” สะท้อน “สนิมเนื้อใน” ! 45 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จับตา '2 พรรค' เขย่าเก้าอ้ี ลุ้นผลพวงคดีเก่า ' 3 รมต. ' 47 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ส่องปรากฏการณ์ กลุ่มดาวฤกษ์งดโหวต ‘ศักดิ์สยาม’- เทียบภูมิใจไทย

งดโหวต ‘ประยุทธ์’ 
50 

5 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ บทเรียน กดดัน “กลุ่ม 4 กุมาร” ยุทธการ แทงหลัง “2 รัฐมนตรี” 54 
6 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ เส้นทางการต่อสู้ เยาวชน และพรรคการเมือง อุปสรรค และปัญหา 55 
7 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ เปิดกลยุทธ์เหนียว ของ 3 ป. กลางศึกใกล้ ‘พ่ีป้อม – พ่ีป๊อก - น้องตู่’  

ไปป์ - เนื้อ คอนเน็กชั่น 3 เสือพ่นควัน และแก๊งวันเสาร์ 
57 

8 ประชาชาติธรุกิจออนไลน ์ เกมแก้รัฐธรรมนูญระทึก ลุ้นศาล รธน. ชี้ขาดปม ส.ส.ร. 61 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
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วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งท่ี 2/2564 
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วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 12.11 น. 
กกต. ทน. เชียงใหม่ แจงถอนสิทธิ์ 2 ผู้สมัครนายกเล็ก มีลักษณะต้องห้าม 
 

 
 

 จากกรณีที่นางนุสรา ยันทัตโกวิท ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงนามในประกาศ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ที่ได้รับ
สมัคร และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศที่ ผถ.4/4 ประกาศ วันที่ 19 ก.พ.2564 นั้นซึ่งประกาศดังกล่าวระบุว่า
ไม่รับสมัครนายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลขประจ าตัวหมายเลข 1 และนายอัศนี บูรณุปกรณ์ ผู้สมัคร
หมายเลขประจ าตัวหมายเลข 2 เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีค าสั่งห้าม ไม่มีการระบุรายละเอียด แต่อย่างใด ในส่วน
หนึ่งของผู้สมัครอีก 5 คน รับสมัครทั้งหมด ได้แก่นายชาตรี เชื้อมโนชาญ ผู้สมัครหมายเลขประจ าตัวหมายเลข 3, นาย
ธีรวุฒิ แก้วฟอง ผู้สมัครหมายเลขประจ าตัวหมายเลข 4, นายกฤษณะ พรมบึง ผู้สมัครหมายเลขประจ าตัวหมายเลข 5, 
นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ ผู้สมัครหมายเลขประจ าตัวหมายเลข 6 และนายยงยุทธ ยงยศ ผู้ผู้สมัครหมายเลขประจ าตัว
หมายเลข 7  
 ต่อมา ที่กกต.เทศบาลนครเชียงใหม่ มีการแถลงชี้แจงต่อสื่อมวลชน เกี่ยวกับกรณีประกาศของทาง กกต.
ดังกล่าว โดยมี นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ แถลงชี้แจงว่า 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลนครเชียงใหม่ แต่งตั้งฝ่ายรับสมัครและฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะ
ต้องห้าม 
 1.ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเซียงใหม่ และนายกเทศมนตรีนครเซียงใหม่ ที่รับสมัครเมื่อวันที่ 8 - 12 
กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายรับสมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตันแล้วออกใบรับสมัคร ส.ถ/ผ.ถ. 4/3 ฝ่ายตรวจสอบ
คุณสมบัติ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามแนวทางหนังสือสั่งการ ของส านักงคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง โดยได้สอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, กรมบังคับคดี, ส านักงานศาล
ยุติธรรม, ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตรวจสอบแล้วโดยดูจาก
เอกสารที่ผู้สมัครแนบใบสมัครมา และหนังสือตอบจากหน่วยงานที่ตอบมาภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  
  ปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 5 ราย มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม
มาตรา 50 (20) คือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 2 ราย, ตามมาตรา 50 (10) ต้องค าพิพากษา จ านวน 2 ราย ตาม
มาตรา 50 (3) ถือหุ้นสื่อสิ่งพิมพ์จ านวน 1 ราย ในส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตามมาตรา 50 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

9 

 

(3) ถือหุ้นสื่อสิ่งพิมพ์จ านวน 2 ราย จึงได้น าเสนอผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศ 
โดยได้น าเสนอผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลนครเชียใหม่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง 
 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศไม่รับสมัครเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้าม โดยมีสิทธิยื่นค าร้องด้วยตนเอง ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลาราชการ เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการวินิจฉัยสิทธิสมัคร ซึ่งกรรมการการเลือกตั้ง อาจสั่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ประกาศเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ 
 ซึ่งในส่วนของนายพรชัย ผู้สมัครนายกเทศมนตรีหมายเลขประจ าตัวหมายเลข 1 และนายอัศนี ผู้สมัครนานก
เทศมนตรีหมายเลขประจ าตัวหมายเลข 2 มีสิทธิ ขอต่อผู้อ านวยการการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ได้ภายในวันที่ 22 ก.พ. 
64 เพ่ือเข้าสู่แนวทางวินิจฉัยสิทธิต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/223893  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/223893
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วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
กกต. อ านาจเจริญประกาศผลรับสมัครนายก - สท. 24 แห่ง 
 
 นางพรรณวิภา สั งฆทิพย์  ผู้ อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  (ผอ.กต. ) ประจ า   
จ.อ านาจเจริญ กล่าวว่า จากที่มีการรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 24 แห่ง ของ จ.
อ านาจเจริญ ในระหว่างวันที่ 8 – 12 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมานั้น มีผู้สมัคร นายกเทศมนตรี รวม 65 คน และผู้สมัคร
สมาชิกสภาเทศบาล รวม 640 คน รวมผู้สมัครทั้งสิ้น จ านวน 705 คน 
 โดยจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมด กกต.อ านาจเจริญ ได้มีการประกาศ รับสมัคร
นายกเทศมนตรี จ านวน 64 คน ไม่รับสมัคร จ านวน 1 คน (ม.50(20)) และประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) 
จ านวน 625 คน ไม่รับสมัคร 15 คน (ม.50(8)) และไม่รับสมัคร จ านวน 1 คน (20)   
 นอกจากนี้ กกต.อ านาจเจริญ ยังได้จัดโครงการให้ความรู้เท่าทันการกระท าผิดทางการเมือง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ทั้ง 24 แห่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งยังได้มีการตกลงและให้ค ามั่นสัญญากันว่า จะหาเสียงเลือกตั้งให้
เป็นไปตามกฎหมายและจะรักสามัคคีกันทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งอีกด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/554355  
  

https://www.naewna.com/local/554355
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21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13:40 น.      
 ผวาโควิด! เลือกตั้งท้องถิ่นอ านาจเจริญกร่อย 

 

 
 

 21 ก.พ.64- นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
อ านาจเจริญ (ผอ.กต.) กล่าวว่า จากที่มีการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 24 แห่ง ใน
ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานั้น มีผู้สมัคร นายกเทศมนตรี รวม 65 คน และผู้สมัครสมาชิกสภา
เทศบาล รวม 640 คน รวมผู้สมัครทั้งสิ้น จ านวน 705 คน และจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมด กกต.
อ านาจเจริญ ได้มีการประกาศ รับสมัครนายกเทศมนตรี จ านวน 64 คน ไม่รับสมัคร จ านวน 1 คน(ม.50(20)) และ
ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) จ านวน 625 คน ไม่รับสมัคร 15 คน(ม.50(8)) และไม่รับสมัคร จ านวน 1 
คน (20)   
 นางพรรณวิภา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กกต.อ านาจเจริญ ยังได้จัดโครงการให้ความรู้เท่าทันการกระท าผิด
ทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี แก่ ผู้สมัคร สมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั้ง 24 แห่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งยังได้มีการตกลงและให้ค ามั่นสัญญากันว่า จะหา
เสียงเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฏหมายและจะรักสามัคคีกันทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งด้วย  
 นางพรรณวิภา ระบุด้วยว่า  ปัญหา โควิด 19 จะมีผู้ไปใช้สิทธิ์น้อยว่า บางจังหวัดยังมีการระบาดของ โควิด -19 
อยู่ อาจเป็นอุปสรรคให้ผู้ใช้แรงงาน หรือท างานอื่นๆ ไม่สามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อย ทว่าที่ผ่านมา ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้ แก่ ประชาชน อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น การกา
บัตรเลือกตั้ง เพราะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคน ยังสับสน ไม่เข้าใจ กับการกาหมายเลขผู้สมัครที่บัตรเลือกตั้ง โดยในวัน
เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ เลือกนายกได้ 1 คน และอีกใบเลือกสมาชิก
สภาเทศบาล เลือกได้ 6 คน เพราะไปจ าสับสนกับการเลือกตั้ง สส.และ อบจ. ที่ผ่านมา จึงต้องมีการอธิบายให้ความรู้
มากขึ้น  รวมถึง ปลุกจิตส านึก กระตุ้นให้ ออกไปใช้สิทธิ์ ในวันเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 ให้มากที่สุดอีกด้วย.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/93740  
 

https://www.thaipost.net/main/detail/93740
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วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 15.32 น. 
กกต. อ านาจเจริญ ผวาโควิด! เลือกตั้งท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิ์น้อย 
 

 
 

 นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ(ผอ.กต.) 
กล่าวว่า จากที่มีการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 24 แห่ง ในระหว่างวันที่ 8 – 12 
กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานั้น มีผู้สมัคร นายกเทศมนตรี รวม 65 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล รวม 640 คน 
รวมผู้สมัครทั้งสิ้น จ านวน 705 คน และจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมด กกต.อ านาจเจริญ ได้มีการ
ประกาศ รับสมัครนายกเทศมนตรี จ านวน 64 คน ไม่รับสมัคร จ านวน 1 คน(ม.50(20)) และประกาศรับสมัครสมาชิก
สภาเทศบาล(สท.) จ านวน 625 คน ไม่รับสมัคร 15 คน(ม.50(8)) และไม่รับสมัคร จ านวน 1 คน (20)   
 นอกจากนี้ กกต.อ านาจเจริญ ยังได้จัดโครงการให้ความรู้เท่าทันการกระท าผิดทางการเมือง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี แก่ ผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ทั้ง 24 แห่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งยังได้มีการตกลงและให้ค ามั่นสัญญากันว่า จะหาเสียงเลือกตั้งให้
เป็นไปตามกฎหมายและจะรักสามัคคีกันทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งด้วย 
 นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผอ.กต.อ านาจเจริญ กล่าวถึง ปัญหา โควิด 19 จะมีผู้ไปใช้สิทธิ์น้อยว่า บางจังหวัดยัง
มีการระบาดของ โควิด 19 อยู่ อาจเป็นอุปสรรคให้ผู้ใช้แรงงาน หรือท างานอ่ืนๆ ไม่สามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ในพ้ืนที่
จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อย ทว่าที่ผ่านมา ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้ แก่ ประชาชน 
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น การกาบัตรเลือกตั้ง เพราะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคน ยังสับสน ไม่เข้าใจ กับการกาหมายเลข
ผู้สมัครที่บัตรเลือกตั้ง โดยในวันเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ เลือกนายกได้ 
1 คน และอีกใบเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ 6 คน เพราะไปจ าสับสนกับการเลือกตั้ง สส.และ อบจ. ที่ผ่านมา จึง
ต้องมีการอธิบายให้ความรู้มากขึ้น  รวมถึง ปลุกจิตส านึก กระตุ้นให้ ออกไปใช้สิทธิ์ ในวันเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 
ให้มากท่ีสุดอีกด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/223908  
 

https://www.banmuang.co.th/news/region/223908
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วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 13.26 น. 
นายก อบจ. โคราชน าทัพคนรุ่นใหม่ บูรณาการทีมเวิร์ค สร้างเศรษฐกิจเมืองย่าโม 
 

 
 

โคราช นายก อบจ.#ลุยงานน าทัพคนรุ่นใหม่ ไฟแรงได้ครบทีมที่ปรึกษา คณะรองนายก และเลขานุการ บูรณาการ
ทีมเวิร์ค ร่วมสร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองย่าโม 
 นครราชสีมา สายวันนี้( 21 ก.พ. 2564) นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมาน าที่ปรึกษา , 
เลขานุการฯ และคณะรองนายก อบจ.นครราชสีมา ในนามผู้บริหาร อบจ.นครราชสีมา หลังมีการเปิดตัวครบ ร่วมกับ
ปลัด หัวหน้าส่วน และข้าราชการ อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับท าพิธีไหว้ศาลท่านท้าวมหาพรหมที่หน้าส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพ่ือความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
โดยมีนายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล , นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล , นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม ด ารงต าแหน่งรองนายกฯ 
พร้อมที่ปรึกษาฯ เลขานุการ อบจ.นครราชสีมา 
 ทั้งนี้จากนั้นที่ห้องประชุมสภา อบจ.นครราชสีมา (ส านักงานช่าง) ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งฝ่ายสภาฯ น าโดย นายรัก
ชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา พร้อมด้วยรองประธานสภา , เลขานุการสภา และ สมาชิกสภา ทางด้านฝ่ายบริหาร น า
โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยรองนายก อบจ. มีระเบียบวาระการประชุม 11 
วาระการประชุม รวมทั้งวาระที่ประธานสภาแจ้งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
อบจ.นครราชสีมา ที่เหลือ จ านวน 5 คน ได้แก่ นายก้องเกียรติ วงศ์นิยมม ส.อบจ.เมืองนครราชสีมา เขต 1, นาย
ประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.เมืองนครราชสีมา เขต 4 ช, นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3 , นาย
สมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1 และ นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร ส.อบจ.อ.สีดา 
 หลังประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้วประธานสภาน าสมาชิกสภา อบจ. ทั้ง 5 คนกล่าวค าปฏิญาณตน ต่อด้วย การ 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, ข้อมูลถนนถ่ายโอน อบจ.นครราชสีมา 
จ านวน 199 เส้นทาง , แจ้งผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการประจ าสภา อบจ.
นครราชสีมา จ านวน 19 คณะ และการคัดเลือกคณะกรรมการ เพ่ือการประสานงานในด้านต่างๆ ถึงวาระที่ 6 และ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เป็นญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพิกัดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) (อบจ.นม. 07202) บ.ด่านเกวียน - บ้านกอก อ.โชคชัยฯ , ระเบียบ
วาระการประชุมที่  8 ญัตติ เรื่องขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,  
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 9 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (กรณีกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน), ระเบียบวาระการประชุมที่ 10 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) และ ระเบียบวาระการ
ประชุมที่ 11 เรื่องอ่ืนๆ ที่สมาชิกสภาชี้แจงในที่ประชุมเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา 
 ส าหรับรองนายก อบจ.นครราชสีมา จ านวน 3 คน ได้แก่ นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล, นายสมเกียรติ ตันดิลก
ตระกูล และ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม ส่วนเลขานุการนายก อบจ.นครราชสีมา จ านวน 2 คน ได้แก่ นางสาวกษิรา อณ
วัชวณิช และ นายวสวรรธน์ พวงพรศรี และที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา จ านวน 3 คน ได้แก่ นายวัชรวิทย์ สุข
วัฒนาภิรมย์ , นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ และ พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ และมีการจัดประชุมประจ าสัปดาห์ เพ่ือติดตาม
ผลการด าเนินงานและหารือร่วมกัน พร้อมได้ก าชับให้หน่วยงานใหนที่ยังมีงานโครงการตามกรอบปีงบประมาณที่ได้ มี
การจัดสรรมาไว้แล้ว ทั้งที่ก าลังด าเนินการ และที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้รีบเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงานให้ได้
ตามข้อก าหนด โดยเฉพาะงานโครงการของส านักการศึกษา และส านัการช่าง โดยหากติดขัดสิ่งใดเรื่องอะไรให้รีบ
กลับมาหารือผู้บริหารฯ ส่วนของการเตรียมการเพ่ือเพ่ิมแผนงานก็ให้แต่ละหน่วยงานเร่งแจ้งโครงการที่สอดคล้องกับ
นโยบาย #เร่งด่วน เพ่ือตอบสนองการแก้ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนโดยเร็ว เพ่ือที่ส านักแผนจะได้รับไปด าเนินการต่อ
เพ่ือให้ทันตามกรอบปีงบประมาI 2564 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/223897  
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22 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:58 น. 
"ศรีสุวรรณ "เผย กกต. สั่งด าเนินคดีอาญาผู้สมัคร ส.ส. สกลนคร พรรคอนาคตใหม่ กรณีถือครองหุ้นสื่อ 
 

 
 
"ศรีสุวรรณ "เผย กกต.สั่งด าเนินคดีอาญาผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร พรรคอนาคตใหม่ กรณีถือครองหุ้นสื่อ 
 22 ก.พ.2564  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่
สมาคมฯได้ยื่นร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อ 29 เม.ย.2562 เพ่ือขอให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนาย
วีระชน นามประกาย กับพวกผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ อาจขัดต่อ ม.98(3) แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 เนื่องจากถือ
ครองหุ้นสื่อในขณะที่ยื่นสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่นั้น 
 ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 18 ก.พ.2564 ที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือถึงสมาคม
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแจ้งค าวินิจฉัยของ กกต.ที่ 9/2564 กรณีการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2564 โดย 
กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่าให้ด าเนินคดีอาญาแก่นายวีระชน นามประกาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) และ พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (3) และมาตรา 151 กรณีรู้อยู่
แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ในการถือครองหุ้นสื่อ  
 ซึ่งนายวีระชน นามประกาย นั้น กกต. ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า เป็นหุ้นส่วนของ หจก.วชิรวิชญ์ 
เคเบิ้ลทีวี หจก.สมาร์ท เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค และ หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ เน็ทเวิร์ค โดยกรณี หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ 
เน็ทเวิร์ค ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรากฏวัตถุประสงค์ในข้อ 23 ว่า ประกอบกิจการส่งเสริมการศึกษา และ
ให้บริการข่าวท้องถิ่นแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การอ่ืน ๆ ของรัฐฯ (เคเบิ้ลทีวี) โดยเป็นการ
ประกอบกิจการสื่อมวลชนใด ๆ และแม้นายวีระชน จะให้ถ้อยค าว่า หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ เน็ทเวิร์ค เลิกกิจการไป
แล้วเมื่อประมาณปี 2558 และตนออกจากการเป็นหุ้นส่วนประมาณเดือน ม.ค.2562 โดยอ้างส าเนาหนังสือถอนเงินลง
หุ้นเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2562 ระบุว่า ยอมขาดสิทธิจากการเป็นหุ้นส่วนเป็นหลักฐาน แต่ที่ไม่สามารถจดทะเบียนเลิกห้างได้ 
เนื่องจากส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอระงับการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี หรือระงับการขีดชื่อนิติบุคคลออกจาก
ทะเบียนนิติบุคคลร้าง 
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แต่จากการตรวจสอบแบบน าส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2559 ยังคงน าส่งงบการเงิน
รอบปี 2559 โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่านายวีระชน ด าเนินการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมผู้เป็นหุ้นส่วนต่อนายทะเบียนแต่อย่าง
ใด ประกอบกับนักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ถ้อยค าว่า หจก.นครพนม ทีวี แอนด์  เน็ท
เวิร์ค มีสถานะด าเนินกิจการอยู่ ขณะเดียวกันส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งว่า หจก.แห่งนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2562 ระบุว่านายวี
ระชนยังเป็นหุ้นส่วนของ หจก.แห่งนี้อยู่ กกต.จึงมีมติให้ด าเนินคดีอาญาแก่นายวีระชน นามประกาย ตามรัฐธรรมนูญ 
2560 ม.98(3) และ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 ม.42(3) และ ม.151 ซึ่งมีอัตราโทษโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี 
และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปีด้วย นายศรี
สุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/459077  
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22 Feb 2021 08:50 น. 
โดนอีกราย กกต.สั่งด าเนินคดีอาญา ผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ถือครองหุ้นสื่อ 
 

