
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 27 เมษายน 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบ ผอ. กกต. ปทุมฯ ไม่ท ำตำม กม. หลังชำวบ้ำน 

ร้องเรียนมีกำรซื้อเสียง 
4 

2 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ร้อง กกต. สอบ ผอ. กกต. ปทุมธำนี 6 

3 สยำมรัฐออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' บุกร้อง กกต. สอบ ผอ. กกต. ปทุมธำนี เหตุเพิกเฉยต่อหน้ำที่
กรณีเลือกตั้ง ทม. ลำดสวำยมีกำรซื้อเสียง 

8 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' ร้องสอบ ผอ. กกต. ปทุมธำนี ปล่อยซื้อเสียงเลือกตั้งเทศบำล 9 
5 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ร้องสอบ “ผอ. กกต. ปทุมธำนี” เมินสอบซื้อเสียงเลือกตั้งเทศบำล 10 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส.ส. ใต้ พปชร. ขยี้ ! เปลี่ยน รมต. คุมใต้ สะท้อนควำมล้มเหลวพรรคเก่ำ 12 

7 แนวหน้ำออนไลน์ ‘รองโฆษก พปชร.’ หวดบำงพรรคอย่ำตีโพยตีพำย เชื่อเห็นนโยบำยใหม่ลงใต้
จำกค ำสั่งนำยกฯ 

13 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'รำเมศ' จวกกลับ ส.ส. พปชร. มุดอยู่ตรงไหนไม่รู้ ปชป. พัฒนำปักษ์ใต้ ไล่ถำม

บรรพบุรุษ 

15 

9 สยำมรัฐออนไลน์ "รำเมศ" ตอก " สัณหพจน์" อย่ำมำให้ร้ำยพรรคอ่ืน ย้อนให้ไล่ถำมบรรพบุรุษ 
ในปักต์ใต้ จะรู้ใครสู้เพ่ือพ่ีน้องชำวใต้ 

17 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ คนใต้ตำแจ้งแล้ว ! ก้ำวไกล เสี้ยม 'ปชป.' ชน 'พปชร.' 19 

11 ข่ำวสดออนไลน์ “อันวำร์” ชี้ ปชป. จะถูกยึด ปมนำยกฯ สั่ง รมต. คุมพ้ืนที่พรรค ลั่นประเทศ 
ก ำลังเผชิญภัยคุกคำม 

21 

12 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ "อันวำร์" ชี้ประชำธิปไตยเจอภัยคุกคำมกำรเมือง 23 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ "จุติ" ขออย่ำมองเรื่องหยุมหยิม ปมแบ่งพ้ืนที่ รมต. รับผิดชอบ 25 

14 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ “จุติ” เชื่อค ำสั่งแบ่งงำน รมต. ไม่มีปัญหำ 26 

15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ อยู่กันยำก ? ภท. อัดนำยกฯ ‘ถนัดอ ำนำจพิเศษ’ 27 

16 สยำมรัฐออนไลน์ “สิระ” มำแล้ววอนทุกฝ่ำยหยุดเล่นเกมกำรเมือง ชี้ไม่ใช่เวลำที่จะมำตีกิน

ชิงฐำนเสียงกัน 

28 

17 มติชนออนไลน์ ปชป. ฮ่ึม รบ. นับถอยหลัง พท. โวยปล่อยข่ำวย้ำยขั้ว อนุทินยันไม่ขัดแย้งนำยกฯ 29 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

2 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ทองลนไฟ "หนู" อยู่ไม่สุข 31 

2 ไทยรัฐออนไลน์ ตีทำ้ยครัว 33 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ ปิดศึกเกมท้ำชนเจำะฐำนเสียงใต้ 35 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  บัตร 2 ใบ 'พปชร.' ได้หลำยเด้ง แก้สมกำรกำรเมือง - ลดต่อรอง 37 
5 สยำมรัฐออนไลน์ เมื่อ "ภูมิใจไทย" กลำยเป็น "ตัวแปร" ! 39 
6 มติชนออนไลน์ รหัสลับ ณ 25 มีนำคม 2563 ‘ไม้ตำย’ อนุทิน ชำญวีรกูล 41 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

4 

 

 
วันที่ 26 เมษำยน 2564 - 12:04 น. 
ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบ ผอ.กกต.ปทุมฯ ไม่ท าตาม กม. หลังชาวบ้านร้องเรียนมีการซื้อเสียง 
 

 
 
“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต.สอบ ผอ.กกต.ปทุมฯ เหตุไม่ท าตามกฎหมาย หลังชาวบ้านร้องมีการซื้อเสียง จี้เอาผิด
จริยธรรมกล่าวให้ร้ายตัวเองต่อหน้าชาวบ้าน ลั่น ไม่เคยรับจ๊อบร้องเรียน เรียกเงินชาวบ้าน 

เมื่อเวลำ 10.30 น.วันที่ 26 เมษำยน ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยศรีสุวรรณ จรรยำ 
เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือให้ กกต.สอบสวนหรือเอำผิดทำงวินัยและจริยธรรม กับ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนี กรณีไม่ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น โดย
กำรเลือกตั้งระดับเทศบำลเมื่อวันที่ 28 มีนำคมที่ผ่ำนมำ ปรำกฏหลำยพ้ืนที่จังหวัดปทุมธำนี มีกำรร้องเรียนว่ำมีกำรซื้อ
เสียงหลำยพ้ืนที่ และมีประชำชนไปร้องเรียนพร้อมหลักฐำนว่ำมีหัวคะแนนไปซื้อเสียง แต่ไม่มีควำมคืบหน้ำ แต่กลับ
กล่ำวร้ำยต่อผู้มำร้องเรียน 

ซึ่งโดยกฎหมำยของ กกต.และกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่นก ำหนดไว้ชัดเชนในมำตรำ 106 วรรคสำม ก ำหนดว่ำ
หำก ผอ.กกต.ได้รับกำรร้องเรียนแล้วจะต้องท ำควำมไปแจ้งให้ กกต.กลำงด ำเนินกำรไต่สวนหำข้อเท็จจริงหรื อสั่งให้มี
กำรไต่สวนโดยพลัน แต่ ผอ.กกต.ปทุมธำนีกลับเพิกเฉยไม่ด ำเนินกำรที่กฎหมำยก ำหนด จึงเข้ำข่ำยละเลย ละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่และอำจเข้ำข่ำยควำมผิดทำงวินัยของข้ำรำชกำร ของ กกต.อีกด้วย สมำคมฯเห็นว่ำเป็นเรื่องส ำคัญที่อำจ
น ำไปสู่กำรเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมได้ จึงร้องให้ กกต.ด ำเนินกำรเอำผิดต่อ ผอ.กกต.ปทุมธำนี และขอให้ด ำเนินกำร
ไต่สวนสอบสวนว่ำกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีในจังหวัดปทุมธำนี โดยเฉพำะกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีเทศบำลเมือง
ลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ มีกำรทุจริตซื้อเสียงจริงหรือไม่ 

ส่วนกำรที่ ผอ.กกต.ปทุมธำนีกล่ำวร้ำยป้ำยสีคนอ่ืนต่อหน้ำประชำชนที่ไปร้องทุกข์ อำจเข้ำข่ำยควำมผิด
ประมวลจริยธรรมของ กกต.ด้วย จึงขอให้ กกต.กลำงได้พิจำรณำและลงโทษ นำยศรีสุวรรณระบุว่ำเมื่อชำวบ้ำนพบกำร
ทุจริตซื้อเสียง โดยมีหัวคะแนนน ำเงินจ ำนวน 500 บำทมำจ่ำยเพ่ือให้ไปเลือกผู้สมัครบำงรำย จึงไปแจ้งควำมร้องทุกข์มี
กำรลงบันทึกไว้เป็นหลักฐำนที่ สน.คูคต และไปร้องให้ ผอ.กกต.ปทุมธำนีได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ ซึ่งกำรไปร้อง
ให้ตรวจสอบอำจล่ำช้ำไปเล็กน้อย เพรำะชำวบ้ำนให้เหตุผลว่ำต้องมำขอค ำปรึกษำจำกตัวเองก่อนในฐำนะเป็นนัก
กฎหมำยว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว กำรซื้อเสียงชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ แต่ปรำกฏว่ำ ผอ.กกต.ปทุมธำนี กลับพูดกับ
ชำวบ้ำนที่ไปร้องเรียนกำรทุจริตว่ำ “อ๋อ คุณศรีสุวรรณ จรรยำ น่ะเหรอ เค้ำรับจ้ำงร้องเรียนอยู่แล้วนี่ ” ซึ่งกำรกล่ำว
พำดพิงถึงตัวเองก็เข้ำข่ำยผิดประมวลจริยธรรมของ กกต.อีกด้วย 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/S__19415083.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/S__19415083.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/S__19415083.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

5 

 

 “ค ำว่ำรับจ้ำงร้องเรียน ผมคิดว่ำเป็นกำรดูหมิ่น ดูแคลนผมโดยชัดเจน ต่อหน้ำชำวบ้ำนที่ไปร้องเรียน โดยปกติ
แล้วผมจะน ำควำมที่ชำวบ้ำนร้องเรียนทั่วประเทศ ไม่ว่ำเรื่องใดที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม มำร้องเรียนต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และน ำคดีไปฟ้องต่อศำล ซึ่งเรื่องร้องเรียนเฉลี่ยปีละไม่ต่ ำกว่ำ 100 เรื่องอยู่แล้ว โดยเป็นเรื่องปกติวิสัยของผม 
ทุกครั้งที่ไปฟ้องคดีไม่เคยเรียกรับเงินจำกผู้รองเรียน หรือจำกชำวบ้ำนทั้งสิ้น และกำรที่มำกล่ำวร้ำยกับผมเป็นผู้รับจ้ำง
ร้องเรียนนี่ ผมคิดว่ำเป็นกำรหมิ่นประมำทผม ซึ่งมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 326 แต่ผมไม่เอำผิดเรื่อง
ควำมอำญำ แต่จะเอำผิดวินัยและประมวลจริยธรรมของ กกต.เพ่ือด ำเนินกำรเอำผิด ผอ.กกต.ปทุมธำนี” นำยศรีสุวรรณ
กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2691060   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2691060
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26/04/2564 12:08 
ร้อง กกต. สอบ ผอ.กกต.ปทุมธานี  
 

 
 

กกต. วันนี้  ( 26 เม.ย.)  “ศรีสุวรรณ”  ร้อง กกต.กลางสอบ ผอ.กกต.ปทุมธานี  ไม่ท าตามกฎหมายหลังชาวบ้าน
ร้องมีการซื้อเสียงเทศบาล   พร้อมเอาผิดจริยธรรมเหตุกล่าวให้ร้ายต่อหน้าชาวบ้านที่ไปร้องเรียน   ยืนยันไม่เคย
รับจ๊อบร้องเรียน ไม่เคยเรียกเงินชาวบ้าน 

นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือเพ่ือขอให้ กกต.สอบสวน
หรือเอำผิดทำงวินัยและจริยธรรม กับผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนี   กรณีไม่ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจำกกำรเลือกตั้งเทศบำลเมื่อวันที่ 28 มีนำคมที่ผ่ำนมำ  ปรำกฏหลำยพ้ืนที่ของ
จังหวัดปทุมธำนีมีกำรร้องเรียนว่ำมีกำรซื้อเสียง และมีประชำชนไปร้องเรียนพร้อมหลักฐำนว่ำมีหัวคะแนนไปซื้อเสียง 
แต่ไม่มีควำมคืบหน้ำ แต่กลับกล่ำวร้ำยต่อผู้มำร้องเรียน  ซึ่งโดยกฎหมำยของ กกต.และกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่นก ำหนด
ไว้ชัดเจน ในมำตรำ 106 วรรคสำม  ก ำหนดว่ำหำก ผอ.กกต.ได้รับกำรร้องเรียนแล้วจะต้องน ำควำมไปแจ้งให้ กกต.
กลำงด ำเนินกำรไต่สวนหำข้อเท็จจริง  หรือสั่งให้มีกำรไต่สวนโดยพลัน  แต่ ผอ.กกต.ปทุมธำนีกลับเพิกเฉย ไม่ด ำเนินกำร
ที่กฎหมำยก ำหนด  จึงเข้ำข่ำยละเลย ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และอำจเข้ำข่ำยควำมผิดทำงวินัยของข้ำรำชกำร ของ 
กกต.อีกด้วย  

จึงเห็นว่ำเป็นเรื่องส ำคัญที่อำจน ำไปสู่กำรเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมได้  จึงร้องให้ กกต.ด ำเนินกำรเอำผิดต่อ 
ผอ.กกต.ปทุมธำนี และขอให้ด ำเนินกำรไต่สวนสอบสวนว่ำกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีในจังหวัดปทุมธำนี  โดยเฉพำะ
กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีเทศบำลเมืองลำดสวำย  อ ำเภอล ำลูกกำ มีกำรทุจริตซื้อเสียงจริงหรือไม่   ส่วนกำรที่ ผอ.
กกต.ปทุมธำนีกล่ำวร้ำยป้ำยสีคนอ่ืนต่อหน้ำประชำชนที่ไปร้องทุกข์ อำจเข้ำข่ำยควำมผิดประมวลจริยธรรมของ กกต.
ด้วย  จึงขอให้ กกต.กลำงได้พิจำรณำและลงโทษ 

นำยศรีสุวรรณ   ระบุว่ำ เมื่อชำวบ้ำนพบกำรทุจริตซื้อเสียง โดยมีหัวคะแนนน ำเงินจ ำนวน 500 บำท  
มำจ่ำยเพ่ือให้ไปเลือกผู้สมัครบำงรำย  จึงไปแจ้งควำมร้องทุกข์มีกำรลงบันทึกไว้เป็นหลักฐำนที่ สน.คูคต  และไปร้องให้ 
ผอ.กกต.ปทุมธำนี ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  ซึ่งกำรไปร้องให้ตรวจสอบอำจล่ำช้ำไปเล็กน้อย เพรำะชำวบ้ำนให้
เหตุผลว่ำต้องมำขอค ำปรึกษำจำกตัวเองก่อน ในฐำนะเป็นนักกฎหมำยว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว กำรซื้อเสียงชอบด้วย
กฎหมำยหรือไม่ แต่ปรำกฏว่ำ ผอ.กกต.ปทุมธำนี กลับพูดกับชำวบ้ำนที่ไปร้องเรียนกำรทุจริต ว่ำ  “อ๋อ คุณศรีสุวรรณ 
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จรรยำ น่ะเหรอ   เค้ำรับจ้ำงร้องเรียนอยู่แล้วนี่”  ซึ่งกำรกล่ำวพำดพิงถึงตัวเองก็เข้ำข่ำยผิดประมวลจริยธรรมของ กกต.
อีกด้วย                 

“ค ำว่ำรับจ้ำงร้องเรียน  ผมคิดว่ำเป็นกำรดูหมิ่น  ดูแคลนผมโดยชัดเจน ต่อหน้ำชำวบ้ำนที่ไปร้องเรียน  โดย
ปกติแล้วผมจะน ำควำมที่ชำวบ้ำนร้องเรียนทั่วประเทศ ไม่ว่ำเรื่องใดที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม   มำร้องเรียนต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และน ำคดีไปฟ้องต่อศำล  ซึ่งเรื่องร้องเรียนเฉลี่ยปีละไม่ต่ ำกว่ำ 100 เรื่องอยู่แล้ว โดยเป็นเรื่อง
ปกติวิสัยของผม  ทุกครั้งที่ไปฟ้องคดีไม่เคยเรียกรับเงินจำกผู้รองเรียน หรือจำกชำวบ้ำนทั้งสิ้น  และกำรที่มำกล่ำวร้ำย
กับผมเป็นผู้รับจ้ำงร้องเรียนนี่ ผมคิดว่ำเป็นกำรหมิ่นประมำทผม  ซึ่งมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 326 
แต่ผมไม่เอำผิดเรื่องควำมอำญำ  แต่จะเอำผิดวินัยและประมวลจริยธรรมของ กกต.เพ่ือด ำเนินกำรเอำผิด ผอ.กกต.
ปทุมธำนี”  นำยศรีสุวรรณ กล่ำว .-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-683083   

https://tna.mcot.net/politics-683083
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26 เมษำยน 2564 12:28 น. 
'ศรีสุวรรณ' บุกร้อง กกต.สอบ ผอ.กกต.ปทุมธานี 
เหตุเพิกเฉยต่อหน้าที่กรณีเลือกตั้ง ทม. ลาดสวายมีการซื้อเสียง 
 

