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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
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ข่าวประจ าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวอิศรำออนไลน์ ‘ดุษฎี’ รองเลขำฯ กกต. อำวุโสล ำดับ 1 ลำออก เหตุปัญหำสุขภำพ - มีผล 1 มี.ค. 10 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. แปดริ้ว เดินหน้ำเลือกตั้งสมำนฉันท์ สนำมท้องถิ่นชิงเก้ำอ้ีนำยกเล็ก 11 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ นำยก อบจ. ระยอง แถลงขับเคลื่อนนโยบำย 8 ด้ำนต่อสภำ 12 

2 คมชัดลึกออนไลน์ เรืองไกร" ยื่นหนังสือด่วนที่สุดถึง กกต. เพ่ือส่งเรื่องให้ศำล รธน.  
วินิจฉัย 5 ส.ส. กับ 3 รมต. พ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่ 

13 

3 แนวหน้ำออนไลน์ 'เรืองไกร' ยื่น กกต. ส่งศำล รธน. วินิจฉัย '5 ส.ส. - 3 รมต.' พ้นต ำแหน่งหรือไม่ 14 

4 สยำมรัฐออนไลน์ "เรืองไกร" ยื่นเรื่อง กกต. ส่งศำล รธน. วินิจฉัย "5 สส. – 3 รมต."  
ต้องพ้นต ำแหน่งหรือไม่ 

15 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ พรรคกล้ำปักธงใช้ ลต. ซ่อม ส.ส. เมืองคอน สร้ำงกำรเมืองใหม่ 16 

6 บ้ำนเมืองออนไลน์ "ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์" ลงนำยก ทม. ศิลำ สำนงำนเดิม ผลักดันงำนใหม่ 17 

7 สยำมรัฐออนไลน์ “ฤทธิ์ เตนำกุล” อำสำรับใช้พ่ีน้องชำวต ำบลเวียง คุก สมัครชิงเก้ำอ้ี
นำยกเทศมนตรีต ำบลเวียงคุก หมำยเลข 2 

19 

8 ไทยรัฐออนไลน์ "บี – ตั้น - ถำวร" เจอโทษ พ้นรัฐมนตรี 8 กปปส. นอนคุก พร้อมพวกลุงก ำนัน 20 

9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ นี่คือยำแรงของ รธน. 60 !! "วิษณุ" ย้ ำ 3 รมต. หลุดเก้ำอ้ี หลังถูกตัดสินจ ำคุก 26 

10 ไทยพีบีเอสออนไลน์ "ชวน" ชี้ ส.ส. ไม่ได้ประกันตัว พ้นสภำพ 29 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ พปชร. นัดถกปรับ ครม. วีกหน้ำ หลัง 'รมว. ต้ัน - บี' พ้น ส.ส. 30 

12 ข่ำวสดออนไลน์ ลุ้น "ธรรมนัส – นฤมล - สันติ" จ่อเสียบ รมต. แทน 3 แกนน ำ กปปส. ต้องโทษจ ำคุก 31 

13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' ชี้ปรับ ครม. '2 รมต.' เป็นของพลังประชำรัฐ ไม่มีโควต้ำ กปปส. 32 

14 สยำมรัฐออนไลน์ “หลำนประภัตร -  ญำติ เ อ๋  ชนม์สวัสดิ์ ”  จ่อ เลื่ อนเป็น ส .ส .  
แทน “ณัฏฐพล - พุทธิพงษ์” 

33 

15 ข่ำวสดออนไลน์ กปปส. 'ณัฏฐพล - ทยำ' อ่วมกว่ำเพ่ือน ! โดนตัดสิทธิ์ 5 ปี อดลงสมัคร ผู้ว่ำฯ กทม. 34 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
16 มติชนออนไลน์ ดับฝัน “ทยำ” ชิงผู้ว่ำ กทม. ผลพวงค ำพิพำกษำ โดนตัดสิทธิทำงกำรเมือง 5 ปี 35 

17 มติชนออนไลน์ ปชป. เดือดไม่จบ ‘อันวำร์’ จวก ‘รำเมศ’ อ่อนประสบกำรณ์ หัดแยก รธน.  

กับมติพรรค 

36 

18 มติชนออนไลน์ ปชป. ปิดปำก 3 ส.ส. ลุกแจงเหตุผล โหวตสวนศึกซักฟอก หวั่นกระทบ

เลือกตั้งซ่อมนครฯ 

38 

19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รัฐสภำ 395 เสียง เห็นด้วยให้อ ำนำจ "ส.ส.ร. 200 คน" จำกเลือกตั้ง  

ท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม ่

40 

20 แนวหน้ำออนไลน์ ‘สมชัย’ ยกบทเรียนคดี กปปส. เตือนชุมนุมได้แต่ผิดกฎหมำยไม่ได้ 42 

21 ไอเอ็นเอน็ออนไลน์ “มำดำมเดียร์” ยันไม่ลำออก “ฐิติภัสร์” พร้อมแจง 43 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ลุยทุกสนำมเลือกตั้งซ่อม สร้ำงแบรนด์ “เสรีรวมไทย” 44 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ควำมหวัง “อภิรัฐ รัตนพันธุ์" น ำ "เสรีรวมไทย" ปักหมุดแดนใต้ 46 

3 ไทยรัฐออนไลน์ ประชำธิปัตย์กับอนำคต 48 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ จับตำ 3 ประเด็นร้อนกำรเมืองไทย !! 50 
5 มติชนออนไลน์ กระสวน ปรับ ครม. ครั้งใหม่ เผือกร้อน ในมือ “ประยุทธ์” 52 
6 ประชำชำติธรุกิจออนไลน ์ “บิ๊กป้อม” ปรำบกบฏไม่ไว้วำงใจ สำงบัญชีแค้น “ประชำธิปัตย์ - ภูมิใจไทย” 53 
7 ประชำชำติธรุกิจออนไลน ์ ปรับ ครม. ประยุทธ์ เครียด ล้ำงไพ่ใหม่ สัดส่วนโควต้ำรัฐมนตรี 57 
8 มติชนออนไลน์ นิวส์โน๊ต : เบ็ดเสร็จไม่เด็ดขำด 59 
9 มติชนออนไลน์ เกมลับ ไม่ซับซ้อน ศึกษำ กรณี ‘กลุ่ม 4 กุมำร’ สถำนกำรณ์ ณ วันนี้ 60 
10 ข่ำวสดออนไลน์ รุนแรง แข็งกร้ำว จำก “อนุทิน ชำญวีรกูล” ต่อ พลังประชำรัฐ 62 
11 MGR ออนไลน์ ก้ำวไกลไร้อนำคต ธนำธรกบดำนขำดทุนยับ !! 63 
12 มติชนสุดสปัดำห์ออนไลน ์ จับตำ Tony Woodsome จังหวะก้ำว “ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ” 65 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เข้ำพบ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  
ผู้ ว่าราชการจังหวัดล าปาง เพ่ือรับฟังกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเตรียมกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล  
และนำยกเทศมนตรีจังหวัดล ำปำง  ณ ศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง  
 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งเทศบาล 
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วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำงสำยใจ หมั่นฝึกพันธ์ ผู้ตรวจกำร 

และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำปำง เพ่ือมอบนโยบำยและรับฟังข้อมูล 

กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

โดยมี นำยฐิติพล ทศรฐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำปำง บรรยำยสรุป  

พร้อมด้วยผู้บริหำรและพนักงำน ร่วมให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำปำง 

 

 

 

 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง 
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วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนำงสำยใจ หมั่นฝึกพันธ์ ผู้ตรวจกำร 

นำงสำวธัญยธรณ์ ชีวะเลิศรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 6 และคณะ ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำพูน เพ่ือมอบนโยบำยและรับฟังข้อมูลกำรเตรียมควำมพร้อม ในกำรจัดกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีนำยนพดล สุยะ ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจังหวัดล ำพูน บรรยำยสรุป พร้อม ด้วยนำยฐิติวัฒน์ สุดเจริญ  

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำพูน หัวหน้ำกลุ่มงำน และพนักงำน  

ร่วมให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำพูน ในกำรนี้ นำยสุพจน์ กันทรัญ 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 เข้ำร่วมกิจกรรมด้วย 

 

 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าพูน 
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วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ส ำหรับปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง  

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้บริหำรและพนักงำน 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

 

 

 

 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูต้รวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
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วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้บริหำรและพนักงำน 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 

 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง ครั้งที ่3/2564 
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          รูว้ันนี้ 

 
 

 
 

 

กอสสิบการเมือง : จางหลงแสวง 
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วันพุธ ที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 16:36 น. 
 ‘ดุษฎี’ รองเลขาฯ กกต. อาวุโสล าดับ 1 ลาออก เหตุปัญหาสุขภาพ - มีผล 1 มี.ค. 
 

 
 
‘ดุษฎี พรสุขสวัสดิ์’ รองเลขาฯ กกต. อาวุโส ล าดับที่ 1 ท าหนังสือขอลาออก ‘พ.ต.อ.จรุงวิทย์’ ลงนามค าสั่ง
อนุญาต มีผล 1 มี.ค. 64 
 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 มีรำยงำนข่ำวจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งส ำนักข่ำวอิศรำ 
www.isranews.org ว่ำ นำยดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ท ำหนังสือแจ้ง พ.ต.อ.จรุง
วิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. เพื่อขอลำออกจำกต ำแหน่งแล้ว 
 โดยเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 ที่ผ่ำนมำ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. ลงนำมในค ำสั่งส ำนักงำน กกต. 
ที่ 57/2564 เรื่อง อนุญำตให้พนักงำนลำออกจำกงำน อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 57 และ 75 แห่ง พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 9, 20, 27, 79, 80, 81 ของระเบียบ กกต.ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อนุญำตให้พนักงำนของส ำนักงำน กกต.  จ ำนวน 1 รำย 
ลำออกจำกงำน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป 
 รำยงำนข่ำวแจ้งอีกว่ำ สำเหตุที่นำยดุษฎี ลำออกจำกต ำแหน่ง เนื่องจำกมีปัญหำด้ำนสุขภำพ เช่น โรคควำมดัน
โลหิต โรคเบำหวำน ขณะที่ต ำแหน่งรองเลขำธิกำร กกต. มีงำนให้ท ำจ ำนวนมำก จึงมีควำมจ ำเป็นต้องลำออกดังกล่ำว 
 ทั้งนี้ นำยดุษฎี เป็นรองเลขำธิกำร กกต. ล ำดับที่ 1 โดยอำยุรำชกำรจะเกษียณในวันที่ 30 ก.ย. 2564 
 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/96329-isranews-331.html  
  

https://www.isranews.org/article/isranews/96329-isranews-331.html
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พุธที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 14.49 น. 
กกต. แปดริ้ว เดินหน้าเลือกตั้งสมานฉันท์ สนามท้องถิ่นชิงเก้าอ้ีนายกเล็ก 
กกต.แปดริ้ว เดินหน้าเลือกตั้งสมานฉันท์ สนามท้องถิ่นชิงเก้าอี้นายกเล็ก ส.ท. จ านวน 34 แห่ง สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อห้าม และการหาเสียง 
 

 
 

 นำยวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผอ.สนง.กกต.ฉะเชิงเทรำ เปิดเผยว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ (กกต.) ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งเชิงสมำนฉันท์ 
ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 34 แห่ง แบ่งเป็น 6 ครั้ง รวม 1,035 คน 
 ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย กระบวนกำรจัดกำรเลือกตั้ง ข้อห้ำมกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับกฎหมำยเลือกตั้ง ตลอดจนแนวทำงในกำรหำเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีกำรกล่ำวปฏิญำณ
ตน และลงชื่อร่วมกัน ว่ำจะปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ซื้อสิทธิขำยเสียง และจะท ำให้กำรเลือกตั้งในครั้งนี้ 
เป็นไปอย่ำงสุจริต และโปร่งใส โดยคำดว่ำกำรเลือกตั้งของ จ.ฉะเชิงเทรำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยสุจริต โปร่งใส 
เที่ยงธรรม เกิดกำรยอมรับ และรู้รักสำมัคคี.  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/827351  
  

https://www.dailynews.co.th/article/827351
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วันพุธ ที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564, 20.07 น. 
นายก อบจ. ระยอง แถลงขับเคลื่อนนโยบาย 8 ด้านต่อสภา 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ห้องประชุมสภำ อบจ.ระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ได้มีกำรเปิดประชุมสภำ อบจ.
ระยอง หลังมีกำรประกำศรับรองผลเลือกตั้ง นำยก อบจ.และส.อบจ.ระยอง โดยนำยปิยะ ปิตุเตชะ นำยก อบจ.ระยอง 
ได้แถลงนโยบำยต่อสภำ อบจ.ระยอง ตำมบทบัญญัติมำตรำ 35/4 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5(พ.ศ.2562) กล่ำวว่ำ จะเดินหน้ำนโยบำยเดิม 8 ด้ำน ประกอบด้วย 1.นโยบำย
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 2.นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข สังคมสงเครำะห์และคุณภำพ
ชีวิต 3.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม และทรัพยำกรธรรมชำติ 4.นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
และกำรส่งเสริมรำยได้ 5.นโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรกีฬำ และนันทนำกำร 6.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 7.นโยบำยด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร และสำรสนเทศ และ 8.นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ทั้งนี้ขอให้
ควำมเชื่อมั่นต่อ สภำ อบจ.ระยอง และประชำชนชำวระยอง จะบริหำรงำนรำชกำรของ อบจ.ระยอง อย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์ของประชำชนชำวจังหวัดระยองเป็นส ำคัญ เพ่ือให้จังหวัดระยองมี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำต่อไป 
  ทั้งนี้ในประชุมยังได้มีกำรพิจำรณำเสนอรำยชื่อ ตั้ง คกก.หลำยชุดด้วยกัน ทั้ง คกก.สำมัญประจ ำ อบจ.ระยอง 
คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม คกก.แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ คกก.วิสำมัญ คกก .เยำวชน สตรี และผู้สูงอำยุ สังคม
สงเครำะห์ และสวัสดิกำร คกก.พัฒนำ อบจ.ระยอง คกก.ติดตำมและประเมินผลแผนงำน อบจ.ระยอง คกก.ประสำน
แผนพัฒนำท้องถิ่น และคกก.สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน โรงเรียนสังกัด อบจ.ระยอง 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224382  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/local/555167  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/224382
https://www.naewna.com/local/555167
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25 กุมภำพันธ์ 2564 - 09:16 น. 
"เรืองไกร" ยื่นหนังสือด่วนที่สุดถึง กกต.  
เพื่อส่งเรื่องให้ศาล รธน. วินิจฉัย 5 ส.ส. กับ 3 รมต. พ้นจากต าแหน่งหรือไม่ 
 
 
"เรืองไกร" ยื่นหนังสือด่วนที่สุดถึง กกต. เพื่อให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 5 ส.ส. กับ 3 รมต.  
พ้นจากต าแหน่ง หรือไม่ 
  25 ก.พ.2564 นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมำชิกวุฒิสภำ เปิดเผยว่ำ กรณีที่ศำลอำญำมีค ำพิพำกษำคดีนำย
สุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวก เป็นจ ำเลย ตำมข่ำวต่ำง ๆ ที่เผยแพร่เมื่อวำนนั้น 
 นำยเรืองไกรกล่ำวว่ำ เรื่องนี้ตำมค ำพิพำกษำดังกล่ำวมีหลำยคนเป็นรัฐมนตรีและหรือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
รวมอยู่ด้วย  จึงมีประเด็นต้องดูตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ เกี่ยวกับกำรพ้นจำกต ำแหน่ง  ซึ่งมีอยู่หลำยมำตรำ ที่
ต้องขอให้ กกต. รีบด ำเนินกำรโดยด่วน ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 วรรคสี่ 
  นำยเรืองไกร กล่ำวต่อว่ำ เช้ำวันนี้ตนได้ ขับรถไปยื่นหนังสือถึง กกต. แล้วรำยละเอียดปรำกฎตำมหนังสือและ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
จึงเรียนมำเพ่ือแจ้งให้สื่อมวลชนทรำบด้วย 
  

 
  
 
 อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/459407  
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/459407
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วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564, 09.53 น. 
'เรืองไกร' ยื่น กกต. ส่งศาล รธน. วินิจฉัย '5 ส.ส. - 3 รมต.' พ้นต าแหน่งหรือไม่ 
 

 
 

"เรืองไกร"ยื่นหนังสือด่วนที่สุดถึง"กกต." เพื่อให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย"5 ส.ส.-3 รมต."พ้นจากต าแหน่ง
หรือไม่ 
 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมำชิกวุฒิสภำ เปิดเผยว่ำ กรณีที่ศำลอำญำมีค ำ
พิพำกษำคดี นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวก เป็นจ ำเลย ตำมข่ำวต่ำงๆ ที่เผยแพร่เมื่อวำนนั้น นำยเรืองไกร กล่ำวว่ำ 
เรื่องนี้ตำมค ำพิพำกษำดังกล่ำวมีหลำยคนเป็นรัฐมนตรี และ/หรือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร รวมอยู่ด้วย จึงมีประเด็น
ต้องดูตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับกำรพ้นจำกต ำแหน่ง ซึ่งมีอยู่หลำยมำตรำ ที่ต้องขอให้ กกต.รีบด ำเนินกำร
โดยด่วน ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 วรรคสี่ 
 ทั้งนี้ นำยเรืองไกร กล่ำวต่อว่ำ เช้ำวันนี้ตนได้ขับรถไปยื่นหนังสือถึง กกต.แล้วรำยละเอียดปรำกฎตำมหนังสือ
และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมำเพ่ือแจ้งให้สื่อมวลชนทรำบด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/555201  
 