 
 

ศรีสุวรรณ เผย กกต.สั่งด าเนินคดีอาญา "วีระชน นามประกาย" ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร พรรคอนาคตใหม่ถือครองหุ้นสื่อ 
 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามท่ี
สมาคมฯได้ยื่นร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อ 29 เม.ย.62 เพ่ือขอให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายวี
ระชน นามประกาย กับพวกผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ อาจขัดต่อ ม.98(3) แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 เนื่องจากถือ
ครองหุ้นสื่อในขณะที่ยื่นสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่นั้น 
 ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 ที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือถึงสมาคม
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแจ้งค าวินิจฉัยของ กกต.ที่ 9/2564 กรณีการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 โดย 
กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่าให้ด าเนินคดีอาญาแก่นายวีระชน นามประกาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) และ พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (3) และมาตรา 151 กรณีรู้อยู่
แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ในการถือครองหุ้นสื่อ 
 กรณีของนายวีระชน นามประกายนั้น กกต. ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า เป็นหุ้นส่วนของ หจก.วชิร
วิชญ์ เคเบิ้ลทีวี หจก.สมาร์ท เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค และ หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ เน็ทเวิร์ค โดยกรณี หจก.นครพนม ทีวี 
แอนด์ เน็ทเวิร์ค 
 ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรากฏวัตถุประสงค์ในข้อ 23 ว่า ประกอบกิจการส่งเสริมการศึกษา และ
ให้บริการข่าวท้องถิ่นแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การอ่ืน ๆ ของรัฐฯ (เคเบิ้ลทีวี) โดยเป็นการ
ประกอบกิจการสื่อมวลชนใด ๆ และแม้นายวีระชน จะให้ถ้อยค าว่า หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ เน็ทเวิร์ค เลิกกิจการไป
แล้วเมื่อประมาณปี 2558 และตนออกจากการเป็นหุ้นส่วนประมาณเดือน ม.ค.2562 โดยอ้างส าเนาหนังสือถอนเงินลง
หุ้นเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2562 ระบุว่า ยอมขาดสิทธิจากการเป็นหุ้นส่วนเป็นหลักฐาน แต่ที่ไม่สามารถจดทะเบียนเลิกห้าง
ได้ เนื่องจากส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอระงับการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี หรือระงับการขีดชื่อนิติบุคคลออก
จากทะเบียนนิติบุคคลร้าง              
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ทั้งนี้ จากการตรวจสอบแบบน าส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ยังคงน าส่งงบการเงิน
รอบปี 2559 โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่า นายวีระชน ด าเนินการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมผู้เป็นหุ้นส่วนต่อนายทะเบียนแต่
อย่างใด ประกอบกับนักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ถ้อยค าว่า หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ 
เน็ทเวิร์ค มีสถานะด าเนินกิจการอยู่ ขณะเดียวกันส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งว่า หจก.แห่งนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562 ระบุว่า นาย
วีระชนยังเป็นหุ้นส่วนของ หจก.แห่งนี้อยู่ 
 กกต.จึงมีมติให้ด าเนินคดีอาญาแก่นายวีระชน นามประกาย ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.98(3) และ พรป.ว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส.2561 ม.42(3) และ ม.151 ซึ่งมีอัตราโทษโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 
200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปีด้วย นายศรีสุวรรณ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/469591  
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22 กุมภาพันธ์ 2564 09:45 น.   
'ศรีสุวรรณ' เผย กกต. สั่งด าเนินคดีอาญาผู้สมัคร ส.ส. สกลนคร พรรคอนาคตใหม่ กรณีถือครองหุ้นสื่อ 
 

 
 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯได้ยื่น
ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  (กกต. ) เมื่อ 29 เม.ย.62 เ พ่ือขอให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนาย 
วีระชน นามประกาย กับพวกผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ อาจขัดต่อ ม.98(3) แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 เนื่องจากถือ
ครองหุ้นสื่อในขณะที่ยื่นสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่นั้น 
 ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 ที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือถึงสมาคม
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแจ้งค าวินิจฉัยของ กกต.ที่ 9/2564 กรณีการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 โดย 
กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่าให้ด าเนินคดีอาญาแก่นายวีระชน นามประกาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) และ พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (3) และมาตรา 151 กรณีรู้อยู่
แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ในการถือครองหุ้นสื่อ 
 ซ่ึงนายวีระชน นามประกายนั้น กกต. ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า เป็นหุ้นส่วนของ หจก.วชิรวิชญ์ 
เคเบิ้ลทีวี หจก.สมาร์ท เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค และ หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ เน็ทเวิร์ค โดยกรณี หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ 
เน็ทเวิร์ค ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรากฏวัตถุประสงค์ในข้อ 23 ว่า ประกอบกิจการส่งเสริมการศึกษา และ
ให้บริการข่าวท้องถิ่นแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การอ่ืน ๆ ของรัฐฯ (เคเบิ้ลทีวี) โดยเป็นการ
ประกอบกิจการสื่อมวลชนใด ๆ และแม้นายวีระชน จะให้ถ้อยค าว่า หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ เน็ทเวิร์ค เลิกกิจการไป
แล้วเมื่อประมาณปี 2558 และตนออกจากการเป็นหุ้นส่วนประมาณเดือน ม.ค.2562 โดยอ้างส าเนาหนังสือถอนเงินลง
หุ้นเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2562 ระบุว่า ยอมขาดสิทธิจากการเป็นหุ้นส่วนเป็นหลักฐาน แต่ที่ไม่สามารถจดทะเบียนเลิกห้าง
ได้ เนื่องจากส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอระงับการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี หรือระงับการขีดชื่อนิติบุคคลออก
จากทะเบียนนิติบุคคลร้าง 
 แต่จากการตรวจสอบแบบน าส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ยังคงน าส่งงบการเงิน
รอบปี 2559 โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่านายวีระชน ด าเนินการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมผู้เป็นหุ้นส่วนต่อนายทะเบียนแต่อย่าง
ใด 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210222/898fc885b5c1690cfa090c7ac1de596299fe825b3ad52edc4ed1a8d410013c56.jpg?itok=phH6TeO9
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ประกอบกับนักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ถ้อยค าว่า หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ 
เน็ทเวิร์ค มีสถานะด าเนินกิจการอยู่ ขณะเดียวกันส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งว่า หจก.แห่งนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562 ระบุว่านาย
วีระชนยังเป็นหุ้นส่วนของ หจก.แห่งนี้อยู่ กกต.จึงมีมติให้ด าเนินคดีอาญาแก่นายวีระชน นามประกาย ตามรัฐธรรมนูญ 
2560 ม.98(3) และ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 ม.42(3) และ ม.151 ซึ่งมีอัตราโทษโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี 
และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปีด้วย นายศรี
สุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/221932  
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วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 09.51 น. 
กกต. ฟันคดีอาญาผู้สมัคร ส.ส. สกลนคร อนาคตใหม่ กรณีถือครองหุ้นสื่อ 
 

 
 
"ศรีสุวรรณ"เผย"กกต."สั่งด าเนินคดีอาญาผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร พรรคอนาคตใหม่ กรณีถือครองหุ้นสื่อ 
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผย
ว่า ตามที่สมาคมฯ ได้ยื่นร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อ 29 เม.ย.62 เพ่ือขอให้วินิจฉัยคุณสมบัติ
ของ นายวีระชน นามประกาย กับพวกผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ อาจขัดต่อ ม.98(3) แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 
เนื่องจากถือครองหุ้นสื่อในขณะที่ยื่นสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่นั้น 
 องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแจ้งค าวินิจฉัยของ กกต.ที่ 9/2564 กรณีการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.
2564 โดย กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่าให้ด าเนินคดีอาญาแก่ นายวีระชน นามประกาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) 
และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 42 (3) และมาตรา 151 
กรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ในการถือครองหุ้นสื่อ 
 ซึ่ง นายวีระชน นามประกาย นั้น กกต.ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า เป็นหุ้นส่วนของ หจก.วชิรวิชญ์ 
เคเบิ้ลทีวี หจก.สมาร์ท เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค และ หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ เน็ทเวิร์ค โดยกรณี หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ 
เน็ทเวิร์ค ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรากฏวัตถุประสงค์ในข้อ 23 ว่า ประกอบกิจการส่งเสริมการศึกษา และ
ให้บริการข่าวท้องถิ่นแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การอ่ืนๆ ของรัฐฯ (เคเบิ้ลทีวี) โดยเป็นการ
ประกอบกิจการสื่อมวลชนใดๆ และแม้นายวีระชน จะให้ถ้อยค าว่า หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ เน็ทเวิร์ค เลิกกิจการไป
แล้วเมื่อประมาณปี 2558 และตนออกจากการเป็นหุ้นส่วนประมาณเดือน ม.ค.2562 โดยอ้างส าเนาหนังสือถอนเงินลง
หุ้นเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2562 ระบุว่า ยอมขาดสิทธิจากการเป็นหุ้นส่วนเป็นหลักฐาน แต่ที่ไม่สามารถจดทะเบียนเลิกห้างได้ 
เนื่องจากส านักงาน กสทช.มีหนังสือขอระงับการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี หรือระงับการขีดชื่อนิติบุคคลออกจาก
ทะเบียนนิติบุคคลร้าง 
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แต่จากการตรวจสอบแบบน าส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2559 ยังคงน าส่งงบการเงิน
รอบปี 2559 โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่า นายวีระชน ด าเนินการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมผู้เป็นหุ้นส่วนต่อนายทะเบียนแต่
อย่างใด ประกอบกับนักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ถ้อยค าว่า หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ 
เน็ทเวิร์ค มีสถานะด าเนินกิจการอยู่ ขณะเดียวกันส านักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งว่า หจก.แห่งนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2562 ระบุว่านายวี
ระชนยังเป็นหุ้นส่วนของ หจก.แห่งนี้อยู่ กกต.จึงมีมติให้ด าเนินคดีอาญาแก่ นายวีระชน นามประกาย ตามรัฐธรรมนูญ 
2560 ม.98(3) และ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 ม.42(3) และ ม.151 ซึ่งมีอัตราโทษโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี 
และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปีด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/554408  
  

https://www.naewna.com/politic/554408
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22 ก.พ. 2564 
กกต. ส่ังด าเนินคดีอาญาผู้สมัคร ส.ส. "อนาคตใหม่" ปมถือหุ้นสื่อ 
 

 
 
"ศรีสุวรรณ" เผย กกต.สั่งด าเนินคดีอาญา "วีระชน นามประกาย" ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร พรรคอนาคตใหม่ กรณีถือ
ครองหุ้นสื่อ ชี้หากผิดจริงมีอัตราโทษทั้งจ าคุก ปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯได้ยื่น
ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อ 29 เม.ย.62 เพ่ือขอให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายวีระชน นาม
ประกาย กับพวกผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ อาจขัดต่อ ม.98(3) แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 เนื่องจากถือครองหุ้นสื่อใน
ขณะที่ยื่นสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่นั้น 
 ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 ที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือถึงสมาคม
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแจ้งค าวินิจฉัยของ กกต.ที่ 9/2564 กรณีการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 โดย 
กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่าให้ด าเนินคดีอาญาแก่นายวีระชน นามประกาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) และ พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (3) และมาตรา 151 กรณีรู้อยู่
แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ในการถือครองหุ้นสื่อ  
 ซึ่งนายวีระชน นามประกายนั้น กกต. ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า เป็นหุ้นส่วนของ หจก.วชิรวิชญ์ 
เคเบิ้ลทีวี หจก.สมาร์ท เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค และ หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ เน็ทเวิร์ค โดยกรณี หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ 
เน็ทเวิร์ค ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรากฏวัตถุประสงค์ในข้อ 23 ว่า ประกอบกิจการส่งเสริมการศึกษา และ
ให้บริการข่าวท้องถิ่นแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การอ่ืน ๆ ของรัฐฯ (เคเบิ้ลทีวี) โดยเป็นการ
ประกอบกิจการสื่อมวลชนใด ๆ และแม้นายวีระชน จะให้ถ้อยค าว่า หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ เน็ทเวิร์ค เลิกกิจการไป
แล้วเมื่อประมาณปี 2558 และตนออกจากการเป็นหุ้นส่วนประมาณเดือน ม.ค.2562 โดยอ้างส าเนาหนังสือถอนเงินลง
หุ้นเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2562 ระบุว่า ยอมขาดสิทธิจากการเป็นหุ้นส่วนเป็นหลักฐาน แต่ที่ไม่สามารถจดทะเบียนเลิกห้าง
ได้ เนื่องจากส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอระงับการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี หรือระงับการขีดชื่อนิติบุคคลออก
จากทะเบียนนิติบุคคลร้าง 
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 แต่จากการตรวจสอบแบบน าส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ยังคงน าส่งงบการเงิน
รอบปี 2559 โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่านายวีระชน ด าเนินการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมผู้เป็นหุ้นส่วนต่อนายทะเบียนแต่อย่าง
ใด ประกอบกับนักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ถ้อยค าว่า หจก.นครพนม ทีวี แอนด์ เน็ท
เวิร์ค มีสถานะด าเนินกิจการอยู่ ขณะเดียวกันส านักงาน กสทช. มีหนั งสือแจ้งว่า หจก.แห่งนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562 ระบุว่านาย
วีระชนยังเป็นหุ้นส่วนของ หจก.แห่งนี้อยู่ กกต.จึงมีมติให้ด าเนินคดีอาญาแก่นายวีระชน นามประกาย ตามรัฐธรรมนูญ 
2560 ม.98(3) และ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 ม.42(3) และ ม.151 ซึ่งมีอัตราโทษโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-10 ปี 
และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 20 ปีด้วย นายศรี
สุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378816536?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics  
 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378816536?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378816536?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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21 ก.พ. 2564 11:25    
 “อริย์ธัช” เผยเห็นกับตาแล้วมีหวัง หมายเลข 1 “พรรคกล้า” คว้าชัยเลือกตั้งสนามแรก ชี้ภาคใต้มีดีเยอะ แต่ต้อง
กล้าเปลี่ยนเพื่อเริ่มต้นใหม่ 
 

 
 
 นายอริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.พรรคกล้า ให้ความเห็นต่อการเลือกตั้งซ่อม เขต 3 จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยระบุว่าแม้เป็นสนามแรกแต่พรรคกล้าพร้อมสู้ศึกในสนามเลือกตั้งใหญ่ด้วยใจที่กล้าหาญถึงต้องชน
กับเจ้าถิ่นก็ไม่หวั่น เพราะท างานกันเต็มที่ โดยทางพรรคได้ส่งนายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ หมายเลข 1 เป็นตัวแทน หลาย
คนอาจมองว่าพรรคกล้าอาจเป็นพรรคการเมืองใหม่ก็จริง แต่ในด้านประสบการณ์ต้องถือว่าแก่กล้ามากภายใต้การน า
ของนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค ที่มีประสบการณ์ทั้งในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่น าพาประเทศผ่านวิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์ซึ่งเป็นวิกฤตการเงินระดับโลกมาได้ นั่นจึงท าให้รากฐานการคลังของประเทศมีความเข้มแข็งมาถึงตอนนี้ 
 อีกทั้งแนวทางของหัวหน้าพรรคกล้า ยังมุ่งไปที่การพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยการพัฒนาจากรากฐานและ
ศักยภาพภายใน มีการทดลองปฏิบัติจริงในการหาวิธีการเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าต่างๆ ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของ
ท้องถิ่น อย่างการพัฒนาแบรนด์ ‘อ่ิม’ ร่วมกับเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามจนส าเร็จ สามารถยกระดับราคาข้าวให้
เป็นข้าวอินทรีย์เกรดพรีเมียม ท าให้เกษตรกรในโครงการจ านวนมากสามารถขายข้าวได้ในราคาที่ดี มีความยั่งยืน และมี
ความสุข ในขณะที่ช่วงเวลาเวลาเดียวกัน ชาวนาอีกส่วนหนึ่งยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ราคาข้าวตก ซึ่งแนวทางเหล่านี้
สามารถน ามาใช้ประยุกต์ใช้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ เพราะที่นี่ก็มีทรัพยากรท้องถิ่นหลายอย่างที่มีความเฉพาะตัว 
อย่าง 'กระจูด' ที่ได้น ามาเป็นแพคเกจข้าวอ่ิมปีนี้ นอกจากนี้ยังมีผลไม้ท้องถิ่นหลากชนิดหมุนเวียนมากินได้ตลอดทั้งปี 
รวมถึงการท่องเที่ยววิถีชุมชนธรรมชาติที่ยังมีโอกาสพัฒนาต่อได้ แม้ตอนนี้เราจะยังไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวจากนอก
ประเทศ แต่หากมีการสนับสนุนที่ดีและตรงจุด การท่องเที่ยวภายในประเทศก็จะเกิดขึ้นและสามารถช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในท้องถิ่นได้ การน าทั้งประสบการณ์และการปฏิบัติมาใช้ร่วมกันเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมให้ประเทศ ก็คือหัวใจของพรรคกล้า ที่สมาชิกทุกคนมีร่วมกัน 
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“ภาคใต้เคยมีเศรษฐกิจที่เติบโตมาก มีผู้คนที่รักในการศึกษาและสนับสนุนลูกหลานให้ได้เรียน แต่หลายปีที่ผ่าน
มามีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้พลังทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลงไป ทั้งราคายางและปาล์มที่ตกต่ าลงเรื่อยๆ สืบ
เนื่องมาจากความล้นเกินในตลาดโลก รวมถึงการท่องเที่ยวที่สะดุดจากวิกฤตโควิด-19 แต่การได้ลงมาเห็นกับตา คิดว่า
จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีของดีเยอะมาก มีอากาศดี มีธรรมชาติสมบูรณ์ ที่ส าคัญก็คือการมีผู้คนที่เปี่ยมไปด้วยพลัง
และความคิด นั่นจึงเสมือนท าให้เราได้พบโอกาสและศักยภาพท่ีจะพัฒนาไปด้วยกันได้อีกมากมายหลายด้าน ผมจึงอยาก
เห็นเราได้ ส.ส.คนแรกจากที่นี่จริงๆ เพ่ือเริ่มต้นภารกิจฟ้ืนเศรษฐกิจและวิถีชีวิตอันน่าภาคภูมิใจกลับมาให้คน
นครศรีธรรมราช ผมอยากเห็นการเมืองใหม่เริ่มต้นที่นี่ การเมืองดี เริ่มที่เมืองคอน คะแนนเสียงของประชาชนต้องกล้า
เปลี่ยนเพ่ือไปสู่ทศวรรษใหม่ เป็นทศวรรษแห่งการท าจริงและปฏิบัติจริง ตัวแทนจากพรรคกล้าของเราจะไม่เสียเวลา
เป็นคู่ขัดแย้งกับใคร แต่จะเป็นตัวแทนเพ่ือทุ่มเทชีวิตและท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง” 
 นายอริย์ธัชยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ทุกวันนี้ตนจะเห็นนายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ เบอร์ 1 เดินหน้าลงพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง ล่าสุด ได้เปิดสโลแกน ‘รักครั้งใหม่ คนนครฯ’ ต้อนรับวาเลนไทน์ อยากให้พ่ีน้องนครฯเปิดใจรับรักครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณไปยังประชาชนที่เชื่อมั่นในเรา จากกระแสความเห็นของส่วนใหญ่สนับสนุนพรรคกล้าท าให้รู้สึกมีความหวัง 
หลายคนสะท้อนว่าต้องการเลือกคนรุ่นใหม่และเชื่อมั่นในนายกรณ์ หัวหน้าพรรคกล้า เพ่ือเข้ามาท างานเพ่ือเป็น
ทางเลือกใหม่ เปลี่ยนแปลงไปจากการเมืองเดิมๆ เพราการท างานของเราท าให้เขาสัมผัสได้ถึงความแตกต่างไปจาก
บรรยากาศการกล่าวหาโจมตีกันระหว่าง 2 พรรคการเมืองใหญ่ในพ้ืนที่ ที่ท าให้เขารู้สึกเหมือนตกอยู่ในวังวนเดิมๆ 
หาทางออกไม่ได้ โดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่ยิ่งชัดเจนมาก 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000017164  
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21 กุมภาพันธ์ 2564 - 14:30 น. 
'พรรคกล้า' มีหวังคว้าชัยเลือกตั้ง ปักหมุดแรกที่นครศรีฯ "อริย์ธัช" ชี้ ภาคใต้มีดีเยอะ 
 