 
 

วันที่ 26 เม.ย.64 เวลำ 10.00 น. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) นำยศรีสุวรรณ จรรยำ 
เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทำงมำยื่นค ำร้องต่อ กกต. เพ่ือขอให้พิจำรณำสอบสวนหรือเอำ
ผิดทำงวินัยและจริยธรรม ผอ.ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนี กรณีเพิกเฉยต่อกำร
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำม พรบ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 หลังมีกำรร้องเรียนว่ำ
มีกำรซื้อเสียงเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกเทศบำลเมืองลำดสวำย 

ทั้งนี้สืบเนื่องจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลเมืองลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี ได้
จัดให้มีกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลเมืองลำดสวำยและนำยกเทศมนตรีเมืองลำดสวำย กรณีพ้นจำกต ำแหน่ง
เพรำะเหตุอ่ืนใดนอกจำกครบวำระในวันที่ 28 มี.ค.64 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งได้มีประชำชนน ำควำมไปร้องเรียนต่อ ผอ.กกต.
ประจ ำจังหวัดปทุมธำนีพร้อมพยำนหลักฐำนว่ำ มีหัวคะแนนของผู้สมัครบำงรำยน ำเงินไปซื้อเสียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน
หมู่บ้ำน/ชุมชน อันถือเป็นเหตุอันควรสงสัยที่ควรเชื่อได้ว่ำจะท ำให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุ จริตและเที่ยงธรรม และ
เป็นกำรฝ่ำฝืน ม.65 ของพรบ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 ซึ่งชอบที่ ผอ.กกต.ประจ ำ
จังหวัดจะต้องรีบรำยงำนให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกลำงทรำบโดยเร็ว ตำม ม.106 วรรคสำม เพ่ือที่คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งจะได้ด ำเนินกำรไต่สวนโดยพลันหรือสั่งกำรให้เป็นไปตำม ม.106 วรรคสี่และห้ำ แต่ทว่ำ ผอ.กกต.ประจ ำ
จังหวัดปทุมธำนี กลับเพิกเฉยเสีย อีกท้ังยังกล่ำวหำบุคคลอ่ืนต่อหน้ำผู้ไปร้องเรียนให้เสียหำยอีกด้วย 

กำรกระท ำดังกล่ำว นอกจำกจะไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำม พรบ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บ ริหำร
ท้องถิ่น 2562 แล้ว ยังอำจถือได้ว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของ
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำจังหวัดและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 2551 
อีกด้วย ซึ่งเป็นหน้ำที่ของเลขำธิกำร กกต. ที่จะต้องด ำเนินกำรสอบสวนเอำผิดทำงวินัยและจริยธรรมตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 2547 ต่อไป 

นอกจำกนั้น กกต. ต้องรีบด ำเนินกำรไต่สวน กรณีตำมค ำร้องเรียนของผู้สมัครเลือกตั้งโดยพลัน ถ้ำผลกำรไต่
สวนปรำกฏว่ำมีมูล จะได้มีค ำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่กำรฝ่ำฝืน หรือควำมไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่ำวมิได้
เกี่ยวข้องกับผู้ได้คะแนนในล ำดับที่จะได้รับเลือกตั้ง ในกรณีเช่นนี้ต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้มีกำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิดที่
เป็นผู้ซื้อเสียงดังกล่ำวต่อไปโดยเร็ว นำยศรีสุวรรณกล่ำวในที่สุด 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/238775  
 

https://siamrath.co.th/n/238775
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210426/25ab391a237534419511bdae06e1355310c5b769e6389d5cebd5a830100a8b3c.jpg?itok=nfUtljST
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26 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 12:31 น.     

'ศรีสุวรรณ' ร้องสอบ ผอ.กกต. ปทุมธานี ปล่อยซ้ือเสียงเลือกตั้งเทศบาล 
 

 
 

 
26 เม.ย. 64 - ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำร

พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทำงมำยื่นค ำร้องต่อ กกต. เพ่ือขอให้พิจำรณำสอบสวนหรือเอำผิดทำงวินัยและจริยธรรม 
ผอ.ส ำนักงำน กกต.ประจ ำจังหวัดปทุมธำนี กรณีเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำม พ.ร.บ.กำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 หลังมีกำรร้องเรียนว่ำมีกำรซื้อเสียงเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิก
เทศบำลเมืองลำดสวำย  

สืบเนื่องจำกกกต.ประจ ำเทศบำลเมืองลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี ได้จัดให้มีกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองลำดสวำยและนำยกเทศมนตรีเมืองลำดสวำย กรณีพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุอ่ืนใดนอกจำก
ครบวำระในวันที่ 28 มี.ค.64 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งได้มีประชำชนน ำควำมไปร้องเรียนต่อ ผอ.กกต.ประจ ำจังหวัดปทุมธำนี พร้อม
พยำนหลักฐำนว่ำ มีหัวคะแนนของผู้สมัครบำงรำยน ำเงินไปซื้อเสียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้ำนและชุมชน อันถือเป็นเหตุ
อันควรสงสัยที่ควรเชื่อได้ว่ำจะท ำให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นกำรฝ่ำฝืน มำตรำ 65 ของ 
พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 ซึ่งชอบที่ ผอ.กกต.ประจ ำจังหวัดจะต้องรีบรำยงำนให้ 
กกต.กลำงทรำบโดยเร็ว ตำม มำตรำ 106 วรรคสำม เพ่ือที่ กกต.จะได้ด ำเนินกำรไต่สวนโดยพลันหรือสั่งกำรให้เป็นไป
ตำม มำตรำ 106 วรรคสี่และห้ำ แต่ทว่ำ ผอ.กกต.ประจ ำจังหวัดปทุมธำนี กลับเพิกเฉยเสีย อีกทั้งยังกล่ำวหำบุคคลอ่ืน
ต่อหน้ำผู้ไปร้องเรียนให้เสียหำยอีกด้วย 

นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ กำรกระท ำดังกล่ำว นอกจำกจะไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำม พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 แล้ว ยังอำจถือได้ว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนระเบียบ กกต. ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของ
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด และพนักงำนของส ำนักงำนกกต. 2551 อีกด้วย ซึ่งเป็น
หน้ำที่ของเลขำธิกำร กกต. ที่จะต้องด ำเนินกำรสอบสวนเอำผิดทำงวินัยและจริยธรรมตำมระเบียบกกต.ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล 2547 ต่อไป 

นอกจำกนั้น กกต. ต้องรีบด ำเนินกำรไต่สวน กรณีตำมค ำร้องเรียนของผู้สมัครเลือกตั้งโดยพลัน ถ้ำผลกำรไต่
สวนปรำกฏว่ำมีมูล จะได้มีค ำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่กำรฝ่ำฝืน หรือควำมไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่ำวมิได้
เกี่ยวข้องกับผู้ได้คะแนนในล ำดับที่จะได้รับเลือกตั้ง ในกรณีเช่นนี้ต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้มีกำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิดที่
เป็นผู้ซื้อเสียงดังกล่ำวต่อไปโดยเร็ว. 
 
 อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/100753  
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/100753
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26 Apr 2021 13:50 น. 
“ศรีสุวรรณ”ร้องสอบ“ผอ.กกต.ปทุมธานี”เมินสอบซื้อเสียงเลือกตั้งเทศบาล  
 

 
 

“ศรีสุวรรณ”ร้อง กกต.กลางสอบผอ.กกต.ปทุมธานี  ไม่ท าตามก.ม.หลังชาวบ้านร้องมีการซื้อเสียงเทศบาล พร้อม
เอาผิดจริยธรรมเหตุกล่าวให้ร้ายต่อหน้าชาวบ้านที่ไปร้องเรียน  

วันนี้ (26 เม.ย.64) นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือเพ่ือ
ขอให้ กกต.สอบสวนหรือเอำผิดทำงวินัยและจริยธรรม กับผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนี  กรณีไม่
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจำกกำรเลือกตั้งเทศบำล เมื่อวันที่ 28 มีนำคมที่ผ่ำน
มำ  ปรำกฏหลำยพ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธำนีมีกำรร้องเรียนว่ำ มีกำรซื้อเสียง และมีประชำชนไปร้องเรียนพร้อมหลักฐำน
ว่ำมีหัวคะแนนไปซื้อเสียง แต่ไม่มีควำมคืบหน้ำ แต่กลับกล่ำวร้ำยต่อผู้มำร้องเรียน   

โดยกฎหมำยของ กกต.และกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่นก ำหนดไว้ชัดเจน ในมำตรำ 106 วรรคสำม  ก ำหนดว่ำ
หำก ผอ.กกต.ได้รับกำรร้องเรียนแล้วจะต้องน ำควำมไปแจ้งให้ กกต.กลำงด ำเนินกำรไต่สวนหำข้อเท็จจริ ง  หรือสั่งให้มี
กำรไต่สวนโดยพลัน  แต่ ผอ.กกต.ปทุมธำนีกลับเพิกเฉย ไม่ด ำเนินกำรที่กฎหมำยก ำหนด  จึงเข้ำข่ำยละเลย ละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่และอำจเข้ำข่ำยควำมผิดทำงวินัยของข้ำรำชกำร ของ กกต.อีกด้วย   

จึงเห็นว่ำเป็นเรื่องส ำคัญที่อำจน ำไปสู่กำรเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมได้  จึงร้องให้ กกต.ด ำเนินกำรเอำผิดต่อ 
ผอ.กกต.ปทุมธำนี และขอให้ด ำเนินกำรไต่สวนสอบสวนว่ำกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีในจังหวัดปทุมธำนี  โดยเฉพำะ
กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีเทศบำลเมืองลำดสวำย  อ ำเภอล ำลูกกำ มีกำรทุจริตซื้อเสียงจริงหรือไม่   ส่วนกำรที่ ผอ.
กกต.ปทุมธำนีกล่ำวร้ำยป้ำยสีคนอ่ืนต่อหน้ำประชำชนที่ไปร้องทุกข์ อำจเข้ำข่ำยควำมผิดประมวลจริยธรรมของ กกต.
ด้วย  จึงขอให้ กกต.กลำงได้พิจำรณำและลงโทษ 

นำยศรีสุวรรณ ระบุว่ำ เมื่อชำวบ้ำนพบกำรทุจริตซื้อเสียง โดยมีหัวคะแนนน ำเงินจ ำนวน 500 บำท มำจ่ำย
เพ่ือให้ไปเลือกผู้สมัครบำงรำย  จึงไปแจ้งควำมร้องทุกข์มีกำรลงบันทึกไว้เป็นหลักฐำนที่ สน.คูคต  และไปร้องให้ ผอ.
กกต.ปทุมธำนี ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  ซึ่งกำรไปร้องให้ตรวจสอบอำจล่ำช้ำไปเล็กน้อย เพรำะชำวบ้ำนให้เหตุผล
ว่ำต้องมำขอค ำปรึกษำจำกตัวเองก่อน ในฐำนะเป็นนักกฎหมำยว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว กำรซื้อเสียงชอบด้วยกฎหมำย
หรือไม่ แต่ปรำกฏว่ำ ผอ.กกต.ปทุมธำนี กลับพูดกับชำวบ้ำนที่ไปร้องเรียนกำรทุจริต ว่ำ  “อ๋อ คุณศรีสุวรรณ จรรยำ น่ะ
เหรอ เค้ำรับจ้ำงร้องเรียนอยู่แล้วนี่”  ซึ่งกำรกล่ำวพำดพิงถึงตัวเองก็เข้ำข่ำยผิดประมวลจริยธรรมของ กกต.อีกด้วย  
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 “ค ำว่ำรับจ้ำงร้องเรียน  ผมคิดว่ำเป็นกำรดูหมิ่น  ดูแคลนผมโดยชัดเจน ต่อหน้ำชำวบ้ำนที่ไปร้องเรียน  โดย
ปกติแล้วผมจะน ำควำมที่ชำวบ้ำนร้องเรียนทั่วประเทศ ไม่ว่ำเรื่องใดที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม  มำร้องเรียนต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และน ำคดีไปฟ้องต่อศำล  ซึ่งเรื่องร้องเรียนเฉลี่ยปีละไม่ต่ ำกว่ำ 100 เรื่องอยู่แล้ว โดยเป็นเรื่อง
ปกติวิสัยของผม  ทุกครั้งที่ไปฟ้องคดีไม่เคยเรียกรับเงินจำกผู้รองเรียน หรือจำกชำวบ้ำนทั้งสิ้น  และกำรที่มำกล่ำวร้ำย
กับผมเป็นผู้รับจ้ำงร้องเรียนนี่ ผมคิดว่ำเป็นกำรหมิ่นประมำทผม  ซ่ึงมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 326 
แต่ผมไม่เอำผิดเรื่องควำมอำญำ  แต่จะเอำผิดวินัยและประมวลจริยธรรมของ กกต.เพ่ือด ำเนินกำรเอำผิด ผอ.กกต.
ปทุมธำนี” นำยศรีสุวรรณ กล่ำว  
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/477372  
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26 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 11:42 น.      
 ส.ส. ใต้ พปชร.ขยี้! เปลี่ยน รมต. คุมใต้  
สะท้อนความล้มเหลวพรรคเก่า 
 

 
 

26 เม.ย. 64 - นำยสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมรำช และรองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ  
(พปชร.) เปิดเผยว่ำ ขณะนี้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 อยู่ในช่วงวิกฤต ซึ่งพรรคกำรเมืองต่ำงๆ โดยเฉพำะ
พรรคร่วมรัฐบำล ต้องช่วยกันให้ควำมรู้ และประชำสัมพันธ์เรื่องกำรป้องกัน และควบคุมโควิดแก่ ประชำชน รวมทั้ง
ช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้เรำสำมำรถฝ่ำฟันวิกฤตกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด ไปได้ในครั้งนี้ 

ดังนั้นกรณีที่มีพรรคกำรเมืองบำงพรรค ออกมำกล่ำวถึงเรื่องกำรเมือง โดยเฉพำะเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม มีค ำสั่งที่ 85/2564 เรื่องมอบหมำยให้รัฐมนตรี รับผิดชอบแนวคิดกำรขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งเรื่องดังกล่ำวตนเห็นว่ำ ไม่ใช่เวลำที่เหมำะสมท่ีจะพูดเรื่องของกำรเมือง 

อย่ำงไรก็ตำม ค ำสั่งนำยกฯ ดังกล่ำว ถือเป็นแนวคิดที่ดี ดังเช่นในภำคใต้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีที่จะเข้ำ
มำดูแลพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นคนใหม่ ที่จะมีแนวคิดใหม่ๆ และหวังว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำใหม่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
หลังจำกท่ีผ่ำนมำพบว่ำ มีเพียงกลุ่มกำรเมืองเดิมท่ีอยู่มำกว่ำ 30 ปี แต่ภำคใต้กลับไม่ได้รับกำรพัฒนำเท่ำท่ีควร 

“กรณีท่ีพรรคกำรเมืองบำงพรรคออกมำตีโพยตีพำย เรื่องกำรเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีดูแลพ้ืนที่ภำคใต้นั้น ผมเห็นว่ำ
ค ำสั่งดังกล่ำวถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ดี ผมไม่ได้สนับสนุนเพรำะเป็นรัฐมนตรีในสังกัดของ พปชร. เพรำะไม่ว่ำใครเข้ำ
มำดูแล หำกสำมำรถช่วยขับเคลื่อนให้พ้ืนที่ภำคใต้พัฒนำกว่ำที่ผ่ำนมำผมก็พร้อมจะสนับสนุนทุกคน เนื่องจำกเรำเคยให้
โอกำสพรรคกำรเมือง และกลุ่มกำรเมืองเดิมๆ บริหำรพ้ืนที่มำนำนกว่ำ 30 ปี แต่กลับไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ซึ่งกำรเปลี่ยน
บุคคลดูแล ดังกล่ำวจึงเท่ำกับสะท้อนควำมล้มเหลวของกลุ่มกำรเมืองเดิมๆ ” นำยสัณหพจน์ ระบุ 

ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ได้มีค ำสั่งดังกล่ำวออกมำนั้น 
แสดงให้เห็นว่ำ รัฐบำลรับฟังสิ่งที่พ่ีน้องประชำชนในพ้ืนที่ภำคใต้ ได้สะท้อนปัญหำควำมเดือดร้อน ควำมต้องกำร ผ่ำน
ตัวแทนของประชำชนคือ ส.ส.ภำคใต้ ทั้ง14 คนของพรรคพลังประชำรัฐ ที่ได้น ำเสนอผ่ำนพรรคโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐแล้ว 