  

https://www.naewna.com/politic/555201
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25 กุมภำพันธ์ 2564 11:01 น.    
"เรืองไกร" ยื่นเรื่อง กกต. ส่งศาล รธน. วินิจฉัย "5สส. – 3 รมต." ต้องพ้นต าแหน่งหรือไม่ 
 

 
 

 วันที่ 25 ก.พ. 64 นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมำชิกวุฒิสภำ เปิดเผยว่ำ กรณีที่ศำลอำญำมีค ำพิพำกษำคดี
นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนน ำกปปส.กับพวก เป็นจ ำเลย ตำมข่ำวต่ำง ๆ ที่เผยแพร่เมื่อวำนนั้น เรื่องนี้ตำมค ำ
พิพำกษำดังกล่ำวมีหลำยคนเป็นรัฐมนตรีและ หรือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรรวมอยู่ด้วย จึงมีประเด็นต้องดูตำม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับกำรพ้นจำกต ำแหน่ง ซึ่งมีอยู่หลำยมำตรำ ที่ต้องขอให้ กกต. รีบด ำเนินกำรโดยด่วน 
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 วรรคสี่ 
 นำยเรืองไกร กล่ำวต่อว่ำ เช้ำวันนี้ตนได้ไปยื่นหนังสือถึง กกต. แล้วเพ่ือให้ด ำเนินกำรส่งเรื่องไปที่ศำล
รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/222917  
  

https://siamrath.co.th/n/222917
https://siamrath.co.th/n/222917
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210225/53908716ec48b96932ec60bdc10a47772868f11d199d4abcf4f2ab55697ba9c3.jpg?itok=FHPLsQy_
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พุธที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 12.21 น. 
พรรคกล้าปักธงใช้ ลต. ซ่อม ส.ส. เมืองคอน สร้างการเมืองใหม่ 
พรรคกล้าปักธง ใช้สนามเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เมืองคอน สร้างการเมืองใหม่ ดัน “อ.พระพรหม–จุฬาภรณ์” เป็นเมือง
แห่งโอกาสที่ทุกคนต้องมา ไม่ใช่แค่ทางผ่าน ชูเลือก “สราวุฒ”ิ เป็น ส.ส. เปิดทางพรรคกล้าได้ท างานในสภา 
 

 
 
 นำยกรณ์ จำติกวณิช หัวหน้ำพรรคกล้ำ กล่ำวปรำศรัยระหว่ำงกำรหำเสียงช่วย นำยสรำวุฒิ สุวรรณรัตน์ 
ผู้สมัครหมำยเลข 1 จำกพรรคกล้ำ ในกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 3 จ.นครศรีธรรมรำช โดยระบุว่ำ ควำมตั้งใจของกำร
ตั้งพรรคกล้ำ คือเรำอยำกสร้ำงกำรเมืองใหม่ เนื่องจำกมีควำมรู้สึกว่ำกำรเมืองแบบเดิม ไม่ได้ ตอบโจทย์ประเทศ แต่ละ
ฝ่ำยมุ่งประเด็นควำมขัดแย้ง ทะเลำะเบำะแว้งกันเสียจนเรื่องของชำวบ้ำน เรื่องของบ้ำนเมือง ถูกมองข้ำมไป หลำยเรื่อง
ที่คนไทยควรจะได้ ไม่ว่ำเรื่องของกำรเปลี่ยนแปลง เรื่องของกำรปฏิรูป และโอกำสในด้ำนต่ำงๆ จำกควำมขัดแย้งที่
เกิดข้ึน ถ้ำถำมว่ำประชำชนได้อะไร ตอบได้เลยว่ำได้น้อยมำก 
 “ยิ่งเรำมำลงพื้นที่เขต 3 นครศรีธรรมรำช สัมผัสได้ว่ำของดีมีเยอะมำก แต่โอกำสหรือกำรบริหำรจัดกำรไม่ค่อย
มี ถูกมองข้ำมไปเยอะ อ.พระพรหม , จุฬำภรณ์ เหมือนกับเป็นทำงผ่ำน พรรคกล้ำตั้งขึ้นมำโดยมีเป้ำหมำยหลักคือ
ต้องกำรท ำกำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์ ท ำให้ประชำชนอยู่ดีกินดี มีชีวิตที่มีควำมสุข และมีควำมเชื่อว่ำลูกหลำนเรำมี
โอกำสที่จะมีชีวิตที่ดีข้ึนได้ แต่ว่ำงำนนี้มันยำก กำรที่เรำจะเริ่มท ำงำนได้จริงจัง เรำต้องมี ส.ส.ในสภำฯ เหตุผลนี้เรำจึงมำ
ขอโอกำสให้ “ปิง-สรำวุฒิ” ได้มีโอกำสเป็นผู้แทนประชำชนเข้ำไปท ำงำนในสภำ เพ่ือที่พรรคกล้ำจะท ำงำนได้อย่ำงเต็มที่ 
7 มีนำ กำเบอร์ 1 นะครับ” หัวหน้ำพรรคกล้ำ กล่ำว 
 ส ำหรับ ปิง-สรำวุฒิ สุวรรณรัตน์ ผู้สมัครหมำยเลข 1 พรรคกล้ำ เป็นชำว จ.นครศรีธรรมรำชโดยก ำเนิด จบ
กำรศึกษำชั้นประถมศึกษำจำกโรงเรียนวัดมหำธำตุ ก่อนจะย้ำยตำมครอบครัวไปท ำงำนที่กรุงเทพฯ และศึกษำต่อจนจบ
ปริญญำโทกำรตลำด จำกนั้นได้น ำควำมรู้ด้ำนกำรตลำดมำพัฒนำของดีเมืองคอนส่งออกเครื่องถมเงิน ไปทั่วโลก สร้ำง
ชื่อเสียงให้ จ.นครศรีธรรมรำช จนได้รับเลือกเป็นเลขำธิกำรสมำคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/827321  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/827321
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วันพุธ ที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564, 17.24 น. 
"ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์" ลงนายก ทม. ศิลา สานงานเดิม ผลักดันงานใหม่ 
 

 
 

ดร.ยอดยิ่ง จันทนาพิมพ์ อดีตนายกฯศิลา 6 สมัย รวม 25 ปี เปิดใจ ลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองศิลา กลุ่มรัก
พัฒนาเมืองศิลา เพื่อชาวศิลา สานงานเดิม ผลักดันงานใหม่ เพื่อพัฒนาบ้านเกิด 
  เมื่อเวลำ 10.00 น. วันที่ 24 ก.พ. ที่ท ำกำรกลุ่มรักพัฒนำเมืองศิลำ 242/35 ถนนเลี่ยงเมือง -กำฬสินธุ์ ต ำบล
ศิลำ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.ยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์ อดีตนำยกเทศมนตรีเมืองศิลำ ได้ท ำกำรเปิดใจให้สัมภำษณ์
ต่อสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นในกำร ลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนำยกเทศบำลเมืองศิลำเป็นสมัยที่ 7 ว่ำ ตนเองเริ่มเข้ำสู่
กำรเมืองตั้งแต่พ.ศ 2539 ซึ่งในครั้งนั้นได้รับเลือกให้เป็น ประธำนบริหำรต ำบลศิลำต่อมำเรื่อยๆ เสร็จแล้วจึงเลื่อนมำ
เป็นนำยก อบต. แล้วยกฐำนะมำเป็นนำยกเทศบำลเมือง แห่งแรกของเมืองขอนแก่น และแห่งแรกของประเทศไทย กำร
เลือกตั้ง ในครั้งนี้ตนเองก็พร้อมที่จะลงสมัครผู้สมัครนำยกเทศมนตรีเมืองศิลำ เพรำะท่ีผ่ำนมำเป็นนำยกฯของต ำบลศิลำ 
มำ 6 สมัย รวมรักษำกำรแทนฯ 1 สมัย รวมแล้วกว่ำ 25 ปี ซึ่งในครั้งนี้ขออำสำ ลงสมัครเป็นนำยกเทศมนตรีเมืองศิลำ 
ต่อเป็นสมัยที่ 7 ในนำมกลุ่มรักพัฒนำเมืองศิลำ 
 ดร.ยอดยิ่ง กล่ำวว่ำต้องกรำบเรียนว่ำผลงำนที่ผมได้ท ำมำตั้งแต่ปี 2539 นั้น เดิมทีริเริ่มจำกตอนที่เป็นสภำ
ต ำบล ได้ ส่งเสริมให้ชำวบ้ำนท ำเรื่องไม้ดอกไม้ประดับ บ้ำนศิลำ ของต ำบลศิลำ จนทุกวันนี้มีดอกไม้อยู่ทั่วสำรทิศ ที่ร้อย
เป็นมำลัยจนเต็มบ้ำนศิลำไปหมด จำกนั้นเข้ำมำดูแลแนะน ำเรื่องกำรใช้ยำฆ่ำแมลงในนำข้ำวและแปลงดอกไม้ ไม้ประดับ 
ที่ชำวบ้ำนใช้แบบผิดๆ ให้ใช้อย่ำงถูกวิธี ตลอดจนกำรริเริ่มโครงกำรศิลำโฮมสเตย์ ติดล ำน้ ำพอง ซึ่งดังไปทั่วบ้ำนทั่วเมือง 
และอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่เกิดเพรำะล ำน้ ำพอง กระแสน้ ำท ำให้ตลิ่งพังมำกมำยมหำศำล โดยได้ประสำนทำงกรมเจ้ำท่ำ 
พร้อมทั้งประสำนไปยังท่ำนผู้ว่ำฯ มำหลำยๆท่ำนเดี๋ยวนี้ก็ได้รับอนุมัติ กำรก่อสร้ำงแพงก้ันน้ ำ ไม่ให้ตลิ่งพังอีกต่อไป 
  ในพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของพุทธมณฑล หนองอิเลิง ซึ่ง นโยบำยของชำวบ้ำน และของตัวเอง ตั้งแต่แรกว่ำ ต้องใช้
พ้ืนที่บำงส่วนท ำเป็นแก้มลิง เพ่ือรับน้ ำที่จะเข้ำท่วมเมืองขอนแก่น และรับน้ ำเอำไว้เพ่ือกำรเกษตรในที่นำ ของเกษตรกร
ในต ำบลศิลำ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ตลอดจนพัฒนำบ่อน้ ำสำธำรณะหนองสองแมว บ้ำนโกทำ ต ำบลศิลำ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นปอด แห่งใหม่ของชุมชน 
   



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

ดร.ยอดยิ่ง กล่ำวอีกว่ำสิ่งที่ภำคภูมิใจที่สุดที่ได้ท ำให้ชำวบ้ำน ต ำบลศิลำ นั้นก็คือเรื่องพุทธมณฑลอีสำน ซึ่ง
สำมำรถคุยได้เลยว่ำเป็นผู้คิดริเริ่มกับ หลวงปู่เจ้ำคณะจังหวัด พระเทพกิตติรังษี ที่ท่ำนมรณะภำพไปแล้ว ร่วมกับพ่ีน้อง
ชำวต ำบลศิลำ และพ่ีน้องชำวจังหวัดขอนแก่น ทุกอ ำเภอ จนส ำเร็จ ขณะนี้ถือว่ำกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ไปประมำณเกือบ 
100% 
 อีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือเรื่องที่คณะแพทยศำสตร์ ม.ขอนแก่น พร้อมด้วย ตัวแทนชำวจังหวัดขอนแก่น 
นครรำชสีมำ ศิษยำนุศิษย์หลวงพ่อคูณ เครือญำติหลวงพ่อคูณ ได้ประชุมที่ ม.ขอนแก่น วันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่ำนมำ ที่
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เรื่องกำรเตรียมกำรจัดพิธีพระรำชทำนเพลิง หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตเจ้ำอำวำสวัดบ้ำนไร่  อ.
ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ เพรำะหลวงพ่อคูณได้มอบสรีรสังขำรให้กับภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ศึกษำหำควำมรู้ในร่ำงของท่ำน และพินัยกรรมระบุไว้ว่ำให้บ ำเพ็ญกุศลเมื่อสิ้นสุดกำรศึกษำ
ค้นคว้ำโดยให้จัดกำรอย่ำงเรียบง่ำย ละเว้นกำรพิธีสมโภชใดๆ ห้ำมมิให้ขอพระรำชทำนเพลิงศพ สรุปแล้วในที่ประชุมได้
พิจำรณำสถำนที่ในกำรถวำยเพลิงหลวงพ่อคูณ ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้เลือกพ้ืนที่ดิน 350 ไร่ บริเวณใกล้กับพุทธมณฑล
อีสำน บ้ำนเต่ำนอ ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งตนเองเป็นคนหำพื้นที่ให้ 
 ส่วนนโยบำย ของกลุ่มรักพัฒนำเมืองศิลำ สู้ทุกเมื่อเพ่ือชำวศิลำ สำนงำนเดิมผลักดันงำนใหม่เพ่ือพัฒนำบ้ำน
เกิดของเรำ น้ ำไหลไฟสว่ำงทำงดีมีงำนท ำน ำกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม บ้ำนวัดโรงเรียนปรับปรุงพื้นท่ีสำธำรณะให้
เป็นประวัติของเทศบำลเมืองศรีรำชำแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชนเพ่ิมมูลค่ำทำงกำรเกษตร พร้อมให้ควำมร่วมมือต่อ
กำรขับเคลื่อน เพ่ือให้มีโรงพยำบำลศรีนครินทร์แห่งที่ 2 ในเขตต ำบลศิลำ อันเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อพ่ีน้องประชำชน ที่
มีภูมิล ำเนำที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งได้ท ำตำมขั้นตอนประชำคมแล้ว และผ่ำนสภำของทำงเทศบำลเมืองศิลำเป็นที่เรียบร้อย อีก
อย่ำง จ.ขอนแก่นเป็นเมือง Smart City ซึ่งมีผมคนเดียวที่เป็นแกนหลัก ใน 5 เทศบำล ท ำให้เกิดแผนแม่บทกำรพัฒนำ
ระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดขอนแก่นขึ้นมำ เป็นรถไฟฟ้ำรำงเบำ (LRT) ของเมืองขอนแก่น จ ำนวน 5 สำย พำดผ่ำน
พ้ืนที่ 5 เขตเทศบำล โดยรัฐบำลน ำโดยนำยกรัฐมนตรี ได้ลงนำมอนุมัติให้จัดท ำสำยท่ำพระ-ส ำรำญ เป็นเส้นทำงแรก 
 "ผมเป็นคนชอบสร้ำงวัดสร้ำงวำ กับภรรยำผม พุทธมณฑลเรำก็ร่วมสร้ำง โดยใช่เป็นเงินส่วนตัว จึงต้องขัดเกลำ
ด้วยพระพุทธศำสนำ ต.ศิลำเรำถึงอยู่อย่ำงมีควำมสุข ถ้ำใครจะเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนที่อ่ืนเถอะ เพรำะ ต.ศิลำ นั้นผมพัฒนำ
ยังไม่เสร็จ จึงขอพัฒนำอีกต่อไป อำยุเป็นเพียงตัวเลข ดูอย่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ ประธำนำธิบดี เป็นคนมีอำยุทั้งนั้น" 
ดร.ยอดยิ่งกล่ำว 
 ส ำหรับกำรสมัครนำยกเทศมนตรี และผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลเมืองศิลำ ปรำกฏว่ำนำยยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ 
ในนำมกลุ่มรักพัฒนำเมืองศิลำ ได้หมำยเลข 1 ขณะที่ นำยไพรัช ทวีวำร ในนำมกลุ่มศิลำพัฒนำ ได้หมำยเลข 2 ขณะที่
ผู้สมัครรับกำรเลือกตั้งในส่วนของสมำชิกสภำเทศบำลฯทั้ง 3 เขต มีผู้สมัครรับกำรเลือกตั้งทั้งในนำมของกลุ่มศิลำพัฒนำ
,กลุ่มรักพัฒนำเมืองศิลำ และสมัครในนำมอิสระ มำลงสมัครกันจ ำนวนมำก. 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224351  
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/224351
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24 กุมภำพันธ์ 2564 21:31 น.    
 “ฤทธิ์ เตนากุล” อาสารับใช้พี่น้องชาวต าบลเวียง คุก สมัครชิงเก้าอ้ีนายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก หมายเลข 2 
 

 
 