 
 
'พรรคกล้า' มีหวังคว้าชัยเลือกตั้ง ปักหมุดแรกที่นครศรีฯ "อริย์ธัช" ชี้ ภาคใต้มีดีเยอะ แต่ต้องกล้าเปลี่ยนเพื่อเริ่มต้น
การเมืองใหม่ 
 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2564 นายอริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. พรรคกล้า ให้ความเห็นต่อ การเลือกตั้ง
ซ่อม เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยระบุว่า แม้เป็นสนามแรกแต่พรรคกล้าพร้อมสู้ศึกในสนามเลือกตั้งใหญ่ด้วยใจที่
กล้าหาญถึงต้องชนกับเจ้าถิ่นก็ไม่หวั่น เพราะท างานกันเต็มที่ โดยทางพรรคได้ส่ง นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ หมายเลข 1 
เป็นตัวแทน หลายคนอาจมองว่าพรรคกล้าอาจเป็นพรรคการเมืองใหม่ก็จริง แต่ในด้านประสบการณ์ต้องถือว่าแก่กล้า
มากภายใต้การน าของนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค ที่มีประสบการณ์ทั้งในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่น าพา
ประเทศผ่านวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งเป็นวิกฤตการเงินระดับโลกมาได้ นั่นจึงท าให้รากฐานการคลังของประเทศมีความ
เข้มแข็งมาถึงตอนนี้  
 อีกทั้งแนวทางของหัวหน้าพรรคกล้า ยังมุ่งไปที่การพัฒนาจท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยการพัฒนาจากรากฐานและ
ศักยภาพภายใน มีการทดลองปฏิบัติจริงในการหาวิธีการเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าต่างๆให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของ
ท้องถิ่น อย่างการพัฒนาแบรนด์ ‘อ่ิม’ ร่วมกับเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามจนส าเร็จ สามารถยกระดับราคาข้าวให้
เป็นข้าวอินทรีย์เกรดพรีเมี่ยม ท าให้เกษตรกรในโครงการจ านวนมากสามารถขายข้าวได้ในราคาที่ดี มีความยั่งยืน และมี
ความสุข ในขณะที่ช่วงเวลาเวลาเดียวกันชาวนาอีกส่วนหนึ่งยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ราคาข้าวตก ซึ่งแนวทางเหล่านี้
สามารถน ามาใช้ประยุกต์ใช้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ เพราะที่นี่ก็มีทรัพยากรท้องถิ่นหลายอย่างที่มีความเฉพาะตัว  
อย่าง 'กระจูด' ที่ได้น ามาเป็นแพคเกจข้าวอ่ิมปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีผลไม้ท้องถิ่นหลากชนิดหมุนเวียนมากินได้ตลอดทั้งปี 
รวมถึงการท่องเที่ยววิถีชุมชนธรรมชาติที่ยังมีโอกาสพัฒนาต่อได้ แม้ตอนนี้เราจะยังไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวจากนอก
ประเทศ  แต่หากมีการสนับสนุนที่ดีและตรงจุด การท่องเที่ยวภายในประเทศก็จะเกิดขึ้นและสามารถช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในท้องถิ่นได้ การน าทั้งประสบการณ์และการปฏิบัติมาใช้ร่วมกันเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมให้ประเทศ ก็คือหัวใจของพรรคกล้า ที่สมาชิกทุกคนมีร่วมกัน  
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 “ภาคใต้เคยมีเศรษฐกิจที่เติบโตมาก มีผู้คนที่รักในการศึกษาและสนับสนุนลูกหลานให้ได้เรียน แต่หลายปีที่ผ่าน
มา มีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้พลังทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลงไป ทั้งราคายางและปาล์มที่ตกต่ าลงเรื่อยๆสืบ
เนื่องมาจากความล้นเกินในตลาดโลก รวมถึงการท่องเที่ยวที่สะดุดจากวิกฤตโควิด 19 แต่การได้ลงมาเห็นกับตา คิดว่า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีของดีเยอะมาก มีอากาศดี มีธรรมชาติสมบูรณ์ 
  ที่ส าคัญก็คือการมีผู้คนที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความคิด นั่นจึงเสมือนท าให้เราได้พบโอกาสและศักยภาพที่จะ
พัฒนาไปด้วยกันได้อีกมากมายหลายด้าน ผมจึงอยากเห็นเราได้  ส.ส.คนแรกจากที่นี่จริงๆ เพ่ือเริ่มต้นภารกิจฟ้ืน
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตอันน่าภาคภูมิใจกลับมาให้คนนครศรีธรรมราช ผมอยากเห็นการเมืองใหม่เริ่มต้นที่นี่ การเมืองดีเริ่ม
ที่เมืองคอน คะแนนเสียงของประชาชนต้องกล้าเปลี่ยนเพ่ือไปสู่ทศวรรษใหม่ เป็นทศวรรษแห่งการท าจริงและปฏิบัติจริง 
ตัวแทนจากพรรคกล้าของเราจะไม่เสียเวลาเป็นคู่ขัดแย้งกับใคร แต่จะเป็นตัวแทนเพ่ือทุ่มเทชีวิตและท างานเพ่ือพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างแท้จริง” 
 นายอริย์ธัช ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ทุกวันนี้ตนจะเห็น นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ เบอร์ 1 เดินหน้าลงพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง ล่าสุด ได้เปิดสโลแกน ‘รักครั้งใหม่ คนนครฯ’ ต้อนรับวาเลนไทน์ อยากให้พ่ีน้องนครฯเปิดใจรับรักครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณไปยังประชาชนที่เชื่อมั่นในเรา จากกระแสความเห็นของส่วนใหญ่สนับสนุนพรรคกล้าท าให้รู้สึกมีความหวัง 
หลายคนสะท้อนว่าต้องการเลือกคนรุ่นใหม่และเชื่อมั่นใน นายกรณ์ หัวหน้าพรรคกล้า เพ่ือเข้ามาท างานเพ่ือเป็น
ทางเลือกใหม่ เปลี่ยนแปลงไปจากการเมืองเดิมๆ เพราการท างานของเราท าให้เขาสัมผัสได้ถึงความแตกต่างไปจาก
บรรยากาศการกล่าวหาโจมตีกันระหว่าง 2 พรรคการเมืองใหญ่ในพ้ืนที่ ที่ท าให้เขารู้สึกเหมือนตกอยู่ในวังวนเดิมๆ
หาทางออกไม่ได้ โดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่ยิ่งชัดเจนมาก 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/459030  
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22 กุมภาพันธ์ 2564 
'องอาจ' หาเสียง 'คนคอน' กาเบอร์ 3 เลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราช 
 

 
  
"องอาจ" ปราศรัยหาเสียง "คนคอน" อ้อนกาเบอร์ 3 ประชาธิปัตย์ เลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราช 
 วันที่ 22 ก.พ. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ลงพ้ืนที่ปราศรัยช่วยเหลือ
ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 3 จ.นครศรีธรรมราชว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่อยู่คู่กับคนภาคใต้มาเป็นเวลา
ยาวนาน อาจมีบางยุคบางสมัยที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นจ านวนมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นเรื่องปกติทางการเมือง  แต่ก็ถือว่า
ชาวภาคใต้โดยเฉพาะชาว จ.นครศรีธรรมราชได้ให้การสนับสนุน อุ้มชูพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอด จึงมีความผูกพัน
กับในภาคใต้มากกว่าพรรคการเมืองอ่ืนๆ ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองใดก็ตาม ก็
เป็นสิทธิ์ แต่ในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้อยากจะให้ได้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เพ่ือเป็นการยืนยันให้ประชาชนคนไทย
ทั่วประเทศ ได้รับรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังอยู่ในหัวใจของชาว จ.นครศรีธรรมราชเหมือนเดิม  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923803  
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21 กุมภาพันธ์ 2564 
"เสรีพิศุทธ์"วอนคนเมืองคอนเลือกซ่อมเพิ่มคะแนนฝ่ายประชาธิปไตย 
 

 
 

"เสรีพิศุทธ์"วอนคนเมืองคอนเลือกซ่อมเพิ่มคะแนนฝ่ายประชาธิปไตย ซัดโหวตซักฟอกแลกกล้วยท าสภาเสื่อม 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย รวมทั้งเเกนน าพรรค ลงพื้นที่ช่วยว่าที่ร้อยตรีอภิรัฐ รัตน
พันธ์ ผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราช เขต3 พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 2 หาเสียงที่ อ.ชะอวด อ.พระพรหมโดยจะมีการ
เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขตสามในวันที่7มี.ค.นี้ 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวถึงการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จ านวน 10 คนนั้น มี
ข่าวว่าเเกนน ารัฐบาลบางคนยังใช้วิธีเเจกกล้วยเหมือนเช่นเคย ในข่วงการลงมติ เเบบนี้ประชาชนพิจารณาเอาเองว่า
รัฐบาลนี้ชอบธรรมไหม ควรท างานต่อไหม 
 "หลักฐานหลายเรื่องท่ีส.ส.น ามาอภิปรายชัดเจนมาก เเต่พวกเขาใช้วิธีเเจกกล้วยเเละอาศัยพวกมากลากไป จึงมี
มติไว้วางใจเเต่หลายคนโดนเปิดเเผลเเล้วรวมทั้งหัวหน้ารัฐบาลด้วย ตรงนี้ผมขอร้องประชาชนพ้ืนที่เขต 3 จ.
นครศรีธรรมราช ว่าหนึ่งเสียงของพวกท่านจะช่วยตนเพ่ิมส.ส.ฝ่ายประชาธิปไตยไปยับยั้ง ฝ่ายเเจกกล้วยที่ท าอะไรไม่
เเคร์ใครเลยเเม้เเต่นิดเดียว" 
 ทั้งนี้ทราบว่าเเกนน ารัฐบาลบางคนใช้การเเจกกล้วยเเละล็อบบี้เสียง เเต่ก็พบว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลบางคนก็ฝืนมติ
วิปรัฐบาลด้วย เหตุใดไม่ทราบ เเต่ตนเชื่อว่าน่าจะมีส่วนจากการที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายด้วยหลักฐาน เเบบนี้มันพิสูจน์
ขั้นต้นเเล้วว่ารัฐบาลนี้ท างานเเบบลิงหลอกเจ้า 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า ส าหรับนโยบาย 6 หยุดของพรรคนั้นใช้ได้เเน่นอนเเละไร้ข้อครหาหวังว่า
ประชาชนในเขตนี้จะเชื่อมั่นพรรค ดังนั้นไม่กี่วันข้างหน้านี้ขอโอกาสผู้สมัครส.ส.ของตนไว้ดูเเลประชาชนในเขตนี้เพ่ือทึ่
อนาคตข้างหน้า พรรคของตนจะได้รับโอกาสจากประชาชนทั่วประเทศให้ตนน านโยบาย6หยุดไปบริหารบ้านเมืองให้
ประชาชนกินดี อยู่ดี 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923744  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923744
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21 กุมภาพันธ์ 2564 12:26 น.   
กลุ่มพัฒนานครแม่สอด ถือฤกษ์ดี ปักหมุด ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายหาเสียง เลือกอดีตนายก ฝอ เลือก สท. ยกทีม 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด กลุ่ม
พัฒนานครแม่สอด น าโดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ "อดีตนายกฝอ" อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 1 
ถือฤกษ์งามยามดี ปักหมุด ลงพ้ืนที่ ติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียง และพบปะประชาชน ภายหลัง กกต.ตาก มีมติรับสมัคร
ผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยผู้สมัครกลุ่มพัฒนานครแม่สอด มีการปักหมุดติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียง ที่
บริเวณหน้าวัดบุญญาวาส (ป้ายเขตหนึ่ง เบอร์ 2 ถึง 7)=วัดดอนไชย(ป้ายเขตสอง เบอร์ 7 ถึง 14 )ที่ตลาดชุมชนประชา
รักษ์ (ป้ายเขตสี่.เบอร์ 9 ถึง 14 )และ บริเวณหน้าวัดอรัญญเขต (ป้ายเขตสาม เบอร์ 4 ถึง 9) ในเขต เทศบาลนครแม่
สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/221780  
  

https://siamrath.co.th/n/221780
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210221/10001104b1fed4aaff5c967228c7608b0f1e6e23210daf1e65a470dc528fcbd0.jpeg?itok=oSQsuyYo
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210221/10001104b1fed4aaff5c967228c7608b0f1e6e23210daf1e65a470dc528fcbd0.jpeg?itok=oSQsuyYo
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210221/470089450e4bfb8c0d6948b8fd6342a9a904df93085a2bab0cb01fbb56d6015c.jpeg?itok=afpM4RcW
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21 กุมภาพันธ์ 2564 14:21 น.    
 “วิลาพรรณ” ชูนโยบาย คุณธรรมน าการบริหาร ยึดม่ันหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สู้ศึก
เลือกตั้งเทศบาลต าบลแม่คือ 

 
 

 นางวิลาพรรณ ทาจี (บี)ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หมายเลข 2 
แถลงนโยบายในการลงรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์
ที่ 28 มี.ค.64 นี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแม่คือ หมายเลข 2 ได้แถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ใน
การท างานพัฒนาท้องถิ่นต าบลแม่คือ ภายใต้การท างานด้วยวิสัยทัศน์ เศรษฐกิจต้องเจริญรุ่งเรือง ประชาชนต้องมี
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม” ด้วยหลักการท างานนโยบาย 8 ด้าน คือใน 4 ปี ข้างหน้า ภายใต้ “คุณธรรมน าการบริหาร 
 นางวิลาพรรณ ทาจี (น้องบี)ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ เบอร์ 2 บอกถึงนโยบายการบริหารเทศบาล
ต าบลแม่คือ ใน 4 ปี ข้างหน้า ภายใต้ “คุณธรรมน าการบริหาร” ทั้ง 8 ด้านดังนี้ ด้านนโยบายเร่งด่วนควบคุมการขุดดิน
ถมดินเพื่อการค้าพาณิชย์ในต าบลแม่คือเพ่ือให้สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างและปรับปรุงถนนในเขต
ต าบลแม่คือให้เรียบร้อยและมีความปลอดภัยกับประชาชนผู้สัญจรไปมา รักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณฝุ่นละออง หมอก
ควัน และมลพิษต่างๆ ในต าบลแม่คือให้ลดลงติดตั้งสัญญาณไวไฟหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันเทคโนโลยี เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วถูกต้องจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชนเพ่ือระงับคดีท้ังทางแพ่งและทางอาญาที่
ยอมความกันได้ 
 ด้านเศรษฐกิจและอาชีพจัดตั้งศูนย์ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนครบวงจร เช่นงานแกะสลัก งานพัดงานร่ม 
เป็นต้นจัดหาตลาดแลกเปลี่ยนจ าหน่ายสินค้าของชุมชน ระหว่างภาคีเครือข่ายทุกระดับโดยผ่านช่องทางออนไลน์ และ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานป้องกันและแก้ไขน้ าท่วมขังตามแหล่งชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลแม่คือสร้าง
ถนนและขยายไหล่ทางภายในต าบลให้กว้างขึ้นเพ่ือสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร ติดตั้งและขยายเสียง
ตามสายให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพจัดหาที่ดินเพ่ือรองรับส าหรับบริการสาธารณะแก่ประชาชนด้านต่างๆ เช่น
สนามกีฬา สวนธารณะเป็นต้น 