ต่อจำกนี้สิ่งที่ ส.ส.ภำคใต้ของพรรคพลังประชำรัฐจะด ำเนินกำรคือ กำรสนับสนุนกำรท ำงำนในพ้ืนที่อย่ำงเต็ม
ก ำลัง ตำมที่ได้ด ำเนินกำรมำตลอดกว่ำ 2 ปีที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่ได้รับควำมไว้วำงใจให้เป็นส.ส.เพ่ือช่วยเหลือและขับเคลื่อน
นโยบำยต่ำงๆของรัฐบำล ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดในกับพ่ีน้องประชำชนทุกคน ในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโควิด และ
หลังจำกนี้ที่จะต้องมีกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพำะในพ้ืนที่ฐำนรำก. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/100749  
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วันจันทร์ ที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2564, 14.05 น. 
 ‘รองโฆษก พปชร.’ หวดบางพรรคอย่าตีโพยตีพาย เชื่อเห็นนโยบายใหม่ลงใต้จากค าสั่งนายกฯ 
 

 
 

 ‘สัณหพจน์’ หนุนค าสั่งนายกฯมอบ รมต.ขับเคลื่อนจังหวัด หวังเห็นนโยบายใหม่ลงภาคใต้ วอนบางพรรคอย่าตี
โพยตีพาย หยุดพูดการเมือง เดินหน้าแก้โควิด-19 

26 เมษำยน 2564 นำยสัณหพจน์ สุขศรี เมือง ส.ส.เขต 2 จ.นครศรีธรรมรำช และรองโฆษกพรรค 
พลังประชำรัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่ำ ขณะนี้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 อยู่ในช่วงวิกฤต ซึ่งพรรคกำรเมือง
ต่ำงๆ โดยเฉพำะพรรคร่วมรัฐบำลต้องช่วยกันให้ควำมรู้ และประชำสัมพันธ์เรื่องกำรป้องกั น และควบคุมโควิดแก่
ประชำชน รวมทั้งช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้เรำสำมำรถฝ่ำฟันวิกฤตกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด ไปได้ในครั้งนี้ 

“ดังนั้นกรณีที่มีพรรคกำรเมืองบำงพรรค ออกมำกล่ำวถึงเรื่องกำรเมือง โดยเฉพำะเรื่องท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม มีค ำสั่งที่ 85/2564 เรื่องมอบหมำยให้รัฐมนตรี รับผิดชอบแนวคิดกำรขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งเรื่องดังกล่ำวตนเห็นว่ำ ไม่ใช่เวลำที่เหมำะสมที่จะพูดเรื่องของกำรเมือง” นำยสัณห
พจน์ กล่ำว 

นำยสัณหพจน์ กล่ำวอีกว่ำ ค ำสั่งนำยกฯดังกล่ำวถือเป็นแนวคิดที่ดี เช่น ในภำคใต้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี
ที่จะเข้ำมำดูแลพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นคนใหม่ที่จะมีแนวคิดใหม่ๆ และตนหวังว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำใหม่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ หลังจำกที่ผ่ำนมำพบว่ำ มีเพียงกลุ่มกำรเมืองเดิมที่อยู่มำกว่ำ 30 ปี แต่ภำคใต้กลับไม่ได้รับกำรพัฒนำ
เท่ำท่ีควร 

“กรณีพรรคกำรเมืองบำงพรรคออกมำตีโพยตีพำย เรื่องกำรเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีดูแลพ้ืนที่ภำคใต้นั้น ผมเห็นว่ำ
ค ำสั่งดังกล่ำวถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ดี ผมไม่ได้สนับสนุนเพรำะเป็นรัฐมนตรีในสังกัดของ พปชร. เพรำะไม่ว่ำใครเข้ำ
มำดูแล หำกสำมำรถช่วยขับเคลื่อนให้พื้นที่ภำคใต้พัฒนำกว่ำที่ผ่ำนมำ ผมก็พร้อมจะสนับสนุนทุกคน เนื่องจำกเรำเคยให้
โอกำสพรรคกำรเมือง และกลุ่มกำรเมืองเดิมๆ บริหำรพ้ืนที่มำนำนกว่ำ 30 ปี แต่กลับไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ซึ่งกำรเปลี่ยน
บุคคลดูแล ดังกล่ำวจึงเท่ำกับสะท้อนควำมล้มเหลวของกลุ่มกำรเมืองเดิมๆ” นำยสัณหพจน์ กล่ำว 

 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

นำยสัณหพจน์ กล่ำวด้วยว่ำ ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ นำยกฯได้มีค ำสั่งดังกล่ำวออกมำนั้น แสดงให้เห็นว่ำ รัฐบำล รับฟัง
สิ่งที่พ่ีน้องประชำชนในพ้ืนที่ภำคใต้ ได้สะท้อนปัญหำควำมเดือดร้อน ควำมต้องกำร ผ่ำนตัวแทนของประชำชนคือ ส.ส.
ภำคใต้ ทั้ง14 คนของพรรคพลังประชำรัฐ ที่ได้น ำเสนอผ่ำนพรรคโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี 
และหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐแล้ว ต่อจำกนี้สิ่งที่ ส.ส.ภำคใต้ของพรรคพลังประชำรัฐจะด ำเนินกำรคือ กำรสนับสนุน
กำรท ำงำนในพ้ืนที่อย่ำงเต็มก ำลัง ตำมที่ได้ด ำเนินกำรมำตลอดกว่ำ 2 ปีที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่ได้รับควำมไว้วำงใจให้เป็นส.ส.
เพ่ือช่วยเหลือและขับเคลื่อนนโยบำยต่ำงๆของรัฐบำล ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดในกับพ่ีน้องประชำชนทุกคน ในช่วงที่มี
กำรแพร่ระบำดของโควิด และหลังจำกนี้ที่จะต้องมีกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพำะในพ้ืนที่ฐำนรำก 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/568610   

https://www.naewna.com/politic/568610
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26 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 16:19 น.   
'ราเมศ' จวกกลับ ส.ส.พปชร. มุดอยู่ตรงไหนไม่รู้ ปชป.พัฒนาปักษ์ใต้ ไล่ถามบรรพบุรุษ 
 

 
 

26 เม.ย.64 - นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์  ได้กล่ำวถึงกรณีที่นำยสัณหพจน์   
สุขศรีเมือง ส.ส. นครศรีธรรมรำช พรรคพลังประชำรัฐ   ให้สัมภำษณ์เรื่องนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยให้รัฐมนตรี
รับผิดชอบแนวคิดกำรขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด ว่ำ ตำมที่นำยสัณหพจน์กล่ำวมำ คำดกำรณ์ได้ว่ำ
หมำยถึงพรรคประชำธิปัตย์ที่ ได้ท้วงติงกำรแบ่งมอบหมำยงำนของนำยกรัฐมนตรีในหลำยจังหวัด เพรำะมีพรรค
ประชำธิปัตย์พรรคเดียวที่ออกมำพูดเรื่องนี้ 

โฆษกปชป. กล่ำวว่ำ เรื่องสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โควิด-19 นำยสัณหพจน์คงไม่ได้ติดตำมข่ำวสำร 
พรรคประชำธิปัตย์ได้มีกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆทั้งให้ควำมรู้และเรื่องกำรป้องกันและให้ควำมช่วยเหลือประชำชน 
ล่ำสุดก็ได้มีกำรเปิดศูนย์ประสำนงำนสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน โควิด-19 (ศปฉ.ปชป.) เพ่ือช่วยประสำนคลี่คลำยปัญหำผู้ป่วย
ติดเชื้อตกค้ำงได้ให้เข้ำรับกำรรักษำโดยเร็วที่สุด รวมถึงศูนย์บริกำรกฎหมำยที่ได้เปิดมำตั้งแต่ช่วงแรกของกำรแพร่
ระบำด 

นำยรำเมศ กล่ำวอีกว่ำ ส่วนที่วิจำรณ์ว่ำขณะนี้ไม่ใช่เวลำที่จะพูดเรื่องกำรเมืองนั้น ตนเห็นว่ำนำยสัณหพจน์พูด
ถูก แต่ปฏิบัติตัวผิดไปจำกค ำพูดของตัวเอง ถ้ำท ำตำมท่ีพูดนำยสัณหพจน์ก็ไม่ควรออกมำสัมภำษณ์ให้ร้ำยพรรคอ่ืนเช่นนี้ 
ทุกคนมองออกถึงเจตนำ และกำรที่ระบุว่ำที่ผ่ำนมำมีเพียงกลุ่มกำรเมืองเดิมที่อยู่มำกว่ำ 30 ปีแต่ภำคใต้กลับไม่ได้รับกำร
พัฒนำเท่ำที่ควรนั้น พ่ีน้องชำวปักษ์ใต้ทรำบดีว่ำประชำธิปัตย ได้ท ำอะไรให้กับประชำชนบ้ำง ทั้งวำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
กำรคมนำคม รถไฟทำงคู่ ถนนสี่ช่องจรำจร พัฒนำรำยจังหวัดให้มีศักยภำพในด้ำนกำรท่องเที่ยว รำคำยำง รำคำปำล์ม 
เรื่องแบบนี้คนปักษ์ใต้ทรำบดี 

และเมื่อครั้งที่รัฐบำลนำยทักษิณ ชินวัตร รัฐบำลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เลือกปฏิบัติ จนภำคใต้ไม่ได้รับควำม
เป็นธรรมในกำรจัดสรรงบประมำณ พรรคไหนที่ต่อสู้ก็พรรคประชำธิปัตย์อีกที่ต่อสู้ เรื่องกำรไม่สร้ำงศูนย์ประชุมที่ภูเก็ต 
เรื่องถนนหนทำงไปภำคใต้ ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณที่เป็นธรรม ตอนนั้นไม่ทรำบว่ำนำยสัณหพจน์ไปมุดอยู่
ตรงไหน ฉะนั้น กำรกล่ำวหำว่ำ 30 ปี ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนั้น ให้กลับไปถำมบรรพบุรุษในปักษ์ใต้ดูก็จะได้ควำมจริง 

นำยรำเมศ กล่ำวต่อว่ำ ส่วนที่อ้ำงว่ำกำรเปลี่ยนตัวบุคคลสะท้อนควำมล้มเหลวของกลุ่มกำรเมืองเดิม เห็นว่ำ
ค ำพูดนี้พูดเพ่ือให้ดูดีในทำงกำรเมือง ชำวปักษ์ใต้ตอบรับกำรเมืองที่ดี  
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ส่วนกำรเมืองที่เลวร้ำยเชื่อว่ำวันหนึ่งสังคมจะรู้ กำรมอบหมำยงำนรัฐมนตรี ประชำธิปัตย์ก็บอกตรงๆ ไปแล้วว่ำ
ไม่พอใจ เพรำะไม่มีควำมเหมำะสมใดๆเลย พ้ืนที่ภำคใต้มีพ่ีน้องเกษตรกรชำวสวนยำง สวนปำล์ม แต่มันส ำปะหลังไม่
ค่อยมีอำจจะเป็นเพรำะดินฟ้ำสภำพอำกำศ ก็ควรหำรัฐมนตรีคนที่เหมำะสมไปท ำงำนที่เหมำะสมจะเกิดประโยชน์
มำกกว่ำ 

"พรรคพลังประชำรัฐควรตักเตือนให้พูดจำในทำงกำรเมืองที่สร้ำงสรรค์ เรื่องบำงเรื่องควรเปลี่ยนวิธีกำรพูด 
ก่อนจะออกเป็นค ำพูดต้องผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองจำกส่วนส ำคัญของร่ำงกำยที่ท ำหน้ำที่คิดก่อน ถ้ำจะออกมำพูด
แบบนี้เหมือนส่วนส ำคัญดังกล่ำวหำยไป พรรคร่วมควรช่วยกันคิดร่วมกันท ำงำนเพื่อประชำชนแต่ถ้ำคิดแต่ประโยชน์ส่วน
ตน เชื่อว่ำนับถอยหลังได้เลย" โฆษกปชป. กล่ำว 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/100788   

https://www.thaipost.net/main/detail/100788


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 
26 เมษำยน 2564 17:55 น.    
"ราเมศ"ตอก" สัณหพจน์" อย่ามาให้ร้ายพรรคอ่ืน ย้อนให้ไล่ถามบรรพบุรุษในปักต์ใต้ จะรู้ใครสู้เพื่อพี่น้องชาวใต้ 
 

 
 

วันที่  26 เม.ย.64 นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ ได้กล่ำวถึงกรณีที่นำยสัณหพจน์  
สุขศรีเมือง ส.ส. นครศรีธรรมรำช พรรคพลังประชำรัฐ ให้สัมภำษณ์เรื่องนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยให้รัฐมนตรีรับผิดชอบ
แนวคิดกำรขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด ว่ำ ตำมที่นำยสัณหพจน์กล่ำวมำ คำดกำรณ์ได้ว่ำหมำยถึงพรรค
ประชำธิปัตย์ที่ได้ท้วงติงกำรแบ่งมอบหมำยงำนของนำยกรัฐมนตรีในหลำยจังหวัด เพรำะมีพรรคประชำธิปัตย์พรรค
เดียวที่ออกมำพูดเรื่องนี้ 

นำยรำเมศ กล่ำวว่ำ เรื่องสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โควิด-19 นำยสัณหพจน์คงไม่ได้ติดตำมข่ำวสำร 
พรรคประชำธิปัตย์ได้มีกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆทั้งให้ควำมรู้และเรื่องกำรป้องกันและให้ควำมช่วยเหลือประชำชน 
ล่ำสุดก็ได้มีกำรเปิดศูนย์ประสำนงำนสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน โควิด-19 (ศปฉ.ปชป.) เพ่ือช่วยประสำนคลี่คลำยปัญหำผู้ป่วย
ติดเชื้อตกค้ำงได้ให้เข้ำรับกำรรักษำโดยเร็วที่สุด รวมถึงศูนย์บริกำรกฎหมำยที่ได้เปิดมำตั้งแต่ช่วงแรกของกำรแพร่
ระบำด 

นำยรำเมศ กล่ำวอีกว่ำ ส่วนที่วิจำรณ์ว่ำขณะนี้ไม่ใช่เวลำที่จะพูดเรื่องกำรเมืองนั้น ตนเห็นว่ำนำยสัณหพจน์พูด
ถูก แต่ปฏิบัติตัวผิดไปจำกค ำพูดของตัวเอง ถ้ำท ำตำมท่ีพูดนำยสัณหพจน์ก็ไม่ควรออกมำสัมภำษณ์ให้ร้ำยพรรคอ่ืนเช่นนี้ 
ทุกคนมองออกถึงเจตนำ และกำรที่ระบุว่ำที่ผ่ำนมำมีเพียงกลุ่มกำรเมืองเดิมที่อยู่มำกว่ำ 30 ปีแต่ภำคใต้กลับไม่ได้รับกำร
พัฒนำเท่ำที่ควรนั้น พ่ีน้องชำวปักษ์ใต้ทรำบดีว่ำประชำธิปัตย์ ได้ท ำอะไรให้กับประชำชนบ้ำง ทั้งวำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
กำรคมนำคม รถไฟทำงคู่ ถนนสี่ช่องจรำจร พัฒนำรำยจังหวัดให้มีศักยภำพในด้ำนกำรท่องเที่ยว รำคำยำง รำคำปำล์ม 
เรื่องแบบนี้คนปักษ์ใต้ทรำบดี 

และเมื่อครั้งที่รัฐบำลนำยทักษิณ ชินวัตร รัฐบำลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เลือกปฏิบัติ จนภำคใต้ไม่ได้รั บควำม
เป็นธรรมในกำรจัดสรรงบประมำณ พรรคไหนที่ต่อสู้ก็พรรคประชำธิปัตย์อีกที่ต่อสู้ เรื่องกำรไม่สร้ำงศูนย์ประชุมที่ภูเก็ต 
เรื่องถนนหนทำงไปภำคใต้ ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณที่เป็นธรรม ตอนนั้นไม่ทรำบว่ำนำยสัณหพจน์ไปมุดอยู่
ตรงไหน ฉะนั้น กำรกล่ำวหำว่ำ 30 ปี ไมม่ีอะไรดีขึ้นเลยนั้น ให้กลับไปถำมบรรพบุรุษในปักษ์ใต้ดูก็จะได้ควำมจริง 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210426/31592df43ed005551b24c6a16a25156ed5e95b38de7c361ebbdc7c553e9f305b.jpg?itok=NDIUcHFt
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นำยรำเมศ กล่ำวต่อว่ำ ส่วนที่อ้ำงว่ำกำรเปลี่ยนตัวบุคคลสะท้อนควำมล้มเหลวของกลุ่มกำรเมืองเดิม เห็นว่ำ
ค ำพูดนี้พูดเพ่ือให้ดูดีในทำงกำรเมือง ชำวปักษ์ใต้ตอบรับกำรเมืองที่ดี ส่วนกำรเมืองที่เลวร้ ำยเชื่อว่ำวันหนึ่งสังคมจะรู้ 
กำรมอบหมำยงำนรัฐมนตรี ประชำธิปัตย์ก็บอกตรงๆไปแล้วว่ำไม่พอใจ เพรำะไม่มีควำมเหมำะสมใดๆเลย พ้ืนที่ภำคใต้มี
พ่ีน้องเกษตรกรชำวสวนยำง สวนปำล์ม แต่มันส ำปะหลังไม่ค่อยมีอำจจะเป็นเพรำะดินฟ้ำสภำพอำกำศ ก็ควรหำ
รัฐมนตรีคนที่เหมำะสมไปท ำงำนที่เหมำะสมจะเกิดประโยชน์มำกกว่ำ 

"พรรคพลังประชำรัฐควรตักเตือนให้พูดจำในทำงกำรเมืองที่สร้ำงสรรค์ เรื่องบำงเรื่องควรเปลี่ยนวิธีกำรพูด 
ก่อนจะออกเป็นค ำพูดต้องผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองจำกส่วนส ำคัญของร่ำงกำยที่ท ำหน้ำที่คิดก่อน ถ้ำจะออกมำพูด
แบบนี้เหมือนส่วนส ำคัญดังกล่ำวหำยไป พรรคร่วมควรช่วยกันคิดร่วมกันท ำงำนเพื่อประชำชนแต่ถ้ำคิดแต่ประโยชน์ส่วน
ตน เชื่อว่ำนับถอยหลังได้เลย" 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/238915  
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/238915
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26 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 18:47 น.     
คนใต้ตาแจ้งแล้ว! ก้าวไกล เสี้ยม 'ปชป.' ชน 'พปชร.' 
 