“ฤทธิ์ เตนากุล” อาสารับใช้พี่น้องชาวต าบลเวียงคุก สมัครชิงเก้าอ้ีนายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก หมายเลข 2 
พร้อมทีมงาน “เวียงคุกพลังใหม่” ด้วยสโลแกน แก้ปัญหาปากท้อง พร้อมพัฒนาเวียงคุกทุกมิติ นำยฤทธิ์ เตนำกุล ผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลเวียงคุก เบอร์ 2 “ทีม...เวียงคุกพลังใหม่” พร้อมผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำ
เทศบำลต ำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคำย จ.หนองคำย หมำยเลข 7 – 8 – 9 -10 – 11 -12 ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง ได้ชู
นโยบำยขอคะแนนเสียงกับชำวเทศบำลต ำบลเวียงคุก ในกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
เวียงคุก ที่จะมีข้ึนในวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม 64 นี้ 
 นำยฤทธิ์ เตนำกุล ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลเวียงคุก เบอร์ 2 “ทีม...เวียงคุกพลังใหม่” กล่ำว
ว่ำ ตนในฐำนะหัวหน้ำทีม...เวียงคุกพลังใหม่ พร้อมลูกทีมทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง ได้มีนโยบำยในกำรท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำ
สำธำรณูปโภคเพ่ือให้ชำวเวียงคุกได้มีน้ ำประปำที่สะอำดได้ใช้ มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงอย่ำงทั่วถึง มีระบบกำรคมนำคมที่
สะดวกปลอดภัย พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดตำมจุดเสี่ยงต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงระบบสอดส่องดูแลในกำรกระท ำควำมผิดของ
กลุ่มมิจฉำชีพ หรือเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน, ส่งเสริมงำนด้ำนสำธำรณสุขเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
ระบบงำนบริกำรด้ำนสุขภำพอย่ำงทั่วถึง ทั้งกำรเพ่ิมรถฉุกเฉิน สนับสนุนงำน อสม. และ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ประจ ำต ำบล, สนับสนุนให้ลูกหลำนนักเรียนมีคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย, ส่งเสริมให้พ่อ 
แม่ พ่ี น้อง ชำวต ำบลเวียงคุกได้มีอำชีพ มีรำยได้อย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะอำชีพด้ำนกำรเกษตร และส่งเสริมให้ประชำชน
ได้มีควำมรู้ด้ำนนวัตกรรมเทคโนโลยี ๆ เพื่อให้ก้ำวเข้ำสู่สังคมยุคใหม่ รวมถึงกำรต่อยอดงำนประเพณีต่ำง ๆ ทั้งบุญบั้งไฟ 
บุญแข่งเรือ และงำนบุญมหำชำติให้ยิ่งใหญ่เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง พร้อมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เชื่อมโยงกำร
ท่องเที่ยว สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้ประชำชนในพื้นท่ี 
 วันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม 64 นี้ เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชำวต ำบลเวียงคุกทุกท่ำน ออกมำใช้สิทธิ์เลื อกตั้ง
นำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเวียงคุก เลือกนำยฤทธิ์ เตนำกุล นำยกเทศมนตรี เบอร์ 2 เลือกสมำชิก
สมำเทศบำล เขต 1, เขต 2 เบอร์ 7 – เบอร์ 8 – เบอร์ 9 – เบอร์ 10 – เบอร์ 11 และ เบอร์ 12 ยกทีม ทั้ง 2 เขต เพ่ือ
เข้ำไปรับใช้ชำวต ำบลเวียงคุก ในกำรแก้ไขปัญหำปำกท้อง มีอำชีพ มีรำยได้อย่ำงยั่งยืน และพัฒนำเวียงคุกในทุก ๆ มิติ. 
 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/222834  

https://siamrath.co.th/n/222834
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210224/3da8d3392c9472ea774417e15821ff86641fa5537446602c9a2fdcb35158956e.jpg?itok=uSoEwXaP
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210224/3da8d3392c9472ea774417e15821ff86641fa5537446602c9a2fdcb35158956e.jpg?itok=uSoEwXaP
https://siamrath.co.th/n/222834
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210224/adc4e721402c7573e2e63b4a3f04f31b4ab1515cc6c86033689683dc5c4f636f.jpg?itok=2rvFfxCd
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25 ก.พ. 2564 05:33 น. 
"บี – ตั้น - ถาวร" เจอโทษ พ้นรัฐมนตรี 8 กปปส. นอนคุก พร้อมพวกลุงก านัน 
 

 
 

 ศำลชั้นต้นตัดสินคดี กปปส.ชุมนุมชัตดำวน์กรุงเทพฯปี 56-57 ยกฟ้องคดีกบฏข้อหำเดียว แต่ผิดข้อหำยุยงปลุก
ปั่นให้หยุดงำน และบุกรุกสถำนที่รำชกำรโดยท ำให้ทรัพย์สินเสียหำย กระด้ำงกระเดื่องในบ้ำนเมือง และขัดขวำงกำร
เลือกตั้ง ลงทัณฑ์กรำวรูด 27 คน “สุเทพ” โดน 5 ปี “ณัฏฐพล” รมว.ศึกษำฯ โดน 6 ปี 16 เดือน “บี-พุทธิพงษ์” รมว.
ดีอีเอสโดน 7 ปี “ถำวร เสนเนียม” รมช.มหำดไทย โดน 5 ปี ให้รอลงอำญำ 12 คน อำทิ อัญชะลี ไพรีรัก ทยำ ทีป
สุวรรณ ยกฟ้อง 12 คน และตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง 7 คน หลังฟังค ำพิพำกษำทั้งหมดยื่นประกันวงเงิน 6 แสนบำท แต่ให้
ประกันบำงส่วน ยกเว้น 8 คนระดับแกนน ำที่โดนโทษหนัก “อัยกำรธนกฤต” ผอ.นิติวัชร์ เผย หำกศำลลงโทษ รมต.
จ ำคุก แม้คดียังไม่ถึงที่สุดต้องหลุดจำกต ำเเหน่ง ส่วน ส.ส.ต้องรอจนคดีถึงที่สิ้นสุด หรือศำลสั่งคุมขังระหว่ำงรออนุญำต
ให้ประกันตัว “เทือก” ยันอุดมกำรณ์ไม่เปลี่ยนแปลง  
“ถำวร” น้อมรับค ำพิพำกษำพ้น รมต. 
 ศำลอำญำนัดฟังค ำพิพำกษำคดี อัยกำรฟ้องคณะกรรมกำรประชำชนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้
เป็นประชำธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) จ ำนวน 39 คน กรณีร่วมชุมนุมชัตดำวน์
กรุงเทพฯช่วงปี 2556-2557 ควำมผิดหลำยข้อหำ ทั้งกบฏ ยุยงปลุกปั่นให้หยุดงำน บุกรุกสถำนที่รำชกำร โดยท ำให้
ทรัพย์สินเสียหำย กระด้ำงกระเดื่องในบ้ำนเมือง และขัดขวำงกำรเลือกตั้ง 
 
อัยการท าส านวนฟ้องศาล 39 คน 
 ที่ศำลอำญำ เมื่อเวลำ 09.00 น. วันที่ 24 ก.พ. ศำลนัดฟังค ำพิพำกษำ คดีอัยกำรฝ่ำยคดีพิเศษ 4 เป็น โจทก์
ฟ้องแกนน ำ คณะกรรมกำรประชำชนเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชำธิปไตยที่สมบู รณ์แบบอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) 39 คน กรณีร่วมชุมนุมชัตดำวน์กรุงเทพฯ ช่วงเดือน พ.ย.2556 ถึง มี.ค.2557 
ประกอบด้วย 1.นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ 2.นำยสำทิตย์ วงศ์หนองเตย 3.นำยชุมพล จุลใส 4.นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 
5.นำยอิสสระ สมชัย 6.นำยวิทยำ แก้วภรำดัย 7.นำยถำวร เสนเนียม 8.นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 9.นำยเอกนัฏ พร้อม
พันธ์ 10.น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก 11.พล.อ.ปรีชำ เอ่ียมสุพรรณ 12.นำยสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 13.นำยยศศักดิ์ โกไศยกำ
นนท์ 14.นำยถนอม อ่อนเกตุพล 15.นำยสมศักดิ์ โกศัยสุข 16.นำยสุวิทย์ ทองประเสริฐ อดีตพระพุทธะอิสระ  
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17.นำยสำธิต เซกัลป์  18.น.ส.รั งสิมำ รอดรัศมี  19.พล.อ.ท.วัชระ ฤทธำคนี  20.พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภำพ  
21.นำยแก้ วสรร  อติ โพธิ  22.นำยไพบูลย์  นิ ติ ตะวัน  23.นำยถวิล  เปลี่ ยนศรี  24.ร .ต .แซมดิน  เลิ ศบุศย์   
25.นำยมั่นแม่น กะกำรด ี
ชุมนุมชัตดาวน์กรุงเทพฯปี 56-57 
 26.นำยคมสัน ทองศิริ 27.พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ 28.นำยพิภพ ธงไชย 29.นำยสำวิทย์ แก้วหวำน 30.นำย
สุริยะใส กตะศิลำ 31.นำยสุริยันต์ ทองหนูเอียด 32.พ.ต.ท.ภัทรพงศ์ สุปิยะพำณิชย์ 33.นำยส ำรำญ รอดเพชร 34.นำย
อมร อมรรัตนำนนท์ 35.นำยพิเชษฐ พัฒนโชติ 36.นำยสมบูรณ์ ทองบุรำณ 37.นำยกิตติชัย ใสสะอำด 38.นำงทยำ ทีป
สุวรรณ 39.นำยเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ทั้งนี้ พล.อ.ปรีชำเสียชีวิตแล้ว ส่วนจ ำเลยอีกคนมีคดีถูกจ ำคุกไม่สำมำรถเบิกตัวมำได้ 
จึงมีจ ำเลยเหลือ 37 คน เดินทำงมำฟังค ำพิพำกษำครบ ฐำนร่วมกันเป็นกบฏและข้อหำอ่ืนๆ กรณีชุมนุมขับไล่ น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี ขณะนั้น ให้ออกจำกต ำแหน่ง รวมทั้งขัดขวำงกำรเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วไป บุกยึดสถำนที่
รำชกำร ชัตดำวน์กรุงเทพฯ ด้วยกำร ตั้งเวทีปรำศรัยทั่วกรุงรวม 7 จุด เป็นคดีด ำที่ อ.247/61 ซึ่งเป็นกำรรวมส ำนวน 
กปปส. 10 ส ำนวนรวมเป็น คดีเดียว โดยเรียงชื่อจ ำเลยใหม่เป็นจ ำเลยที่ 1-39 
 
“เทพเทือก”น าทัพผู้ต้องหามาครบ 
 นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ กล่ำวว่ำ จ ำเลยทั้ง 39 คน พูดคุยกันและท ำใจไว้แล้ว ไม่ว่ำผลค ำพิพำกษำ จะออกมำ
อย่ำงไร พวกเรำจะต้องเจอกับอะไรบ้ำง วันนี้พวกเรำมำครบทั้ง 39 คน กำรต่อสู้ของพวกเรำ ที่ผ่ำนมำมี 24 คน ที่
เสียชีวิต 900 กว่ำคนบำดเจ็บ และมีผู้เสียอวัยวะ บำงคนถูกลงโทษจ ำคุก ดังนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ส่วนศำลจะ
พิจำรณำอย่ำงไรขึ้นอยู่กับพยำนหลักฐำน แต่กำรต่อสู้ของพวกเรำเป็นกำรต่อสู้เพ่ือชำติบ้ำนเมือง ยึดมั่นกำรกระท ำที่
รับผิดชอบ ไม่ได้ต้องกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย เรำเคำรพกฎหมำยในกระบวนกำรยุติธรรม และน่ำชื่นใจมำกทุกกรณีทุกจังหวัด
ที่พวกเรำถูกด ำเนินคดี ไม่มีใครหลบหนี ขอบคุณประชำชนที่มำให้ก ำลังใจ ผ่ำนออนไลน์ และที่เดินทำงมำให้ก ำลังใจ
มอบดอกไม้ให้ที่ศำล ขอให้ทุกคนเป็นก ำลังใจส ำหรับคนที่ท ำงำนเพื่อชำติบ้ำนเมืองเพ่ือแผ่นดินต่อไป 
 
ปิดถนน–บุกสถานที่ราชการ 
 ศำลเริ่มอ่ำนค ำพิพำกษำเวลำ 10.30 น. ใจควำมว่ำ อัยกำรฟ้องว่ำ เมื่อระหว่ำงวันที่ 25 พ.ย.56 ถึง มี.ค.57 
ต่อมำ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี ยุบสภำ และประกำศให้เลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 ก.พ.57 แต่พวกจ ำเลยไม่
ยอมรับจะเข้ำบริหำรประเทศและเสนอชื่อคณะรัฐบำลขึ้นทูลเกล้ำฯเอง ใช้ก ำลังกระจำยปิดสถำนที่รำชกำรส ำคัญ บังคับ
ให้ข้ำรำชกำรหยุดกำรปฏิบัติงำน บุกเข้ำสถำนที่ท ำกำรรัฐคล้องกุญแจ ท ำลำยทรัพย์สิน ตั้งเวทีปรำศรัย จ ำเลยกับพวก
ร่วมกันก่อให้เกิดควำมกระด้ำงกระเดื่องยุยงให้ประชำชนฝ่ำฝืนกฎหมำยลักษณะก่อกำรร้ำย ขัดขวำงกำรบริกำรขนส่ง
สำธำรณะปิดถนน 7 จุด อำทิ แจ้งวัฒนะ ห้ำแยกลำดพร้ำว รำชประสงค์ อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ เหตุเพรำะไม่พอใจกำร
บริหำรประเทศ และควำมพยำยำมนิรโทษกรรมอดีตนำยกรัฐมนตรี โดยขัดต่อหลักนิติธรรมเพ่ือประโยชน์ของพวกพ้อง 
และขัดขวำงกำรเลือกตั้ง เป็นต้น ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ ประชำชนบำดเจ็บและเสียชีวิต ขอให้ศำลลงโทษและเพิกถอนสิทธิ
ทำงกำรเมืองกับจ ำเลยเป็นเวลำ 5 ปีด้วย ส่วนจ ำเลยให้กำรว่ำ เป็นกำรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบ
ทักษิณ ไม่ได้ท ำลำยทรัพย์สิน ข้ำรำชกำรของหน่วยงำนที่เข้ำไปให้กำรต้อนรับ 
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คุก “ลุงก านัน” 5 ปี “บี-พุทธิพงษ์” 7 ปี 
 ค ำพิพำกษำมีควำมยำว 187 หน้ำ ศำลใช้เวลำอ่ำนนำนกว่ำ 7 ชม. ศำลเรียกจ ำเลยให้ยืนขึ้นทีละคนแล้วให้นั่ง
ลง และอ่ำนต่อเนื่องโดยไม่พัก พิพำกษำมีควำมผิดฐำนยุยงปลุกปั่น ให้หยุดงำน และบุกรุกสถำนที่รำชกำร โดยท ำให้
ทรัพย์สินเสียหำย กระด้ำงกระเดื่องในบ้ำนเมือง ขัดขวำงกำรเลือกตั้ง ให้จ ำคุกจ ำเลยดังนี้ จ ำคุกนำยสุเทพ เทือกสุบรรณ 
จ ำเลยที่ 1 เป็นเวลำ 5 ปี จ ำคุกนำยชุมพล จุลใส จ ำเลยที่ 3 เป็นเวลำ 9 ปี 24 เดือน จ ำคุกนำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 
จ ำเลยที่ 4 เป็นเวลำ 7 ปี จ ำคุกนำยอิสสระ สมชัย จ ำเลย 5 เป็นเวลำ 7 ปี 16 เดอืน จ ำคุกนำยวิทยำ แก้วภรำดัย จ ำเลย 
6 น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก จ ำเลยที่ 10 นำยสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ จ ำเลยที่ 12 และนำยถนอม อ่อนเกตุพล จ ำเลยที่ 14 
จ ำคุก 1 ปี ปรับ 13,333 บำท จ ำคุกนำยถำวร เสนเนียม จ ำเลยที่ 7 เป็นเวลำ 5 ปี จ ำคุกนำยณัฏฐพล ทีป-สุวรรณ 
จ ำเลยที่ 8 เป็นเวลำ 6 ปี 16 เดือน 
 
“พุทธะอิสระ” โดนด้วย 4 ปี 8 เดือน 
 จ ำคุกนำยเอกนัฏ พร้อมพันธ์ จ ำเลยที่ 9 นำยสมศักดิ์ โกศัยสุข จ ำเลยที่ 15 และนำยสุวิทย์ ทองประเสริฐ อดีต
พระพุทธะอิสระ จ ำเลยที่ 16 คนละ 4 ปี 8 เดือน จ ำคุกนำยสำธิต เซกัลป์ จ ำเลยที่ 17 เป็นเวลำ 2 ปี ปรับ 26,666 บำท 
จ ำคุก พล.อ.ท.วัชระ ฤทธำคนี จ ำเลยที่ 19 เป็นเวลำ 1 ปี ปรับ 13,333 บำท จ ำคุก พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภำพ จ ำเลยที่ 
20 เป็นเวลำ 1 ปี ปรับ 13,333 บำท จ ำคุกนำยมั่นแม่น กะกำรดี จ ำเลยที่ 25 เป็นเวลำ 1 ปี ปรับ 13,333 บำท จ ำคุก
นำยคมสัน ทองศิริ จ ำเลยที่ 26 เป็นเวลำ 2 ปี จ ำคุกนำยสำวิทย์ แก้วหวำน จ ำเลยที่ 29 เป็นเวลำ 2 ปี จ ำคุกนำยสุริยะ
ใส กตะศิลำ จ ำเลยที่ 30 เป็นเวลำ 2 ปี จ ำคุกนำยส ำรำญ รอดเพชร จ ำเลยที่ 33 เป็นเวลำ 2 ปี 16 เดือน จ ำคุกนำย
อมร อมรรัตนำนนท์ จ ำเลยที่ 34 เป็นเวลำ 20 เดือน จ ำคุกนำยพิเชษฐ พัฒนโชติ จ ำเลยที่ 35 เป็นเวลำ 1 ปีปรับ 
13,333 บำท จ ำคุกนำยกิตติชัย ใสสะอำด จ ำเลยที่ 37 เป็นเวลำ 4 เดือนปรับ 6,666 บำท จ ำคุกนำงทยำ ทีปสุวรรณ 
จ ำเลยที่ 38 เป็นเวลำ1 ปี 8 เดือน ปรับ 26,666 บำท 
 