ด้านสังคม จัดตั้งศูนย์ดูแล (บริบาล) ผู้สูงอายุเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้ผู้สูงอายุเป็นอยู่อย่างมีคุณค่า
จัดหาอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกายให้หมู่บ้านและชุมชน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนแข็งแรงสนับสนุนจัดตั้งองค์กร
สาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหาผลก าไร เช่น สมาคม ชมรมต่างๆในต าบลสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210221/e19c9f5224d3fcd489e62fbb22946f2ee55ac6b7741c6b753b4d5f584c434d54.jpg?itok=m5Wy8tkz
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คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.กลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มเยาวชน ให้ด าเนินกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน
ต าบลให้มากขึ้นให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ อันจ าเป็นในการด ารงชีพ เช่นด้านปัจจัยสี่ 
 เหม็นให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เช่น รพ.สต. และ อสม. เพ่ือรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ 
จัดท าภูมิทัศน์ของต าบลให้ร่มรื่น เพ่ือเป็นปอดในต าบลเช่น ถนนหน้าบ้านน่ามอง สวนสาธารณะเป็นต้นขุดลอกคลองใน
ต าบลแม่คือ เพ่ือเปิดทางน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในเขตที่อยู่อาศัยบ้านเรือนประชาชนรักษาคุ้มครองที่ดินสาธารณสมบัติ 
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน มิให้ถูกบุกรุกท าลาย รณรงค์ให้หมู่บ้านชุมชนขยะเป็นศูนย์ (Zero west) ท าขยะให้เป็น
รายได้กลับคืนสู่ชุมชน เช่นคัดแยกขยะ เริ่มต้นจากระดับครัวเรือน เป็นต้น 
 ด้านการศึกษา ส่งเสริมด้านการศึกษาและกีฬาโรงเรียนในต าบล เช่นเรียนดี กีฬาเด่น มีความประพฤติเรียบร้อย 
ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น เช่นจัดสถานที่ชุมชนรักการอ่านเป็นต้นพัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนดูแลด้านโภชนาการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
 ด้านศาสนา และวัฒนธรรมบ ารุงพุทธศาสนาและลัทธิความเชื่อที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย และความสงบ
เรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนรักษา สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติเช่น ตานก๋วยสลาก เป็น
ต้นส่งเสริมรักษาศิลปะของท้องถิ่น เช่นการแกะสลัก การเขียนพัดเขียนร่ม การทอผ้าพื้นเมือง เป็นต้น อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงไว้จากรุ่นสู่รุ่น (ปู่สอนหลาน) เช่นสะล้อ ซอ ซึง เป็นต้น 
 ด้านการเมืองการปกครอง¬และการมีสวนร่วมของประชาชน จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านต่างๆ แก่
ประชาชน เช่นปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ให้บริการประชาชน ด้วยความรวดเร็ว เท่าเทียม เสมอภาค 
และประเมินความพึงพอใจการให้บริการให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการด าเนินงาน เช่นร่วมฟังประชุม
สภา จัดท าแผนพัฒนา เป็นต้นสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในต าบลแม่คือ เช่นการแข่งขันกีฬาต าบล งาน
ประเพณีปอยหลวง เป็นต้น 
 แนวนโยบายทั้ง 8 ด้าน ขอรับรองว่า เป็นนโยบายที่สามารถท าได้อย่างแน่นอน เพราะเป็นนโยบายตามหน้าที่ 
และอ านาจของเทศบาล ภายใต้กฎหมายก าหนดไว้ เพ่ือสร้างความสุข ความเจริญแก่พ่ีน้องประชาชนในต าบลแม่คือโดย
ยึดหลักธรรมมาภิบาล 6 ประการประกอบด้วย 1. หลักนิติธรรมยึดในระเบียบข้อกฎหมาย 2. หลักคุณธรรมยึดความ
ถูกต้องชอบธรรม 3. หลักความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 4. หลักการมีส่วนร่วม ประชาชนต้องมีบทบาท
ที่ส าคัญ 5. หลักความรับผิดชอบ ประชาชนต้องมาก่อนเสมอ 6. หลักความคุ้มค่า โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน และ
สอดคล้องกับฐานะการเงินการคลังและงบประมาณท่ีเทศบาลเรามีอยู่ 
 นางวิลาพรรณ ทาจี  (บี )ผู้ สมัครรับ เลือกตั้ งนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่ หมายเลข 2 บอกอีกว่า หากได้รับความไว้วางใจจากชาวชุมชนเทศบาลต าบลแม่คือ จะบริหารด้วยความ
ซื่อตรง โปร่งใส ตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ ให้พ่ีน้องประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อย่างมีความสุข สังคมมี
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “คุณธรรมน าการบริหาร ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนมีอาชีพและรายได้ สังคมมีความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตของประชาชน” 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/221809  
 
 

https://siamrath.co.th/n/221809
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วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 - 21:20 น. 
 ‘กลุ่มสันติธรรม’ ให้ทนายแจ้งความด าเนินคดี วัยรุ่นป่วนกรีดท าลายป้ายเสียหาย 
 

 
 
 ‘กลุ่มสันติธรรม’ ให้ทนายแจ้งความด าเนินคดี วัยรุ่นป่วนกรีดท าลายป้ายเสียหาย 
 เมื่ อวันที่  21 กุมภาพันธ์  ทนายความผู้ รับมอบอ านาจจากหัวหน้ากลุ่ มสันติธรรม ที่มีนายสุนทร  
แก้วพิจิตร เป็นหัวหน้ากลุ่ม เปิดเผยว่า ป้ายแนะน าตัวนายเสรินทร์ แก้วพิจิตร ผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรีนครนครปฐม 
และป้ายแนะน าตัวผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 2 ถูกมือดีให้ของมีคมกรีดท าลาย
เสียหาย และบางป้ายถูกกรีดทิ้งทั้งแผ่น หลายเขตเลือกตั้ง 
 ซึ่งขณะนี้ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือเตรียมน าไปประกอบการแจ้งความด าเนินคดีกับผู้กระท าการ
ดังกล่าว ในวันพรุ่งนี้ (จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์) ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม และ แจ้งกกต.จังหวัดฝ่ายสืบสวน
ฯ ,กกต.ฝ่ายการมีส่วนร่วม, กกต.ฝ่ายการจัดการเลือกตั้ง และผอ.กกต. เพ่ือทราบต่อไป 
 รายงานข่าวแจ้งว่า กลุ่มสันติธรรม มีนายสุนทร แก้วพิจิตร เป็นหัวหน้ากลุ่ม และตัวหัวหน้ากลุ่มเองก็ลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 3 และส่งนายเสรินทร์ แก้วพิจิตร อดีตรองอัยการ
จังหวัดฯ อดีตนายกเทศมนตรี ลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีนครนครปฐม และเป็นกลุ่มการเมืองเก่าแก่ของนครปฐม 
เป็นกลุ่มการเมืองที่ครองเก้าอ้ีนายกเทศบาลมายาวนาน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครปฐมยกทีมหลายสมัย โดยการ
เลือกตั้งเทศบาลฯครั้งนี้มีผู้สมัครในนามกลุ่มการเมือง ลงสมัคร 2กลุ่ม และผู้สมัครอิสระจ านวนหนึ่ง 
 แหล่งข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตามชุมชนเทศบาลนครนครปฐม และชาวบ้านบอ
กล่าวว่า พบเห็นกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วลงมากรีดป้ายหาเสียงแบบคึกคะนอง แล้วขับขี่ออกไปอย่าง
สนุกสนาน 
 ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มสันติธรรม 2021 ได้โพสต์ข้อความว่า “รบกวนFCที่เอาป้ายไปเอามาคืนด้วยครับ เหลือ
แต่นายก…..ผู้สมัครหายยกทีม  พิกัด: สวนสาธารณะชุมชนบ้านมะขามแถว” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2590136  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/D2C372DE-9C8A-4B72-AB5C-BB0B3CB386DD.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/D2C372DE-9C8A-4B72-AB5C-BB0B3CB386DD.jpeg
https://www.matichon.co.th/region/news_2590136
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/D2C372DE-9C8A-4B72-AB5C-BB0B3CB386DD.jpeg
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 21 กุมภาพันธ์ 2564 15:39 น.   
"พีเน็ต" เรียกร้อง กกต. จัดการเลือกตั้งเทศบาล ให้สุจริต เที่ยงธรรม 
 
  
 

 
 

 
  

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.64 มูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย (P-NET) ออกแถลงให้ จัดทัพจับตาทุจริตเลือกตั้ง
เทศบาล ที่จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยเรียกร้องให้กกต. ให้
ความส าคัญกับการ จัดการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้การเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริต เที่ยงธรรม โดยให้ กกต.รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรเอกชน ร่วมสอดส่อง
ดูแลให้การเลือกตั้งปราศจากการทุจริตที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการเลือกตั้ง 
 ในคราวประชุมคณะกรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย (พีเน็ต) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่
ประชุมได้มีมติ ให้ส านักงานมูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย ด าเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเลือกตั้ง
เทศบาล โดยร่วมมือกับ เครือข่ายพีเน็ตในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สภาองค์กรชุมชน ตามที่พีเน็ตได้ร่วมลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสภาองค์กรชุมชนในการท างานการเลือกตั้ง ตลอดจนสถาบันการศึกษาและ
สื่อมวลชนต่างๆ จัดกิจกรรมเวทีนักการเมืองพบประชาชน เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เข้าใจวิสัยทัศน์ และบทบาทของ
ผู้สมัครที่อาสาไปท าหน้าที่ ก่อนที่จะตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้ ใด รวมทั้งการท างานผ่าน Social Media ด้วยการ
จัดให้มีการรับแจ้งเหตุออนไลน์ รณรงค์ให้ประชาชนร่วมเป็นอาสาล่าทุจริต ช่วยสอดส่องส่งข้อมูลแจ้งเหตุที่ส่อว่าจะเป็น
การทุจริตการเลือกตั้งเทศบาล โดยที่ผู้พบเห็นเหตุทุจริตสามารถบันทึกข้อมูลที่พบเห็นได 
ที่: https://docs.google.com/forms/d/1Men7nyBaEGrNdkBs5L393D0HOf4zUonUPygC0qe... 
 การเลือกตั้งเทศบาล จะเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้อ านาจอธิปไตย ในการสรรหาผู้บริหาร และผู้แทนที่จะ
มาท าหน้าที่แก้ปัญหาตอบโจทย์ต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นชุมชน ที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละคนประสบอยู่ต่างได้รับผลกระทบ
จากการตัดสินใจเลือกที่ผ่านมา พีเน็ตจึงหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการตัดสินใจของประชาชน ที่รู้เท่าทั น
นักการเมืองไม่ปล่อยให้การเมืองและอิทธิพลการจูงใจต่างๆมาครอบง า จนมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงที่ไม่
เป็นไปอย่างอิสระ เกิดเป็นวงจรอุบาทว์ทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ในทุกวันนี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/221830  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Men7nyBaEGrNdkBs5L393D0HOf4zUonUPygC0qen0-4/viewform?ts=5fd19c6d&edit_requested=true
https://siamrath.co.th/n/221830
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210221/aa9785128a2722c7abaab7a9b436d01b3ea58d34bc93db9e219534e02258d139.JPG?itok=C5IaAH2I
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วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 - 12:41 น. 
‘ราเมศ’ นัดประชุม ส.ส.พรรคเตรียมพร้อมแก้ รธน. ยัน ปชป.ผลักดันแก้ไข รธน.ที่เป็น ปชต.มากขึ้น 
 

 
 
 ‘ราเมศ’ เผยนัดประชุม ส.ส.พรรคเตรียมความพร้อมแก้ รธน. ยัน ปชป.จะผลักดันให้มีการแก้ไข รธน.ที่เป็น ปชต.
มากขึ้น 
 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค แถลง
ข่าวถึงการนัดประชุมร่วมของรัฐสภาในการพิจารณาญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
256 และเพ่ิมหมวด 15/1 ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ได้นัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาใน
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ ส าหรับพรรคได้มีการเรียกประชุม ส.ส.ของพรรคในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการอภิปรายญัตติดังกล่าว 
 นายราเมศกล่าวต่อว่า ต้องยอมรับว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น แม้จะมีการใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลัก 
แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการของการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ก็มีหลายส่วนที่มีการ เปลี่ยนแปลงและมีการ
เพ่ิมเติมไปจากร่างเดิม ก็มีหลายคนสงวนความเห็นไว้ ซึ่งมี ส.ส.หลายคนที่ได้แปรญัตติ ไว้ และ กมธ.หลายคนได้สงวน
ความเห็นไว้ เนื่องจากมีหลายมาตราที่ได้มีการแก้ไข มีรายละเอียดแตกต่างไปจากเดิม 
 “นี่เป็นการเตรียมความพร้อมของพรรคในการประชุมร่วมรัฐสภาเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่จะมีการ
อภิปราย เช่นกรณีท่ีจะมีการก าหนดให้มีภาคส่วนของนิสิต นักศึกษา เยาวชนที่ก าหนดไว้เป็นสัดส่วนของสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 
 แต่ขณะนี้หากดูจากตัวร่างเดิมจะเห็นว่าร่างที่น ามาให้ ส.ส.ดู การเข้ามามีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา ได้มีการ
แตกต่างออกไป ซึ่งส่วนนี้จะมีการอภิปรายเพื่อให้กรรมาธิการทบทวนว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้นิสิต นักศึกษา เยาวชน
เข้ามามีส่วนร่วมยกร่างหรือเข้ามามีส่วนร่วมหากมีสภาร่างรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น” นายราเมศกล่าว 
 นายราเมศกล่าวต่อว่า หากมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจะได้น าเจตนารมณ์ของ ส.ส.ว่าในการยกร่าง
รัฐธรรมนูญว่าแต่ละภาคส่วนควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงนิสิต นักศึกษา ส าหรับญัตติของ
นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กับนายสมชาย แสวงการ ส.ว. ที่มีการยื่นต่อศาล
รัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลมีค าสั่งให้รับค าร้องแล้วและได้มีค าสั่งให้น าค าร้องไปถามความเห็น หรือไต่สวนพยานสามถึงสี่คน ซึ่ง
เป็นกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญที่ด าเนินการตามกระบวนการ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/S__101990647846512.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/S__101990647846512.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/S__101990647846512.jpg
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แต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีค าสั่งให้รัฐสภายุติการพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญไว้ชั่วคราวก่อน ฉะนั้น ในการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ ก็จะมีการด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตนยืนยันว่าพรรคยืนยัน
ตามเจตนารมณ์เดิมคือผลักดันให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและจะ
ผลักดันในวาระ 2-3 
 คะแนนเสียง 2 ใน 3 ซึ่งได้มีการถกเถียง แลกเปลี่ยน ซึ่งมีหลายคนที่ติดใจเรื่องดังกล่าว เพราะหากเป็นคะแนน
เสียง 3 ใน 5 ก็จะใช้จ านวนสมาชิกประมาณ 450 คน แต่หากใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 จะใช้คะแนนเสียงของสมาชิก
รัฐสภาเป็นจ านวนถึง 500 คน ซึ่งจะได้น าไปพูดคุยกันในการประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 24-25 นี้” นายราเมศกล่าว3 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2589344  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง ; https://mgronline.com/politics/detail/9640000017218  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2589344
https://mgronline.com/politics/detail/9640000017218
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วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 - 13:23 น. 
 “นิกร” เชื่อ รธน. ไร้ปัญหาตีความ ผ่านฉลุยสามวาระ เดินหน้าตั้ง สสร. คลี่คลายปัญหาการเมือง 
 

 
 
 “นิกร” เชื่อรธน.ไร้ปัญหาตีความ ผ่านฉลุยสามวาระ เดินหน้าตั้งสสร. คลี่คลายปัญหาการเมือง 
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นายนิกร จ านง ส .ส .บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมาธิการ(กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 2 ในวันที่ 24-
25 กุมภาพันธ์นี้ว่า เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี เพราะมติพรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นชอบแล้วว่า จะโหวตตามที่กมธ.
แก้ไข โดยที่ผ่านมา กมธ.ได้พิจารณาด้วยความเข้าใจสมานฉันท์กันทุกฝ่าย แม้จะมีการแกไ้ขมาก แต่แทบจะไม่มีประเด็น
ขัดแย้งกันเลย เว้นแต่ส่วนที่มีปัญหาก็ใช้การลงคะแนน ยึดตามเสียงข้างมาก แต่ทุกอย่างก็ราบรื่นดี อย่างไรก็ตาม ตนคิด
ว่า ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ จะใช้เวลาในการอภิปรายมากสมสมควร เนื่องจากมีสมาชิกแปรญัตติไว้
มาก เพราะ ส.ส.อยากให้ความเห็น แม้จะมีการแก้ไขแล้วตามที่แปรญัตติมา แต่ก็มีส.ส.2-3 คน ยืนยันที่จะขอแปรญัตติ
เพ่ือให้ได้สิทธิอภิปราย เพราะถือเป็นเรื่องส าคัญ อยากให้มีการบันทึกเอาไว้ ขณะที่ในซีกส.ว.ก็เชื่อว่า ไม่มีปัญหา เพราะ
ความกังวลว่า ลงมติแล้วจะมีปัญหาทางกฏหมายที่หลังหรือไม่นั้นก็ได้มีการแสดงเจตนารมย์ในการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยไปแล้ว 
 “ผมจึงเชื่อว่า แม้วันนี้จะยังไม่มีค าวินิจฉัยออกมา แต่สมาชิกที่มีความกังวลก็จะได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น จึง
เชื่อวาระ 2 และ 3 จะผ่านไปโดยสะดวก แม้ว่า จะมีความกังวลจากส.ส.บางส่วนว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณา
แล้ว จะสามารถด าเนินการต่อไปหรือไม่ แต่เรื่องนี ้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันชัดเจนกลางสภา
ฯแล้วว่า ยังพิจารณาได้อยู่อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวยังเชื่อมั่นในการแก้ปัญหารัฐธรรมนูญ โดยหวังว่า ผลจะออกมาในแง่ที่
เป็นความหวังให้กับประเทศท าให้ร่างแก้ไขนี้ผ่านวาระสาม และประกาศใช้ ซึ่งประเทศจะได้มีแสงประกายเจิดจ้า เห็น
ทางออกได้ชัดเจนมากกว่าแสงที่ปากอุโมง  เพราะสถานการณ์ของประเทศขณะนี้ ถ้าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ไม่
ผ่าน ปัญหาทางการเมืองจะเกิดขึ้นอย่างหนัก จนลามไปกระทบเศรษฐกิจและสังคม แต่ถ้าผลออกมากลับด้านกัน ความ
คลี่คลายทางการเมืองจะเกิดขึ้น แล้วจะน าไปสู่การคลี่คลายในเรื่องอ่ืนๆของประเทศทั้งเศรษฐกิจและสังคมด้วยอันจะ
เป็นผลดีต่อรัฐบาลในฐานะผู้บริหารด้วย” นายนิกร กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2589407  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923732  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/554275  
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วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 - 14:00 น. 
 ‘ไพบูลย์’ ชี้แก้ รธน. วาระ 3 ต้องดูค าวินิจฉัยศาล รธน. ก่อน 
 

 
 