 
 

26 เม.ย. 64 - นำยประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ สัดส่วนภำคใต้ พรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ  
รู้สังเวชใจเมื่อเห็น พรรคประชำธิปัตย์ยุคนี้ที่น ำโดย นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้ำพรรค ต้องมำโอดครวญต่อ
ค ำสั่งที่ 85/2564 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่มอบหมำยให้รัฐมนตรีรับผิดชอบโครงกำรขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งลึกๆ แล้วก็คือกำรแบ่งเค้กงบฟ้ืนฟู 45,000 ล้ำนบำท จำกวงเงินกู้ 1 ล้ำนล้ำนบำท 
ไปหำเสียงล่วงหน้ำในจังหวัดฐำนเสียงรัฐมนตรี แต่กลับโดนเพ่ือนแทงข้ำงหลัง เพรำะในพ้ืนที่ภำคใต้ซึ่งเป็นฐำนเสียง
ส ำคัญของตนเองกลับมีกำรโยก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเดิมดูแลพ้ืนที่ภำคเหนือมำให้ดูแล
พ้ืนที่จังหวัดสงขลำ นครศรีธรรมรำช และภูเก็ต แทนนำยนิพนธ์ บุญญำมณี รัฐมนตรีช่วยจำกพรรคประชำธิปัตย์ 

“มองด้ำนหนึ่งก็น่ำเห็นใจเพรำะเหมือนโดนตกปลำในบ่อเพ่ือน แต่หำกเอำประชำชนเป็นที่ตั้งในสถำนกำรณ์
แบบนี้ สิ่งที่พรรคประชำธิปัตย์ควรไม่พอใจต้องเป็นเรื่องกำรฉวยโอกำสผ่ำนมติ ครม. น ำงบประมำณที่มำกถึง 45,000 
ล้ำนบำท ไปแบ่งเค้กกันเพ่ือผลประโยชน์ทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมือง งบประมำณก้อนนี้ป็นส่วนหนึ่งของแผนงำน
ฟ้ืนฟูฯ ภำยใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้ำนล้ำนบำทก็จริง แต่ด้วยควำมไร้ประสิทธิภำพของรัฐบำล ท ำให้ปรำกฏว่ำปีที่ผ่ำนมำ
เบิกจ่ำยงบไปได้เพียงแค่ 2% เท่ำนั้น และโครงกำรที่ท ำแทบไม่ได้มีผลกระตุ้นฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอะไรได้เลย โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในเวลำนี้ได้เกิดกำรระบำดของโควิดระลอก 3 ซึ่งวิกฤตกว่ำทุกครั้งที่ผ่ำนมำ จึงควรโยกงบประมำณก้อนนี้ไป
ช่วยเหลือประชำชนและระบบสำธำรณสุขอย่ำงเร่งด่วนก่อน ไม่ว่ำจะเป็นเพื่อกำรเยียวยำธุรกิจที่ถูกปิด กำรพัฒนำระบบ
สำยด่วน 1668 กำรจัดหำระบบรถรับส่งผู้ป่วยจ ำนวนมำก หรือกระทั่งค่ำใช้จ่ำยเพ่ือจัดหำ รพ.สนำม ให้เพียงพอ ไม่ใช่
เอำไปแบ่งปันกันในหมู่รัฐบำล พรรคประชำธิปัตย์เองก็เป็นพรรคเก่ำแก่ จึงอยำกเตือนด้วยควำมปรำรถนำดีในฐำนะคน
ใต้ด้วยกัน เพรำะได้ยินมำมำก ถ้ำไม่อยำกให้ศรัทธำของประชำชนเสื่อมถอยลงจนต้องลดตัวไปเป็นหำงเครื่องให้ พรรค
พลังประชำรัฐหำกินกับงบประมำณแบบนี้ก็ควรหันกลับมำปกป้องผลประโยชน์ของประชำชนได้แล้ว”   

นำยประเสริฐพงษ์ กล่ำวต่อไปว่ำ เข้ำใจดีว่ำ นำยจุรินทร์ คงก ำลังตื่นตระหนกที่กำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำฐำน
เสียงในภำคใต้ถูกเจำะไปหลำยแห่ง แต่กำรเรียกศรัทธำกลับ ควรมำจำกผลงำนและไม่ท ำสิ่งที่ขัดกับควำมรู้สึกของ
ประชำชน แต่เวลำนี้พรรคประชำธิปัตย์ก ำลังท ำในสิ่งที่ตรงกันข้ำม ทั้งกรณีที่ดินจะนะที่ตนเพ่ิงอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ นำย
นิพนธ์ ไปก็ได้แต่ค ำตอบแบบเบี้ยวๆ จนชำวจะนะขึ้นป้ำยบอกว่ำโกหกกลำงสภำ แถมยังไปสร้ำงแนวก ำแพงบนชำยหำด 
ท ำลำยทรัพยำกรอันมีค่ำและท ำลำยสวยงำมของทะเลหลำยแห่ง จนชำวบ้ำนพำกันเอือมระอำ 
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 ล่ำสุดยังไปจัดมหกรรมมวยจะนะ ท ำให้ประชำชนเสี่ยงติดโควิดและท ำให้ระบบสำธำณะสุขต้องเพ่ิมงำนหนัก
ขึ้นเนื่องจำกวิตกกังวลมำกในกำรแพร่ระบำด แต่ขนำดมีผลงำนที่สร้ำงบำดแผลกับคนใต้มำกขนำดนี้  พรรคกลับยังให้
นั่งต ำแหน่งใหญ่โตเหมือนเดิมเสมือนไม่แคร์ควำมรู้สึกของพ่ีน้องคนใต้ เรื่องที่ฝังอยู่ในควำมรู้สึกลึกๆของประชำชนแบบ
นี้ แทนที่จะแก้กลับไปงอแงอยำกกินเค้กกับพรรคพลังประชำรัฐ คิดว่ำเป็นกำรน ำพรรคไปแก้ปัญหำแบบไม่ถูกที่ถูกทำง 

“เอำเถอะวันนี้ จะเอำรัฐมนตรีแป้งมำดูแลพ้ืนที่ภำคใต้ คนใต้บำงส่วนคงคิดได้ว่ำ ระหว่ำงผีเน่ำกับโลงผุๆ อะไร
จะเปรตกว่ำกัน ไปย้อนดูผลงำนทั้งคู่ พรรคก้ำวไกลเคยแฉไว้ยิบในสภำไม่ว่ำตั้งกระทู้ถำม อภิปรำยงบประมำณ และ
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ เชื่อว่ำ คนใต้ ‘ตำแจ้ง’ ครับ” นำยประเสริฐพงษ์ ระบุ 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/100809  
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/100809
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26 เม.ย. 2564-18:24 น. 
อันวาร์ ชี้ ปชป. จะถูกยึด ปมนายกฯ สั่ง รมต. คุมพื้นที่พรรค ลั่นประเทศก าลังเผชิญภัยคุกคาม 
 

 
 

อันวาร์ ชี้ ปชป.จะถูกยึด ปมนายกฯ สั่ง รมต.คุมพื้นที่พรรค ลั่นประเทศก าลังเผชิญภัยคุกคาม ปูดเคยถูกเจรจาให้
ย้ายพรรค เมื่อไม่ไป ถูกสั่งให้แพ้เลือกตั้งครั้งหน้า 

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. นำยอันวำร์ สำและ ส.ส. ปัตตำนี และรองเลขำธิกำรพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณีค ำสั่ง
นำยกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 เรื่องมอบหมำยให้รัฐมนตรีรับผิดชอบจังหวัดตำมแนวคิดกำรขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันใน
ระดับพ้ืนที่จังหวัดว่ำ เรื่องนี้ก ำลังเป็นกระแสร้อนระอุในพรรคประชำธิปัตย์ เพรำะ ส.ส. และสมำชิกพรรค พร้อมทั้ง
ผู้สนับสนุนพรรค ต่ำงเห็นพ้องว่ำ รัฐมนตรีที่ถูกมอบหมำยให้ก ำกับพ้ืนที่นั้น ผิดฝำผิดตัว เช่น ที่มอบหมำยให้รัฐมนตรี
ของพรรคแกนน ำรัฐบำลจำกภำคเหนือมำดูแลก ำกับ 3 จังหวัดใหญ่ในภำคใต้ โดยไม่ค ำนึงถึงมำรยำททำงกำรเมืองใน
กำรเป็นพรรคร่วมรัฐบำล 

นำยอันวำร์ กล่ำวอีกว่ำ ดูเสมือนว่ำพ้ืนที่ของพรรคประชำธิปัตย์ก ำลังจะถูกยึด ยิ่งตนท ำงำนใกล้ชิดกับ
ประชำชนได้รับข้อมูลที่น่ำเชื่อถือว่ำ ประเทศชำติของเรำก ำลังเผชิญกับภัยคุกคำมทำงกำรเมืองในรูปแบบเผด็จกำรที่
แฝงมำในครำบของประชำธิปไตย โดยอำศัยกระบวนกำรเลือกตั้งมำสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรสืบทอดอ ำนำจ ทั้ง 3 
ระดับ คือ 1.ระดับประเทศ 2.ระดับพรรค และ3.ระดับพ้ืนที่ โดยเฉพำะในระดับพ้ืนที่ มีควำมหมำยมำกส ำหรับพรรค
กำรเมืองใหม่ท่ีไม่เคยมีฐำนเสียงอยู่เลย 

นำยอันวำร์ กล่ำวต่อว่ำ โดยธรรมชำติของพรรคกำรเมืองที่เกิดใหม่ในอดีต จะเห็นได้ว่ำ เกิดจำกกระแสค่ำนิยม
ชั่วครำว แล้วก็ดับไป หรือเกิดจำกกำรใช้เงินไปทุ่มซื้อ ส.ส. ที่มีฐำนเสียงในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งนั้นๆ อยู่แล้วให้ย้ำยมำสังกัด
พรรคใหม่ ซึ่งต่ำงจำกพรรคประชำธิปัตย์ที่มีอุดมกำรณ์และตั้งพรรคมำกว่ำ 75 ปี แต่เนื่องจำกเกิดควำมผิดพลำดในเชิง
บริหำร ส่งผลให้พรรคตกต่ ำ และพ่ำยแพ้กำรเลือกตั้งอย่ำงที่ทรำบ 
  “ผมรู้มำนำนแล้วว่ำพรรคตั้งใหม่ที่ไม่มีพ้ืนที่ของตัวเอง พยำยำมเจรจำแย่งซื้อตัว ส.ส. ที่มีฐำนเสียงอยู่แล้วจำก
พรรคอ่ืน มำสังกัดพรรคตนเองให้ใด้ หำกไม่ได้ก็จ ำเป็นต้องแย่งพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่ของพรรคประชำธิปัตย์ก็อยู่ในเป้ำหมำยนี้ 
เพรำะผลกำรเลือกตั้งครั้งที่แล้ว เรำแพ้ยับเยิน และหลังกำรเลือกตั้ง ก็ยังมีสมำชิกพรรคที่เป็นแกนน ำทยอยกันลำออก 
แม้ผมจะเตือนผู้บริหำรพรรคว่ำ ต้องรีบแก้ไขและฟ้ืนฟูพรรค แต่ไม่มีใครสนใจ เพรำะจังหวัดปัตตำนีก็เป็นหนึ่งในพ้ืนที่
เป้ำหมำยที่เขำจะยึดเช่นกัน” 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0.jpg
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“ยิ่งผมยืนยันว่ำไม่ย้ำยพรรค ผมจึงถูกสั่งให้แพ้ในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ แต่อย่ำตื่นเต้น ตกใจ หรือกังวลกับค ำสั่ง
ที่ให้รัฐมนตรีพรรคอื่นมำดูแลพื้นที่ภำคใต้ของพรรคเรำ ทั้งท่ีร่วมรัฐบำลเดียวกัน เพรำะเป็นสิทธิ์ของนำยกฯ” 

นำยอันวำร์ กล่ำวอีกว่ำ เรื่องนี้จะโทษ หรือโกรธคนอ่ืนไมได้ ต้องโทษตัวเอง เพรำะที่ผ่ำนมำตนได้เสนอ
ควำมเห็นไปแล้วว่ำ ให้ร่วมรัฐบำลด้วยควำมจริงใจ และมีเกียรติ คือท ำให้สิ่งถูกให้เป็นถูก ผิดให้เป็นผิด อย่ำได้ท ำในสิ่งที่
ฝืนควำมรู้สึกของประชำชน เพรำะเรำมำจำกประชำชน แต่ไม่มีใครฟัง มักจะอ้ำงว่ำ ต้องท ำตำมมติของวิปพรรคร่วม
รัฐบำล ซึ่งบำงครั้งตนไม่เห็นด้วย ตนก็ไม่ท ำตำม โดยชี้แจงถึงเหตุผลเป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นหลักฐำนทุกครั้ง 

นำยอันวำร์ กล่ำวต่อว่ำ ในกรณีที่อำจมีกำรกล่ำวหำว่ำ ตนกระท ำควำมผิด ตนยังยืนยันว่ำ หำกใครก็ตำมที่คิด
ว่ำตนผิด เพรำะกำรยืนเคียงข้ำงกับประชำชน ตนก็จะขอเป็นคนผิดตลอดไป และหวังว่ำเพ่ือนสมำชิกพรรคทุกท่ำนจะ
เข้ำใจแล้วว่ำขณะนี้ ประเทศไทยของเรำก ำลังผชิญกับภัยคุกคำมในทุกรูปแบบ จะขอเชิญให้สมำชิกพรรคผนึกก ำลัง
ร่วมกันต่อสู้กับภัยคุกคำมเหล่ำนั้น เพ่ือที่จะรักษำกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยเอำไว้ให้ได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6364172   

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6364172
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26 Apr 2021 19:37 น. 
"อันวาร์" ชี้ประชาธิปไตยเจอภัยคุกคามการเมือง 
 

 
 

“อันวาร์”ชี้ประชาธิปไตยเจอภัยคุกคามการเมือง ปชป.ก็ไม่เว้น อ้างถูกสั่งให้แพ้เลือกตั้งครั้งหน้า ขอคน
ประชาธิปัตย์ผนึกก าลังสู้ 

วันนี้ (26 เม.ย.64) นำยอันวำร์ สำและ ส.ส.ปัตตำนี พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณีพรรคกำรเมืองและ
ประชำธิปไตย ก ำลังเผชิญกับ “ภัยคุกคำมทำงกำรเมือง” ที่ใกล้ตัวเข้ำมำ ระบุว่ำ 