รอลงอาญา 12 คน “เจ๊ปอง” รอด 
 แต่ให้รอลงอำญำ นำยวิทยำ แก้วภรำดัย จ ำเลยที่ 6 นำยเอกนัฏ พร้อมพันธ์ จ ำเลยที่ 9 น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก 
จ ำเลยที่ 10 นำยสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ จ ำเลยที่ 12 นำยถนอม อ่อนเกตุพล จ ำเลยที่ 14 นำยสำธิต เซกัลป์ จ ำเลยที่ 17 
พล.อ.ท.วัชระ ฤทธำคนี จ ำเลยที่ 19 พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภำพ จ ำเลยที่ 20 นำยมั่นแม่น กะกำรดี จ ำเลยที่ 25 นำย
พิเชษฐ พัฒนโชติ จ ำเลยที่ 35 นำยกิตติชัย ใสสะอำด จ ำเลยที่ 37 และนำงทยำ ทีปสุวรรณ จ ำเลยที่ 38 เป็นเวลำ 2 ปี 
 
ยกฟ้อง 12 คน “สาทิตย-์แก้วสรร” 
 นอกจำกนี้สั่งยกฟ้องนำยสำทิตย์ วงศ์หนองเตย จ ำเลยที่ 2 นำยยศศักดิ์ โกไศยกำนนท์ จ ำเลยที่ 13 น.ส.รังสิมำ 
รอดรัศมี จ ำเลยที่ 18 นำยแก้วสรร อติโพธิ จ ำเลยที่ 21 นำยไพบูลย์ นิติตะวัน จ ำเลยที่ 22 นำยถวิล เปลี่ยนศรี จ ำเลยที่ 
23 พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ จ ำเลยที่ 27 นำยพิภพ ธงไชย จ ำเลยที่ 28 นำยสุริยันต์ ทองหนูเอียด จ ำเลยที่ 31 พ.ต.ท.
ภัทรพงศ์ สุปิยะพำณิชย์ จ ำเลยที่ 32 นำยสมบูรณ์ ทองบุรำณ จ ำเลยที่ 36 และนำยเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง จ ำเลยที่ 39 
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ตัดสิทธิทางการเมือง 7 คน 5 ปี 
 ตัดสิทธิทำงกำรเมือง นำยชุมพล จุลใส จ ำเลยที่ 3 นำยอิสสระ สมชัย จ ำเลยที่ 5 นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
จ ำเลยที่ 8 นำยสุวิทย์ ทองประเสริฐ อดีตพระพุทธะอิสระ จ ำเลยที่ 16 ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ จ ำเลยที่ 24 นำยส ำรำญ 
รอดเพชร จ ำเลยที่ 33 และนำงทยำ ทีปสุวรรณ จ ำเลยที่ 38 คนละ 5 ปี และให้นับโทษจ ำเลยที่ 15 นำยสมศักดิ์ โกศัย
สุข จ ำเลยที่ 25 นำยมั่นแม่น กะกำรดี และจ ำเลยที่ 30 นำยสุริยะใส กตะศิลำ กับคดีอ่ืนที่ตัดสินไปก่อนหน้ำนี้ 
แกนน าเข้าคุก 8 คนรอประกัน 
 หลังจำกนั้นจ ำเลยยื่นหลักทรัพย์ของบริษัทประกันอิสรภำพแห่งหนึ่งรำยละ 600,000 บำทยื่นประกันตัว ศำล
พิเครำะห์ค ำร้องประกอบหลักทรัพย์แล้ว มีค ำสั่งให้อนุญำตปล่อยตัวชั่วครำวเฉพำะจ ำเลยที่ 15 นำยสมศักดิ์ โกศัยสุข 
จ ำเลยที่ 26 นำยคมสัน ทองศิริ นำยสำวิทย์ แก้วหวำน จ ำเลยที่ 29 นำยสุริยะใส กตะศิลำ จ ำเลยที่ 30 นำยส ำรำญ 
รอดเพชร จ ำเลยที่ 33 และนำยอมร อมรรัตนำนนท์ จ ำเลยที่ 34 ส่วนจ ำเลยที่ 1 นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ จ ำเลยที่ 3 
นำยชุมพล จุลใส จ ำเลยที่ 4 นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ จ ำเลยที่ 5 นำยอิสสระ สมชัย จ ำเลยที่ 7 นำยถำวร เสนเนียม 
จ ำเลยที่ 8 นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จ ำเลยที่ 16 นำยสุวิทย์ ทองประเสริฐ อดีตพระพุทธะอิสระ และจ ำเลยที่ 24 ร.ต.
แซมดิน เลิศบุศย์ ศำลอำญำพิจำรณำค ำร้องประกอบหลักทรัพย์แล้ว ให้ส่งค ำร้องขอประกันตัวให้ศำล อุทธรณ์เป็นผู้
พิจำรณำค ำสั่ง วันนี้จึงต้องถูกควบคุมตัว ไปขังยังเรือนจ ำพิเศษกรุงเทพฯ 
 
“ถาวร” น้อมรับค าตัดสิน 
 ต่อมำเวลำ 18.20 น. นำยถำวร เสนเนียม รมช.คมนำคม กล่ำวว่ำ น้อมรับค ำพิพำกษำด้วยควำมเคำรพ โดยไม่
ขัดขืน แต่จะขอใช้สิทธิ์อุทธรณ์คดี ส่วนต ำแหน่งรัฐมนตรี ถือว่ำตนสิ้นสุดโดยทันที วันที่ 25 ก.พ.ช่วงสำยๆตนจะเดินทำง
ไปเก็บของออกจำกกระทรวงคมนำคม แต่ยังท ำหน้ำที่นักกำรเมืองเหมือนเดิมจะปกป้องสิทธิประโยชน์ของประเทศ และ
ประชำชนโดยไม่ลดละ ไม่รู้สึกเสียใจที่ถูกศำลพิพำกษำให้จ ำคุก ภูมิใจที่ได้ท ำหน้ำที่ขัดขวำงกำรออกกฎหมำยนิรโทษ
กรรม และขัดขวำงกำรทุจริตจ ำน ำข้ำว ไม่ต่ำงจำกกำรต่อสู้ของนักต่อสู้ทั่วโ ลกที่เอำเสรีภำพของตัวเองมำปกป้อง
ส่วนรวม ขอขอบคุณประชำชนพ่ีน้อง กปปส.ที่ส่งก ำลังใจมำให้ตั้งแต่วันที่เริ่มต่อสู้ ณ สถำนีรถไฟสำมเสน 31 ธ.ค. 2556 
จนถึงตอนนี้เวลำผ่ำนไป 7 ปี มีคนเสียชีวิต 27 คน บำดเจ็บ 780 กว่ำคน สิ่งที่ได้คือขับไล่รัฐบำลทรรำช ขอให้ทุกคนสู้
ต่อไป ทั้งกำรปรำบปรำมกำรทุจริต ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ กำรปฏิรูปกำรศึกษำ ปฏิรูปกำรเมือง กำรกระจำยอ ำนำจ 
ขอให้ทุกคนท ำให้ได้ อย่ำลืมว่ำประชำชนจับตำอยู่ อย่ำคิดว่ำประชำชนไม่รู้ว่ำระบอบทักษิณจะกลับมำอีก ขอเรียกร้อง
ให้ผู้รับผิดชอบบ้ำนเมืองมำดูกระจกมำดูตัวเองด้วย 
 
“สุเทพ” ยึดม่ันในอุดมการณ์ 
 ด้ำนนำยสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนน ำกปปส.โพสต์เฟซบุ๊กว่ำ “เรียนพ่ีน้องร่วมอุดมกำรณ์ทุกท่ำน วันนี้พวก
เรำแกนน ำ กปปส. ถูกพิพำกษำลงโทษจ ำคุกคนละหลำยปี อย่ำงไรก็ตำม ทุกคนยังยึดมั่นในอุดมกำรณ์ รับใช้ชำติศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ ไม่เปลี่ยนแปลงครับ” ส่วนนำยชุมพล จุลใส หรือลูกหมี ส.ส.ชุมพร พรรคประชำธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

โดยน ำรูปสมัยชุมนุมร่วมกับนำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ และนำยสกลธี ภัททิยกุล แกนน ำ 
กปปส.มำโพสต์ พร้อมข้อควำมว่ำ “ท ำดีท่ีสุดแล้วครับ น้อมรับค ำพิพำกษำ สู้เพื่อแผ่นดินไทย” 
 
อัยการแจงใครหลุดต าแหน่ง 
 ขณะที่นำยธนกฤต วรธนัชชำกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประสำนงำนกระบวนกำรยุติธรรม สถำบันนิติวัชร์ 
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด โพสต์เฟซบุ๊กให้ควำมเห็นข้อกฎหมำย กรณีค ำพิพำกษำให้ลงโทษจ ำคุกกับกำรสิ้นสุดสถำนภำพ
ควำมเป็น ส.ส.และรัฐมนตรีว่ำ รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติหลักเกณฑ์กำรสิ้นสุดสมำชิกภำพ ส.ส.และกำรสิ้นสุดควำม
เป็นรัฐมนตรีไว้หลำยกรณี มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเรื่องนี้อยู่หลำยมำตรำ ที่น่ำสนใจในที่นี้ คือ บทบัญญัติ
มำตรำ 98 (6) มำตรำ 101 (6) และ (13) และมำตรำ 160 (6) และ (7) 
ส.ส.ยังรอดต้องรอถึงฎีกา 
 กรณีของ ส.ส. หำกศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก ถึงแม้จะพิพำกษำให้รอกำรลงโทษ ก็ถือเป็นเหตุให้
สมำชิกภำพของ ส.ส.สิ้นสุดลง เว้นแต่ควำมผิดที่ศำลพิพำกษำให้รอกำรลงโทษ เป็นควำมผิดที่กระท ำโดยประมำท 
ควำมผิดลหุโทษ และควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (13) จึงจะถือเอำเหตุที่ศำลรอกำรลงโทษ
มำเป็นเหตุยกเว้นไม่ท ำให้สมำชิกภำพของ ส.ส. สิ้นสุดลงไปได้ รัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (13) นี้ ก ำหนดหลักเกณฑ์ของ
ค ำพิพำกษำของศำลที่จะเป็นเหตุให้สมำชิก-ภำพของ ส.ส.สิ้นสุดลงไว้ว่ำ จะต้องเป็นค ำพิพำกษำของศำลให้ลงโทษจ ำคุก
ที่ถึงที่สุดเท่ำนั้น ดังนั้นหำกยังอยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรอุทธรณ์หรือฎีกำโต้แย้งคัดค้ำนค ำพิพำกษำของศำลตำม
กฎหมำย ค ำพิพำกษำของศำลย่อมยังไม่ถึงที่สุด และยังไม่ถือเป็นเหตุให้สมำชิกภำพของ ส.ส.สิ้นสุดลง 
 
รัฐมนตรีหลุดตั้งแต่มีค าพิพากษา 
 ส่วนกรณีของรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญมำตรำ160 (7) บัญญัติไว้ว่ำ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุก 
โดยไม่ค ำนึงว่ำคดีจะถึงที่สุดหรือไม่ หรือ ค ำพิพำกษำที่ให้ลงโทษจ ำคุกนั้นจะมีกำรรอกำรลงโทษ เว้นแต่ควำมผิดที่ศำล
พิพำกษำให้รอกำรลงโทษนั้นเป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท ควำมผิดลหุโทษ และควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท 
ดังนั้นหำกรัฐมนตรีต้องค ำพิพำกษำของศำลให้ลงโทษจ ำคุก ถึงแม้ว่ำค ำพิพำกษำจะยังไม่ถึงที่สุด ยังอยู่ในกระบวนกำร
อุทธรณ์ฎีกำตำมกฎหมำย ถือเป็นเหตุให้ควำมเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 166 (7)แล้ว 
 
ไม่รอดทั้ง รมต.-ส.ส.ถ้าเข้าคุก 
 นอกจำกนี้ ยังมีกรณีที่ท ำให้สถำนภำพควำมเป็น ส.ส.และรัฐมนตรีสิ้นสุดลงอีกกรณีคือ หลังจำกศำลมีค ำ
พิพำกษำให้ลงโทษจ ำคุกแล้ว หำกจ ำเลยที่เป็น ส.ส.หรือรัฐมนตรี ยื่นค ำร้องขอประกันตัวหรือขอปล่อยชั่วครำว ก่อนที่
ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกำค ำพิพำกษำของศำล แต่ยังไม่ได้รับอนุญำตจำกศำลทันที ท ำให้ต้องถูกคุมขังชั่วครำวตำมหมำยศำล
ระหว่ำงรอค ำสั่งศำลว่ำจะอนุญำตให้ประกันตัวหรือปล่อยชั่วครำวหรือไม่ กรณีดังกล่ำวนี้ถือเป็นเหตุให้สถำนภำพควำม
เป็น ส.ส.และรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 98 (6) ประกอบมำตรำ 101 (6) และมำตรำ 160 (6) ด้วยเหตุ
จำกกำรต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกและถูกคุมขังโดยหมำยของศำลเช่นกัน 
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“วิษณุ” ย้ ารัฐมนตรีไม่รอดแน่ 
 ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯให้สัมภำษณ์หลังศำลชั้นต้นพิพำกษำจ ำคุกนำยณัฏฐพล ทีป
สุวรรณ รมว.ศึกษำธิกำร นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดีอีเอส และนำยถำวร เสนเนียม รมช.คมนำคม จำกคดีกำร
ชุมนุมของกลุ่ม กปปส.ว่ำ เมื่อศำลมีค ำตัดสินจ ำคุกผู้เป็นรัฐมนตรีตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 160 (7) จะหลุดจำกต ำแหน่ง
ทันที ตั้งแต่มีค ำพิพำกษำ ส่วน ส.ส.ถ้ำศำลไม่ได้เพิกถอนสิทธิทำงกำรเมืองก็ไม่เป็นไร 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2039395  
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วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลำ 10:36 น. 
นี่คือยาแรงของ รธน. 60!! "วิษณุ" ย้ า 3 รมต. หลุดเก้าอ้ี หลังถูกตัดสินจ าคุก 
 

 
 