 “ไพบูลย์” ชี้แก้ รธน.วาระ 3 ต้องดูค าวินิจฉัยศาล รธน.ก่อน ชี้การฟ้องเพื่อน ส.ส.ด้วยกัน ไม่สามารถท าได้ ต้อง
เป็นคนนอก 
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึง
การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า จะมีการพิจารณาวาระที่ 2 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ แต่ส าหรับวาระที่ 3 นั้น
ต้องรอดูค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งก่อนการพิจารณาในวาระที่ 3 ก็ตอ้งดูว่าค าวินิจฉัยจะเป็นไปไหนในทิศทาง
ใด หากศาลบอกว่าสามารถท าได้ก็ต้องเดินหน้าต่อไป หากท าไม่ได้ก็ต้องหยุด 
 เมื่อถามถึงจะมีการฟ้อง ส.ส.พรรคฝ่ายค้านหรือไม่ นายไพบูลย์กล่าวว่า ต้องไปถามผู้ฟ้องตามที่ปรากฏในข่าว 
ส่วนตนในฐานะที่เป็นสมาชิกสภานั้น ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีเอกสิทธิ์ที่จะคุ้มครอง ส.ส.และรัฐมนตรี จะฟ้องร้อง
กันไม่ได้ แต่หากเป็นบุคคลภายนอกจะสามารถไปด าเนินคดีได้ ไม่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 124  
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2589457  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/554287  
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21 กุมภาพันธ์ 2564 
'หญิงหน่อย' จี้ 'รัฐบาล' เร่งแก้ 'รธน.' ให้เป็นฉบับ ปชช. เร็วที่สุดหวังแก้วิกฤติการเมือง 

 
 

"สุดารัตน์" จี้ "รัฐบาล" เร่ง "แก้รัฐธรรมนูญ" ให้เป็นฉบับประชาชนโดยเร็ว เพื่อน าพาประเทศออกจากวิกฤติ
การเมือง ตัดวงจรสืบทอดอ านาจ อัด "บิ๊กป." ไม่ให้ค่าระบบตรวจสอบถ่วงดุลในสภา แจง ปมซักฟอก ไม่เคลียร์ 
 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานกลุ่มสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว ถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระบุ
ว่า เร่งแก้รัฐธรรมนูญ น าพาประเทศออกจากวิกฤติการเมือง แม้รัฐบาลจะได้รับความไว้วางใจท่วมท้นในสภา แต่นั่นก็
เป็นไปด้วยเล่ห์กลการเมืองที่ถูกวางมา เพ่ือสืบทอดอ านาจ ตั้งแต่การมี ส.ว.มาเลือกนายกรัฐมนตรี แทนประชาชน ทั้ง
การซื้อตัวงูเห่า และการยุบพรรคการเมือง จนมีเสียงเหนือกว่าในสภา 
 คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า นาทีนี้ความเสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลกลับเพ่ิมพูน เพราะมีหลายค าถามที่รัฐมนตรีตอบ
ไม่ได้ หรือหากลุกข้ึนตอบ ก็เป็นเพียงการตอบแบบลอยลมให้เรื่องจบสิ้นไป สิ่งที่เป็นตลกร้ายที่สุด คือการลุกขึ้นโต้ของพ่ี
ใหญ่ 3 ป. ด้วยประโยคสั้นๆ ว่า “ผมได้ฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้ว ผมว่าท่านพูดทั้งหมดนั้น ไม่
เป็นความจริง เลยนะครับขอบคุณครับ” แล้ว เดินจากไป  ราวกับไม่ ให้ค่าระบบตรวจสอบถ่วงดุลในสภา
ผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า ระบบตรวจสอบถ่วงดุลมาถึงจุดล้มเหลว นายกฯ และรัฐมนตรีทั้งหลายลุแก่
อ านาจ ไม่ให้ค่ากับการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ ส.ส. ที่เป็นผู้ตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนได้รับความกระจ่าง ในข้อครหา
ต่างๆ เพราะม่ันใจว่าจะมีมือในสภาที่ได้จากการเพาะฟาร์มงูเห่า และการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ รวมไปถึงการควบคุม
องค์กรอิสระให้สามารถปกป้องตัวเองจะช่วยให้รอดในทุกสถานการณ์ และกุมอ านาจต่อไปได้อยู่เสมอ 
 คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุอีกว่า ผู้มีอ านาจ กลับยิ่งดึงดันรักษาอ านาจตัวเอง ด้วยการถ่วงเวลา การแก้ไข
รัฐธรรมนูญด้วยการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  เพ่ือวินิจฉัยหน้าที่และอ านาจของรัฐสภาต่อการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ประเทศไทยสูญเสียโอกาสมามากพอแล้ว คนตัวเล็ก บอบช้ ากับสภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตย่ าแย่มา
นานแล้ว  เพราะมีรัฐบาลที่ลุแก่อ านาจ  ไม่ ฟังความทุกข์  และไม่ เคารพสิทธิของพ่ีน้องประชาชน  รวมทั้งไร้
ประสิทธิภาพ ในการบริหารประเทศ 
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"ดิฉันและกลุ่มสร้างไทย เห็นว่า สถานการณ์เช่นนี้ ยิ่งจ าเป็นต้องผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนให้เร็วที่สุดเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ  แก้ไขความทุกข์ให้กับประชาชน และตัดวงจรการสืบทอด
อ านาจ พวกเราทีมสร้างไทย ขอเรียกร้องทุกฝ่าย ไปจนถึงศาลรัฐธรรมนูญ ได้มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ดี ให้กับพ่ีน้องคน
ไทย และร่วมกันน าพาประเทศออกจากวิกฤติการเมืองครั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้ได้
เร็วที่สุด" คุณหญิงสุดารัตน์ ระบ ุ
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923749  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923749
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22 กุมภาพันธ์ 2564 
 ‘บิ๊กป้อม’ ปัดคุย ‘ส.ส.ดาวฤกษ์’ โหวตสวนมติพรรค 
 

 
 

“บิ๊กป้อม” พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปัดคุย "ส.ส.ดาวฤกษ์" ปมโหวตสวนมติพรรค 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณภายหลังการลงมติอภิปราย
ไว้วางใจรัฐบาลที่ผ่านมาว่า ตนขอขอบคุณทุกคนและขอบคุณประชาชนที่รับฟัง ส่วนส.ส.ภายในพรรคพลังประชารัฐที่มี
ปัญหากันโหวตสวนมติพรรคนั้น จะมีการพูดคุยในการประชุมพรรคเย็นนี้หรือไม่ว่า เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรค 
และขณะนี้ตนไม่ได้พูดคุยกับส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์แต่อย่างใด 
 ขณะที่ก่อนหน้านี้ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ หนึ่งใน ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์เคย
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการปรับ ครม.ว่า เรื่องนี้เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรีในการตัดสินใจ ซึ่ง ส.ส. อาจจะมี
ความเห็นที่แตกต่างกันได้ แต่สุดท้ายก็อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และน.ส.วทัน
ยา ยังกล่าวว่า ในส่วนของพล.อ.ประวิตร นั้น ส.ส.ทุกคนให้ความเคารพท่านอยู่แล้ว ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของมติ
พรรค ที่มาจากการตัดสินใจของสมาชิกพรรคทั้งหมด โดยเป็นกระบวนการประชาธิปไตยปกติ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923809  
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923809
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วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
สกู๊ปพิเศษ : เปิดวิสัยทัศน์ ‘น้องจอย’ นันทนิตย์ จิตหนักแน่น ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลหนองกี่ หมายเลข 1 
ทีมพัฒนาหนองกี ่
 

 
 

 “ตั้งใจเข้ามาพัฒนาหนองกี่ให้เข้มแข็งสร้างอนาคต เพ่ือคนรุ่นต่อไป ให้กินดีอยู่ดี มีสุข” นางสาว 
นันทนิตย์จิตหนักแน่น หรือ น้องจอย อดีตรองนายกเทศมนตรีต าบลหนองกี่ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลหนองกี่ 
หมายเลข 1 กลุ่มพัฒนาหนองกี่ เปิดเผยว่า ต้องบอกว่าอ าเภอหนองกี่ มีบุญคุณกับจอยและครอบครัวมาก เพราะหนอง
กี่ ให้ครอบครัวที่อบอุ่น ให้อาชีพที่มั่นคง ให้ความสุข ให้ความสบาย ให้ความสมบูรณ์ในชีวิตจอย และครอบครัว 
เนื่องจากธุรกิจที่ครอบครัวเราท ามา ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ครอบครัวเราผูกพัน กับคนในพ้ืนที่เทศบาลต าบล
หนองกี่ ซึมซับถึงความผูกพัน การท างาน การเป็นอยู่ ของพ่อแม่พ่ีน้องชาวหนองกี่ จอยเฝ้ามองการเติบโต การพัฒนา 
จึงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้ว ที่จอยจะทดแทนผืนดินที่อยู่อาศัย ตลอดชีวิตต่อจากนี้ โดยขอโอกาสก้าวเข้ามาสู่การบริหาร
ท้องถิ่น 
น้องจอย กล่าวต่อว่า เชื่อมั่น และมองเห็นต้นทุนที่มีค่า คุณภาพ ศักยภาพของคนหนองกี่ จอย พร้อมที่จะมาพัฒนา
เมือง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าไปขออาสารับใช้ขอโอกาสเข้าไปท างานเพ่ือพัฒนาหนองกี่ พร้อมเคียงข้างพ่ีน้องชาว
หนองก่ีในการสร้างอนาคตเพ่ือคนรุ่นต่อไปให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 
 ถามต่อว่าหนักใจหรือไม่ที่จะต้องแข่งขันกับอดีตนายกเทศมนตรีต าบลหนองกี่หลายสมัย น้องจอย บอกว่า ไม่
รู้สึกกังวลใดๆ สบายๆ เพราะอ านาจของประชาธิปไตยต้องมีการแข่งขัน การแข่งขันในความหมายจอย คือสร้างความ
เชื่อมั่น สร้างความมั่นใจว่าเราตั้งใจเข้าไปพัฒนา ขอโอกาสเข้าไปสร้างผลงานให้ชาวบ้านได้เห็น ผลออกมาเราไม่ชนะก็
ไม่เป็นไร เราจะท าให้ดีที่สุด ขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่มีส่วนขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเมือง
หนองก่ีที่ดีกว่าเดิม โดยจะต้องเป็นการท างานร่วมกับทุกภาคส่วนประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนต้องมีส่วนร่วมมือในการ
ประสานงานร่วมกัน 
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น้องจอย ยังกล่าวต่ออีกว่า ส าหรับนโยบายของ “ทีมพัฒนาหนองกี่” ภายใต้สโลแกน “เปลี่ยนคน แปลงเมือง 
เพ่ือพัฒนาหนองกี”่ เราได้ชูนโยบาย คือ 
1. ต้นทุนที่มี : ถิ่นมวยดัง ไก่ย่างรสดี มากมีผ้าไหม หลากหลายวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เมืองหนองกี่เป็นเมืองหน้าด่านที่
จะต้องเป็นเมืองที่เช็คอิน กิน เที่ยว ผสมผสานการมีส่วนร่วมของประชาชนคนหนองก่ี 
2. การพัฒนาในด้านต่างๆซึ่งจะมุ่งเน้นถึงการพัฒนาคนเพ่ือให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วจึงน าพาคนไปพัฒนาบ้านเมือง
ต่อไป การที่คนเรามีการพัฒนาแล้วก็ย่อมกล่าวถึงการมี 
3.คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ต่อไปก็จะต้องเป็นการพัฒนาการเป็นอยู่ อาทิ แหล่งน้ า การจัดการบ่อน้ าเสีย การบริหาร
จัดการขยะ รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานต่อไป 
 เพ่ือตอบแทน ทดแทนหนองกี่ จึงกราบขอโอกาส ขอความเมตตา จากพ่อแม่พ่ีน้องให้ทีมงาน พัฒนาหนองกี่ 
โดยการน าของ นางสาวนันทนิตย์ จิตหนักแน่น เบอร์ 1 ผู้หญิงรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนา และสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง
สองเขต ขอให้พวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหนองกี่ในทุกพ้ืนที่ ด้วยใจขันอาสารับใช้ท าตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย พวกเรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจจะเข้ามาพัฒนาหนองกี่ให้เข้มแข็งจริงๆ และสร้างอนาคต เพ่ือคนรุ่นต่อไปให้กินดี 
อยู่ดี มีสุข” น้องจอย ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลหนองก่ี หมายเลข 1” กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/554352   
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21 กุมภาพันธ์ 2564 23:00 น.   
 “ศึกซักฟอก” สะท้อน “สนิมเนื้อใน”! 
 

 
 

คงไม่ต้องอธิบายกันให้ยืดยาว ยืดเยื้อ เมื่อวันนี้มีความชัดเจนแล้วว่าทั้งฝ่าย  “รัฐบาล” และ “ฝ่ายค้าน” ต่างต้อง
เผชิญหน้ากับ “อาฟเตอร์ช็อค” หลังศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ จบลงไปแล้ว ! 
 ผลคะแนนจากการโหวตลงมติในญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันเสาร์ที่ 20 ก.พ.64ที่ผ่านมานั้นแน่นอนว่า 
รัฐบาลเป็นฝ่ายกุมชัยชนะ ทั้ง “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
และ “2ป.” ทั้ง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผาจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่างกอดคอกัน “ผ่านฉลุย” 
 โดยได้เสียงเกินกว่า 245เสียงด้วยกันทั้ง “10 รัฐมนตรี” ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 151 วรรค 4 ที่ระบุว่า 
มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบัน 
ส.ส.ทั้งหมดมี 487 คน ดังนั้นคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง จึงเท่ากับ 244 คน 
พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับความไว้วางใจ 272 ต่อ 206 คะแนน มีส.ส.งดออกเสียง 3 คน 
พล.อ.ประวิตร ได้รับความไว้วางใจ 274 ต่อ 204 คะแนน มีส.ส.งดออกเสียง 4 คน 
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ไม่ไว้วางใจ 201 คะแนน-ไว้วางใจ 275 คะแนน-งดออก
เสียง 6 เสียง 
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ไม่ไว้วางใจ 207 คะแนน-ไว้วางใจ 268 คะแนน-งดออกเสียง 
7 เสียง 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ไม่ไว้วางใจ 205 คะแนน-ไว้วางใจ 272 คะแนน-งดออกเสียง 3 เสียง 
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ไม่ไว้วางใจ 215 คะแนน-ไว้วางใจ 258 คะแนน-งดออกเสียง 8 คะแนน 
สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ไม่ไว้วางใจ 212 คะแนน-ไว้วางใจ 263 คะแนน งดออกเสียง 5 คะแนน 
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ไม่ไว้วางใจ 201 คะแนน-ไว้วางใจ 268 คะแนน งดออกเสียง 12 คะแนน-ไม่
ลงคะแนน 1 เสียง 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210221/e2a7d3b54be3a20791f58c8b18f6c14d783edc3eed3eca71f701d8591f99de48.jpg?itok=47fZisXJ
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นิพนธ์ บุญญามณี รมว.มหาดไทย ไม่ไว้วางใจ 206 คะแนน-ไว้วางใจ 272 คะแนน งดออกเสียง 4 เสียง 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ไว้วางใจ 199 คะแนน ไว้วางใจ 274 คะแนน งดออกเสียง 5 เสียง 
ไม่ลงคะแนน 1 เสียง 
 นัยยะที่สะท้อนผ่านผลคะแนนโหวตไว้วางใจครั้งนี้ ก าลังชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วการด ารงอยู่ระหว่าง “พรรคร่วม
รัฐบาล” นั้นเต็มไปด้วยความขัดแย้ง พอๆกับ “การปีนเกลียว” กันเอง ภายในพรรคพลังประชารัฐ ทั้งที่เป็นพรรคแกน
น ารัฐบาล แถมยังมี “หัวหน้าพรรค” ที่ชื่อ “บิ๊กป้อม” แต่กลับเกิดปัญหา ความไม่เป็นเอกภาพ อย่างชัดเจน ทั้งที่ก่อน
หน้าวันลงคะแนน บิ๊กป้อม ได้เรียกประชุมส.ส.และแกนน าของพรรคเพ่ือให้รับรู้และปฏิบัติร่วมกันว่า การโหวต
ลงคะแนน “ไว้วางใจ” รัฐมนตรีในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้น จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเสียงโหวต
จะต้องเท่ากับหมด 
 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง กลับกลายเป็นว่า แทนที่พล.อ.ประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุด 
ก็กลับไม่ใช่ ! รวมทั้งยังเกิดปัญหา ที่จงใจท้าทาย “ค าสั่ง” บิ๊กป้อม ด้วยการโหวตลงคะแนนที่ท าให้ “ครูตั้น” ณัฎฐพล 
กลายเป็นรัฐมนตรีที่ มีคะแนนโหวต น้อยที่สุดในครม. ทั้งท่ีบิ๊กป้อม ก าชับเอาไว้แล้ว 
 นอกจากนี้ยังมี “ศึกข้ามพรรค” เมื่อ “กลุ่มดาวฤกษ์” 6เสียงส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ “งดออกเสียง” ลง
มติไว้วางใจให้กับ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคม จากพรรคภูมิใจไทย จนท าให้เกิดปัญหาจุดความไม่พอใจ
ระหว่าง กลุ่มส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย ที่ก าลังก่อหวอด แสดงอาการ  “ไม่ปลื้ม” ต่อกลุ่มดาวฤกษ์ อยู่เวลานี้ แน่นอนว่า 
แ ต่ ล ะ พ ร ร ค  จ ะ ต้ อ ง ก ลั บ ไ ป บ ริ ห า ร จั ด เ สี ย ง ใ น มื อ เ พ่ื อ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด  “แ ร ง ก ร ะ เ พ่ื อ ม ”   
ขัดค าสั่ง “หัวหน้าพรรค” ไปจนถึงเปิดศึก ข้ามพรรค จนท าให้ สถานการณ์ของรัฐบาล “อยู่ยาก” ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/221855  
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22 กุมภาพันธ์ 2564 
จับตา '2 พรรค' เขย่าเก้าอี้ ลุ้นผลพวงคดีเก่า ' 3 รมต. ' 
 

 
 