กรณีค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 เรื่องมอบหมำยให้รัฐมนตรีรับผิดชอบจังหวัดตำมแนวคิดกำรขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันในระดับพ้ืนที่จังหวัด ว่ำ เรื่องนี้ก ำลังเป็นกระแสร้อนระอุในพรรคประชำธิปัตย์ เพรำะ ส.ส.และสมำชิก
พรรค พร้อมทั้งผู้สนับสนุนพรรคบำงคน เห็นพ้องว่ำ รัฐมนตรีที่ถูกมอบหมำยให้ดูก ำกับพื้นท่ีนั้น ผิดฝำผิดตัว 

เช่นที่มอบหมำยให้รัฐมนตรีของพรรคแกนน ำรัฐบำลจำกภำคเหนือ มำดูแลก ำกับ 3 จังหวัดใหญ่ในภำคใต้ โดย
ไม่ค ำนึงถึงมำรยำททำงกำรเมืองในกำรเป็นพรรคร่วมรัฐบำล จึงท ำให้ดูเสมือนว่ำพ้ืนที่ของพรรคประชำธิปัตย์ก ำลังจะถูก
ยึด 

ยิ่งตนท ำงำนใกล้ชิดกับประชำชน ยิ่งได้รับข้อมูลที่น่ำเชื่อถือว่ำ ประเทศของเรำก ำลังเผชิญกับภัยคุกคำม
ทำงกำรเมืองในรูปแบบเผด็จกำรที่แฝงมำในครำบของประชำธิปไตย โดยอำศัยกระบวนกำรเลือกตั้งมำสร้ำงควำมชอบ
ธรรมในกำรสืบทอดอ ำนำจ ทั้ง 3 ระดับ คือ 1.ระดับประเทศ 2.ระดับพรรค และ 3.ระดับพ้ืนที ่

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดับพ้ืนที่ มีควำมหมำยมำกส ำหรับพรรคกำรเมืองใหม่ที่ไม่เคยมีฐำนเสียงอยู่เลย เพรำะ
โดยธรรมชำติของพรรคกำรเมืองที่เกิดใหม่ในอดีต จะเห็นได้ว่ำ เกิดจำกกระแสค่ำนิยมชั่วครำว แล้วก็ดับไป หรือเกิดจำก
กำรใช้เงินไปทุ่มซื้อ ส.ส. ที่มีฐำนเสียงในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งนั้นๆ อยู่แล้ว ให้ย้ำยมำสังกัดพรรคใหม่ ซึ่งต่ำงจำกพรรค
ประชำธิปัตย์ที่มีอุดมกำรณ์และตั้งพรรคมำกว่ำ 75 ปี แต่เนื่องจำกเกิดควำมผิดพลำดในเชิงบริหำร ส่งผลให้พรรคตกต่ ำ 
และพ่ำยแพ้กำรเลือกตั้งอย่ำงที่ทรำบ 

“ผมรู้มำนำนแล้ว พรรคตั้งใหม่ที่ไม่มีพ้ืนที่ของตัวเอง พยำยำมเจรจำแย่งซื้อตัว ส.ส. ที่มีฐำนเสียงอยู่แล้วจำก
พรรคอ่ืน มำสังกัดพรรคตนเองให้ใด้ หำกไม่ได้ก็จ ำเป็นต้องแย่งพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่ของพรรคประชำธิปัตย์ก็อยู่ในเป้ำหมำยนี้ 
เพรำะผลกำรเลือกตั้งครั้งที่แล้ว เรำแพ้ยับเยิน และหลังกำรเลือกตั้ง ก็ยังมีสมำชิกพรรคที่เป็นแกนน ำทยอยกันลำออก 
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แม้ผมเตือนผู้บริหำรพรรคว่ำ ต้องรีบแก้ไขและฟ้ืนฟูพรรค แต่ไม่มีใครสนใจ เพรำะ จ.ปัตตำนี  เป็นหนึ่งในพ้ืนที่
เป้ำหมำยที่เขำจะยึด ยิ่งผมยืนยันว่ำไม่ย้ำยพรรค ผมจึงถูกสั่งให้แพ้ในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ  แต่อย่ำตื่นเต้น ตกใจ หรือ
กังวลกับค ำสั่งที่ให้รัฐมนตรีของพรรคอ่ืนมำดูแลพ้ืนที่ภำคใต้ของพรรคเรำ ทั้งที่ร่วมรัฐบำลเดียวกัน เพรำะเป็นสิทธิของ
นำยกฯ แต่เรื่องนี้จะโทษหรือโกรธคนอ่ืนไม่ได้ ต้องโทษตัวเอง” นำยอันวำร์ ระบุ 

นำยอันวำร์ กล่ำวอีกว่ำ เพ่ือนสมำชิกพรรคทุกคนคงจะเข้ำใจแล้วว่ำ ขณะนี้ประเทศไทยของเรำก ำลังเผชิญกับ
ภัยคุกคำมในทุกรูปแบบ ตนจึงขอเชิญชวนสมำชิกพรรคให้ผนึกก ำลังร่วมกันต่อสู้กับภัยเหล่ำนั้น เพ่ือรักษำกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยเอำไว้ให้ได้ 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/477434  
 
  

https://asn.today/index.php?key=r4io4acagqlev974e5hl&b=0.056&id=255256&teaser=1923603
https://asn.today/index.php?key=r4io4acagqlev974e5hl&b=0.056&id=255256&teaser=1923603
https://www.thansettakij.com/content/politics/477434
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อังคำรที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 09.48 น. 
"จุติ" ขออย่ามองเรื่องหยุมหยิม ปมแบ่งพื้นที่รมต.รับผิดชอบ 
“จุติ” ขออย่ามองเรื่องหยุมหยิม ปมแบ่งพื้นที่ รมต.รับผิดชอบ ชี้นักการเมืองอยู่ท่ีไหนท างานได้ แต่ขอยึดประโยชน์ 
ปชช.มาก่อน  

 
 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  
ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีกำรออกค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 มอบหมำยให้รัฐมนตรีรับผิดชอบงำนภำยใต้แนวคิดกำร
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือพัฒนำและแก้ไขปัญหำระดับจังหวัดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพให้ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ และรองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ดูแลจังหวัดส ำคัญใน
ภำคใต้ ทั้งที่ค ำสั่งก่อนหน้ำนี้ก ำหนดให้นำยนิพนธ์ บุญญำมณี รมช.มหำดไทย และรองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ เป็น
ผู้ดูแล ว่ำ สิ่งที่ส ำคัญ คือ กำรท ำเพ่ือประชำชนเมื่อได้รับมอบหมำยงำนไปแล้ว และเขำเริ่มท ำงำนไปค่อนข้ำงมำกแล้ว 
เมื่อมีกำรเปลี่ยนตัวก็เป็นห่วงเรื่องของกำรท ำงำนที่ต้องมีควำมต่อเนื่องให้กับประชำชน  ซึ่งหำกทุกคนยึดประโยชน์ของ
ประชำชนเป็นที่ตั้งน่ำจะไม่มีปัญหำ เพรำะนักกำรเมืองอยู่ที่ไหนก็สำมำรถท ำงำนได้ แต่เวลำนี้เป็นเวลำที่วิกฤติ เมื่อมี
กำรเปลี่ยนก็ต้องไปติดตำมงำนใหม่ท ำให้เสียเวลำ และคนที่เสียประโยชน์ คือ ประชำชน ทั้งนี้ไม่อยำกให้มองเป็นเรื่อง
ของกำรเมือง เพรำะบ้ำนเมืองต้องกำรควำมรักควำมสำมัคคี ในเมื่อมีกำรปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็มีกำรปรับคนดูแล
ใหม่ นอกจำกนี้ มองว่ำอย่ำไปเสียเวลำมองเรื่องหยุมหยิมแล้วมำทะเลำะกันควรเดินหน้ำแก้ไขปัญหำเพ่ือประชำชน  ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ส ำคัญที่สุด ส่วนหำกไม่มีกำรปรับตำมที่พรรคประชำธิปัตย์ร้องขอจะไม่มีปัญหำใช่หรือไม่นั้น ไม่ใช่เงื่อนไข
อะไรมำกประเด็นอยู่ที่ว่ำตรงไหนอะไรที่ประชำชนได้ประโยชน์มำกที่สุดจะขับเคลื่อนในเรื่องนั้นก็จะเร่งท ำให้เร็วที่สุด  

นำยจุติ กล่ำวต่อว่ำ ทั้งนี้ ส่วนตัวไม่ทรำบว่ำนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรมว.พำณิชย์ ใน
ฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์และนำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ ได้มีกำรหำรือถึงเรื่องดังกล่ำวแล้วหรือไม่ เพรำะ
ตนไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำรพรรค (กก.บห.) กำรประชุม ครม.ในวันเดียวกันนี้ ตนมำรำยงำนนำยกรัฐมนตรี เรื่องของ
กระทรวง พม.เรื่องกำรจัดหำสถำนที่รักษำผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ใช่มำพูดเรื่องกำรแบ่งงำน. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/839647  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/839647
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27 เมษำยน 2021 - 09:57 
 “จุติ”เชื่อค าสั่งแบ่งงาน รมต.ไม่มีปัญหา 
 

 
 

“จุติ”เชื่อค าสั่งแบ่งงาน รมต.ไม่มีปัญหา อย่ามองเป็นการเมือง อย่าเสียเวลาเอาเรื่องหยุมหยิมมาทะเลาะกัน 
นำยจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กล่ำวถึงกรณีที่พรรค

ประชำธิปัตย์ ไม่พอใจกำรแบ่งงำน นำยกรัฐมนตรี ตำมที่มีค ำสั่งที่ 85/2557 เรื่องกำรมอบหมำยให้รัฐมนตรีรับผิดชอบ 
แนวคิดกำรขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในระดับพ้ืนที่จังหวัด โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไปดูแลในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ นครศรีธรรมรำช และภูเก็ต ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่ำวแต่เดิมเป็นพ้ืนที่ของนำย
นิพนธ์ บุญญำมณี รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ว่ำ สิ่งส ำคัญคือเรื่องงำนในกำรท ำเพ่ือประชำชน เชื่อว่ำทุก
คนที่กังวลนั้น เป็นเพรำะเมื่อได้รับมอบหมำยงำนไปแล้วและได้เริ่มท ำงำนไปแล้ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง จะกังวลเรื่อง
ควำมต่อเนื่อง 

เชื่อว่ำทุกคนยึดประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก ทุกอย่ำงก็จะไม่มีปัญหำ เพรำะนักกำรเมืองท ำงำนอยู่ที่ไหนก็
สำมำรถท ำได้ เวลำนี้เป็นเวลำที่วิกฤต ถึงเวลำคนที่ท ำงำนอยู่ ต้องเปลี่ยนที่และติดตำมงำนใหม่คงต้องเสียเวลำ และคน
ที่เสียประโยชน์ คือประชำชน ตนไม่อยำกมองว่ำเรื่องนี้เป็นเรื่องกำรเมือง เมื่อมีกำรปรับคณะรัฐมนตรีและปรับคนดูแล
พ้ืนที่ใหม่ก็อย่ำดูให้ลึกกว่ำนั้น วันนี้บ้ำนเมืองต้องกำรควำมรักควำมสำมัคคี และเดินไปในทิศทำงเดียวกัน ตนมองว่ำอย่ำ
เอำเรื่องหยุมหยิมแล้วทะเลำะกัน เดินหน้ำแก้ไขปัญหำประชำชนส ำคัญท่ีสุด 
ส่วนหำกวันนี้ไม่มีกำรปรับเปลี่ยน จะมีปัญหำกับกำรท ำงำนหรือไม่นั้น นำยจุติ ระบุว่ำ ตนเชื่อว่ำคงไม่ใช่เงื่อนไขอะไร
มำก ประเด็นอยู่ที่ว่ำ อะไรตรงไหนที่ประชำชนได้ประโยชน์สูงสุด เรำจะเร่งท ำเรื่องนั้น และอยำกให้ทุกคนพุ่งควำม
สนใจไปที่วิกฤติท่ีต้องแก้ และเดินหน้ำให้ได้ 

ส่วนมีกำรแจ้งกำรปรับเปลี่ยนไปยังพรรคประชำธิปัตย์แล้วหรือไม่นั้น นำยจุติ ระบุว่ำ ไม่ทรำบว่ำเป็นเรื่องที่
หัวหน้ำพรรคจะคุยกันหรือไม่ และตนเองไม่ได้เป็นคณะกรรมกำรบริหำรพรรค โดยวันนี้ที่มำประชุมที่ท ำเนียบรัฐบำล ก็
เพ่ือรำยงำนกำรด ำเนินงำน ของกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.ให้นำยกรัฐมนตรีรับทรำบ 
และช่วยแก้ไขปัญหำที่ติดขัด พร้อมยืนยันว่ำ ไม่ใช่เรื่องกำรแบ่งงำน แต่เป็นเรื่องของคนไข้ท่ีต้องหำพ้ืนที่ให้คนไข้อยู่ 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_90247/  
 

https://www.innnews.co.th/news/news_90247/
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27 เมษำยน 2564 
อยู่กันยาก ? ภท. อัดนายกฯ ‘ถนัดอ านาจพิเศษ’ 
 

 
 

"ศุภชัย" โพสต์ อัดนายกฯ ถนัดใช้อ านาจพิเศษ มองโควิด เป็นภัยความม่ันคง 
นำยศุภชัย ใจสมุทรส.ส. บัญชีรำยชื่อ นำยทะเบียนสมำชิกพรรคภูมิใจไทย(ภท.)  ออกมำโพสต์เฟซบุ๊คระบุ

ว่ำ กำรประกำศใช้ พรก.ฉุกเฉินและกำรตั้ง ศบค. ซ่ึงกำรใช้อ ำนำจพิเศษเป็นสิ่งที่นำยกฯประยุทธ์  จันทร์โอชำ  
ถนัดที่สุด จึงไม่แปลกที่มีกำรเลือกใช้อ ำนำจพิเศษในกำรจัดกำรกับ “โรค ระบำด” ซึ่งโครงสร้ำงของ ศบค. ได้ตัดกำรมี
ส่วนร่วมของภำคกำรเมืองออกรวมถึงได้ ตัดคณะรัฐมนตรีออกจำกกำรท ำงำนใน ศบค. 