วิษณุ ย้ า 3 รมต. หลุดเก้าอ้ี เผย "อิทธิพล" รักษาการ ก.ดีอีเอส "คุณหญิงกัลยา" รักษาการ รมว.ศธ. ชี้ ต้องดูปม
ส.ส. ถูกจ าคุกโดยหมายศาลหรือไม่ เหตุมีสิทธิกลับเข้าสภาได้ โว นี่คือยาแรงของรธน.60 
 เมื่อวันที่ 25 กพ. 64 ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึง กรณีศำลอำญำ
พิพำกษำ จ ำคุกบุคคลที่เป็นรัฐมนตรี จึงต้องหลุดจำกต ำแหน่งทันทีใช่หรือไม่ ว่ำ เป็นธรรมดำที่ทรำบกันอยู่แล้ว ซึ่ง
รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้ชัด ในเรื่องของกำรพ้นจำกควำมเป็นรัฐมนตรีเฉพำะตัวตำมตรำ 170 ซึ่งตำมรัฐธรรมนูญจะต้อง
โยงกับกฎหมำยหลำยมำตรำ โดยม.170(4) ควำมเป็นระบุว่ำควำมเป็นรัฐมนตรีย่อมสิ้นสุดลงตำมเป็นกำรเฉพำะตัว เมื่อ
มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 160(7) ที่ระบุถึง กำรต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุก ดังนั้นเมื่อศำลพิพำกษำให้จ ำคุก ไม่ว่ำจะ
ถึงท่ีสุดหรือไม่แต่รัฐธรรมนูญให้ควำมเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง อย่ำงชัดเจน 
 ส่วนกรณีคนที่เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 101(13) โดยปกติหำก
ศำลยังไม่ตัดสินถึงที่สุด ให้จ ำคุก ก็จะยังไม่พ้น แต่จะมีเหตุอ่ืนเข้ำมำ เช่นศำลสั่งเพิกถอนสิทธิกำรเลือกตั้ง ก็จะโยงไปถึง
กำรเพิกถอนสิทธิกำรเลือกตั้งมำตรำ 96(2) ที่ระบุว่ำหำกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่ำคดีจะถึงที่สุดหรือไม่ ก็จะพ้นจำก
ควำมเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรด้วย ส่วนบุคคลที่ศำลไม่ได้เพิกถอนสิทธิกำรเลือกตั้ง โดยหลักแล้วกำรจ ำคุกก็ยังไม่ถึง
ที่สุด สิทธิเลือกตั้ง ก็ไม่ถูกเพิกถอนจึงยังไม่พ้นจำกควำมเป็นส.ส. แต่ก็มีเหตุอ่ืนแทรกเข้ำมำอีกว่ำ หำกถูกจ ำคุกตำมค ำ
พิพำกษำของศำล และมีหมำยของศำลให้จ ำคุกกรณี เช่นนั้นก็จะพ้นด้วย แต่ตนไม่ทรำบว่ำใครเข้ำข่ำยดังกล่ำวบ้ำง 
 ส่วนกรณีส.ส. บัญชีรำยชื่อก็ต้องเลื่อนขึ้นมำตำมล ำดับ ซึ่งกำรเลื่อนช้ำหรือเร็วนั้นจะมีผลต่อกำรประชุมสภำฯ 
เนื่องจำกสภำก ำลังจะปิดสมัยประชุมและถ้ำเลื่อนเร็ว ก็เข้ำมำท ำหน้ำที่ได้เร็ว อย่ำงน้อยถ้ำเปิ ดสมัยวิสำมัญ ขึ้นมำ
พิจำรณำ รัฐธรรมนูญก็จะได้ท ำหน้ำที่ได้ แต่ถ้ำยังไม่เลื่อนขึ้นมำ ก็ยังไม่ถือเป็นส.ส. ส่วนส.ส. เขตก็ต้องจัดกำรเลือกตั้ง
ใหม่ หำกกกต. สงสัยก็จะเหมือนกรณีของนำยเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมรำช ที่ต้องส่งศำลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย เพรำะเลือกตั้งเขตจะต้องออกเป็นพระรำชกฤษฎีกำเลือกตั้ง ทั้งนี้กรณีของนำยเทพไทก็ถือเป็นบรรทัดฐำนไว้
แล้ว 
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 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ส ำหรับกรณีต ำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อว่ำงลง จ ำเป็นจะต้องรีบแต่งตั้งใหม่หรือ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ 
เรื่องนี้ไม่ยำกอะไรเนื่องจำก รมว.ศึกษำธิกำร มีรมช.อยู่ 2 คน ซึ่งครม. เคยมีมติไปแล้วว่ำหำกรัฐมนตรีว่ำกำรไม่อยู่ ก็ให้
รัฐมนตรีช่วย มำรักษำกำรตำมล ำดับ ซึ่งกรณีนี้คือคุณหญิงกัลยำ โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
ขึ้นมำรักษำกำร 
 ส่วนกรณีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครม. เคยมีมติในเมื่อกระทรวงนี้ไม่มีรัฐมนตรี
ช่วย ก็ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรแทนเป็นอันดับแรก และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม
รักษำกำรเป็นอันดับสอง ซึ่งในกรณีนี้รมว. วัฒนธรรมจะเป็นผู้รักษำกำร จนกว่ำเมื่อมีกำรประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว
นำยกรัฐมนตรีอำจจะสั่งกำรเป็นอย่ำงอ่ืนได ้
 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม พูดคุยและ
หำรือถึงเรื่องดังกล่ำวกับนำยวิษณุหรือยัง นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ยังไม่ได้คุย 
 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ เอกสิทธิ์ของผู้แทนรำษฎรในสมัยประชุมสภำ จะสำมำรถคุ้มครองผู้ที่เป็นส.ส. ได้หรือไม่ นำย
วิษณุ กล่ำวว่ำ อย่ำใช้ ค ำว่ำเอกสิทธิ์ เนื่องจำกมีเรื่องของเอกสิทธิ์ กับ ควำมคุ้มกัน ค ำว่ำเอกสิทธิ์หมำยถึงกำรพูดในสภำ
แล้วไม่ผิด คือเฉพำะ เรื่องกำรพูดเรื่องเดียวแต่ถ้ำเป็นเหตุชกกัน ก็ไม่มีเอกสิทธิ์ ส่วน ควำมคุ้มกันหมำยควำมว่ำ ในสมัย
ประชุมจะน ำตัวไปด ำเนินคดีอะไรไม่ได้ ถ้ำปิดสมัยประชุมท ำได้ ซึ่งควำมคุ้มกัน มีกระบวนกำร ไม่ได้มำโดยอัตโนมัติ 
 เมื่อถำมว่ำกรณีที่ถูกจ ำคุก แล้วยังจะสำมำรถขอควำมคุ้มกันได้อยู่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ได้ 
 เมื่อถำมว่ำกำรที่ผู้ถูกเข้ำเรือนจ ำแล้ว จะถือว่ำสิ้นสภำพควำมเป็นส.ส. เลยหรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ เพียง
เท่ำนั้นยังไม่ เพรำะยังอยู่ระหว่ำงอุทธรณ์ และยังไม่ได้ถูกจ ำคุกโดยหมำยของศำล 
 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ คนที่เป็นส.ส. แล้วเข้ำเรือนจ ำ ยังไม่ถือว่ำสิ้นสภำพกำรเป็นส.ส. ใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ 
ตน ไม่แน่ใจว่ำเป็นกำรถูกจ ำคุกโดยหมำยของศำลหรือไม่ เพรำะอำจเป็นกำรควบคุมตัวธรรมดำ หำกเขำอ้ำงควำมคุ้มกัน
ขึ้นมำก็ต้องปล่อยตัว เพรำะถือว่ำอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรอุทธรณ์ 
 เมื่อถำมย้ ำว่ำหำกเป็นกำรเข้ำเรือนจ ำโดยหมำยของศำล กำรคุ้มครองในฐำนะของส.ส. ก็จะหมดไปเลยใช่
หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ใช่ 
 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ส ำหรับกรณีของนำงทยำ ทีปสุวรรณ ที่ถูกตัดสินให้รอลงอำญำ ในขณะที่มีค ำสั่งเพิกถอนสิทธิ
ทำงกำรเมือง 5 ปี หำกสุดท้ำยศำลพิพำกษำแก้ประเด็นกำรตัดสิทธิทำงกำรเมือง นำงทยำ จะกลับมำมีสิทธิทำงกำรเมือง
อีกได้หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ได้ แต่ในขณะนี้ กว่ำถือว่ำถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมืองจนกว่ำศำลอุทธรณ์จะมีค ำตัดสินเป็น
อย่ำงอ่ืน 
 เมื่อถำมว่ำในกรณีที่คนเป็นส.ส. ที่ถูกตัดสิทธิทำงกำรเมือง5ปีเช่นกัน จะสำมำรถอุทธรณ์ในประเด็นถูกตัดสิทธิ
ทำงกำรเมืองได้หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ กำรเป็นส.ส.ขำดแล้วก็ขำดไป แต่เรื่องสิทธิทำงกำรเมืองถ้ำศำลพิพำกษำว่ำไม่
เพิกถอนสิทธิทำงกำรเมืองก็จะกลับมำ นี่คือควำมรุนแรงของรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน 
 ผู้สื่อข่ำวถำมย้ ำว่ำ แม้จะยื่นอุทรณ์แล้วสิทธิกลับมำ แต่ไม่สำมำรถคืนสภำพส.ส.ใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำใช่ 
แม้กระท่ังรัฐมนตรีก็เช่นกัน ถูกจ ำคุกแต่ไม่ถึงที่สุดก็พ้นจำกควำมเป็นรัฐมนตรี ถ้ำต่อมำศำลยกฟ้อง ไม่จ ำคุก ก็แปลว่ำไม่
จ ำคุกเท่ำนั้นแต่ควำมเป็นรัฐมนตรีจะ ไม่กลับมำ นี่คือยำแรงของรัฐธรรมนูญ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

28 

 

 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำหำกในอนำคต บุคคลเหล่ำนี้จะกลับมำด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีได้หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ ได้ 
เพรำะต้องดูต่อไปว่ำ เมื่อมีกำรเลือกตั้งใหม่ บุคคลเหล่ำนั้นจะมีสิทธิ์หรือไม่ เช่น กรณีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หำกศำล
อุทธรณ์มีค ำตัดสินว่ำไม่ตัดสิทธิเลือกตั้ง ควำมเป็นส.ส. สิ้นสุดลงเวลำนี้แต่สำมำรถสมัครในครำวหน้ำได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/646307  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/555123  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/646307
https://www.naewna.com/politic/555123
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25 กุมภำพันธ์ 2564  
"ชวน" ชี้ ส.ส.ไม่ได้ประกันตัว พ้นสภาพ 
 

 
  
ประธานสภา เผยการพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างล่าช้า ชี้สมาชิกยังอภิปรายในหลักการยังไม่ใช่การ
แปรญัตติ ส่วนสถานะ ส.ส.ที่ถูกศาลพิพากษาในคดี ก่อการร้ายฯ เม่ือไม่ได้ประกันตัวถือว่าพ้นสภาพ โดย กกต.จะ
วินิจฉัยและส่งเรื่องมายังสภาฯ 
 วันนี้ (25 ก.พ.64) นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกำรอภิปรำยพิจำรณำร่ำงแก้
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมในวำระที่ 2 ว่ำเป็นไปอย่ำงยืดเยื้อ สำเหตุหนึ่งมำจำกมีจ ำนวนผู้อภิปรำยแปรญัตติจ ำนวน
เยอะ ขณะเดียวกันก็ให้ข้อสังเกตว่ำเป็นกำรอภิปรำยในหลักกำรมำกกว่ำกำรแปรญัตติ 
 นำยชวน คำดว่ำ ในกำรพิจำรณำร่ำงแก้รัฐธรรมนูญในวำระที่ 2 วันนี้น่ำจะเร็วขึ้นทั้งนี้อยู่ที่ควำมร่วมมือของ
สมำชิกรัฐสภำ หำกมีควำมประสงค์ให้รัฐธรรมนูญแล้วเสร็จก็ขออย่ำประวิงเวลำ ซึ่งหำกวันนี้พิจำรณำเสร็จรวดเร็วก็ไม่
จ ำเป็นจะต้องพิจำรณำต่อในวันพรุ่งนี้ ( 26 ก.พ.64) แต่หำกไม่แล้วเสร็จก็จะต้องให้สมำชิกได้หำรือกันเพรำะอยู่ที่
ควำมเห็นของสมำชิกส่วนใหญ่ 
 ส่วนกรณีท่ีศำลอำญำชั้นต้นพิพำกษำคดีแกนน ำ กปปส.เป็นกบฎ ก่อกำรร้ำย ล้มล้ำงระบอบกำรปกครอง มั่วสุม
ชุมนุมก่อควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมือง ซึ่งมีรัฐมนตรีและ ส.ส.เป็นจ ำเลยในคดีนั้น ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ระบุว่ำ ต ำม
รัฐธรรมนูญรัฐมนตรีพ้นจำกต ำแหน่งทันที ส่วนสถำนะ ส.ส.เมื่อไม่ได้ประกันตัวตำมรัฐธรรมนูญก็พ้นจำก ส.ส.เช่นกัน 
โดยกระบวนกำรอยู่ที่ กกต.ที่จะวินิจฉัยสมำชิกสภำพและส่งเรื่องมำยังสภำผู้แทนรำษฎร โดยเทียบเคียงกับคดีของ
นำยนวัธ เตำะเจริญสุข อดีต ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย 
 ส่วนกรณีที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท ำหนังสือเรื่องขอเรียกตัวส.ส.จ ำนวน 2 คน โดยหนึ่งในนั้นมี น.ส.ปรีณำ 
ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ ไปด ำเนินกำรสอบสวน ซึ่งนำยชวนกล่ำวว่ำบรรจุระเบียบวำระไม่ทันเนื่องจำก
สัปดำห์นี้ไม่มีประชุมแล้ว และจะปิดสมัยประชุมในวันที่ 28 ก.พ.นี้ และตำมขั้นตอน พอปิดสมัยประชุมต ำรวจสำมำรถ
ด ำเนินกำรสอบสวนได้ทันที โดยไม่ต้องขอสภำฯ 
 
อ้ำงอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/301843  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง https://www.naewna.com/politic/555191  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/827501   

https://news.thaipbs.or.th/content/301843
https://www.naewna.com/politic/555191
https://www.dailynews.co.th/politics/827501
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พุธที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 21.50 น. 
พปชร. นัดถกปรับ ครม. วีกหน้า หลัง 'รมว. ตั้น-บี' พ้น ส.ส. 
พลังประชารัฐ นัด คณะกรรมการบริหารพรรค ถกปมปรับ ครม. สัปดาห์หน้า ด้าน “ยุทธนา หลานประภัตร-ต่อ
ศักดิ์ ญาติเอ๋ ชนม์สวัสดิ์” จ่อเลื่อนเป็น ส.ส.แทน “รมว.ตั้น-บี” 
 

 
 
 รำยชื่อ ของพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ถูกตัดสินจ ำคุกและพ้นจำก ส.ส. ส่งผลให้ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ
ล ำดับถัดไปท่ีจะถูกเลื่อนขึ้นมำเป็น ส.ส.แทนคือ นำยยุทธนำ โพธสุธน ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อล ำดับที่ 21 ซึ่งเป็นหลำน
ของนำยประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ และเลขำธิกำรพรรคชำติไทยพัฒนำ และนำยต่อศักดิ์ อัศวเหม 
ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ล ำดับที่ 22 เครือญำติของนำยชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม แกนน ำกลุ่มสมุทรปรำกำรก้ำวหน้ำ 
  ขณะที่ควำมเคลื่อนไหวในพรรค พปชร. เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคในสัปดำห์หน้ำ เพ่ือ
หำรือเรื่องกำรปรับ ครม.ที่จะมีขึ้น โดยกำรปรับครั้งนี้ยังจะเป็นกำรปรับเพ่ือรองรับกำรเลือกตั้งในอนำคต ส่วนกระทรวง
ที่ไม่มีรัฐมนตรี เพรำะหลุดจำกต ำแหน่งนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม จะมอบหมำย
ให้รองนำยกรัฐมนตรีไปก ำกับดูแลแทนก่อนในช่วงที่ยังไม่มีรัฐมนตรีคนใหม่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/827453  
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/827453
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24 ก.พ. 2564-23:16 น. 
ลุ้น "ธรรมนัส – นฤมล - สันติ" จ่อเสียบ รมต. แทน 3 แกนน า กปปส. ต้องโทษจ าคุก 
 

 
 
 “ธรรมนัส-นฤมล-สันติ” จ่อเสียบ รมต. แทน 3 แกนน า กปปส. ต้องโทษจ าคุก ขณะที่ “หลานประภัตร-ญาติเอ๋ 
ชนม์สวัสดิ์” เตรียมเลื่อนเป็น ส.ส.พปชร. แทน “ณัฏฐพล-พุทธิพงศ์” 
 เมื่อวันที่  24 ก.พ. 2564 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังนำยณัฐฏพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษำธิกำร และ 
นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส.ส.บัญชีรำยชื่อของพรรคพลังประชำ รัฐ(พปชร.) ถูก
ตัดสินจ ำคุกและพ้นจำก ส.ส. ส่งผลให้ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ล ำดับถัดไป จะถูกเลื่อนขึ้นมำเป็นส.ส.แทน คือ นำย
ยุทธนำ โพธสุธน ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ล ำดับที่ 21 ซึ่งเป็นหลำนของนำยประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
และเลขำธิกำรพรรคชำติไทยพัฒนำ และนำยต่อศักดิ์ อัศวเหม ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ล ำดับที่ 22 เครือญำติของนำย
ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม แกนน ำกลุ่มสมุทรปรำกำรก้ำวหน้ำ 
 ขณะที่ควำมเคลื่อนไหวในพรรค พปชร.เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคในสัปดำห์หน้ำ เพ่ือ
หำรือเรื่องกำรปรับครม.ที่จะมีขึ้น โดยกำรปรับครั้งนี้ยังจะเป็นกำรปรับเพ่ือรองรับกำรเลือกตั้งในอนำคต ส่วนกระทรวง
ที่ไม่มีรัฐมนตรี เพรำะหลุดจำกต ำแหน่งนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม จะมอบหมำย
ให้รองนำยกรัฐมนตรีไปก ำกับดูแลแทนก่อนในช่วงที่ยังไม่มีรัฐมนตรีคนใหม่ 
 รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ ส ำหรับกำรปรับ ครม. เพ่ือหำบุคคลมำแทนนำยณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษำธิกำร นำย
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และนำยถำวร เสนเนียม รมช.คมนำคม หลังศำลมีค ำ
พิพำกษำจ ำคุกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน จำกคดีกำรชุมนุมของ กปปส. ขณะนี้มีแนมโน้มสูงที่รัฐมนตรี “กลุ่ม 3 ช่วย” อำจได้
ขยับขึ้นมำนั่งเก้ำอ้ี รมว. 
 โดยคำดว่ำ นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงำน จะขยับมำเป็น รมว.ศึกษำฯ หลังจำกที่ผ่ำนมำมีควำม
พยำยำมที่จะขยับไปท ำหน้ำที่ดังกล่ำว แทนนำยณัฎฐพล ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ จะ
ขยับมำเป็น รมว.ดีอีเอส แทนนำยพุทธิพงษ์ ส่วนอีกต ำแหน่ง คำดว่ำจะเป็นนำยสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ที่จะเข้ำมำแทน 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6021418  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/555133  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_403970   

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6021418
https://www.naewna.com/politic/555133
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_403970
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/02/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg
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25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลำ 10:23 น.     
 'บิ๊กป้อม' ชี้ปรับครม. '2 รมต.' เป็นของพลังประชารัฐ ไม่มีโควต้า กปปส. 
 