ในจังหวะท่ี "ธรรมนัส" บารมีใหญ่คับพรรค เทียบชั้น "พล.อ.ประวิตร" ที่ได้เสียงโหวตไว้วางใจเท่ากัน หน าซ้ ายังได้
มากก ว่า  "นายกรั ฐมนตรี "  เสี ย อีก  สปอตไลท์จึ งส่ อง  ว่ า เตรี ยมนั่ ง  " รั ฐมนตรี ว่ าการ"  ต่ า งจาก  
3รัฐมนตรี ที่ต้องลุน้กับคดีที่ศาลก าลังจะตัดสิน 
 เมื่อจบศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ชอตต่อไปที่ถูกจับตาก็คือการ “ปรับคณะรัฐมนตรี” 
ถึงแม้ว่าคะแนนเสียงไว้วางใจรัฐมนตรีแต่ละคนจะเกินกึ่งหนึ่ง  แต่ก็ไม่อาจการันตีความมั่นคงของเก้าอ้ีเสนาบดีได้แต่
อย่างใด เพราะยังมีปัจจัยอื่นที่กดดันควบคู่กัน 
 ความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะ “พลังประชารัฐ” (พปชร.) และ“ประชาธิปัตย์” (ปชป.) ที่
เนื้อในไม่มีความเป็นเอกภาพ ส.ส.บางกลุ่มบางก๊วน ก่อคลื่นใต้น้ าสร้างแรงกระเพ่ือมกันเองเป็นระยะ 
นาทีนี้ ดุลอ านาจใน “พปชร .” ปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่ ในมือ “ร .อ .ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช .เกษตรและสหกรณ์  
ผู้คุมเสียง ส.ส.ในพรรค มากกว่า 40 เสียง และตั้งเป้าจะขยับขึ้นชั้น “รัฐมนตรีว่าการ” ให้สมฐานะผู้มากบารมี 
ไม่เพียงแต่มีอ านาจเหนือกลุ่มอ่ืนใน พปชร. แต่ "ธรรมนัส" ยังขึ้นชื่อเรื่องการดูแลบรรดา“พรรคเล็ก” และ “ส.ส.
งูเห่า” ในซีก “ฝ่ายค้าน” ถึงขนาดมีเสียงเล่าอ้างจากแนวร่วมในพรรคฝ่ายค้านว่าธรรมนัส ออกปากเองว่า ส.ส.ฝ่ายค้าน
บางพรรค ในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้กี่คน เป็นคนของตัวเองบ้าง 
 จะเป็นเรื่องเกินจริงหรือไม่ วงในการเมืองก็ชี้ให้ดูจาก คะแนนเสียงในการลงมติไว้วางใจให้ธรรมนัส ที่พลิกกลับ
จากบ๊วยในศึกซักฟอกรอบแรก ขึ้นมาอยู่ระนาบหัวแถว 274 คะแนน เทียบเท่ากับหัวหน้าพรรค “พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี และมากกว่าคะแนนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ที่
ได้ 272 คะแนนเสียด้วยซ้ า 
 ย้อนไปก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ช่วงตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งและช่วง “ปรับครม.” ครั้งที่ผ่านมา ชื่อของ ร.อ.
ธรรมนัส  โผล่คั่ ว เก้า อ้ีรัฐมนตรี  ติดโผ  รมว .ดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม  รมว .แรงงานหรือแม้แต่  รมช .
มหาดไทย รหัส “มท.2” ในเงื่อนไขที่ “พล.อ.ประวิตร” เป็น “มท.1” แต่ที่สุดก็ยังไม่มีการขยับใดๆ 
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 มาครั้งนี้จึงน่าติดตามว่าในวันที่บารมีคับพรรค พปชร.เขาหมายตาเก้าอ้ีตัวไหน และจะอัพเกรดพาอีก 2 คน ใน
ทีม "3 ช่วย” ทั้ง “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง และ “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รมช.แรงงาน ขึ้นชั้นในคราวเดียวกันเลย
หรือไม ่
 แต่เส้นทางของธรรมนัส ใช่จะสะดวกโยธิน เพราะมีกรณีที่ "ศาลรัฐธรรมนูญ” รับค าร้องวินิจฉัยสมาชิก
ภาพ ส.ส.และความเป็นรัฐมนตรี สิ้นสุดลงหรือไม่ สืบเนื่องจากการที่ “ฝ่ายค้าน” อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งก่อน จนมีวาทะ
เด็ด “มันคือแป้ง” หรือเรื่องที่ศาลออสเตรเลียตัดสินจ าคุกในข้อหาขนยาเสพติดเข้าประเทศ 
 นอกจากนั้น รัฐมนตรีในสาย “กปปส.” อาจจะต้องลุ้นหนัก เมื่อศาลนัดอ่านค าพิพากษาในข้อหากบฎกับแกน
น าชุด ใหญ่  39 คน  โดยมี  “ณัฏฐพล  ทีปสุ วรรณ” รมว .ศึกษาธิการ  “พุทธิพงษ์  ปุณณกันต์” รมว .ดิจิทั ล
ฯ และ “ถาวร เสนเนียม” รมช.คมนาคม รวมอยู่ด้วย ในวันที่ 24 ก.พ.นี้ จึงมีลุ้นว่าคดีที่ว่านี้จะเป็นเหตุให้ต้องหลุดจาก
ต าแหน่งหรือไม่ และจุดนี้อาจสบช่องให้มีการเดินเกมปรับ ครม.ได้ไม่ยาก 
 ทางด้านพรรค ปชป.สถานการณ์ภายในก็ไม่ดีไปกว่ากัน “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรี และรมว.
พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ยังถูกแรงต้านภายในอย่างหนัก เส้นทางข้างหน้าอาจไม่ราบรื่นสวยสดงดงาม เมื่อคนวง
ในระบุว่า “ผู้มากบารมีในพรรค” ดูจะไม่ปลื้มการท างานของเขา ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีที่ท าตัวห่างเหิน ไม่ค่อยดูแล ส.ส.ลูก
พรรคเท่าที่ควร 
 เห็นได้จากปฏิกิริยาของ ส.ส.ในสาย “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ทั้ง “พนิต วิกิตเศรษฐ์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ “อัน
วาร์ สาและ” ส.ส.ปัตตานี ที่ ลงมติงดออกเสียงให้ “จุรินทร์” ในศึกซักฟอก กรณีถูกกล่าวหาพัวพันทุจริตถุงมือยาง
หลายพันล้าน รวมถึง “อภิชัย เตชะอุบล” ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่อยู่ในกลุ่มไม่เอา “อภิสิทธิ์” ก็งดออกเสียงให้ “จุ
รินทร์” เช่นเดียวกัน 
 ไม่เฉพาะส.ส.ที่เปิดหน้าชัดเจน แต่ ส.ส.ปชป.ที่โหวตไว้วางใจ “จุรินทร์” ก็ใช่ว่าจะเห็นดีเห็นงามกับเขาก็หา
ไม ่หลายคนที่ยืนตรงข้ามหัวหน้าพรรค แต่จ าเป็นต้องโหวตให้เพราะต้องยึดตามมติพรรค 
 ความเป็นไปในพรรคหลักขั้วรัฐบาล “พปชร.” และ “ปชป.” นับว่าเข้มข้น เพราะมีแนวโน้มจะ“เปลี่ยนม้า
กลางศึก” โดยเฉพาะ ปชป.ที่ต้องเร่งกู้วิกฤติศรัทธา เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า แต่ดูเหมือนคนในพรรคกลับมองว่า “จุ
รินทร์” อาจไม่ตอบโจทย์ภารกิจใหญ่ที่ว่านี้ 
 ในโอกาสที่รัฐบาลก าลังจะครบรอบการท างาน 2 ปี สถานการณ์ของ “จุรินทร์” ถือว่าไม่สู้ดีนักเก้าอ้ีหัวหน้า
พรรคและรัฐมนตรีก าลังสั่นคลอน เผชิญช่วงเวลา“ขาลง”อย่างหนักหน่วง 
 ต่างจาก “ธรรมนัส” ที่เหมือนจะอยู่ในช่วงขาขึ้น สปอตไลท์ก าลังจับ และเจ้าตัวก็ลุ้นและซุ่มแต่งตัวรอขึ้น
แท่น “รัฐมนตรีว่าการ” คนต่อไป โดยเฉพาะเก้าอ้ี “รมว.ดิจิทัลฯ” ที่ว่ากันว่าเป็นโควตาเดิมของธรรมนัส 
ขณะที่ “สุชาติ ชมกลิ่น” รมว.แรงงาน อาจตกเป็นเป้าของ “ธรรมนัส” ที่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในต าแหน่งนี้
ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะไม่ปลื้มกับความเป็นไม้เบื่อไม้เมากับ “จับกัง2” หรือ “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” นั่นเอง  
 อุตสาหกรรม ในฐานะแกนน ากลุ่มสามมิตร เพ่ือประคองตัวให้มีเสียงโหวตไม่เป็นที่โหล่ ชนิดที่ใครก็คิดไม่ถึง ว่า
กันว่า มีการขอสนับสนุนข้ามพรรค ข้ามพวกกันเลยทีเดียว 
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ขณะที่พรรคภูมิใจไทย อีกพรรคร่วมรัฐบาลส าคัญ ถึงแม้รอบนี้ทั้ง “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกฯและ รมว.
สาธารณสุข หัวหน้าพรรค และศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เลขาธิการพรรคจะถูกลากข้ึนเวทีซักฟอก แต่ผู้มีบารมี
เหนือพรรค ก็มั่นใจว่าข้อกล่าวหาฝ่ายค้านไม่สามารถท าอะไรได้ และสถานการณ์ในพรรคก็ยังสงบราบรื่น จึงไม่มี
สัญญาณจะเปลี่ยนตัวผู้เล่น หรือแลกกระทรวงใดๆ ในพรรคร่วม 
 เพียงแต่มีปัญหาคาใจพรรคแกนน ารัฐบาลอย่าง พปชร.ที่คุมเสียง ส.ส.บางกลุ่มไม่ได้ จนท าให้คะแนนโหวต
ของ “ศักดิ์สยาม” ออกมาแบบผิดข้อตกลง จึงท าให้ต้องประท้วงกลับไปเพ่ือให้พปชร.แสดงความรับผิดชอบต่อเรื่อง
นี้ และก าราบลูกพรรคไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก 
 การอภิปรายไม่ไว้วางใจแม้ฝ่ายค้านจะสั่นคลอนเสถียรรัฐบาลไม่ได้ แต่สถานการณ์ที่อาจเป็นผลกระทบตามมา
คือคดีเก่าของ 3 รัฐมนตรี กปปส.ที่ว่า ขณะที่ฝ่ายค้านก็ลากจังหวะนี้ยื่นถอดถอนรัฐมนตรีต่อเนื่อง และหากมีการ
ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีแม้เพียงรายหนึ่งรายใดใน 10 ต าแหน่งที่ถูกซักฟอก นั่นก็หมายถึง“ผลงาน” ที่ฝ่ายค้านถือว่า
ประสบความส าเร็จแล้ว 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923786  
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21 กุมภาพันธ์ 2564 
ส่องปรากฏการณ์ กลุ่มดาวฤกษ์งดโหวต ‘ศักดิ์สยาม’-เทียบภูมิใจไทยงดโหวต ‘ประยุทธ์’ 
 

 

 
ควันหลงจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 9 รัฐมนตรี และผลการโหวตลงมติ เม่ือวันที่ 20 ก.พ.
2564 ที่ผ่านมา มีประเด็นที่เป็นปัญหาความไม่พอใจระหว่างพรรคเกิดขึ้นตามมา… 
 เป็นความไม่พอใจ ระหว่าง พรรคภูมิใจไทย กับ พรรคพลังประชารัฐ เมื่อผลการลงมติในส่วนของ  นายศักดิ์
สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนไว้วางใจเพียง 268 เสียง ไม่ไว้วางใจ 201 เสียง งด
ออกเสียง 12 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง จากจ านวนเสียงของฝ่ายรัฐบาลที่มีอยู่ทั้งหมด 275 เสียง 
 ในเวลาต่อมา น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แกนน ากลุ่มดาวฤกษ์ โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงว่าการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มดาวฤกษ์ ใช้สิทธิงดออกเสียงในการลงคะแนน 
ญัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลกับรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ด้วยเหตุผลว่า ตลอดการอภิปราย และการชี้แจง 4 วัน 
(16-19 ก.พ.) ที่ผ่านมา ไม่พบค าชี้แจงที่ชัดเจนเพียงพอ ในการตอบค าอภิปรายของพรรคฝ่ายค้าน และท าให้สังคมตั้งข้อ
กังขา ข้อสงสัยในสองประเด็นหลักที่ยังไม่ได้รับค าตอบที่ชัดเจน คือ เรื่องการเปลี่ยน เงื่อนไข ( tor) และการล้มการ
ประมูล โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และข้ออภิปรายเรื่องการไม่ปกป้องหรือเรียกคืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ใน
พ้ืนที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ทั้งสองประเด็นที่ยังไม่ได้รับค าตอบอย่างชัดเจน เป็นสองประเด็นที่สองรัฐวิสาหกิจในการก ากับ
ดูแลของ รมว.คมนาคม โดยตรง คือ รฟท.และ รฟม. 
 น.ส.วทันยา ระบุว่า ส.ส.ในกลุ่มดาวฤกษ์ ได้พยายามอย่างที่สุดในการปฏิบัติตามมติพรรค ด้วยการไม่
ลงคะแนนไม่ไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องปฏิบัติตามจิตวิญญาณความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยการงดออ
อกเสียง ส่วนผลที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการลงมติครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านใด ส.ส.ในกลุ่มทั้งหมด พร้อมน้อมรับสิ่งที่
จะเกิดขึน้ โดยถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนอย่างดีท่ีสุดแล้ว 
 ส าหรับ ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ มี 6 คน ประกอบด้วย 1. น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2. นายศิริพงษ์ 
รัสมี ส.ส.เขตหนองจอก 3. นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.เขตคลองเตย-วัฒนา 4. น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.เขตราช
เทวี-พญาไท-จตุจักร 5. น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง และ 6. น.ส.ธณิกานต์ พรพงษา
โรจน์ ส.ส.เขตดุสิต-บางซื่อ 
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หลังจากนั้นก็มีรายงานข่าวออกมาว่า แกนน าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้ประชุมหารือกันเป็นการเร่งด่วน เพราะ
ไม่พอใจที่คะแนนไว้วางใจของ นายศักดิ์สยาม ได้น้อยมาก โดยเฉพาะในส่วนการลงคะแนนของส.ส.พลังประชารัฐ ซึ่ง
แกนน าภูมิใจไทยมองว่า ส.ส.พรรคภูมิใจไทยโหวตให้ รมต.ของพรรคพลังประชารัฐ แต่พลังประชารัฐกลับคุมส.ส.ของ
ตัวเองไม่ได้  และมีการยกค าว่า “มารยาททางการเมือง” ขึ้นมาพูดถึง โดยทางพรรคภูมิใจไทย จะแสดงท่าที่ไปยังพรรค
พลังประชารัฐ ให้มีการตักเตือนส.ส.ของพรรคตัวเอง 
ล่าสุด ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ต่างพากันออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโจมตี "กลุ่มดาวฤกษ์" โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ 
ส.ส.ศรีสะเกษ ร่ายกลอน ว่า… 
“หลงตนว่ามีแสง        อยากส าแดงแสงของตน 
หวังฉายในสกล         เพราะเพียงตนหลงล าพอง 
ความจริงหนะหิวแสง    อยากจะแผลงฤทธิ์ทดลอง 
จุดตนจนหมดกล่อง     ยังเป็นรองแสงตะวัน 
อย่าคิดว่าส่องแสง      เพราะความแรงยังแพ้จันทร์ 
ฤกษ์-ไถท่ีส าคัญ        ฉายานั้น ใช่ตั้งเอง 
นาคีจึ่งมีพิษ             มดตัวนิดอย่าท าเก่ง 
แสงดับย่อมวังเวง       ท าตนเองอย่าโทษใคร” 
 โดย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์  ส.ส.อุทัยธานี โพสว่า “ดวงดาวก็ยังมีวันร่วงหล่นขออยู่เป็นตัวแทนประชาชนไม่
มุ่งเน้นเอาตัวเป็นใหญ่หวังเอาประโยชน์ตน” 
 ส่วน นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล โพสว่า “ทีเอ็งข้าไม่ว่า ทีข้าเล็งอย่าโวยนะ พ่ีดาว(เคาะ) #ลูกพ่ีใคร
ใครก็รัก” และ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง โพสต์ในท านองเดียวกัน พร้อมข้อความ “ฝากไว้ก่อนนะ เดี๋ยว
รู้เรื่อง”  
 จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับผลการโหวต “ไม่ไว้วางใจ” ในปี 2564 นี้ ท าให้หวนนึกถึง เมื่อครั้งมีการโหวต
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมร่วมระหว่างส.ส. และสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่   5 มิ.ย.2562 โดยตอนนั้น พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตนายกฯ จากพรรคพลังประชารัฐ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น “นายกฯ” 
 มีสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุม  747 คน ผลการโหวตลงมติ ปรากฏว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้คะแนน 500 เสียง 
เกินกึ่งหนึ่งจากสมาชิกทั้ง 2 สภา ท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับเลือกเป็นนายกฯ โดยในส่วนของ พรรคภูมิใจไทย ส.ส.
จ านวน 51 เสียง ต่างเทเสียงสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งหมด มีเพียง นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ 
กลับ “งดออกเสียง” อันเป็นการ “สวนทาง” กับมติของพรรคภูมิใจไทย ที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ
ปฏิกิริยาของแกนน าภูมิใจไทย ในวันที่ สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ งดออกเสียงให้ พล.อ.ประยุทธ์ 
 ภายหลังการลงคะแนนในวันดังกล่าว ได้เห็นภาพ นายสิริพงศ์ ถึงกับหลั่งน้ าตากลางห้องประชุม ซึ่งก็ท าให้ นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน และถึงกับสะอึกไปเลย 
 โทษผู้ใหญ่ในพรรค และชี้แจงว่า เพราะตนได้รับปากกับประชาชนในพ้ืนที่ว่าจะเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกุล 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกฯ เพียงคนเดียว ผิดจากนี้เป็นใครตนก็เลือกไม่ได้ 
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ดังนั้น เมื่อสัญญาแล้วก็ต้องท าตามสัญญา ซึ่งพรรคก็ได้ให้ค าแนะน าหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม ทางออกของแต่
ละคนนั้นมีแตกต่างกัน ส าหรับตนหาทางออกอ่ืนไม่ได้นอกจากท าตามสัญญาที่พูดเอาไว้ ตนเคารพประชาชนและตัวเอง 
จึงได้งดออกเสียง ผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดกับผู้ใหญ่อย่างไรบ้าง 
 นายสิริพงศ์ กล่าวว่า จริงๆ พรรคมีความพยายามหาทางออกให้กับประเทศ เราพยายามอย่างจริงจังที่จะเป็น
ขั้วที่สามให้ได้ แต่เมื่อมันไม่เกิด ความเห็นก็แตกต่างหลากหลาย ผู้ใหญ่จึงให้เหตุผลว่า การจะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ คือการท านโยบายให้เป็นความจริงขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งทุกพรรคก็ให้ค ามั่นสัญญาแบบนี้
กับประชาชน และต้องรักษาให้ได้เช่นเดียวกัน 
 ส่วนการท างานกับ พล.อ.ประยุทธ์ จะท างานร่วมกันได้หรือไม่ นายสิริพงศ์ ตอบว่า  ไม่เกี่ยวกัน และเชื่อว่าไม่มี
ปัญหา เพราะสิ่งที่ตนท านั้นไม่ได้เกิดจากความรักหรือความเกลียดในตัวท่าน แต่ท าเพราะตนได้สัญญากับประชาชนไว้ 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ส.ส.ที่ต้องท าตามหน้าที่ อันไหนถูกตนก็ท า เพราะเป็นคนรักษาค าพูดก็เท่านั้นเอง ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน 
ขณะที่การท างานภายในพรรคหลังจากนี้ก็คงคิดหนัก แต่เมื่อท าไปแล้วสิ่งที่ท าได้อย่างเดียวคือการยืดอก และรอรับผลที่จะ
เกิดขึ้น เมื่อถามว่า รู้สึกอึดอัดกับการท าหน้าที่กับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ 
 นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ไม่ เพราะตนรักพรรคภูมิใจไทย แต่ตนรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่มีความขัดแย้งกันในสังคมไทย
มากกว่า ยืนยันว่ายังอยู่กับพรรค ไม่มีความคิดที่จะย้ายไปไหน ส าหรับกรณีที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็น  “งูเห่า” ของ
พรรคนั้น นายสิริพงศ์ ตอบว่า แล้วแต่คนจะคิด แต่เรารู้อยู่ว่าท าเพราะอะไร ท าเพ่ืออะไร และท าด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
เพราะตนไม่มีความจ าเป็นต้องไปรับเงินใคร                                     
 ภายหลัง นายสิริพงศ์ แหกมติพรรค ทางแกนน าภูมิใจไทย ก็ท าท่าทีขึงขังตั้งคณะกรรมการในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของพรรค ขึ้นมาสอบเพ่ือจะเอาผิดกับ นายสิริพงศ์ กรณีโหวตสวนมติพรรคในการเลือกนายกฯ 
โดยเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2562 นายศักดิ์สยาม ออกแถลงข่าวเอง พูดถึงการตั้งคณะกรรมการในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของพรรค เพ่ือด าเนินการสอบสวน นายสิริพงศ์ เป็นอ านาจของคณะกรรมการสอบสวนที่จะพิจารณาเรื่อง
บทลงโทษ หากมีความผิดจะมีโทษตั้งแต่ ว่ากล่าว ตักเตือน ภาคทัณฑ์ และขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค คาดว่าภายใน 
1 สัปดาห์จะทราบความชัดเจนเกี่ยวกับผลการสอบสวน 
แต่หลังจากนั้น ก็ไม่รู้ว่า พรรคภูมิใจไทย มีการลงโทษอะไรกับ นายสิรพงศ์ หรือไม?่... 
 รู้แต่ว่า ปัจจุบัน นายสิริพงศ์ ก็ยังอยู่ดีมีสุขกับ พรรคภูมิใจไทย แถม “ตบรางวัล” มีต าแหน่งเป็น ประธาน
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการท าธุรกรรมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 จากกรณีของ นายสิริพงศ์ ไปดู กรณีของ 2 พ่ีน้องตระกูล “ปริศนานันทกุล” ที่สร้างวีรกรรมโหวตสวนมติ “วิป
รัฐบาล” 
 โดยเมื่อวันที่ 27 ก.พ.263 ในการลงมติขอปิดอภิปรายในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่ง
ฝ่ายค้านได้ประท้วงด้วยการเดินออกจากห้องประชุม และไม่ได้ร่วมลงมติในครั้งนั้น ท าให้ผลการลงมติให้ปิดอภิปรายมี
จ านวน 251 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง เสียงที่ไม่ลงคะแนน คือ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล และ นายภราดร ปริศนา
นันทกุล จากพรรคภูมิใจไทย อันเป็นการไม่ท าตามมติวิปรัฐบาล 
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 มีรายงานว่า หลังการลงมติดังกล่าว พรรคภูมิใจไทย ได้ตักเตือน ส.ส. ที่ฝืนมติวิปรัฐบาลให้ปฏิบัติตาม แต่การ
ลงมติถือเป็นเอกสิทธิ์ ส.ส. 
 จากเหตุการณ์ ส.ส.ภูมิใจไทย “งดออกเสียง” ในการโหวตให้ พล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นเป็นนายกฯ และ 2 ส.ส.ภูมิใจ
ไทย ตระกูล “ปริศนานันทกุล” ฝ่าฝืนมติวิปรัฐบาล ในศึกซักฟอก ปี 2563 
 จนมาถึงกรณีของ “กลุ่มดาวฤกษ์” และอีก 1 ส.ส.ของพลังประชารัฐ ที่ “งดออกเสียง” ให้กับ นายศักดิ์สยาม 
ในศึกซักฟอก 2564 ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน!!... 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923763  
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923763
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วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
บทเรียน กดดัน “กลุ่ม 4 กุมาร” ยุทธการ แทงหลัง “2 รัฐมนตรี” 
 