โดยหน่วยงำนที่นั่งหัวโต๊ะก ำหนดทิศทำง ของ ศบค. กลับเป็นหน่วยงำนควำมมั่นคงน ำโดยสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติแทนที่จะเป็นสำธำรณสุข เรำจึงเห็นกำรมองโรคระบำดเป็นภัยควำมมั่นคง  เป็นอริรำชศัตรู ต่ำงจำกกำร
แก้ปัญหำ โรคระบำดในรอบท่ีผ่ำนๆ มำไม่ว่ำจะเป็นไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่ประสบควำม ส ำเร็จ 

 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934693  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/100000727533976/posts/4194185607282316/?d=n
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934693
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27 เมษำยน 2564 11:07 น.  
 “สิระ”มาแล้ววอนทุกฝ่ายหยุดเล่นเกมการเมือง  
ชี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาตีกินชิงฐานเสียงกัน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงสถำนกำรณ์ที่มีจ ำนวนผู้เสียชีวิต
จำกกำรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่ำ ในช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำมียอดผู้เสียชีวิตเพ่ิมมำกขึ้น ถือเป็นกำรสูญเสียที่ไม่มีใครอยำก
ให้เกิดขึ้น ซึ่งญำติๆ ของผู้เสียชีวิตจำกกำรติดเชื้อโควิด มีควำมวิตกกังวล ไม่รู้ว่ำจะไปจัดพิธีฌำปนกิจศพที่วัดไหน และ
ต้องมีขั้นตอนอย่ำงไร เนื่องจำกว่ำสำรคัดหลั่งในศพยังสำมำรถแพร่กระจำยเชื้อได้ จึงต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย โดยตนได้ประสำนกับทำงพระมหำเขมำนันท์ ปิยสีโล ป.ธ.9 เจ้ำอำวำสวัดลำดปลำเค้ำและเจ้ำคณะเขต
ลำดพร้ำว ในกำรรับด ำเนินกำรตรงนี้ให้ โดยไม่ได้ปิดกั้น และยังเปิดให้บริกำรประชำชนอยู่ 

“ทำงวัดยินดีรับท ำพิธีฌำปนกิจแก่ผู้เสียชีวิตเพรำะป่วยได้รับเชื้อ โควิด-19 โดยมีควำมประสงค์ที่จะช่วยแบ่ง
เบำควำมทุกข์ของญำติโยมในช่วงขณะที่มีโรคระบำดร้ำยแรง ทั้งนี้ ต้องมีข้ันตอนในกำรน ำศพมำที่วัด คือ ต้องมำแจ้งให้
วัดทรำบก่อน และจะน ำศพเข้ำเตำเผำในทันที จำกนั้นทำงวัดก็จะเปิดให้ญำติ สำมำรถร่วมท ำพิธีฌำปนกิจได้ตำมหลัก
ศำสนำ โดยญำติผู้เสียชีวิต สำมำรถติดต่อแจ้งควำมประสงค์ได้ที่ 083-192-5555 ซึ่งเป็นเบอร์ตรงของผม”นำยสิระ 
กล่ำว 

นำยสิระ กล่ำวต่อว่ำ ภำวะวิกฤติจำกโรคระบำดในตอนนี้เปรียบเสมือนภำวะสงครำมโลก ตนขอวิงวอนให้ทุก
ฝ่ำยหยุดเล่นเกมทำงกำรเมือง หยุดโจมตีหรือตีกินกันเพรำะไม่ใช่เวลำที่จะมำฆ่ำฟันเพ่ือชิงฐำนเสียงกัน วันนี้คนไทยทุก
คนเผชิญกับปัญหำเช่นเดียวกัน ถ้ำเรำจะรอดก็ต้องรอดไปด้วยกัน ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพรำะฉะนั้นกำรแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ำยในตอนนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์ มีแต่เสียกันทุกฝ่ำย ประเทศไทยเป็นแผ่นดินเกิดของทุกคน และตนเชื่อว่ำเรำทุกคน
รักแผ่นดินผืนนี้ที่เรำยืนอยู่ ฉะนั้นคนไทยต้องหันมำจับมือกัน สร้ำงควำมสำมัคคี และประชำชนทุกคนต้องปฎิบัติตนตำม
มำตรกำรทำงสำธำรณสุข เพ่ือให้ประเทศและคนไทยทุกคนผ่ำนพ้นวิกฤตินี้ไปอย่ำงเร็วที่สุด 

“ผมขอให้ก ำลังใจและขอบคุณนักรบชุดขำวทุกท่ำนจำกใจ ในควำมเสียสละแรงกำย แรงใจ อดทน ต่อสู้กับโรค
โควิด-19 เพ่ือคนไทยทุกคน คนไทยทุกคนรู้ดีว่ำ ท่ำนท ำหน้ำที่อย่ำงเต็มที่ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคนเสมือนเป็นญำติพ่ี
น้องของท่ำน ถึงแม้จะต้องเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ แต่พวกท่ำนก็ไม่มีใครปฎิเสธ ไม่มีท่ำทีรังเกียจ กำรท ำหน้ำที่ของบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ในขณะนี้ ผมเชื่อว่ำ คนไทยทุกคนซำบซึ้งใจ และพวกท่ำนคือฮีโร่ของคนไทย ถือเป็นก ำลังหลักที่จะพำ
ประเทศพ้นวิกฤต”นำยสิระ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/239063  
 
 

https://siamrath.co.th/n/239063
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210427/c368da8259f72d402a1c73e1c9791bfacc5182408697e83336a0dcb0b3be1a78.jpg?itok=i-l1wxTa
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วันที่ 27 เมษำยน 2564 - 08:12 น. 
ปชป. ฮึ่ม รบ. นับถอยหลัง พท. โวยปล่อยข่าวย้ายขั้ว อนุทินยันไม่ขัดแย้งนายกฯ 
 

 

 
 
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) กล่ำวเมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่ำน

มำ ถึงกรณี นำยสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ออกมำให้สัมภำษณ์เรื่อง
นำยกรัฐมนตรีมอบหมำยงำนให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดกำรขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัดว่ำ สิ่งที่นำย
สัณหพจน์กล่ำวมำคำดกำรณ์ได้ว่ำหมำยถึงพรรคปชป.ที่ได้ท้วงติงกำรแบ่งงำนของนำยกฯในหลำยจังหวัด เพรำะมีพรรค 
ปชป.พรรคเดียวที่ออกมำพูดเรื่องนี้ เพรำะเรื่อง สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 นำยสัณหพจน์คงไม่ได้ติดตำม
ข่ำวสำรว่ำพรรคปชป.มีกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทั้งให้ควำมรู้ กำรป้องกันและให้ควำมช่วยเหลือประชำชน ล่ำสุดก็
ได้มีกำรเปิดศูนย์ประสำนงำนสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน โควิด-19 (ศปฉ.ปชป.) เพ่ือช่วยประสำนคลี่คลำยปัญหำผู้ป่วยติดเชื้อ
ตกค้ำงได้ให้เข้ำรับกำรรักษำโดยเร็วที่สุด รวมถึงศูนย์บริกำรกฎหมำยที่ได้เปิดมำตั้งแต่ช่วงแรกของกำรแพร่ระบำด 

“กำรมอบหมำยงำนให้รัฐมนตรีลงดูแลพ้ืนที่ พรรค ปชป.บอกตรงๆ ไปแล้วว่ำไม่พอใจเพรำะไม่มีควำม
เหมำะสมใดๆ เลย พื้นที่ภำคใต้มีพ่ีน้องเกษตรกรชำวสวนยำง สวนปำล์ม ก็ควรหำรัฐมนตรีที่เหมำะสมไปท ำงำนจะเกิด
ประโยชน์มำกกว่ำ ดังนั้น พรรค พปชร.ควรตักเตือน นำยสัณหพจน์ให้พูดจำในทำงกำรเมืองที่สร้ำงสรรค์ พรรคร่วม
รัฐบำลควรช่วยกันคิดร่วมกันท ำงำนเพ่ือประชำชนถ้ำคิดแต่ประโยชน์ส่วนตน เชื่อว่ำนับถอยหลังได้ เลย” โฆษกพรรค 
ปชป.กล่ำว 

นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครรำช สีมำ และเลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีมี
กระแสข่ำวพรรค พท. จะไปร่วมรัฐบำลแทนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ว่ำ เป็นข่ำวลือ ไม่มีมูลควำมจริง ทั้งนี้ฟังข่ำวลือ
เหล่ำนี้มำตลอด แต่ข้อเท็จจริงไม่มีเรื่องเหล่ำนี้เกิดขึ้นแต่อย่ำงใด พรรค พท.ท ำงำนมำตลอด อยู่ดีๆ จะไปร่วมรัฐบำล
ท ำไมและไม่ใช่เรื่องง่ำย มองว่ำเป็นกำรปล่อยข่ำวมำกกว่ำ วันนี้ประเด็นกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็น
ประเด็นหลักท่ีต้องพูดคุยกัน ดังนั้นกระแสอื่นๆ ไม่ใช่เรื่องท่ีจะพูดกันในช่วงนี้ 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ สถำนกำรณ์โควิดนี้จะกระทบต่อกำรเปิดประชุมสภำหรือไม่ นำยประเสริฐ กล่ำวว่ำ อำจจะเปิด
ตำมกฎหมำย แต่อำจจะยังไม่เรียกประชุม โดยอำจจะไปประชุมกันช่วงที่เหมำะสมก็ได้ อย่ำงไรก็ตำมคิดว่ำต้องเปิดทั้ง
สภำผู้แทนฯและรัฐสภำ เพรำะยังมีกฎหมำยที่ค้ำงอยู่ โดยเฉพำะเรื่องร่ำง พ.ร.บ.กำรออกเสียงประชำมติ 

นำยภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำหัวหน้ำพรรค พท. กล่ำวว่ำ ข่ำวที่ออกมำพรรค พท.ไม่ได้สนใจรำยละเอียดที่จะ
เข้ำไปร่วมรัฐบำล คิดว่ำเรื่องนี้เป็นกำรปล่อยข่ำวจำกรัฐบำลเอง สะท้อนควำมไม่เป็นเอกภำพของรัฐบำล และกำรจัดกำร
ปัญหำภำยในที่ล้มเหลว คิดว่ำสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
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เมื่อถำมว่ำ มีกระแสเรียกร้องให้นำยกฯ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขพิจำรณำตัวเองโดยกำร
ลำออก นำยภูมิธรรมกล่ำวว่ำ เป็นมำรยำท และวิถีทำงทำงกำรเมือง ในฐำนะที่รับผิดชอบ แต่ไม่เท่ำทันในกำรจัดกำร 
ต้องหลีกทำงให้คนอ่ืนเข้ำมำจัดกำร จริงๆ นำยกฯรู้ตัวเองดีที่สุดว่ำขณะนี้ต้องพิจำรณำตัวเองอย่ำงไร 

วันเดียวกัน นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) โพสต์
ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กส่วนตัว ภำยหลังมีแคมเปญล่ำรำยชื่อให้นำยอนุทินลำออก จำกกรณีกำรแก้ปัญหำกำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 โดยระบุว่ำ ขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ก ำลังใจ ทั้งโพสต์ ทั้งไลน์และโทรมำด้วยตัวเอง ผมยังเข้มแข็งดี ทั้ง
ร่ำงกำยและจิตใจ และยังมีควำมมุ่งมั่นที่จะท ำงำนร่วมกับคณะแพทย์ และบุคลำกรสำธำรณสุข ทั้งของ สธ.และ
หน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือช่วยเหลือประชำชน และกำรควบคุมโรคให้ได้ผล บำงท่ำนทั้งให้ก ำลังใจ และห่วงใยว่ำมีกำรยึด
อ ำนำจ แย่งอ ำนำจของ สธ. ผมได้แต่ตอบไปว่ำ รองนำยกฯและรัฐมนตรีว่ำกำร สธ. เป็นผู้ใต้บังคับบัญชำของ
นำยกรัฐมนตรี เป็นผู้บริหำรสูงสุดและเป็นผู้รับผิดชอบ อยู่แล้วผมมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมนโยบำย และค ำสั่งท่ำนนำยกฯ มำ
โดยตลอด 

ส่วนเรื่องกำรป้องกันและควบคุมโรคระบำดโควิด-19 นั้น ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรสถำนกำรณ์โควิด หรือ ศบค.
เป็นผู้จัดท ำนโยบำย พิจำรณำ ออกค ำสั่ง ก ำกับกำรปฏิบัติงำน โดยมีนำยกฯ เป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ สธ.เป็นหน่วย
ปฏิบัติตำมนโยบำยของ ศบค. หลำยครั้งที่ สธ.เสนอมำตรกำรควบคุมโรค หำก ศบค.ไม่เห็นด้วย ต้องกลับมำปรับ
มำตรกำร ทั้งกำรตรวจ กำรป้องกัน กำรรักษำ กำรจัดหำยำ เวชภัณฑ์ และกำรฉีดวัคซีน ที่ผ่ำนมำ ศบค.เป็นผู้บริหำร
แบบ Single command มำตั้งแต่ต้น 

เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2563 สธ.ปฏิบัติตำมนโยบำย ศบค.ด้วยดีมำตลอด จึงขอควำมกรุณำอย่ำเอำเรื่องนี้มำเป็น
ประเด็นกำรเมือง และสร้ำงกระแสให้เกิดควำมขัดแย้ง และส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนของระบบสำธำรณสุข และ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ในฐำนะรองนำยกฯและรัฐมนตรีว่ำกำร สธ.ผมเป็นผู้ใต้บังคับบัญชำ และปฏิบัติตำมนโยบำย
และค ำสั่งนำยกฯและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนให้นำยกฯทรำบทุกครั้ง ขอยืนยันว่ำไม่มีกำรยึดอ ำนำจ ไม่มีกำรแย่งอ ำนำจ 
เพรำะนำยกฯเป็นหัวหน้ำรัฐบำล เป็นผู้มีอ ำนำจสูงสุดในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร และในฐำนะผู้อ ำนวยกำร ศบค. 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2692675 
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26 เมษำยน 2564 - 15:32 น. 
ทองลนไฟ "หนู" อยู่ไม่สุข 
 

 
 
สถานการณ์เปลี่ยน "เสี่ยหนู" หวังให้สาธารณสุขเป็นฐานต่อยอดการเมือง แต่โควิดระลอกใหม่ ท าเอาเรตติ้งดิ่งเหว  

กลำงดึกวันที่ 25 เม.ย.2564 โลกโซเชียลร้อนระอุ วิพำกษ์วิจำรณ์ อนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีสำธำรณสุข ผ่ำน #ทองแท้ไม่กลัวไฟ อย่ำงดุเดือด 

ต้นเหตุแห่งโซเชียลสะเทือน สืบเนื่องมำจำกที่หลำยโรงพยำบำล เช่น โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ  
(จ.นครรำชสีมำ), โรงพยำบำลล ำปำง (จ.ล ำปำง) และ โรงพยำบำลพุทธชินรำช (จ .พิษณุโลก) พร้อมใจกันขึ้นโพสต์
ข้อควำมให้ก ำลังใจรัฐมนตรีอนุทิน ที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกำยแรงใจแก้ปัญหำโควิด-19 มำโดยตลอด และมีกำรติดแฮช
แท็ก #ทองแท้ไม่กลัวไฟ และ #Saveอนุทิน 

นัยว่ำ ขบวนกำร #ทองแท้ไม่กลัวไฟ นั้น น่ำจะเกมตอบโต้กรณีกลุ่ม “หมอไม่ทน” ตั้งแคมเปญล่ำรำยชื่อผ่ำน
เว็บไซต์  เรียกร้องให้อนุทิน ลำออกจำกต ำแหน่งรัฐมนตรีสำธำรณสุข เนื่องจำกล้มเหลวในกำรแก้ปัญหำกำรระบำดของ
โควิด-19 ล่ำสุดมีผู้ร่วมลงชื่อแล้วจ ำนวนกว่ำ 100,000 คนแล้ว 

 
หมอชนบทไม่ทน 

ด้ำนหนึ่ง ชมรมแพทย์ชนบท ซึ่งเป็นทหำรรำบของทัพสำธำรณสุขไทย ในกำรต่อสู้กับโควิดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.
2564 นพ.สุภัทร ฮำสุวรรณกิจ  ประธำนชมรมแพทย์ชนบท ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง “วัคซีนโควิด บทสะท้อนควำม
ล้มเหลวของรัฐบำลและระบบรำชกำรไทย”     

“ประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชำชนในสัดส่วนที่น้อยล ำดับท้ำยแถวของโลก แถมยังมีกำร
พยำยำมแก้ตัวว่ำ เพรำะเรำมีกำระบำดน้อย กำรที่เรำใส่แมสก์ล้ำงมือเว้นระยะห่ำงนั้นดีกว่ำวัคซีนอีก ทั้งหมดนี้เพ่ือกลบ
เกลื่อนข้อเท็จจริงที่ว่ำ "เรำมีกำรจัดกำรเรื่องวัคซีนที่ผิดพลำด จนแทบจะไม่มีวัคซีนจะฉีดให้ประชำชน"...”  
ชมรมแพทย์ชนบท ไม่ได้ เจำะจงไปที่  “เสี่ยหนู” คนเดียว หำกแต่ยังมองภำพรวมระบบสำธำรณสุขไทย   
  “โควิดและวัคซีน จึงไม่ควรจบเพียงกำรจัดหำวัคซีนหรือกำรฉีดวัคซีนถ้วนทั่วเท่ำนั้น  แต่ควรเป็นจุดเริ่มต้นของ
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รื้ อ ใหญ่ รั ฐ ธ ร รมนูญ ไทยและร ะบบร ำชกำ ร ไทย  ที่ ทุ กอ งค์ ก ร ต้ อ งช่ ว ย กั นผลั ก แล ะดั น ให้ เ ป็ น จ ริ ง ” 
 
หมอแหยงหายไปไหน 

ย้อนไปตั้งแต่ปี 2561 พรรคภูมิใจไทย ได้เคลื่อนไหวเรื่องกัญชำทำงกำรแพทย์ โดยมี “เนวิน ชิดชอบ” เป็นหัว
เรือใหญ่ และมอบให้ “เสี่ยหนู” เดินสำยไปท่ัวประเทศ เวลำนั้น “เนวิน” ได้วำงแผนจับจอง “กระทรวงสำธำรณสุข” ไว้
แล้ว พร้อมเดินหน้ำยุทธศำสตร์กัญชำเสรี และยึดฐำน “อำสำสมคัรสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน” (อสม.) 

เฉพำะอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ทั่วประเทศ จ ำนวน 1,054,729 คน และทุกครั้งที่มีกำร
เลือกตั้ง ไม่ว่ำระดับท้องถิ่นหรือระดับชำติ อสม.จะถูกชักน ำให้เป็น “หัวคะแนน” ประจ ำหมู่บ้ำน 

ค่ำยภูมิใจไทย วำงตัว “หมอแหยง” นพ.ส ำเริง แหยงกระโทก อดีตนำยก อบจ.นครรำชสีมำ และคร่ ำหวอดอยู่
ในสำยหมอเอ็นจีโอมำยำวนำน เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันเรื่อง อสม. 

 “หมอแหยง” อดีตแกนน ำชมรมแพทย์ชนบท หลังพลำดท่ำปรำชัยในสนำมเลือกตั้งนำยก อบจ.ปี 2555 จึง
สมัครเข้ำเป็นสมำชิกพรรคภูมิใจไทย 

นับแต่ก้ำวแรกที่ “อนุทิน” ชักดำบต่อหน้ำย่ำโม ช่วงต้นปี 2561 ย้ ำชัดว่ำ “ก ำนันป้อ” วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 
ต้องเป็นรั ฐมนตรี  และ “หมอแหยง” จะกลับมำบริหำร อบจ. โครำช อีกครั้ ง  หลั งจัดตั้ งรั ฐบำลเสร็จ   
“เสี่ยหนู” คุมกระทรวงสำธำรณสุขตำมเป้ำหมำย “หมอแหยง” ได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีสำธำรณสุข และรับผิดชอบงำน 
อสม.ทั่วประเทศ 

ปลำยปีที่แล้ว “ก ำนันป้อ” ตัดสินใจส่ง “มำดำมหน่อย” ยลดำ หวังศุภกิจโกศล ชิงนำยก อบจ.โครำช และ
ขอร้องให้ “หมอแหยง” หลีกทำง จึงเกิดปัญหำภำยในพรรคสีน้ ำเงิน หมอแหยงเดินหน้ำลงสมัครนำยก อบจ.โครำช แข่ง
มำดำมหน่อย โดยไม่สนค ำขอร้องจำกผู้มำกบำรมี และหัวหน้ำพรรค ผลเลือกตั้ง หมอแหยงพ่ำยขำดลอย และเร้นกำย
หำยไปจำกพรรคสีน้ ำเงิน 

ปีที่แล้ว เสี่ยหนูหน้ำบำน เพรำะองค์กำรอนำมัยโลกชื่นชม อสม.คือด่ำนหน้ำที่ประเทศไทยมี แต่ประเทศอ่ืนไม่
มี กำรรับมือกำรระบำดโควิด-19 ของประเทศไทย 

โควิดระลอก 3 สถำนกำรณ์เปลี่ยน ควำมรุนแรงของโรคมำกขึ้น และเรื่องวัคซีนล่ำช้ำ ท ำให้ภูมิใจไทยตกเป็น
ฝ่ำยตั้งรับ จับตำ อำจมี อสม.บำงจังหวัด ออกมำชูป้ำยให้ก ำลังใจ “เสี่ยหนู” เพรำะเกมแบบนี้ ผู้มำกบำรมีบุรีรัมย์ถนัด
มำก  
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/464889  
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/464889
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ตีท้ายครัว 
 

 
 

“สวนดุสิตโพล” ส ำรวจควำมเห็นประชำชนถึงควำมเชื่อมั่นรัฐบำลลุงตู่ ที่ก ำลังต่อสู้ตะลุมบอนวิกฤติโควิด 
ระบำดรอบใหม่อย่ำงทุลักทุเล ปรำกฏว่ำ ประชำชน 39 เปอร์เซ็นต์ ยังเชื่อว่ำรัฐบำลลุงตู่น่ำจะรับมือได้ ส่วนประชำชนที่
เหลืออีก 70 เปอร์เซ็นต์ ไม่เชื่อมือ และไม่ม่ันใจ แสดงว่ำวิกฤติศรัทธำก ำลังสั่นคลอนรัฐบำลลุงตู่อย่ำงแรง!!ขณะที่ปัญหำ
ขัดแย้งในรัฐบำลก็ก ำลังเขย่ำนำยกฯลุงตู่ไปพร้อมกัน 

นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกฯและ รมว.พำณิชย์ ประกำศแบบไม่มีกั๊กว่ำ พรรคประชำธิปัตย์ไม่พอใจ 
“นำยกฯลุงตู่” ที่ออกค ำสั่งแบ่งงำนรัฐมนตรีก ำกับดูแลพ้ืนที่จังหวัดแบบผิดที่ผิดทำงผิดฝำผิดตัว เพรำะพ้ืนที่ฐำนเสียง
ส ำคัญของพรรคประชำธิปัตย์ ซึ่ง “นำยกฯลุงตู่” เคยมอบให้รัฐมนตรีพรรคประชำธิปัตย์ก ำกับดูแล โดนยึดไปประเคนให้
รัฐมนตรีพรรคพลังประชำรัฐเข้ำมำเจำะไข่แดง ส่อเจตนำจะตีท้ำยครัวพรรคประชำธิปัตย์ในกำรเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไป?? 
“แม่ลูกจันทร”์ ชี้ว่ำนี่เป็นครั้งแรก ที่ “นำยจุรินทร์” รองนำยกฯ กล้ำดับเครื่องชน “นำยกฯลุงตู่” กลำงสี่แยกไฟแดง 

จุดระเบิดที่ท ำให้หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ต้องออกมำโวย คือ กำรที่  “นำยกฯลุงตู่ ” แบ่งเค้กให้   
“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ” รมช.เกษตรฯ พรรคพลัง 3 ลุง ซึ่งเดิมก ำกับดูแลพ้ืนที่จังหวัดพะเยำ เชียงรำย ให้ย้ำยไป
รับผิดชอบจังหวัดสงขลำ นครศรีธรรมรำช และภูเก็ต ซึ่งเดิมพ้ืนที่ตรงนี้ “นำยนิพนธ์ บุญญำมณี” รมช.มหำดไทย รอง 
หน.พรรค ปชป. เป็นผู้ก ำกับดูแล  

ส่วน นำยจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กำรพัฒนำสังคมฯ ซึ่งเป็น ส.ส.พิษณุโลก เคยได้ก ำกับดูแลจังหวัดพิษณุโลก ก็โดน
โยกให้ไปดูแลจังหวัดยโสธร อ ำนำจเจริญ โน่นเลย!! แม้แต่ นำยสินิตย์ เลิศไกร รมช.พำณิชย์คนใหม่ ซึ่งเป็น ส.ส.สุรำษฎร์
ธำนี พรรค ปชป. ก็โดนเตะโด่งให้ไปดูแลจังหวัดร้อยเอ็ด และหนองบัวล ำภู ที่เจ็บแสบคือ รัฐมนตรีพรรคประชำธิปัตย์
พรรคเดียวที่โดนเตะกระเด็นออกจำกพ้ืนที่ฐำนเสียงตัวเอง ส่วนรัฐมนตรีพรรคอ่ืนๆยังได้คุมพ้ืนที่ฐำนเสียงตัวเองกัน
สบำยแฮ เช่น นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ยังดูแลจังหวัดสุโขทัย  
นำยอนุชำ นำคำศัย รมต.ส ำนักนำยกฯ ดูแลจังหวัดชัยนำท 
นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รมว.คมนำคม ยังดูแลจังหวัดบุรีรัมย์ 
นำยอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ดูแลจังหวัดชลบุรี 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2077556
https://www.thairath.co.th/news/politic/2077556
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นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รมว.ทรัพยำกรฯ ดูแลจังหวัดสุพรรณบุรี 
นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ รมว.ดิจิทัลฯ ดูแลจังหวัดสิงห์บุร ี
นี่คือสำเหตุที่ท ำให้พรรคประชำธิปัตย์เหลืออดเหลือทน 

ล่ำสุด นำยจุรินทร์ได้แจ้งควำมไม่พอใจให้นำยกฯลุงตู่รีบแก้ไขค ำสั่งแบ่งพ้ืนที่ใหม่ให้เข้ำร่องเข้ำรอย เพรำะ
พรรคประชำธิปัตย์เพ่ิงโดนพรรคพลังประชำรัฐตีท้ำยครัวไปแหม็บๆ แผลอักเสบยังไม่ทันหำยดี มำโดนซ้ ำรอบนี้ นำยจุริ
นทร์ จึงต้องลุกขึ้นโวยเพื่อปกป้องฐำนเสียงพรรคตัวเอง!! ถ้ำยื่นโนติสไปแล้ว “นำยกฯลุงตู่” ยังไม่รีบจัดกำรแก้ไขโดยเร็ว 
ไม่ใครก็ใคร...ต้องเดือดร้อนกันบ้ำงละโยม. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2077556?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
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อังคำรที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 07.00 น. 
ปิดศึกเกมท้าชนเจาะฐานเสียงใต้ 
เปิดศึกกินแหนงแคลงใจกันอยู่เนืองๆ ส าหรับพรรค “พลังประชารัฐ-ประชาธิปัตย์” ห้ าหั่นกันไม่จบ ล่าสุดมติ
คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบเรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่
จังหวัดและให้ยกเลิกค าสั่งเก่าทั้งหมด เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหา ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

 
 

โดยมต ิครม.“ล้ำงไพ่” 29 รัฐมนตรีให้รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดตำมแนวทำง “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” จำกเดิม
เป็นไปตำมจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ ส.ส.เพ่ือกำรสร้ำงฐำนเสียง เห็นได้จำก “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ” รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ในฐำนะรองหัวหน้ำพรรคพปชร.ในช่วงหลังมีบทบำทค่อนข้ำงมำก  เป็น “ลูกรักเบอร์ 1” ของ “หัวหน้ำ
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพปชร. 

โดยก่อนหน้ำนี้ “ร.อ.ธรรมนัส” เดิมดูแลพ้ืนที่ จ.หนองบัวล ำภู พะเยำ และเชียงรำย แต่ครั้งนี้ได้รับมอบหมำย
ให้ดูแล จ.สงขลำ นครศรีธรรมรำช และภูเก็ต ซึ่งคำดว่ำอำจเป็นกำรเตรียมพ้ืนที่ส ำหรับกำรเลือกตั้งในอนำคต หลังจำก
ก่อนหน้ำนี้ท ำหน้ำที่ “แม่ทัพเจำะฐำน” คว้ำชัยชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 3 จ.นครศรีธรรมรำช  ท่ำมกลำงกระแสข่ำว
ขึ้นแท่น “กุมบังเหียน” ดูแล 14 ส.ส.ภำคใต้ 

แน่นอนว่ำค ำสั่งแต่ละจังหวัด  ดูขัดหูขัดตำ ไม่ให้รัฐมนตรี แต่ละคนรับผิดชอบจังหวัดที่เป็นฐำนเสียง
ตัวเอง เพรำะแทนที่จะให้ “ประชำธิปัตย์”รับผิดชอบในฐำนะเจ้ำถิ่น หรือ จ.สุรำษฎร์ธำนี ที่ “สินิตย์ เลิศไกร” รมช.
พำณิชย์ ป้ำยแดงในฐำนะเจ้ำถิ่นส.ส.เจ้ำของพ้ืนที่ ก็โยกไปให้พรรค “ภูมิใจไทย”รับผิดชอบแทน 
  งำนนี้ “พลังประชำรัฐ” วำงลู่ทำงขยำยอำณำเขตล่ำอำณำนิคมแดนปักษ์ใต้ เลือกเน้นๆ จังหวัดที่มีเก้ำอ้ี ส.ส.
มำก ลุยเจำะฐำนภำคใต้หนัก แตะตัดทอนขุมก ำลัง “ค่ำยสะตอ”ในช่วงที่ “ประชำธิปัตย์” ระส่ ำระสำยภำยใน หมำยมั่น
ปั้นมือกวำดพื้นท่ีภำคใต้ให้มำกที่สุด เพ่ือตุน ส.ส.เพ่ิมเป็นกอบเป็นก ำ ครองอ ำนำจต่อในกำรเลือกตั้งสมัยหน้ำ 

ร้อนถึง “หัวเรือใหญ่ค่ำยสะตอ” จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรมว.พำณิชย์ ออกอำกำรฉุนถึง
ขีดสุดพร้อมระบุว่ำ 
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 “ยอมรับว่ำพรรคไม่พอใจกับค ำสั่ง และได้กำรรือทันทีในระหว่ำงรัฐมนตรีของพรรค และได้แจ้งให้นำยก
ฯ ทรำบแล้ว ซึ่งนำยกฯรับทรำบและได้สั่งให้มีกำรทบทวนค ำสั่งดังกล่ำว โดยมอบหมำยให้นำยวิษณุ เครืองำมรองนำยก
ฯ รับไปด ำเนินกำรแก้ไข คำดว่ำจะเสร็จในสัปดำห์นี้ เพรำะถ้ำยุติได้เร็ว ก็จะเป็นกำรดี เรื่องจะได้ไม่บำนปลำยโดยไม่
จ ำเป็น” 
  ส ำทับ “ชินวรณ์ บุณยเกียรติ” ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมกำร
ประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) ระบุด้วยว่ำ “ ในฐำนะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบำลด้วยกัน ถ้ำรัฐมนตรีมำท ำงำน
เพ่ือประโยชน์และขับเคลื่อนนโยบำยเพ่ือประชำชน  ผมไม่ขัดข้อง แต่ถ้ำมำเพ่ือหวังเป็นฐำนทำงกำรเมือง เพ่ือมำ
วำงแผนหำเสียง  พรรคไม่ เห็นด้วย  ไม่ว่ ำจะรัฐบำลสมัยใด  จะให้รัฐมนตรีที่ รู้ จัก พ้ืนที่และเข้ำใจปัญหำได้
รับผิดชอบ มิฉะนั้นรัฐบำลผสมคงได้นับอำยุถอยหลัง” 

ทว่ำ“เกมเตะตัดขำ” รอบนี้ถือเป็นกำรเตรียมขยำยพ้ืนที่ทำงกำรเมืองไว้พร้อมรองรับกำรเลือกตั้งของ
พรรค “พลังประชำรัฐ” หรือไม่  เพรำะผลกำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำบ่งชี้ให้เห็นว่ำกระแส “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกฯและรมว.กลำโหม ยังเป็นแรงส่งในพ้ืนที่ภำคใต้ช่วยโกยแต้มได้เป็นอย่ำงด ี
  ทิ้งไพ่เดิมพันเทสต์แต้ม เซ็กเรตติ้งควำมนิยม “พลังประชำรัฐ” สู้ศึกชนะหลำยสนำมเลือกตั้ง ช็อตนี้สร้ำงควำม
มั่นใจไม่น้อย เพรำะเป็นไปตำมเป้ำไม่ต้องพ่ึงพรรคร่วมรัฐบำล หมดอ ำนำจเมื่อใดวำงเส้นทำงหรูเตรียมพร้อมรอคัมแบ็ก
ครบทีมอีกครั้งแน่นอน. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/839504  
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27 เมษำยน 2564 
บัตร2ใบ'พปชร.'ได้หลายเด้ง แก้สมการการเมือง-ลดต่อรอง 

 
 

ในมุมมองของ “พลังประชารัฐ” เห็นแล้วว่า “ภูมิใจไทย” จะเป็นอีกพรรคที่เสียประโยชน์จากระบบเลือกตั้งแบบ
บัตร 2 ใบ 

ในจังหวะที่รัฐบำลประยุทธ์ก ำลังเผชิญพิษโควิดระลอก 3 และกระแสโจมตีอย่ำงหนักจำกประเด็นกำรบริหำร
จัดกำรวัคซีนล่ำช้ำ จ ำนวนเตียงในโรงพยำบำลขำดแคลน สวนทำงจ ำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่ยังไม่มีทีท่ำจะลดลง และกำร
ขนย้ำยผู้ป่วยที่ยังเป็นปัญหำแก้ไม่ตก สถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อโควิดรอบนี้ ส่งผลใหญ่หลวงต่อภำพรวมและควำม
เชื่อมั่นของประเทศอย่ำงปฏิเสธไม่ได้  และส่งผลกระทบกับฝ่ำยกำรเมืองจนควำมนิยมของรัฐบำลหล่นวูบ
โดยเฉพำะ “ภูมิใจไทย” ที่เป็นแม่งำนหลักในกำรสู้ “โควิด” 

หัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย “อนุทิน ชำญวีรกูล” รองนำยกฯ ที่คุมกระทรวงสำธำรณสุข ก ำลังเจอกระแสสังคม
กดดันอย่ำงหนัก  ด้วยกำรลงชื่อเรียกร้องให้ลำออกผ่ำน  change.org จ ำนวนกว่ำ1.6 แสนรำยชื่อในเวลำไม่
ถึง 2 วัน ขณะที่เลขำธิกำรพรรค อย่ำง “ศักดิ์สยำม ชิดชอบ” รมว.คมนำคม เป็นรัฐมนตรีคนแรกในประวัติศำสตร์ที่
ติด “โควิด” เรื่องเหล่ำนี้จึงกระทบไปถึงผู้น ำรัฐบำลอย่ำงเลี่ยงไม่ได้ 

สถำนะของ “ภูมิใจไทย” วันนั้นกับวันนี้และวันข้ำงหน้ำอำจไม่เหมือนเดิม เมื่อ “พรรคพลังประชำรัฐ” ที่คิดแก้
สมกำรกำรเมืองภำยใต้โจทย์จะท ำอย่ำงไรให้พรรคเติบโตและเข้มแข็ง  จึงเป็นที่มำของข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ เปลี่ยน
ระบบเลือกตั้งเป็น “บัตร 2 ใบ” 

บรรดำคีย์แมนในพรรคต่ำงมั่นใจ หำกเลือกตั้งครั้งหน้ำด้วยระบบเลือกตั้งใหม่ มี ส.ส.เขต 400 คน และส.ส.
บัญชีรำยชื่อ 100 คน “พลังประชำรัฐ” จะพำเหรดเข้ำสภำได้มำกกว่ำปัจจุบัน  ถึงแม้ว่ำ “พรรคเพ่ือไทย” จะได้
ประโยชน์จำกระบบบัตร 2 ใบด้วยก็ตำม แต่ทำง “พลังประชำรัฐ” ประเมินแล้วคุ้ม เพรำะเสียงของ “พรรคก้ำว
ไกล” จะหดหำยอย่ำงมำก พรรคเล็กท่ีสร้ำงควำมปั่นป่วนให้รัฐบำลจะไม่เกิดขึ้นยั้วเยี้ยอย่ำงท่ีผ่ำนมำ 

ที่ส ำคัญ ในมุมมองของ “พลังประชำรัฐ” เห็นแล้วว่ำ “ภูมิใจไทย” จะเป็นอีกพรรคที่เสียประโยชน์จำกระบบ
เลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ มีแนวโน้มจะได้ส.ส.ลดลง โดยเฉพำะในพ้ืนที่อีสำนเนื่องจำกกำรใช้บัตร 2 ใบ พรรคใหญ่ และ
คนที่เหนียวแน่นในพ้ืนที่ย่อมได้เปรียบ หำกไม่ชอบคน ก็ไปเลือกพรรคแทนได้ หรือหำกไม่ชอบพรรค ก็ไปเลือกคนที่รัก
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ได้นั่นเอง พรรคใหญ่จึงได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง ระบบนี้จึงเอ้ือพรรคใหญ่ ให้ใหญ่ยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ “ประชำธิปัตย์” ที่คิดว่ำ
บัตร 2 ใบจะท ำให้ได ้ส.ส.มำกขึ้นกว่ำเดิม 

กำรแก้ระบบเลือกตั้งของ “พลังประชำรัฐ” เรียกว่ำ เป็นกำรชิงควำมได้เปรียบหลำยเด้ง โดยเฉพำะกำรแก้เกม
กำรเมือง จำกที่เคยเสียเปรียบอ ำนำจต่อรองกับ “ภูมิใจไทย” กับจ ำนวน“ส.ส.” 50-70 ที่นั่ง ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง จน
สำมำรถดึงกระทรวงเกรดเอไปคุมส ำเร็จ และมีอ ำนำจผลักดันนโยบำย และขวำงโครงกำร หรือสัมปทำนใหญ่ๆ ได้อีก
ด้วย 

ในอนำคตหำกกำรแก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ เกิดขึ้นจริง น่ำสนใจว่ำ สมกำรกำรเมืองจะเปลี่ยนไปขนำด
ไหน  ท่ำมกลำงกระแสดูดที่เริ่มท ำงำนหนักอีกครั้ง โดยพุ่งเป้ำไปที่คนของ “เพ่ือไทย” ชนิดที่คนใน“พลังประชำรัฐ” กำง
บัญชีนับตัวเลขแล้วว่ำ มีประมำณ 10 คน เตรียมจะมำอยู่กับ “พลังประชำรัฐ” ในกำรเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้ำส่วน
อีก 20 คนของ “เพ่ือไทย” จะไปอยู่กับ “พรรคไทยสร้ำงไทย” และอีก 30 คน จะไปอยู่กับพรรคปลัดฉิ่ง “ฉัตร
ชัย พรหมเลิศ” ปลัดกระทรวงมหำดไทย ว่ำกันว่ำ “พรรคปลัดฉิ่ง” ทุ่มสุดตัวคอยดูแลและท็อปอัพเพ่ือซื้อใจกันตั้งแต่
เนิ่นๆ 

ทว่ำกำรเมืองเปลี่ยนแปลงได้ตลอด และรวดเร็ว ถึงเวลำ “โปรย้ำยค่ำย” อำจไม่มำตำมนัดก็ได้สถำนกำรณ์แบบ
นี้ คนเป็นนักกำรเมืองคงรู้ว่ำ ก ำลังจะเกิดอะไรขึ้นในไม่ช้ำ กำรเตรียมควำมพร้อมรับทุกอย่ำงที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นควำม
จ ำเป็นของนักเลือกตั้งอำชีพที่ต้องมองเกมให้ออก 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934698  
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27 เมษำยน 2564 00:10 น.  
เมื่อ "ภูมิใจไทย" กลายเป็น "ตัวแปร" ! 
 

 
 

หำกจะบอกว่ำ พรรคภูมิใจไทยเป็นได้ทั้ง จุดอ่อนและจุดแข็งในครำวเดียวกัน โดยเฉพำะในจังหวะนี้ที่รัฐบำล
ของ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์
บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด-19) ก ำลังเผชิญหน้ำกับแรงเสียดทำนอย่ำง
หนัก จำกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกโจมตีว่ำ "ล้มเหลว" เมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด พุ่งไม่หยุด แต่ระบบกำรรองรับกลับ
เกิดปัญหำ 

ล ำพัง แรงเหวี่ยง ที่ทิ้งหมัดเข้ำใส่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็นับว่ำ รุนแรงอยู่แล้ว ไหนประชำชนจะไม่พอใจกำรบริหำร
จัดกำรระบบสำธำรณสุขที่รับมือกับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อไม่ทันกำรณ์ ล่ำสุดยังกลำยเป็นว่ำ "พรรคภูมิใจไทย" ในฐำนะพร รค
ร่วมรัฐบำลอันดับสอง ยังเปิดหน้ำให้ประชำชน และ "ฝ่ำยค้ำน" ยิงหมัดตรง หวุดหวิด จวนเจียนจะเข้ำมุมอยู่ร่อมร่อ ! 

ถำมว่ำปัญหำที่ก ำลังเกิดขึ้นกับ "อนุทิน ชำญวีรกูล" รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
ในฐำนะหัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเจ้ำตัวก ำลังเจอ "ศึกใหญ่" เมื่อ พ่ีน้องประชำชนไม่พอใจกำรบริหำรงำนของเจ้ำ
กระทรวงหมอ ทั้งเรื่องกำรส่งต่อผู้ป่วย ไปยังโรงพยำบำล ได้ทันท่วงที เพ่ือควำมสูญเสีย จนมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตกันในบ้ำน 
รวมถึงกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดหำวัคซีน ให้เพียงพอ รวดเร็ว รวมทั้งกำรดูแล สนับสนุนบุคลำกำรด้ำนกำรแพทย์ อย่ำง
เต็มก ำลัง 

สิ่งเหล่ำนี้ หำกมองด้ำนเดียว อำจจะพบว่ำเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทย ไม่น่ำจะกระทบไปถึง รัฐบำล ! แต่อย่ำ
ลืมว่ำ วันนี้สำระส ำคัญส ำหรับรัฐบำลย่อมไม่ใช่อยู่ที่กำรตัดสินใจ "ลำออก" หรือ "ยุบสภำฯ" ตำมอ ำนำจของ พล.อ.
ประยุทธ์ แต่อย่ำงใด เพรำะสถำนกำรณ์จะไม่มีทำงเดินไปถึงจุดดังกล่ำวได้ แต่เมื่อพรรคภูมิใจไทย คือในเวลำนี้ย่อมไม่ใช่
แค่สถำนะ "พรรคร่วมรัฐบำล" เท่ำนั้น หำกแต่ยังถือเป็น "แม่ทัพ" ร่วมรบกับพล.อ.ประยุทธ์ ที่จะต้องประคับประคองกัน
ไป 

 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210426/8ae0372206c97d33f166ead48aeed97476edae91aabbacd8b298eb049a9c0e6f.jpg?itok=JNEAYrdD
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ไม่ใช่เพรำะ "ทู่ซี้" หรือ "ดันทุรัง" จนท ำให้ ประชำชนและพรรคฝ่ำยค้ำนฉวยจังหวะถล่มไม่เลิกเท่ำนั้น หำกแต่ 
"กำรเปลี่ยนม้ำกลำงศึก" ในเวลำนี้ย่อมไม่ใช่ทำงออก หรือกำรแก้ปัญหำที่ถูกทำงนัก ในทำงกลับกัน ทุกแรงเสียดทำน
และเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ที่เกิดขึ้น จะกลำยเป็น "เงื่อนไข" ที่ท ำให้รัฐมนตรีในสังกัดพรรคภูมิใจไทย ทุกกระทรวงต้องเร่ง
ปรับโหมดกำรท ำงำน โดยที่หัวหน้ำรัฐบำลไม่จ ำเป็นต้อง "ออกแรง" 

กำรออกมำเคลื่อนไหวของ "กลุ่มหมอไม่ทน" ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25เม.ย.ที่ผ่ำนมำมีกำรล่ำชื่อตั้งเคมเปญล่ำชื่อผ่ำน
เว็บไซต์ Change.orgเพ่ือบีบให้อนุทิน ลำออกจำกต ำแหน่งรมว.สำธำรณสุข เพรำะบริหำรงำนล้มเหลว โดยยอดล่ำชื่อ
พุ่งขึ้นไปกว่ำ 1.6แสนคน เมื่อวันที่ 26เม.ย.ที่ผ่ำนมำ 

ขณะที่ตัว อนุทิน ให้สัมภำษณ์ต่อสิ่งที่เกิดข้ึนแล้วว่ำ "ถ้ำจะไป ก็ขอไปด้วยตัวเอง !" 
"เรื่องขวัญก ำลังใจของผมไม่มีปัญหำเพรำะผมท ำงำน ผมบอกตัวผมเองว่ำก ำลังท ำงำน ใครชมผมก็ขอบคุณ ใคร

ว่ำผมก็ฟัง ถ้ำมันเข้ำท่ำ ผมก็ท ำตำม ตอนเข้ำผมขอเข้ำมำที่นี่ ดังนั้นถ้ำจะไปผมก็ขอไปด้วยตัวเอง" (25เม.ย.64) 
สถำนกำรณ์ของอนุทิน ในเวลำนี้ ต้องนับว่ำรุนแรงอยู่ไม่น้อย เพรำะไม่เพียงแต่ประชำชนทั่วไป กับส.ส.ฝ่ำยค้ำน จะดำ
หน้ำออกมำถล่มด้วยเหตุผลที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรล้มเหลวแล้ว ยังมีเสียงเรียกร้องไปยังพล.อ.ประยุทธ์ ให้ "ปรับ
ออก" จำกรัฐบำลทั้งพรรคเสียด้วย ทั้งที่ก่อนหน้ำนี้ ก็เป็นพรรคฝ่ำยค้ำนที่ออกมำเรียกร้องให้ อนุทิน และพรรคภูมิใจ
ไทย เป็นฝ่ำย "ทิ้ง" พรรคพลังประชำรัฐ ถอนตัวจำกกำรเป็นพรรคร่วมรัฐบำล เมื่อครั้งที่ร่ำงรัฐธรรมนูญถูก "คว่ ำ" ในที่
ประชุมรัฐสภำมำแล้ว 

กำรเป็นพรรคร่วมรัฐบำลอันดับสอง ส ำหรับพรรคภูมิใจไทย ดูจะแปรผันไปตำมสถำนกำรณ์ทั้งกำรบ้ำนและ
กำรเมืองที่เป็นไป แต่ท้ำยท่ีสุดแล้ว นี่คือบทพิสูจน์ ว่ำอนุทิน และพรรคภูมิใจไทยจะแข็งแกร่งมำกพอเป็น "หินรองทอง" 
ได้จริงหรือไม่ !? 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/238970  
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วันที่ 27 เมษำยน 2564 - 08:32 น. 
รหัสลับ ณ 25 มีนาคม 2563 ‘ไม้ตาย’ อนุทิน ชาญวีรกูล 
 

 
 
รหัสลับ ณ 25 มีนาคม 2563 ‘ไม้ตาย’ อนุทิน ชาญวีรกูล 

พลันที่ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล อ้ำงกำรประกำศและบังคับใช้พรก.กำรบริหำรรำชกำรในสถำนฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 
25 มีนำคม 2563 มำเป็นเกรำะคุ้มกันภัย ไม่ว่ำสำยตำจำก ‘สำธำรณสุขจังหวัด’ ไม่ว่ำสำยตำจำก ‘หมอไม่ทน’ ก็มองไป
ยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เพรำะหำกมองในแง่ ‘ควำมรับผิดชอบ’ มองในแง่ ‘อ ำนำจ’ ไม่ว่ำของ นำยอนุทิน ชำญ
วีรกูล ไม่ว่ำของรัฐมนตรีที่มำจำกพรรคกำรเมืองล้วนถูก ‘ริบ’ ไปตั้งแต่วันที่ 25 มีนำคม 2563 แล้ว 

เนื่องจำกพรก.กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินท ำให้อ ำนำจไปอยู่ในมือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
ในฐำนะหัวหน้ำศูนย์บริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์โควิด หรือ ‘ศบค.’ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ต่อสำยตรงไปถึง ‘ปลัดกระทรวง’ ทุกกระทรวงได้ ไม่จ ำเป็นต้องผ่ำน ‘รัฐมนตรี’ 
ควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวในกำรต่อสู้กับกำรแพร่ระบำดของไวรัสจึงมิได้อยู่ในมือของ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล แม้ว่ำ
จะเป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขก็ตำม ค ำถำมก็คือ แม้ว่ำสภำพกำรณ์ของประเทศไทยจะเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อ
วันที่ 25 มีนำคม 2563 มำแล้ว กลุ่ม”หมอไม่ทน” หรือผู้ที่ร่วมลงชื่อจนจะมำกกว่ำ 200,000 แล้วไม่รู้หรือ ไม่น่ำเชื่อว่ำ 
‘หมอไม่ทน’ จะไม่รู้ ไม่น่ำเชื่อว่ำ ผู้ที่ร่วมลงชื่อกว่ำ 200,000 คนจะไม่รู้ 

เนื่องจำกบรรดำรัฐมนตรีที่ต่อสำยเชื่อมกับหัวหน้ำศบค.อยู่ในขณะนี้ต้องยอมรับว่ำ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล ใน
ฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำร กระทรวงสำธำรณสุขเป็นห่วงโซ่ที่เปรำะบำงที่สุด ไม่ว่ำจะเป็นกำรแสดงบทบำทที่ออกมำระบุว่ำ 
‘โควิดกระจอก’ ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกน ำหน้ำในเรื่องของ”วัคซีน”ในแบบ 360 องศำ ขณะเดียวกัน สะพำนเชื่อมนี้ก็เริ่ม
เกิด ‘รอยร้ำว’ ทั้งจำกกรณี ‘ไทยคู่ฟ้ำคลับ’ และสำยด่วน 1668 ซึ่งก ำลังทวีควำมร้อนแรง ปฏิบัติกำร ‘หมอไม่ทน’ จึง
เริ่มมำจำกควำมร้อนแรงในกรณี ‘ไทยคู่ฟ้ำคลับ’ ประสำนกับกำรออกมำเปิดโปงในเรื่องสำยด่วน 1668 จำกท ำเนียบ
รัฐบำล เท่ำกับเป็นกำรเปิดประตูน ำไปสู่กำรถล่ม นำยอนุทิน ชำญวีรกูล อย่ำงฉับพลันทันใด 
กำรโต้กลับจึงต้องงัดประกำศ ณ 25 มีนำคม 2563 ออกมำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2692674  
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