 
 

 25 ก.พ.64 - ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ 
(พปชร.) ให้สัมภำษณ์ถึงกรณี 2 รัฐมนตรีของ พปชร.พ้นจำกต ำแหน่งรัฐมนตรีจำกค ำพิพำกษำ ได้หำรือเรื่องกำรปรับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) กับนำยกรัฐมนตรีหรือยัง ว่ำ ไม่มี ยังไม่ได้คุย ยังไม่ได้พบนำยกฯเลย แต่ก็ต้องปรับ โดยขึ้นอยู่กับ
นำยกฯพิจำรณำ 
 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ โควตำของนำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และนำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นโควตำของกปปส. 
โควตำนี้ยังจะเป็นโควตำของ กปปส.อยู่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ย้อนถำมเสียงดังว่ำ "ของกปปส.ที่ไหนของพรรค พปชร. 
ทั้งสองคนเขำอยู่พรรค พปชร. ก็แล้วแต่นำยกฯพิจำรณำ"  
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/94202  
 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/94202
https://sin.creativecdn.com/clicks?id=20210225_Go1zhv8EPx5mUWCzjEPc&tdc=sin&tk=3nQD32pd51QBVQ598Aecyw8vTNDiACTYoRKDTwwMDCQi8jfX_8o0bYzhmZ4ax8cuBmtJz6LV5SyoUB86SJnAEVpcmXPX2iMOYog0IQpX-MmiZi63upCliQhHXbdcB0zGGP_pMFFVfMcUQlLNzyr8T_7LhWe-jNPgDkntI8hvj8Gq552zhNsBHfJnllmqhggeqOUbKOi-XAHqGtVTuiv-qJOHXevpPWqUBXNcVBCJXztt_4tS1VIqOGtwdEhmSDWPz2OZ6rBi6gyYVHJyom-IIMpxHdl94Md88q0v7-ukObiuO_TSPfCQQAqTxnD6fdfufGzItbLsvCIEG81i-G68ffx_N6XpEl0p6lxt7UOdDfZ1nfJUDeNG28shFH9FWtHmx_4QrcxDrbSC6zyXa8XYajRTWBbHRWSXKAiJpfFfXCY&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCjYQC1stu-sd6YhGxJeJTIfzgUCHaIxhmBQLKY4cCqYiCvuUgozMHmgIuJ95oV#tblciGiCjYQC1stu-sd6YhGxJeJTIfzgUCHaIxhmBQLKY4cCqYiCvuUgozMHmgIuJ95oV
https://sin.creativecdn.com/clicks?id=20210225_Go1zhv8EPx5mUWCzjEPc&tdc=sin&tk=3nQD32pd51QBVQ598Aecyw8vTNDiACTYoRKDTwwMDCQi8jfX_8o0bYzhmZ4ax8cuBmtJz6LV5SyoUB86SJnAEVpcmXPX2iMOYog0IQpX-MmiZi63upCliQhHXbdcB0zGGP_pMFFVfMcUQlLNzyr8T_7LhWe-jNPgDkntI8hvj8Gq552zhNsBHfJnllmqhggeqOUbKOi-XAHqGtVTuiv-qJOHXevpPWqUBXNcVBCJXztt_4tS1VIqOGtwdEhmSDWPz2OZ6rBi6gyYVHJyom-IIMpxHdl94Md88q0v7-ukObiuO_TSPfCQQAqTxnD6fdfufGzItbLsvCIEG81i-G68ffx_N6XpEl0p6lxt7UOdDfZ1nfJUDeNG28shFH9FWtHmx_4QrcxDrbSC6zyXa8XYajRTWBbHRWSXKAiJpfFfXCY&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCjYQC1stu-sd6YhGxJeJTIfzgUCHaIxhmBQLKY4cCqYiCvuUgozMHmgIuJ95oV#tblciGiCjYQC1stu-sd6YhGxJeJTIfzgUCHaIxhmBQLKY4cCqYiCvuUgozMHmgIuJ95oV
https://sin.creativecdn.com/clicks?id=20210225_Go1zhv8EPx5mUWCzjEPc&tdc=sin&tk=3nQD32pd51QBVQ598Aecyw8vTNDiACTYoRKDTwwMDCQi8jfX_8o0bYzhmZ4ax8cuBmtJz6LV5SyoUB86SJnAEVpcmXPX2iMOYog0IQpX-MmiZi63upCliQhHXbdcB0zGGP_pMFFVfMcUQlLNzyr8T_7LhWe-jNPgDkntI8hvj8Gq552zhNsBHfJnllmqhggeqOUbKOi-XAHqGtVTuiv-qJOHXevpPWqUBXNcVBCJXztt_4tS1VIqOGtwdEhmSDWPz2OZ6rBi6gyYVHJyom-IIMpxHdl94Md88q0v7-ukObiuO_TSPfCQQAqTxnD6fdfufGzItbLsvCIEG81i-G68ffx_N6XpEl0p6lxt7UOdDfZ1nfJUDeNG28shFH9FWtHmx_4QrcxDrbSC6zyXa8XYajRTWBbHRWSXKAiJpfFfXCY&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCjYQC1stu-sd6YhGxJeJTIfzgUCHaIxhmBQLKY4cCqYiCvuUgozMHmgIuJ95oV#tblciGiCjYQC1stu-sd6YhGxJeJTIfzgUCHaIxhmBQLKY4cCqYiCvuUgozMHmgIuJ95oV
https://sin.creativecdn.com/clicks?id=20210225_Go1zhv8EPx5mUWCzjEPc&tdc=sin&tk=3nQD32pd51QBVQ598Aecyw8vTNDiACTYoRKDTwwMDCQi8jfX_8o0bYzhmZ4ax8cuBmtJz6LV5SyoUB86SJnAEVpcmXPX2iMOYog0IQpX-MmiZi63upCliQhHXbdcB0zGGP_pMFFVfMcUQlLNzyr8T_7LhWe-jNPgDkntI8hvj8Gq552zhNsBHfJnllmqhggeqOUbKOi-XAHqGtVTuiv-qJOHXevpPWqUBXNcVBCJXztt_4tS1VIqOGtwdEhmSDWPz2OZ6rBi6gyYVHJyom-IIMpxHdl94Md88q0v7-ukObiuO_TSPfCQQAqTxnD6fdfufGzItbLsvCIEG81i-G68ffx_N6XpEl0p6lxt7UOdDfZ1nfJUDeNG28shFH9FWtHmx_4QrcxDrbSC6zyXa8XYajRTWBbHRWSXKAiJpfFfXCY&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCjYQC1stu-sd6YhGxJeJTIfzgUCHaIxhmBQLKY4cCqYiCvuUgozMHmgIuJ95oV#tblciGiCjYQC1stu-sd6YhGxJeJTIfzgUCHaIxhmBQLKY4cCqYiCvuUgozMHmgIuJ95oV
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24 กุมภำพันธ์ 2564 23:25 น.    
 “หลานประภัตร - ญาติเอ๋ ชนม์สวัสดิ์” จ่อเลื่อนเป็น ส.ส. แทน “ณัฏฐพล - พุทธิพงษ์” 
 

 
 

 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ที่จะถูกเลื่อนขึ้นมำแทนนำยณัฏฐพล 
ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษำธิกำร และรองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐและนำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ภำยหลังศำลอำญำ ได้มีค ำพิพำกษำจ ำคุก ท ำให้พ้นจำกกำรเป็น
ส.ส. ซึ่งท ำให้ส.ส.บัญชีรำยชื่อล ำดับคือ นำยยุทธนำ โพธสุธน ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อล ำดับที่ 21 ซึ่งเป็นหลำนของนำย
ประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ และเลขำธิกำรพรรคชำติไทยพัฒนำ และนำยต่อศักดิ์ อัศวเหม ผู้สมัคร ส.ส.
บัญชีรำยชื่อ ล ำดับที่ 22 เครือญำติของนำยชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม แกนน ำกลุ่มสมุทรปรำกำรก้ำวหน้ำ 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/222850  
 
  

https://siamrath.co.th/n/222850
https://siamrath.co.th/n/222850
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210224/b68b4b9f070e468c796ca103e31fd17939a9f651fa724330c9599d5d743ea070.jpg?itok=dm8afQGF
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24 ก.พ. 2564-18:45 น. 
กปปส. 'ณัฏฐพล - ทยา' อ่วมกว่าเพื่อน!  
โดนตัดสิทธิ์ 5 ปี อดลงสมัคร ผู้ว่าฯ กทม. 
 

การเมือง 
 

กปปส.ล้มเลือกตั้ง ‘ณัฏฐพล-ทยา’ อ่วมกว่าใคร โดนตัดสิทธิ์ 5 ปี อดลงสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. พุทธอิสระ-
ลูกหมี และแกนน าคนอ่ืนๆ บางคนก็โดนด้วย 
 วันนี้  (24 ก.พ. ) จำกกรณีที่ศำลอำญำ มีค ำสั่ ง พิพำกษำจ ำคุก แกนน ำ กปปส. ใน คดีล้มเลือกตั้ ง  
ซัตดำวน์กรุงเทพ ล้มรัฐบำลยิ่งลักษณ์ ฯลฯ ในฐำนยุยงปลุกปั่น ซ่องโจร บุกรุกสถำนที่รำชกำร เช่น นำยสุเทพ เทือก
สุบรรณ จ ำเลยที่ 1 จ ำคุก 5 ปี, นำยชุมพล จุลใส จ ำเลยที่ 3 จ ำคุก 9 ปี 24 เดือน, นำยพุทธิพงษ์  
ปุณณกันต์ จ ำเลยที่ 4 จ ำคุก 7 ปี, นำยอิสสระ สมชัย จ ำเลยที่ 5 จ ำคุก 7 ปี 16 เดือน ,นำยวิทยำ แก้วภรำดัย จ ำเลยที่ 
6 จ ำคุก 1 ปี ปรับ 13,333 บำท, นำยถำวร เสนเนียม จ ำเลยที่ 7 จ ำคุก 5 ปี 
 นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จ ำเลยที่ 8 จ ำคุก 6 ปี 16 เดือน, นำยเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ จ ำเลยที่ 9 จ ำคุก 1 ปี ปรับ 
13,333 บำท นำยสุวิทย์ ทองประเสริฐ จ ำเลยที่ 16 จ ำคุก 4 ปี 8 เดือน, นำยสุริยะใส กตะศิลำ จ ำคุก 2 ปี, นำงทยำ 
ทีปสุวรรณ จ ำคุก 1 ปี 8 เดือน, น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก จ ำคุก 1 ปี รอลงอำญำ ปรับ 13,333 บำท เป็นต้น ทั้งนี้ ส ำหรับ
ควำมผิดในข้อหำกบฏ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 113 ศำลพิจำรณำแล้วพบว่ำไม่เข้ำข่ำย ส่วนจ ำเลยที่เหลือ 
อยู่ในระหว่ำงกำรอ่ำนค ำพิพำกษำ 
 ทั้งนี้ ส ำหรับควำมผิดในข้อหำกบฏ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 113 ศำลพิจำรณำแล้วพบว่ำไม่เข้ำข่ำย 
ส่วนจ ำเลยที่เหลือ อยู่ในระหว่ำงกำรอ่ำนค ำพิพำกษำ 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนอีกว่ำ หลังจำกมีค ำพิพำกษำในคดีดังกล่ำวแล้ว ส่งผลให้ 3 จ ำเลย ซึ่งเป็นรัฐมนตรี ในรัฐบำล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ประกอบด้วย นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดีอีเอส นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.
ศึกษำธิกำร และ นำยถำวร เสนเนียม รมช.คมนำคม ต้องหลุดจำกควำมเป็นรัฐมนตรี  โดยรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มำตรำ 
160 (7) กำรก ำหนดคุณสมบัติรัฐมนตรี ต้องไม่เป็นผู้ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดก็ตำม และหำก
ถูกค ำพิพำกษำไม่ว่ำจะรอลงอำญำหรือไม่อย่ำงไร ต้องพ้นจำกต ำแหน่งรัฐมนตรีโดยทันที 
 นอกจำกนี้ ยังให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจ ำเลยที่ 3, 5 ,8, 16, 24, 33, 38 คือ นายชุมพล จุลใส, นายอิส
สระ สมชัย , นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ , นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ , เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ , นายส าราญ รอดเพชร 
และ นางทยา ทีปสุวรรณ มีก าหนดคนละ 5 ปี 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6020538  
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics
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วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 - 21:07 น. 
ดับฝัน “ทยา” ชิงผู้ว่า กทม. ผลพวงค าพิพากษา โดนตัดสิทธิทางการเมือง 5ปี 
 

 
 
ดับฝัน “ทยา” ชิงผู้ว่ากทม. ผลพวงค าพิพาษา โดนตัดสิทธิทางการเมือง 5ปี  
 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ กรณีศำลพิพำกษำจ ำคุกแกนน ำกปปส.หลำยคน จำกกรณีกำรขัดขวำงกำรเลือกตั้ง 
ชุมนุมทำงกำรเมืองปิดสถำนที่รำชกำรและอ่ืนๆ จนส่งผลกระทบให้รัฐมนตรีในรัฐบำลต้องหลุดจำกต ำแหน่งสำมคน โดย
ศำลตัดสิทธิทำงกำรเมืองอีกหลำยคน 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในจ ำนวนนี้ ศำลยังพิพำกษำให้ให้ตัดสิทธิทำงกำรเมือง โดยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจ ำเลย
ที่ 3,5,8,16,24,33,38 มีก ำหนดคนละ 5 ปี ประกอบด้วย นำยชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรรคประชำธิปัตย์ ,นำยอิสระ 
สมชัย ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์, นำยถำวร เสนเนียม ส.ส.สงขลำ พรรคประชำธิปัตย์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
,นำยสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ พุทธะอิสระ และเรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ ,นำยส ำรำญ รอดเพชร และ นำงทยำ ทีป
สุวรรณ 
 ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ำกทม.ทันที ตำมที่มีกระแสข่ำวก่อนหน้ำนี้ จนเป็นควำมขัดแย้งภำยในพรรคพลังประชำ
รัฐ เพรำะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ สนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย
จินดำ อดีตผบ.ตร. ลงชิงผู้ว่ำกทม. 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2595706  
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/2002362.jpg
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วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 - 17:40 น. 
ปชป. เดือดไม่จบ ‘อันวาร์’ จวก ‘ราเมศ’ อ่อนประสบการณ์ หัดแยก รธน. กับมติพรรค 
 

 
 
ปชป.เดือดไม่จบ “อันวาร์” จวก ”ราเมศ” อ่อนประสบการณ์การเมือง พูดอะไรต้องแยกแยะระหว่าง รธน.กับมติ
พรรค ยันไม่เคยต าหนิ ”จุรินทร์” อย่าเสี้ยมให้มีปัญหากัน 
  เมื่อวันที่ 24 ก.พ. นำยอันวำร์ สำและ ส.ส.ปัตตำนี พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกำรประชุม ส.ส.พรรค
ประชำธิปัตย์ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ว่ำ เมื่อเห็นว่ำในที่ประชุมไม่มีกำรพิจำรณำถึงประเด็นกำรโหวตแหกมติพรรคในกำร
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่ผ่ำนมำ จึงเดินออกจำกห้องประชุมไปก่อนตำมที่สื่ อเสนอข่ำว แต่นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษก
พรรคประชำธิปัตย์ ได้ออกมำให้ข่ำว ซึ่งขัดแย้งกันในสำระส ำคัญ แต่ไม่ถือเป็นสำระส ำคัญ เพรำะนำยรำเมศอำยุยังน้อย 
ยังไม่มีประสบกำรณ์ในสภำ อยำกสอนว่ำ หำกจะเล่นกำรเมืองต้องยึดถือของประเทศชำติและประชำชนเป็นหลัก และ
ต้องแยกแยะให้ออกว่ำระหว่ำงรัฐธรรมนูญกับมติพรรค สิ่งใดส ำคัญกว่ำกัน เพรำะตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 114 ระบุว่ำ 
“สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชำวไทย ไม่อยู่ในควำมผูกมัดแห่งอำณัติมอบหมำย 
หรือควำมครอบง ำใดๆ และต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติและควำม
ผำสุกของประชำชนโดยรวม โดยปรำศจำกกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์” 
 นำยอันวำร์กล่ำวว่ำ ส่วนที่นำยรำเมศยอมรับว่ำกำรที่รัฐธรรมนูญให้เอกสิทธิ์กับ ส.ส.นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ทุก
คนต้องยึดถือมติและข้อบังคับพรรค เพ่ือให้พรรคสำมำรถด ำรงอยู่ได้นั้น กำรระบุเช่นนี้ตนคิดว่ำเป็นกำรท ำให้ภำพพจน์
พรรคเสียหำย แสดงว่ำพรรคยอมท ำทุกอย่ำงแม้ว่ำจะฝืนควำมรู้สึกของประชำชน ก็เพียงเพ่ือประโยชน์ในกำรอยู่รอด
ของพรรคเท่ำนั้นหรือ จึงขอให้นำยรำเมศกลับไปคิด ในฐำนะนักกฎหมำย ซึ่งควรจะมีหลักมีเกณฑ์ เพรำะถ้ำมติพรรค 
และข้อบังคับพรรคมีควำมส ำคัญมำกกว่ำรัฐธรรมนูญ แล้วเรำจะอยู่กันได้อย่ำงไร 
 “ขอเตือนว่ำทีหลังหำกจะพูดอะไรขอให้ใช้สมองคิดในหลำยๆ แง่ หลำยๆ มุม เพรำะประชำชนเค้ำไม่โง่ ” นำย
อันวำร์กล่ำว 
 นำยอันวำร์กล่ำวว่ำ ส่วนที่นำยรำเมศย้อนถำมว่ำหำกตนได้เป็นหัวหน้ำพรรค แล้วสมำชิกท ำแบบนั้นบ้ำง จะ
รู้สึกอย่ำงไรนั้น เรื่องนี้ก็เช่นกัน ก่อนที่นำยรำเมศจะได้ใช้สมองคิดหรือไม่ว่ำจะให้ตนตอบเพื่อให้มีปัญหำกับหัวหน้ำพรรค
อย่ำงนั้นหรือ จึงอยำกให้กลับไปอ่ำนทบทวนค ำวินิจฉัยของตนหลำยๆ รอบ ก็จะเข้ำใจเองว่ำตนไม่เคยต ำหนิหัวหน้ำ
พรรคเลย  
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ส่วนที่นำยรำเมศระบุว่ำจะมีกำรตั้งกรรมกำรสอบ ส.ส.ทั้ง 3 คน เพ่ือให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน 
และขู่ว่ำเรื่องนี้ไม่จบแน่ ตนรอค ำสั่งจำกพรรคที่จะให้ชี้แจง และหำกตนชี้แจงในสิ่งที่ไม่เคยพูดผ่ำนสื่อแล้วเกิดควำม
เสียหำยต่อบุคคลในพรรค แล้วจะรับกันได้หรือไม่ หำกเป็นเช่นนั้น นำยรำเมศก็เป็นหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบ เพรำะรู้ดีในสิ่ง
ที่ตนเคยยื่นชี้แจงไปแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2595199  
ข่ำวที่เกีย่วข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000018504  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/555103  
ข่ำวที่เกีย่วข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/94127  
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วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 - 14:04 น. 
ปชป. ปิดปาก 3 ส.ส. ลุกแจงเหตุผล โหวตสวนศึกซักฟอก หว่ันกระทบเลือกตั้งซ่อมนครฯ 
 