 
 
ยากเป็นอย่างยิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.อประวิตร วงษ์สุวรรณ จะหลีกเลี่ยงการปรับ ครม.ออกไป
ได้ 
 แม้ว่าทั้ง 10 รัฐมนตรีจะได้รับความไว้วางใจสูงกว่าไม่ไว้วางใจ กระนั้น หากติดตาม”ปฏิกิริยา”อันเกิดขึ้น
ภายในของแต่ละพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็นพรรค ภูมิใจไทย ไม่ว่าจะเป็นพรรค
ประชาธิปัตย์ ก็จะสัมผัสได้ใน”ความหงุดหงิด” และปะทุแห่ง”อารมณ์”ที่ส าแดงออกมา ไม่เพียงแต่เป็นความหงุดหงิด
ของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เมื่อปรากฏอย่างเด่นชัดว่ามีอย่างน้อย 3 ส.ส.ที่แสดงความไม่ไว้วางใจต่อตน หากแต่เสียง
ค ารามจากพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันความไม่พอใจต่อ ส.ส.อย่างน้อย 6 คนของพรรคพลังประชารัฐที่ประกาศความเป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย ยังคะแนนของ 2 รัฐมนตรีแห่งพรรคพลังประชารัฐที่ยิ่งสืบสาวยิ่งพบเบาะแสของ
ปฏิบัติการ”แทงข้างหลัง”กันเองอย่างเห็นๆกันอยู่ 
 ต้องยอมรับว่า บรรดา”มือปืนรับจ้าง”ที่อยู่ในเครือข่ายปฏิบัติการ IO ยังเน้นอยู่ที่คดีความที่ นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจและเครือญาติต้องประสบอย่างต่อเนื่อง กระนั้น ความอ้ือฉาวจากอภิปรายทั่วไปของฝ่ายค้านและการ
ลงคะแนนของ”คนกันเอง”ในรัฐบาลก็อึกทึกครึกโครม อึกทึกครึกโครมถึงขั้นระบุออกมาว่ามีอย่างน้อย 3 “รัฐมนตรี
ช่วยว่าการ”ของพรรคพลังประชารัฐเปิดปฏิบัติการ”แทงข้างหลัง”ต่ออย่างน้อย 2 รัฐมนตรีว่าการอย่างไม่ปิดบังอ าพราง 
ตรวจสอบจากคะแนนไว้วางใจของ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ ที่ได้มาเพียง 258 ตรวจสอบจากคะแนนไว้วางใจของ นาย
สุชาติ ชมกลิ่น ที่ได้มาเพียง 263 ก็ต้องร้องอ๋อ เพราะท้ังหมดนี้เป็น”ปฏิกิริยา”จาก”คนกันเอง”ในรัฐบาลทั้งสิ้น และคน
กันเองทั้งหมดนั้นก็มิได้อ่ืนไกลหากแต่เป็น”รัฐมนตรีช่วยว่าการ”ในสังกัดพรรคพลังประชารัฐ 
 ตอนที่มีการเคลื่อนไหวเพ่ือกดดัน “กลุ่ม 4 กุมาร” ก็มิได้มาจากภายนอก ตรงกันข้าม เป็นการเคลื่อนไหวจาก
บรรดา ส.ส.ที่เคยอยู่รอบข้าง”กลุ่ม 4 กุมาร”มาก่อน ปฏิบัติการ “แทงข้างหลัง” ต่อ”กลุ่ม 4 กุมาร”เป็นอย่างไร 
ปฏิบัติการ “แทงข้างหลัง” ต่อ “2 รัฐมนตรีว่าการ”ก็เป็นอย่างนั้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_402915  
  

https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_402915
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8E%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg
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วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
เส้นทางการต่อสู้ เยาวชน และพรรคการเมือง อุปสรรค และปัญหา  
 

 
  
เส้นทางการต่อสู้ เยาวชน และพรรคการเมือง อุปสรรค และปัญหา 
 ไม่ว่าการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยมี
เป้าใหญ่อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น 1 วิธีการของการต่อสู้ในทาง “การเมือง” ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของ 
“เยาวชนปลดแอก” ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 กระทั่งพัฒนาเป็น “คณะราษฎร 2563” ใน
เดือนตุลาคม  เป็น 1 วิธีการของการต่อสู้ในทาง “การเมือง” หากมองจากเส้นทางแห่งการเคลื่อนไหว เส้นทางแห่งการ
ด าเนินการ เหมือนกับวิธีการของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีอุปสรรคและปัญหาไม่มากนัก  ตรงกันข้าม วิธีการของ 
“เยาวชน” กลับมาด้วย “ปัญหา” ไม่เพียงแต่จะมีการสนธิก าลังพลทั้ง “นครบาล” และ “ตชด.” เข้ามาเป็นจ านวน
มากมายหลายกองร้อย หากแต่ยังมีการจับกุมและด าเนินคดีเป็นจ านวนนับร้อย  เหมือนกับวิธีการในทาง “รัฐสภา” จะ
ราบรื่นและเรียบร้อยมากกว่า  
บทเรียน ไทยรักไทย บทเรียน พลังประชาชน 
 ถามว่า นายทักษิณ ชินวัตร จัดตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นมาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 มีเป้าหมายอะไรในทาง
การเมือง ตอบได้เลยว่าเพ่ือต้องการเข้าไปเป็น “นายกรัฐมนตรี” การเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2544 พรรคไทยรักไทย
ประสบความส าเร็จ ส่งให้นายทักษิณ ชินวัตร ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ บริหารประเทศสร้าง
คะแนนและความนิยมเป็นอย่างสูง รูปธรรมก็คือ เมื่อผ่านการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ก็ได้ชัยชนะอย่างถล่ม
ทลายได้รับเลือกเข้ามา 377 จากจ านวนทั้งสิ้น 500 แต่แล้วก็ถูกรัฐประหารในเดือนกันยายน 2549 พรรคไทยรักไทยถูก
ยุบในเดือนพฤษภาคม 2550 แม้จะมีความพยายามจัดตั้งพรรคพลังประชาชนและได้ชัยชนะในการเลือกตั้งในเดือนธันวาคม 
2550 แต่ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ก็ถูกยุบ 
จาก ไทยรักไทย ถึง อนาคตใหม่ 
 มองผ่านพรรคเพ่ือไทยไปยังพรรคพลังประชาชน ไปยังพรรคไทยรักไทย ก็จะเห็นบทเรียนอันเจ็บปวดมาแล้วไม่
ว่าจะจากรัฐประหาร 2 ครั้ง 

 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA-2114.jpg
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1 รัฐประหารเดือนกันยายน 2549 และ 1 รัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 แม้จะมีบทเรียนอันน่าเจ็บปวด
จากพรรคไทยรักไทย จากพรรคพลังประชาชน กระนั้น ก็ยังมีความต่อเนื่องในการต่อสู้ผ่านพรรคเพ่ือไทย   
ในการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 ก็ปรากฏพรรคอนาคตใหม่ขึ้น พรรคอนาคตใหม่ที่มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็น
หัวหน้า มีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นเลขาธิการ มี น.ส.พรรณิการ์ วานิช เป็นโฆษก ได้รับเลือกตั้งอย่างเหนือความ
คาดหมายเป็นอันดับ 3 แต่ผลก็คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสภา และผลก็คือ มีการ
เคลื่อนไหวด้อยค่าพรรคอนาคตใหม่ และในที่สุดก็มีการยุบพรรคอนาคตใหม่เช่นเดียวกับพรรคไทยรักไทย พรรคพลัง
ประชาชน 
จาก เยาวชนปลดแอก มายัง พรรคการเมือง 
  จากกรณีของพรรคไทยรักไทย จากกรณีของพรรคพลังประชาชน จากกรณีของพรรคอนาคตใหม่ เด่นชัดอย่าง
ยิ่งว่าการต่อสู้ผ่านพรรคการเมืองมากด้วยความสลับซับซ้อน มีโอกาสถูก “ด้อยค่า” มีโอกาสถูก “ท าลาย” จากกรณี
ของ “เยาวชนปลดแอก” เมื่อเดือนกรกฎาคม กระทั่งยกระดับและพัฒนาขึ้นมาเป็น “คณะราษฎร 2563” ก็ใช่ว่าจะ
ราบรื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขาอันสดสวย สะท้อนให้เห็นว่า ทุกแนวทางการเคลื่อนไหว ทุกแนวทางการต่อสู้ ล้วนต้อง
ผ่านการปะทะ ล้วนต้องผ่านการขัดแย้ง เพราะว่านี่คือการเคลื่อนไหว เพราะว่านี่คือการต่อสู้  เพียงแต่ว่าคนที่
เคลื่อนไหวผ่านพรรคการเมืองจะสรุปบทเรียนของตนอย่างไร เพียงแต่ว่าคนที่เคลื่อนไหวบนท้องถนนจะสรุปบทเรียน
ของตนอย่างไร เป็นการสรุปบทเรียนเพ่ือท าความเข้าใจต่อสภาพความเป็นจริง 
สัจธรรม การต่อสู้ สัจธรรม การเคลื่อนไหว 
  หากมองจากพรรคไทยรักไทย ผ่านพรรคพลังประชาชน ผ่านพรรคเพ่ือไทย ผ่านพรรคอนาคตใหม่ ผ่านพรรค
ก้าวไกล มายังการเคลื่อนไหวของเยาวชน ย่อมสัมผัสได้ในสัจธรรมแห่งการเคลื่อนไหว การต่อสู้ สัมผัสได้ในชัยชนะอย่าง
ต่อเนื่องของพรรคไทยรักไทย สัมผัสได้ในชัยชนะของพรรคพลังประชาชน สัมผัสได้ในชัยชนะของพรรคเพ่ือไทย สัมผัส
ได้ในชัยชนะของพรรคอนาคตใหม่ ขณะเดียวกัน หลังจากได้ชัยชนะก็ประสบกับการต่อต้านและความพยายามที่จะบด
ขยี้และท าลายในหลากหลายวิธีการ หนทางของพรรคการเมืองเป็นเช่นนี้ หนทางของเยาวชนก็เป็นเช่นนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_401531  
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_401531
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วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
เปิดกลยุทธ์เหนียว ของ 3 ป. กลางศึกใกล้ ‘พี่ป้อม-พี่ป๊อก-น้องตู่’ ไปป-์เนื้อ คอนเน็กชั่น 3 เสือพ่นควัน และแก๊งวัน
เสาร์  
 

 
  
เปิดกลยุทธ์เหนียว ของ 3 ป. กลางศึกใกล้ ‘พี่ป้อม-พี่ป๊อก-น้องตู่ ’ ไปป์-เนื้อ คอนเน็กชั่น 3 เสือพ่นควัน  
และแก๊งวันเสาร์ 
  ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา พ่ีน้อง 3 ป. “ป้อม-ป๊อก-ประยุทธ์” ตกเป็นเป้าหมายใหญ่ในสภา ใน
ฐานะที่เป็นแผงอ านาจ เป็นคีย์แมนรัฐบาล แต่สามพ่ีน้องก็ดูจะไม่สะทกสะท้าน เพราะมั่นใจในคะแนนเสียงของ
ฝ่ายรัฐบาล เพราะการเดินเกมการเมืองของบิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พ่ีใหญ่ ในฐานะผู้จัดการรัฐบาล  
 พล.อ.ประวิตรเอ่ยปากว่า การที่ต้องมาเล่นการเมืองและมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นการตกกระได
พลอยโจน เพราะ “ป๊อกกับตู่” เชียร์อย่างเดียวเลย เริ่มตั้งแต่ให้รับต าแหน่ง รมว.กลาโหม ในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์
ตั้งแต่ปี 2551 เพราะพ่ีน้อง 3 ป.มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรค ปชป.ในเวลานั้น 
และกลับมาเป็น รมว.กลาโหม และอยู่ยาวจนมาถึงวันนี้ โดย 5 ปีเป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมในยุครัฐบาล 
คสช.หลังการยึดอ านาจ ที่น าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในนามหัวหน้า คสช. ที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีเอง  
และเมื่อเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ และก็ควบ รมว.กลาโหมเอง และคุมต ารวจเอง โดยให้ 
พล.อ.ประวิตรเป็นรองนายกฯ เก้าอ้ีเดียว 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้ พล.อ.ประวิตรไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ หลังจากที่เป็นผู้มีส่วนส าคัญอยู่เบื้องหลังการตั้ง
พรรค และการดูดนักการเมืองเข้าพรรคและท าหน้าที่เป็นแม่ทัพใหญ่ คุมศึกการเมืองอย่างเต็มตัวในการท าให้รัฐบาลที่มี
เสียงปริ่มน้ า มีเสถียรภาพที่มั่นคง ทั้งด้วยการดูด ส.ส.จากพรรคอ่ืนเข้าพรรคพลังประชารัฐ และการเลี้ยง ส.ส.ที่เป็นงูเห่า
ไว้ในพรรคฝ่ายค้าน จนท าให้ พล.อ.ประยุทธ์กลายเป็นรัฐบาลที่มีความมั่นคง เ ป็ นที่ รู้ กั น ดี ว่ า  พล . อ . ป ร ะวิ ต ร มี
ความส าคัญต่อ พล.อ.ประยุทธ์อย่างมาก ตราบใดที่ พล.อ.ประยุทธ์ยังคงต้องอยู่ในการเมือง พล.อ.ประวิตรก็ยังไปไหน
ไม่ได้ “ผมก็อยากจะพัก เพราะเดินก็ไม่ไหวแล้ว แต่ถ้านายกฯ ยังอยู่ แล้วเขาอยากให้ผมช่วย ผมก็ช่วย อยู่ที่ ‘ตู่’ อยู่ที่
เขา” พล.อ.ประวิตรกล่าว แต่ไม่คิดกลับไปเป็น รมว.กลาโหมแล้ว เหตุผลไม่ใช่โดน พล.อ.ประยุทธ์ยึดอ านาจ แต่เพราะ
ตนเองเดินแย็กๆๆๆ อยู่คนเดียว ท่ามกลางนายทหารที่สวมเครื่องแบบเดินกันอย่างสง่างาม “มันน่าเกลียด” จึงไม่คิด
กลับไปเป็น รมว.กลาโหมอีก ยืนยันว่า สมองท างานได้ 100% แต่ร่างกายแค่ 50-60%  