 
 
ที่ประชุมปชป. ปิดปาก 3 ส.ส.แจงเหตุผลแหกมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หว่ันกระทบเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 23 ส.ส.
ยื่นเลขาฯสอบตามข้อบังคับพรรค 
 ในกำรประชุม ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค
ประชำธิปัตย์ แถลงภำยหลังกำรประชุมว่ำ ที่ประชุมไม่ได้พิจำรณำกรณี 3 ส.ส.ที่แหกมติพรรคในกำรลงมติในญัตติ
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรี โดยให้ท ำหนังสือชี้เแจงเหตุผลของกำรลงมติดังกล่ำว แต่ได้มี ส.ส.พรรคจ ำนวน 23 คน ท ำ
หนังสือยื่นต่อเลขำธิกำรพรรคเพ่ือขอให้ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ส.ส.ทั้ง 3 คน เนื่องจำกมีควำมรู้สึกว่ำ กำรกระท ำ
ดังกล่ำวไม่เหมำะสมที่งดออกเสียงหัวหน้ำพรรค แต่กลับไปลงมติไว้วำงใจรัฐมนตรีคนอ่ืน โดยต้องเป็นไปตำมข้อบังคับ
พรรค คือเลขำธิกำรพรรคพิจำรณำเอง หรือตั้งกรรมกำรสอบจ ำนวน 3 คน เพ่ือให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน 
ดังนั้นผลจะออกมำเป็นอย่ำงไร คงต้องรอกระบวนกำรสอบสวนก่อน แต่ขณะนี้ยังไม่เริ่มต้น 
 นำยรำเมศกล่ำวยืนยันว่ำ ปัญหำที่เกิดข้ึนไม่ใช่รอยร้ำวภำยในพรรคเพรำะถือเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนกับบุคคลเพียง 3 
ค น  แ ล ะ สั ง ค ม ค ง จ ะ เ ข้ ำ ใ จ ว่ ำ สิ่ ง ที่ ทั้ ง  3 ค น  ก ร ะ ท ำ นั้ น ถู ก ต้ อ ง ห รื อ ไ ม่  อ ย ำ ก ถ ำ ม ว่ ำ  ห ำ ก น ำ ย 
อันวำร์ สำและ ส.ส.ปัตำนี ได้เป็นหัวหน้ำพรรคแล้วสมำชิกท ำอย่ำงนั้นบ้ำงแล้วจะรู้สึกอย่ำงไร 
 เมื่อถำมแย้งว่ำ พรรคประชำธิปัตย์ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย และรัฐธรรมนูญก็ให้เอกสิทธิ์ของ ส.ส.ในกำร
ลงมติ โฆษกพรรคประชำธิปัตย์กล่ำวว่ำ รัฐธรรมนูญคุ้มครองเอกสิทธิ์ของ ส.ส.นั้นก็ถูกต้อง แต่ทุกคนก็ต้องยึดถือ
ข้อบังคับและมติพรรคเพ่ือให้พรรคสำมำรถด ำรงอยู่ได้ และก่อนที่จะโหวตมีกำรประชุม ส.ส.พรรคท ำไมไม่มีใครบอกว่ำ 
รัฐมนตรีของพรรคชี้แจงไม่ชัดเจน หรือบอกว่ำ จะไม่โหวตให้ และเสียงข้ำงมำกก็มีมติให้ทุกคนโหวตไว้วำงใจ ก็ต้องยึด
ตำมมตินี้ ดังนั้น เรื่องนี้ไม่จบแน่ ต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมข้อบังคับพรรค 
 รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ ในที่ประชุม มีนำยพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และนำยอันวำร์ มำร่วมประชุม ส่วน
นำยอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรำยชื่อไม่ได้เข้ำประชุมด้วย โดยนำยพนิตพยำยำมที่จะชี้แจงถึงเหตุผลที่ท ำไป แต่นำย
บัญญัติ บรรทัดฐำน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ประธำนสภำที่ปรึกษำพรรค ไม่ให้พูดเรื่องนี้ โดยขอให้รอจนกว่ำกำรเลือกตั้งซ่อม
จะเสร็จสิ้น และเกรงว่ำจะเกิดปัญหำภำยในพรรค ดังนั้น ขอให้ ส.ส.ทั้ง 3 คน ส่งเอกสำรค ำชี้แจงมำแทน ท ำให้นำย
พนิตได้ส่งจดหมำยเปิดผนึกเกี่ยวกับเหตุผลทั้งหมดให้กับหัวหน้ำพรรคแทน ส่วนนำยอันวำร์ได้ออกจำกห้องประชุมไป 
เมื่อเห็นว่ำ ไม่มีกำรพูดถึงเรื่องนี้ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/DSC_3628.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/DSC_3628.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/DSC_3628.jpg
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 ทั้งนี้ จดหมำยเปิดผนึกของนำยพนิตระบุเนื้อหำสรุปได้ว่ำ เมื่อได้ฟังกำรอภิปรำยรัฐมนตรีทั้ง 10 คน แล้ว แต่
ตนไม่สำมำรถลงมติไว้วำงใจกับรัฐมนตรี 3 ท่ำนได้ แต่เพ่ือให้มีผลกระทบกับพรรคประชำธิปัตย์ และรัฐมนตรีของพรรค
น้อยที่สุด และมำรยำททำงกำรเมืองในกำรร่วมรัฐบำล จึงตัดสินใจลงมติเป็น “งดออกเสียง” ส ำหรับทุกท่ำน พร้อมย้ ำ
ด้วยว่ำ หลักกำรตัดสินใจของตน ถือว่ำเป็นสิ่ งที่ได้คิด วิเครำะห์มำแล้ว และหลังจำกนี้ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบใน 
“จุดยืน” ของตนกับกำรลงมติในครั้งนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2594583  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง ; https://mgronline.com/politics/detail/9640000018146  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2594583
https://mgronline.com/politics/detail/9640000018146
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25 กุมภำพันธ์ 2564 
รัฐสภา 395 เสียง เห็นด้วยให้อ านาจ "ส.ส.ร. 200คน" จากเลือกตั้ง ท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 

 
 
ที่ประชุมรัฐสภา เห็นด้วยให้มีส.ส.ร.เลือกตั้ง200 คน มีหน้าที่ท ารัฐธรรมนูญใหม่ 
          เมื่อเวลำ 20.30 น. ที่ประชุมรัฐสภำ พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่...) พ.ศ...   ซึ่งยังอยู่ระหว่ำง
พิจำรณำ ประเด็นที่มำของสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งกรรมำธิกำรพิจำรณำฯ ได้ปรับแก้ไข  ให้มำจำกกำร
เลือกตั้ง 200 คน ซึ่งต่ำงจำกร่ำงเดิมที่รับหลักกำร ก ำหนดให้มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนในแต่ละจังหวัด 
150 คน, สมำชิกรัฐสภำคัดเลือก 20 คน , ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทยคัดเลือก 20 คนและคัดเลือกจำกนักเรียน 
นิสิต หรือนักศึกษำจ ำนวน 10 คน  
         ทั้งนี้ในกำรอภิปรำยของนำยสมชำย แสวงกำร ส.ว. ฐำนะกมธ.ฯ เสียงข้ำงน้อย อภิปรำยให้กลับไปใช้ร่ำงแก้
รัฐธรรมนูญฉบับที่รับหลักกำร โดยให้เหตุผลว่ำ อ้ำงในกำรประชุมรัฐสภำก่อนรับหลักกำร และหลำยแห่งในวำระแรก
รวมถึงวันนี้ อยำกเห็นนักเรียน นิสิต เดินขบวนอยำกร่ำงรัฐธรรมนูยใหม่ ที่มำจำกกำรเลือกตั้งส.ส.ร.  200 คนจะมำได้
อย่ำงไร มำไม่ได้ เพรำะเป็นเรื่องนักเลือกตั้ง ใช้เขตจังหวัด หรือแบ่งเขตเลือกตั้ง คนที่มำจำกกำรเลือกตั้งต้องมีฐำน
คะแนนเสียง ทั้งนี้ ประเทศไทย ผ่ำนกำรมี ส.ส.ร. ทั้งหมด  4 ครั้ง พบว่ำไม่เคยมีชุดไหนที่มำจำกกำรเลือกตั้ง ทั้งหมดมำ
จำกกำรแต่งตั้งทั้งหมด 
  “เนื้อหำที่ รัฐบำลออกแบบ แล้วตอนนี้ลืมเด็กพวกนี้ มำชุมนุมหน้ำสภำฯ เรียกร้องรัฐธรรมนูญ หำกให้มำจำก
เลือกตั้งผมนนึกออกว่ำทั้ง 200 คนที่มำไม่ใช่นักเรียน นิสิต นักศึกษำที่มำประท้วง ผมมองว่ำ ส.ส.ร. ไม่ว่ำที่มำจำกไหน 
สำมำรถเขียนรัฐธรรมนูญเป็นประชำธิปไตยได้ ดังนั้นเป็นค ำโกหกหรือไม่ที่บอกว่ำอยำกได้นักเรียน นิสิต นักศึกษำร่วม
ร่ำงรัฐธรรมนูญ ดังนั้นต้องกลับไปร่ำงเดิม” นำยสมชำย อภิปรำย 
         ทั้งนี้มีกมธ. เสียงข้ำงมำก ได้อภิปรำยแสดงเหตุผล เช่น นำยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล ฐำนะ
กมธ. ที่เห็นด้วยกับกำรมีส.ส.ร.เลือกตั้ง พร้อมเสนอให้ใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง , น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ ส.ส.
กทม.พรรคเพ่ือไทย ฐำนะกมธ.ฯ ที่ยืนยันต่อกำรเลือกตั้ง ส.ส.ร. เพ่ือให้เกิดตัวแทนของประชำชนที่เข้ำมำยกร่ำง
รัฐธรรมนูญ  
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และเมื่อสมำชิกรัฐสภำอภิปรำยแสดงเหตุผลแล้ว ประชุมได้ลงมติผลปรำกฎว่ำ เสียงข้ำงมำก 395 เสียง เห็น
ด้วยกับกมธ.แก้ไข ไม่เห็นด้วย 13 เสียง งดออกเสียง 165 เสียง   ต่อจำกนั้นได้พิจำรณำเนื้อหำคุณสมบัติของส.ส.ร. ซึ่ง
กมธ. แก้ไขถ้อยค ำที่ไม่ใช่สำระส ำคัญเพียงเล็กน้อย ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ และเห็นด้วย ด้วยเสียง 359เสียง ไม่เห็นด้วย 
45เสียง งดออกเสียง 158 เสียง 
 และเมื่อเวลำ 23.10 น. นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ ฐำนะประธำนที่ประชุมได้สั่งพักกำรประชุม และ
ขอให้กลับมำพิจำรณำต่อในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ เวลำ 09.30 น.โดยจะต่อกำรพิจำรณำมำตรำว่ำด้วยลักษณะต้องห้ำม
ของบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ร.  
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924413  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/555171  
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วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564, 09.43 น. 
 ‘สมชัย’ ยกบทเรียนคดี กปปส. เตือนชุมนุมได้แต่ผิดกฎหมายไม่ได้ 
 

 
 

“สมชัย” เลคเชอร์ “โทษตัดสิทธิ์ทางการเมือง” พร้อมยกบทเรียนคดี “กปปส.” เตือนชุมนุมได้ แต่ท าผิดกฎหมาย
ไม่ได้ 

นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก มีเนื้อหำระบุว่ำ... 
โทษตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง 

หลำยคนสงสัยว่ำ ท ำไม ค ำพิพำกษำของศำลอำญำ จึงมีบำงคนถูกตัดสิทธิทำงกำรเมือง และบำงคนไม่ถูกตัด
สิทธิและท ำไมถูกตัดสิทธิแค่ 5 ปี ทีธนำธรยัง 10 ปีเลย 

ขอเล่ำให้ฟังว่ำ ข้อกล่ำวหำที่กลุ่มคุณสุเทพโดน เป็นทั้งควำมผิดตำมกม.อำญำ และ ควำมผิดตำม พรป.ส.ส./
ส.ว. ปี 2550 ซึ่งเฉพำะควำมผิดใน พรป. ส.ส. เท่ำนั้นที่มีโทษตัดสิทธิทำงกำรเมือง 

มำตรำ 76 ของ พรป.ส.ส. ปี 2550 (ไม่ใช้ฉบับปัจจุบันปี 2561 เนื่องจำกเป็นควำมผิดในปี 2557) ระบุว่ำ ใคร
ขัดขวำง หน่วงเหนี่ยวคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องระวำงโทษตำมมำตรำ 152 คือ จ ำคุก 1-5 ปี หรือปรับ 20,000-
100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก ำหนด 5 ปี 

ดังนั้นคนที่ถูกฟ้องตำม พรป.ส.ส.เท่ำนั้นที่จะถูกตัดสิทธิเลือกตั้งซึ่งหมำยถึงสิทธิทำงกำรเมืองอ่ืนๆด้วย   เป็น
เวลำห้ำปี ซึ่งถือว่ำเป็นโทษในขณะนั้น 

ปัจจุบันควำมผิดแบบนี้ คือ มำตรำ 100 ของพรป.ส.ส.ฉบับปัจจุบัน ซึ่งมีกำรปรับโทษใหม่ตำมมำตรำ 164 โดย
เพ่ิมเป็นเพิกถอนสิทธิ 10 ปี 

คดีกำรขัดขวำงคนไปใช้สิทธิ กกต.ในยุคนั้นยังได้ขอให้ กกต.จังหวัด ฟ้องในทุกจังหวัดที่มีกำรกระท ำดังกล่ำว
ด้วย ซึ่งศำลน่ำจะได้ตัดสินไปหมดก่อนหน้ำนี้แล้ว 

คดี กปปส.คงเป็นบทเรียนว่ำ ท่ำนชุมนุมได้เป็นเสรีภำพ แต่ท่ำนท ำผิดกฎหมำยไม่ได้ กำรได้รับโทษทัณฑ์
ดังกล่ำว ศำลได้ตัดสินตำมข้อเท็จจริงที่อัยกำรน ำเสนอ แม้จะล่ำช้ำกว่ำ 7 ปีก็ตำม 
ยังอุทธรณ์ได้ 

แต่ส ำหรับผู้มีต ำแหน่งทำงกำรเมือง เมื่อถูกตัดสิทธิทำงกำรเมืองแล้วถือว่ำต้องถือว่ำจบครับ 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/555198  
 

https://www.naewna.com/politic/555198
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24 กุมภำพันธ์ 2021 - 11:55 
 “มาดามเดียร์” ยันไม่ลาออก “ฐิติภัสร์” พร้อมแจง 
 

 
 