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D-3%E0%B8%9B.jpg
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 การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รมต.ครั้งนี้สะท้อนฝีไม้ลายมือของ พล.อ.ประวิตรในทางการเมือง ทั้งการรู้ข้อสอบ
ก่อน จนมีข่าวว่ามี ส.ส.ฝ่ายค้านจงใจท าข้อสอบรั่วให้รัฐบาลรู้ และเตรียมการชี้แจงได้ และกระแสข่าวการ “แจกกล้วย” 
ทั้งในบรรดางูเห่า และในพรรคพลังประชารัฐเอง หลังจากมีข่าววุ่นๆ การโหวตให้กับ รมต.ที่โดนอภิปรายบางคน ที่อาจ
ได้คะแนนโหวตน้อยกว่าคนอ่ืน ที่ถูกมองว่าเป็นปฏิกิริยาภายในพรรค ที่หวังท าให้หัวหน้าป้อมและแกนน าพรรคสนใจ 
ส.ส.ในพรรคด้วย เพราะท่ีผ่านมาใส่ใจแต่เสียงของฝ่ายค้าน จนเกิดข่าวการแจกกล้วย 
 แต่ที่สะท้อนว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองแทรกอยู่คือ การที่ พล.อ.ประยุทธ์เปรยในที่ประชุม ครม.ว่า ขอ
อย่าให้มีปัญหาภายในซึ่งกันและกัน และให้ท าทั้งการบ้านและการเมือง การเมืองคือดูแลประชาชนให้ดี  “ผมจะ
พิจารณาเป็นรายพรรคไป ถ้ามีปัญหา” ค าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ที่ท าให้เกิดกระแสข่าวการปรับ ครม. สอดรับกับความ
เคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐที่เริ่มขยับในการเลื่อยเก้าอ้ีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค ที่เป็น รมว.
ศึกษาธิการ แม้ว่าก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์จะยืนยันว่ายังไม่เคยคิดเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีก็ตาม  
 ส่วน พล.อ.ประวิตรก็ยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวมีเอกภาพ ตราบใดที่ผมยังอยู่ แต่กระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวในสภา อภิปรายตอบโต้ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ว่า  “ผม
เป็นนายกฯ ที่ใช้ไม่ได้ ล้มเหลว แต่ให้ไปดูคนใกล้ๆ ตัว หลายคนจะขอย้ายมาอยู่กับผม ไปหาให้เจอแล้วกัน เพราะฉะนั้น 
ไม่ต้องมาหรอก” อันท าให้เกิดกระแสข่าวลือถึงพลังดูดภาค 2 ของ พล.อ.ประวิตร ต่อการย้ายพรรคของ ส.ส.พรรคเพ่ือ
ไทย 
 แม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์จะลดกระแสด้วยการระบุแค่ว่า เห็นเขาพูดๆ กัน การเมืองก็ยังงี้ละ แต่ถือเป็นชั้นเชิงทาง
การเมืองในการทิ้งระเบิดใส่พรรคเพ่ือไทยให้เกิดหวาดระแวงกันเองว่าใครกลายเป็นงูเห่า เหล่านี้ล้วนสะท้อนกลยุทธ์ทาง
การเมืองของ พล.อ.ประวิตร ที่แม้จะเป็นนายทหารเก่า วัย 76 แต่ทว่าก็อยู่ในแวดวงการเมืองมายาวนานหลายปี คบหา
นักการเมืองหลายพรรค หลายขั้ว และยิ่งเม่ือมาก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ ที่ดูดนักการเมืองมาจากหลายพรรค หลายมุ้ง 
รวมถึงพรรคเพื่อไทย ก็ท าให้สามารถเลี้ยงงูเห่าไว้ในพรรคอื่นได้ 
โดยเฉพาะสายสัมพันธ์เดิมของ พล.อ.ประวิตรกับนักการเมืองในขั้วของชินวัตร  เพราะต้องยอมรับว่าสมัยก่อน พล.อ.
ประวิตรก็ใกล้ชิดสนิทสนมกับอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร และโดยเฉพาะคุณหญิงอ้อ พจมาน ดามาพงศ์ และกลายเป็น
คนคุ้นเคยขาประจ าของบ้านจันทร์ส่องหล้า จึงท าให้สามารถดูดนักการเมืองอดีตพรรคไทยรักไทยและเพ่ือไทยมาอยู่
พรรคพลังประชารัฐได้หลายคน และยังมีงูเห่าอีกหลายตัว  ไม่เช่นนั้น อดีตนายกฯ ทักษิณคงไม่ถึงขั้นต้องเด้งบิ๊กตุ้ย 
พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ญาติผู้พ่ี จาก ผบ.ทบ.ไปแขวนเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพ่ือเปิดทางให้ พล.อ.ประวิตร ผู้ช่วย 
ผบ.ทบ.ในเวลานั้นขึ้นเป็น ผบ.ทบ.ในปีสุดท้ายก่อนเกษียณอย่างฮือฮา และส่งผลให้ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ชัยสิทธิ์ 
ไม่มองหน้ากัน 
  นอกจากความสนิทสนมใกล้ชิดร่วมเป็นร่วมตายกันมาตั้งแต่เป็นทหารเสือราชินี อยู่กรมทหารราบที่ 21 รักษา
พระองค์ (ร.21 รอ.) ชลบุรีด้วยกันมา กินนอนบ้านหลังเดียวกันมาตั้งแต่เป็นนายทหารยศร้อยเอก ร้อยโท จนท าให้สาย
สัมพันธ์พี่น้อง 3 ป.แนบแน่นลึกซ้ึง จนกลายเป็นขั้วอ านาจใหญ่ในประเทศไทยที่ครองอ านาจยาวนานกว่า 10 ปีแล้ว จน
รู้นิสัยใจคอกัน โดยเฉพาะเวลาพี่ป้อมโกรธ ไม่พอใจ น้อยใจ ก็จะแสดงออกให้น้องๆ ถามไถ่งอนง้อเลย  
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แม้ พล.อ.ประวิตรจะเคยยืนยันว่าไม่ใช่เป็นคนขี้งอนหรือขี้น้อยใจก็ตาม  ข้อตกลงของพ่ีน้องในการท างาน
ร่วมกันคือ มีอะไรต้องคุยกันทุกเรื่อง ไม่เก็บ ไม่เงียบ พล.อ.ประวิตรจึงพูดได้เต็มปากว่าในพ่ีน้อง 3 ป. เรื่องความเห็นไม่
ตรงกันมีอยู่บ้าง เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ได้เป็นความขัดแย้งถึงขั้นทะเลาะกัน 
 “เรื่องทะเลาะไม่มี แต่เรื่องความเห็นไม่ตรงกัน ก็เป็นเรื่องของความเห็น จนเดี๋ยวนี้ก็มีนะ ที่ความเห็นไม่ตรงกัน 
แต่มันไม่มีปัญหา ไม่ได้เอาอารมณ์มาเกี่ยวข้อง ต้องใช้เหตุผลที่จะคุยกัน” พล.อ.ประวิตรระบุ 
 น้อยใจอะไร เราก็รู้ตัวว่า ขณะนี้เราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเขา ท างานกันคนละแบบ เขาเป็นผู้บังคับบัญชา เขามี
อ านาจสั่งการจะเอายังไง ก็เขาเป็นผู้รับผิดชอบ เราเป็นผู้ปฏิบัติ” “เพราะฉะนั้น ไม่มีอะไรหรอก ไม่มีงอน ไม่มีทะเลาะ
กัน กับป๊อกก็ไม่มี” 
 แม้วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งนานถึง 7 ปีแล้ว เป็นผู้น ารัฐบาล แต่ก็ยังเป็นน้องเล็ก
ของ พล.อ.ประวิตรอยู่วันยังค่ า ในวันหยุดวันว่าง พล.อ.ประยุทธ์ก็จะเข้าบ้านป่ารอยต่อฯ หรือมูลนิธิป่ารอยต่อฯ ที่อยู่
ใกล้ๆ กับบ้านของตนเองในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 รอ.) เพื่อพบปะพูดคุย กินข้าว กินก๋วยเตี๋ยว
เนื้อ ที่เป็นของโปรดเหมือนกันมาตั้งแต่เป็นนายทหารเด็กๆ 
 เมื่อก่อนเคยชักชวนกันไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านอร่อยเสมอๆ แต่พอเป็นบิ๊กกันแล้วก็จะเรียกร้านมาออกร้านที่
บ้านป่ารอยต่อฯ และบ่อยครั้งที่พ่ีป้อมให้เรียกน้องตู่มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกัน นั่นเป็นการส่งสัญญาณว่า มีเรื่องจะคุย
แบบเห็นหน้า ไม่อยากคุยผ่านโทรศัพท์ เมื่อใดที่ 3 พ่ีน้องพบเจอกันที่บ้านป่ารอยต่อฯ ควันก็จะคละคลุ้ง เพราะทั้ง 3 ป.
จะกลายเป็นเสือพ่นควันในวงสนทนาที่ออกรสชาติ ไม่ใช่แค่ท่ีบ้านป่ารอยต่อฯ เท่านั้น แต่บางครั้งที่ท าเนียบรัฐบาล โดย
เฉพาะที่ตึกภักดีบดินทร์ เมื่อทั้ง 3 พ่ีน้องมาประชุมร่วมกันเสร็จแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ก็มักจะดึงมือพ่ีป้อม พ่ีป๊อก เข้าห้อง
รับรอง ปิดประตูพูดคุย พร้อมกับสูบไปป์พ่นควันฉุย คุยเรื่องต่างๆ กันด้วย 
 นอกจากชอบกินเนื้อเหมือนกันแล้ว ทั้งสามพ่ีน้องยังชอบสูบไปป์เหมือนกันด้วย เฉกเช่นนายทหารรุ่นเก่าๆ ที่ก็
สูบไปป์ แต่จะไม่สูบไปป์ออกสื่อ เพราะหากก าลังสูบอยู่แล้วเจอสื่อแบบไม่ตั้งตัว ก็จะรีบเก็บไปป์  เมื่อก่อนพ่ีน้องยังเล่น
กอล์ฟด้วยกันบ้าง แต่มาตอนนี้ ด้วยความที่ พล.อ.ประวิตรขาไม่ดีแล้ว จึงไม่ได้เล่นกอล์ฟ แต่อาศัยออกก าลังกายด้วย
การว่ายน้ าและเดินในน้ าทุกวันเท่านั้น จึงไม่ได้ร่วมวงร่วมก๊วนกอล์ฟกับ พล.อ.ประยุทธ์  แต่ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตรก็
มักจะเล่นกับเพ่ือนร่วมรุ่นเตรียมทหาร 6 ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ก็เล่นกอล์ฟกับเพ่ือนเตรียมทหารรุ่น 12 ที่ก็ล้วนเป็นอดีต
รัฐมนตรีในรัฐบาล คสช. บางคนก็เป็นองคมนตรีแล้ว 
  ที่ส าคัญคือ ทุกๆ วันเสาร์ พล.อ.ประวิตรในฐานะประธานเตรียมทหารรุ่น 6 จะมีนัดกินข้าวกับเพ่ือนๆ ราว 20 
คน เพราะทุกๆ วันเสาร์ถือว่าเป็นวันรีแลกซ์ พักผ่อนกับเพ่ือนๆ เพราะวันอาทิตย์จะเป็นวันครอบครัว ที่ พล.อ.ประวิตร
จะพักผ่อนที่บ้านปิยะมิตรย่านมีนบุรี จากเดิมที่สมัยก่อนที่มารดายังมีชีวิตอยู่ ก็จะไปบ้านที่ลาดพร้าว  วันเสาร์จะเป็น
วันที่ พล.อ.ประวิตรนัดเพ่ือนไปกินข้าว หาอาหารอร่อยกิน เปลี่ยนร้านไปเรื่อย ได้สูบไปป์พ่นควันฉุย หัวเราะเริงร่าในหมู่
เพ่ือนมิตรสหาย ให้ร าลึกถึงวัน “ฝนแรก” ที่ฝนตกหนักในวันเปิดเรียน จนกลายเป็นชื่อรุ่น ฝนแรก บางครั้งในวงพ่ีๆ 
เตรียมทหารรุ่น 6 ของพ่ีป้อม พล.อ.ประยุทธ์ก็มาร่วมแจมด้วย เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ และจะได้คุยเรื่องต่างๆ กันด้วย 
เช่นเมื่อล่าสุด ก่อนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังจากพ่ีๆ ตท.6 เล่นกอล์ฟกันเสร็จแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ที่ไปตีกอล์ฟมาก็
แวะมาหา พล.อ.ประวิตร มานั่งพ่นควันกับพ่ีใหญ่ คุยกันอย่างออกรสชาติ อย่างอารมณ์ดี ไม่มีแววกังวล  เรียกได้ว่าสาย
สัมพันธ์พี่น้อง 3 ป.ยังเหนียวแน่น ท่ามกลางศึกนอกจากฝ่ายค้าน และกลุ่มม็อบ 
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 รวมทั้งปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่มีเรื่องราวของแถมอันเป็นผลจาก
การที่ พล.อ.ประวิตรส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมชิง ส.ส.นครศรีธรรมราช จนท าให้แกนน าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาสะกิด
เรื่องมารยาททางการเมือง ที่ส่งผลให้บรรยากาศในพรรคร่วมรัฐบาลไม่สู้ดีนัก  แต่ พล.อ.ประวิตรก็ดูมีความมั่นใจเต็ม
เปี่ยมในการดูแลพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาล ในฐานะผู้จัดการรัฐบาลตัวจริง เพราะนอกจากจะมีมือท างาน
ที่เป็นทหารเก่าดูแลงานต่างๆ ให้แล้ว ยังมีทหารที่ไว้วางใจท างานการเมืองเป็นเกมการเมืองให้ด้วยอีกแรง โดยหลายคน
เป็นวุฒิสมาชิก ทั้งที่เป็นเพ่ือนร่วมรุ่นเตรียมทหาร 6 ของ พล.อ.ประวิตรเอง และเพ่ือนร่วมรุ่นเตรียมทหาร 12 ของ 
พล.อ.ประยุทธ์ 
 ส่วนฝ่ายการเมืองก็มีทั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ที่เป็นรองหัวหน้าพรรค พปชร. และ อ.แหม่ม 
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และเหรัญญิกพรรค และนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิป ที่มีหน้าที่ในการเจรจา
ต่อรองทั้งในพรรคและนอกพรรค จนได้รับฉายาว่าเกี่ยวข้องกับการดูแลสวนกล้วย จน ร.อ.ธรรมนัส ถูกกล่าวหาว่าเป็น
คนแจกกล้วยหลังการเจรจาต่อรอง ส่วน อ.นฤมลเป็นคนคุมกล้วย และ พล.อ.ประวิตรเป็นเจ้าของสวนกล้วย แต่ที่แน่ๆ 
ระยะหลังที่บ้านป่ารอยต่อฯ เป็นเซฟเฮาส์ที่ พล.อ.ประวิตรใช้เป็นที่ท างานการเมือง ทั้งของในพรรคและนอกพรรค จึงมี 
อ.นฤมลเป็นแขกประจ าในการช่วย พล.อ.ประวิตรติดต่อประสานงาน  อ.นฤมลไม่ใช่แค่เป็นคนคุมกล้วยเท่านั้น แต่ 
พล.อ.ประวิตรยังมอบหมายให้ดูแลด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ให้ด้วยในฐานะที่เคยเป็นโฆษกรัฐบาล  จนเกิดความ
เคลื่อนไหวในการเปิดเพจ Facebook พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อย่างเป็นทางการขึ้นมา  
 แม้ว่า พล.อ.ประวิตรจะออกตัวว่าตนเองไม่ได้ท าก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นของ พล.อ.ประวิตร และ
คาดว่าจะเป็น อ.นฤมลที่ช่วยดูแล นอกจากนั้น ยังมี “สาวอ้น” ทิพานัน สิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.ของพรรค ที่ 
พล.อ.ประวิตรเคยพิจารณาจะให้เป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/special-report/article_401880  
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วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 07:26 น. 
เกมแก้รัฐธรรมนูญระทึก ลุ้นศาล รธน.ชี้ขาดปม ส.ส.ร. 
 

 
 

เกมแก้รัฐธรรมนูญต้องระทึกขวัญภายหลังส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญปรึกษา
พิจารณาคดีที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของรัฐสภาในการเสนอร่าง
รัฐธรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) 
 ภายหลังที่ประชุมรัฐสภามีการลงมติวันที่ 9 ก.พ.เห็นด้วยกับญัตติให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่ารัฐสภามี
อ านาจแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ได้หรือไม่ หรือ ให้แก้ได้เฉพาะรายมาตรา
ด้วยคะแนน 366 ต่อ 315 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง พร้อมกับให้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.)  นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ  อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  นายสมคิด เลิศ
ไพฑูรย์ และ นายอุดม รัฐอมฤต อดีตโฆษก กรธ. ท าความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ก าหนดโดยให้ยื่นต่อศาล
รัฐธรรมนูญภายในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 และนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 
 ใจความของเรื่องระทึกนี้ คือ หลังศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจจบสิ้นลง คิวต่อไปคือการโหวตวาระ 2 ของร่างแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเป็นรายมาตราเสร็จแล้ว โดยลงปฏิทินไว้วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ วาระ
ที่ 2 
 ทั้งนี้ พิจารณาวาระที่ 2 รายมาตราไม่น่าเป็นห่วงเท่าวาระที่ 3 อันเป็นวาระชี้ชะตาว่าเกมแก้รัฐธรรมนูญจะ
เดินหน้าไปโดยมี ส.ส.ร. หรือกลายเป็นวาระแท้ง 
 ตามคิวรัฐสภาจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวในวันที่ 16-17 มีนาคม 
ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณา 3-4 มีนาคม ดังนั้น ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างไร ย่อมมีผลต่อการโหวต
รัฐธรรมนูญวาระที่ 3 ทั้งสิ้น เพราะยังต้องใช้เสียงข้างมากของรัฐสภา และมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้ 84 เสียงของ ส.ว.และ
พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกเป็นรัฐมนตรี เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 20 % 
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และหากเปิดถ้อยค า “อุดม” 1 ใน 4 บุคคลที่เคยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาแล้ว คือ “อุดม” โฆษก 
กรธ.ที่เคยให้ปากค าในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
… พ.ศ. … ที่ประชุมได้เชิญมาให้ความเห็นว่า “ในนามส่วนตัวมิใช่ในนาม กรธ.เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 256 ของ
รัฐธรรมนูญ มุ่งหมายให้แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเท่านั้น มิได้มุ่งหมายให้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ทั้งฉบับ และมิได้มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ก าหนดให้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับได้” เกมแก้
รัฐธรรมนูญโดย ส.ส.ร.อาจถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-616566  
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