“มาดามเดียร์” ยันไม่ลาออก “ฐิติภัสร์ “แจงงดโหวต”ศักดิ์สยาม”ท าด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีเรื่องส่วนตัว พร้อม
ชี้แจงกับพรรค 
 นำงสำวฐิติภัสร์ โชติเดชำชัยนันท์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณีที่ กลุ่ม ส.ส. ดำวฤกษ์ งดออก
เสียงในญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ว่ำ ได้ตัดสินใจในฐำนะ
ผู้แทนประชำชน ได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้รับ ผลประโยชน์ หรือ อำมิสสินจ้ำงแต่อย่ำงใด และเชื่อว่ำ
รัฐธรรมนูญจะคุ้มครอง ยืนยัน ไม่มีเรื่องส่วนตัว พร้อมยินดีให้ควำมร่วมมือ หำกพรรคติดต่อ ให้ไปชี้แจง ซึ่งเชื่อว่ำพรรค
จะให้ควำมเป็นธรรม 
 ด้ำนนำงสำววทันยำ วงษ์โอภำสี ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ย้ ำว่ำ ในกำรตัดสินใจงดออกเสียงนั้น 
เป็นกำรพยำยำมรักษำมำรยำททำงกำรเมืองและถือว่ำได้ท ำหน้ำที่อย่ำงดีที่สุดแล้ว 
 ส่วนกรณีท่ีพรรคภูมิใจ ไม่พอใจที่มี ส.ส. ของพรรคพลังประชำรัฐ ไปโหวตงดอกเสียงนั้น พวกเรำเป็น ส.ส. ของ
พรรคพลังประชำรัฐ ในส่วนของ พรรคภูมิใจไทยนั้น ไม่สำมำรถเข้ำไปเกี่ยวข้องได้ และขณะนี้ พรรคพลังประชำรัฐ ได้ตั้ง
คณะกรรมกำรขึ้นมำสอบข้อเท็จจริงแล้ว และไม่หนักใจที่ จะท ำงำนร่วมกับพรรคพลังประชำรัฐ เพรำะได้ท ำหน้ำที่ใน
ฐำนะ ส.ส. อย่ำงเต็มที่ 
 ขณะเดียวกัน ยังปฏิเสธที่จะตอบค ำถำมถึงกำรพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลัง
ประชำรัฐ ภำยหลังจำกท่ีมีกำรลงมติ 
ทั้งนี้ หำกมกีำรกดดันให้ลำออกจำกพรรคนั้น นำงสำววทันยำ ยืนยันว่ำ จะยังท ำหน้ำที่ ส.ส. ให้ดีที่สุด 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_49456/  
 ข่ำงที่เก่ียวข้อง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378816747?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics  
 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_49456/
https://www.nationtv.tv/main/content/378816747?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378816747?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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25 กุมภำพันธ์ 2564 
ลุยทุกสนามเลือกตั้งซ่อม สร้างแบรนด์ “เสรีรวมไทย” 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ของพรรคเสรีรวมไทย ต้องการเจาะพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทย เพื่อวางรากฐานทางการเมืองใน
ระยะยาว 
 4 สนำมเลือกตั้งซ่อมที่ผ่ำนมำ “พรรคเสรีรวมไทย” ภำยใต้กำรน ำของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชี
ร ำ ย ชื่ อ  หั ว ห น้ ำ พ ร ร ค เ ส รี ร ว ม ไ ท ย  ส่ ง ผู้ ส มั ค ร ล ง ชิ ง ชั ย  3 ส น ำ ม เ ลื อ ก ตั้ ง ซ่ อ ม  มี เ พี ย ง เ ข ต  7  
จ.ขอนแก่นเท่ำนั้นที่พรรคเสรีรวมไทยยอมหลีกทำงให้พรรคเพ่ือไทย เนื่องจำกกำรต่อสู้ค่อนข้ำงสูสี 
 ส ำหรับกำรเลือกตั้งซ่อม นครปฐม สมุทรปรำกำร และล ำปำง ที่พรรคเสรีรวมไทยส่งผู้สมัครลงแข่งขัน เขต 5 
นครปฐม นำงลำวัลย์ สิงห์สถิต ได้ 2,261 คะแนน เลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปรำกำร นำยมำนะ บุญนำค ได้ 8,905 
คะแนน และเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ล ำปำง ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ ได้ 38,336 คะแนน 
 ยุทธศำสตร์ของ “เสรีพิศุทธ์-เสรีรวมไทย” ไม่เกี่ยงพ้ืนที่หำกมีเลือกตั้งซ่อม เพรำะทุกคะแนนเสียงคือกำรเปิด
โอกำสให้พรรคเสรีรวมไทยเป็นที่รู้จักเพ่ิมมำกขึ้น จำกเดิมที่จุดขำยอยู่เฉพำะตัวของ “เสรีพิศุทธ์” แต่ระยะหลังมำนี้ ได้
เริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพื่อสร้ำงแบรนด์พรรคให้เข้มแข็ง 
 โดยตัวของ “เสรีพิศุทธ์” ยังจ ำเป็นต้องลงพ้ืนที่ด้วยตัวเองทุกครั้งที่มีกำรเลือกตั้งซ่อม เพรำะรู้ดีว่ำแบรนด์ของ
พรรคเสรีรวมไทย ยังไม่แข็งแกร่งมำกพอ 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ให้สัมภำษณ์กรุงเทพธุรกิจว่ำ “เรำเป็นพรรคใหม่ เรำไม่มีฐำนเสียง เรำไม่เหมือนพรรคอ่ืน 
เขำมีฐำนเสียงมำยำวนำน มันท ำให้กำรท ำงำนต่ำงกัน ผมลงพ้ืนที่เพ่ือชี้ให้ประชำชนเห็นว่ำพรรคเสรีรวมไทยมีอะไร 
ประชำชนถึงต้องเลือกพรรคเสรีรวมไทย โดยเรำเน้นย้ ำเรื่องพรรคกำรเมืองที่อยู่ฝ่ำยประชำธิปไตย” 
 “กำรเลือกตั้งใหญ่มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 350 เขต ใจผมอยำกลงพื้นที่ทุกเขต แต่มันต้องใช้เวลำ 1 ปี ไมม่ีทำงท ำ
ได้ ดังนั้นหำกมีโอกำสลงพ้ืนที่ในช่วงกำรเลือกตั้งซ่อม ผมก็จ ำเป็นต้องลงพ้ืนที่ เพ่ือแนะน ำตัว และท ำให้พรรคเป็นที่รู้จัก
มำกขึ้น ซึ่งผมท ำงำนมำ 2 ปี คนรู้จักพรรคเสรีรวมไทยมำกขึ้น แม้คนจะไม่รู้จักผู้สมัครเท่ำไร แต่เรำยืนยันว่ำเรำคัดคน
คุณภำพในทุกสนำม” 
 เป้ำหมำยที่แท้จริงของ “เสรีพิศุทธ์-เสรีรวมไทย” ไม่ได้มองถึงชัยชนะจำกกำรเลือกตั้ง แต่ต้องกำรเก็บแต้ม-เก็บ
คะแนน เพ่ือหวังผลในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำมำกกว่ำ 
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 “ผลตอบรับในพ้ืนที่ที่เรำเดินทำงไปหำเสียงมีมำกขึ้น กำรเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ที่ จ.นครศรีธรรมรำช ถือว่ำดีขึ้น
มำก เรำต้องกำรน ำนโยบำยไปบอกกับประชำชน เรำสำมำรถชี้แจงนโยบำยให้ประชำชนได้เข้ำใจได้โดยตรง ยิ่งผมใน
ฐำนะหัวหน้ำพรรคลงพื้นที่ จะเน้นย้ ำให้ประชำชนเห็นควำมส ำคัญ”  
ส ำหรับยุทธศำสตร์ของพรรคเสรีรวมไทย ที่ใช้หำเสียงเน้นนโยบำย 6 หยุด ประกอบด้วย 1.หยุดควำมยำกจน ลดควำม
เหลื่อมล้ ำของคนในชำติ 2.หยุดคอรัปชั่น น ำงบประมำณมำพัฒนำประเทศ 3.หยุดปัญหำยำเสพติด ขจัดผู้มีอิทธิพลให้
สิ้นซำก 
4.หยุดเผด็จกำร ปฏิรูปทหำร 5.หยุดไฟใต้ สร้ำงสันติสุข สมำนฉันท์ 6.หยุดสงครำมสีเสื้อ สร้ำงควำมปรองดอง ก้ำวสู่
อนำคต 
 นอกจำกนี้ จะจี้ไปยังจุดอ่อนของรัฐบำล โดยมองว่ำรัฐบำลมีจุดอ่อนเยอะเเต่ยังสอบผ่ำน เพรำะคะเเนนเสียงที่
มำกกว่ำหำกปล่อยไว้เเบบนี้อนำคตบ้ำนเมืองจะเเย่ ดังนั้นต้องปรำมตั้งเเต่ต้น 
 ทั้งหมดคือยุทธศำสตร์ของพรรคเสรีรวมไทย ที่ต้องกำรเจำะพ้ืนที่ทุกตำรำงนิ้วของประเทศไทย เพ่ือรำกฐำน
ทำงกำรเมืองในระยะยำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924424  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924424
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25 กุมภำพันธ์ 2564 
ความหวัง“อภิรัฐ รัตนพันธุ์" น า "เสรีรวมไทย" ปักหมุดแดนใต้ 
 

 
 

“ตอนนี้กระเเสนิยมของผมเเละพรรคดีขึ้น เเละมีโอกาสชนะเเม้ต้องเเข่งขันกับผู้สมัครบางพรรค" 
 แม้จะชื่อของ “อภิรัฐ รัตนพันธุ์” ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 3 จ.นครศรีธรรมรำช ของพรรคเสรีรวมไทยจะ
โนเนมทำงกำรเมือง แต่โปรไฟล์กำรศึกษำ ชั่วโมงบินกำรท ำงำน ไม่ธรรมดำ “อภิรัฐ” ในวัย 48 ปี เกิดที่นครศรีธรรมรำช 
จบปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ปริญญำโท นิติศำสตร์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  
หน้ำที่กำรงำนของ “อภิรัฐ” ด้ำนกฎหมำย เป็นทนำยควำมและที่ปรึกษำกฎหมำย เจ้ำของส ำนักกฎหมำยสำมบำรมี อ.
ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช ทนำยควำมและที่ปรึกษำกฎหมำยธนำคำรนครหลวงไทย จ ำกัด (มหำชน) ทนำยควำมและที่
ปรึกษำกฎหมำยธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 12 ปีที่แล้ว ปี 2551 “อภิรัฐ” ประเดิมงำนทำงกำรเมือง ด้วยกำรลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง จำกนั้นได้คลุกคลีกำรเมืองระดับท้องถิ่นมำอย่ำงต่อเนื่อง “อภิรัฐ” ให้สัมภำษณ์ “กรุงเทพธุรกิจ” ถึงกำรเมืองใน
พ้ืนที่ และกำรตัดสินใจขยับขึ้นมำแข่งในระดับชำติว่ำ ส่วนตัวมองว่ำกำรเมืองใน จ.นครศรีธรรมรำชถูกผูกขำดมำนำน 
จึงขออำสำมำเป็นจุดเปลี่ยนให้พ่ีน้องชำวนครศรีฯ เรำอยำกเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่ำ ผมเลยมำลงสมัครในนำมพรรคเสรี
รวมไทย เพรำะไม่ต้องกำรยึดติดกับกำรเมืองแบบเดิมๆ 
 “หัวหน้ำ (พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส) ท่ำนได้รับฉำยำจำกสื่อมวลชนเเละสังคมว่ำ นำยต ำรวจตงฉิน และ
วีรบุรุษนำแก ผลงำนตอนที่ท่ำนรับรำชกำรต ำรวจ หลำยคนยอมรับว่ำไม่มีอะไรด่ำงพร้อย เมื่อมำท ำหน้ำที่ส.ส. ท่ำนยัง
เป็นเช่นเดิม เหมือนช่วงเป็นนำยต ำรวจ คือกล้ำชนกับสิ่งที่ผิด ผมจึงมองว่ำเป็นจุดแข็งที่จะสำมำรถพิชิตใจคนในพ้ืนที่ จ.
นครศรีธรรมได้” 
 “อภิรัฐ” ยอมรับว่ำ ต้องใช้จุดแข็ง-จุดขำย ของผู้น ำพรรคเพ่ือเอำชนะใจชำวเมืองคอน เพรำะมองว่ำจุดแข็ง
ดังกล่ำว นอกจำกจะสร้ำงคะแนนนิยมทำงกำรเมืองให้พรรคเสรีรวมไทยจนเป็นที่ยอมรับมำแล้ว กำรเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ 
ก็ควรใช้จุดแข็งนี้เช่นเดียวกัน 
 “ในเขตนี้แข่งขันกัน 4 พรรค บำงพรรคครองพ้ืนที่มำนำน บำงพรรคมีขั้วอ ำนำจหนุน บำงพรรคเพ่ิงตั้งใหม่ก็
ต้องแข่งขันกัน แม้จะมีกระแสข่ำวเกี่ยวกับกำรขยับเกมใต้ดินของบำงฝ่ำยเริ่มขึ้นเเล้ว แต่ผมไม่กังวล เพรำะเชื่อว่ำ
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ประชำชนรู้ว่ำอะไรผิด อะไรถูก และไม่ยอมให้ชื่อเสียงของเขตสำม เมืองคอนต้องเสื่อมเสีย แต่ผมขอให้ทุกคนช่วยเป็นหู
เป็นตำ เเจ้งเบำะเเสกำรทุจริตด้วย รวมทั้งฝำกข้ำรำชกำรว่ำควรวำงตัวเป็นกลำงด้วย” 
 “พรรคเสรีรวมไทยท ำงำนมำ 2 ปีเเล้ว ผลงำนก็ปรำกฏ ว่ำพรรคไม่ยอมกับสิ่งที่ผิด ตรงนี้น่ำจะเป็นเครื่องพิสูจน์
คุณภำพของพรรคให้ประชำชนเชื่อมั่น ดังนั้นกำรที่ผมสังกัดพรรคเสรีรวมไทย เพรำะเชื่อมั่นอุดมกำรณ์ของพรรค และ
จุดยืนของหัวหน้ำพรรคที่ยึดประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
 ส ำหรับยุทธศำสตร์กำรหำเสียง อภิรัฐบอกว่ำ ได้ใช้วิธีเคำะประตูบ้ำนทุกบ้ำนเพ่ือแนะน ำตัวเอง และน ำเสนอ
แนวคิดของพรรคเสรีรวมไทย ที่ต้องกำรช่วยเหลือประชำชนอย่ำงจริงใจ 
 “ท่ำนหัวหน้ำเเนะน ำให้ผมเคำะประตูบ้ำน เเละไปพบมวลชน เพ่ือเเนะน ำตัวให้ทั่วทั้ง 4 อ ำเภอรู้จัก ทั้งผมและ
พรรคพร้อมอธิบำยว่ำ เรำจะมำท ำอะไร เสนอนโยบำย 6 หยุดของพรรคให้ประชำชนเข้ำใจเพ่ิมขึ้น รวมทั้งเเสดงจุดยืน
ของพรรคที่มีต่อระบอบระชำธิปไตยฯ พรรคเสรีรวมไทยอยู่ฝ่ำยต้ำนกำรยึดอ ำนำจ พยำยำมน ำกำรเมืองกลับสู่ภำวะ
ปกติที่สังคมตรวจสอบได้ทุกระบบ ไม่ใช่กำรเมืองเเบบช่วงยึดอ ำนำจเเละในวันนี้ ตรงนี้ประชำชนเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมได้
เสนอ และขอโอกำสไปท ำหน้ำที่ ส.ส.เขตนี้” 
 ขณะเดียวกัน “อภิรัฐ” ยังได้ส ำรวจกระแสนิยมอย่ำงต่อเนื่อง โดยพบว่ำตัวเองและพรรคเสรีรวมไทย มีกระแส
ตอบรับในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ดีข้ึน 
 “ตอนนี้กระเเสนิยมของผมเเละพรรคดีขึ้น เเละมีโอกำสชนะเเม้ต้องเเข่งขันกับผู้สมัครบำงพรรค ในช่วงที่ผมลง
พ้ืนที่เเนะน ำตัวนั้น พบว่ำประชำชนยังขำดเเคลนหลำยเรื่อง เเม้บำงพรรคจะครองพ้ืนที่นี้มำนำน เเต่ปัญหำเหล่ำนี้ยัง
ไม่ได้รับกำรปรับปรุงเท่ำที่ควร เเละฝำกให้ผมไปช่วยติดตำมเเก้ไข ผมรับอำสำรับข้อเรียกร้องนี้ เพ่ือไปเร่งประสำนส่วน
รำชกำรให้ หำกผมได้รับกำรเลือกตั้ง ผมจะเร่งเเก้ปัญหำเหล่ำนี้โดยเร่งด่วน” 
“อภิรัฐ” คำดหวังว่ำ จะได้รับโอกำสจำกประชำชน เพ่ือเข้ำไปสำนฝันให้ชำวนครศรีธรรมรำช แม้ว่ำจะอยู่ฝ่ำยค้ำน แต่
เขำม่ันใจว่ำท ำประโยชน์ได้ 
 “หำกผมได้รับโอกำสท ำหน้ำที่ส.ส.เขตนี้ เเม้วันนี้จะอยู่ฝ่ำยค้ำน เเต่ก็สร้ำงประโยชน์ให้บ้ำนเมืองเเละท้องถิ่นได้ 
เพรำะกำรสะท้อนปัญหำของประชำชนในเขตนี้ต่อรัฐสภำ เเละรัฐบำลให้เร่งปรับปรุงเป็นหน้ำที่ของ ส.ส. รวมทั้งยังไป
ถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของฝ่ำยบริหำร เเละนิติบัญญัติ ที่บำงเรื่องท ำอะไรพิกลๆ อยู่” 
 “อภิรัฐ”เชื่อมั่นว่ำ หำกได้รับควำมไว้วำงใจในกำรท ำหน้ำที่ ส.ส.เขตนี้ จะส่งผลดีต่อกำรเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้ำ 
ในพ้ืนที่อ่ืนๆ อีกหลำยจังหวัด ประชำชนน่ำจะให้โอกำสพรรคเสรีรวมไทยได้มี ส.ส.เขต เเละปำร์ตี้ลิสต์มำกขึ้น 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924425  
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25 ก.พ. 2564 05:02 น. 
ประชาธิปัตย์กับอนาคต 
 

 
 
แรงเหว่ียงศึกซักฟอก น่วม “รัฐบาล-ฝ่ายค้าน” เป็นอีกพรรคการเมืองที่เก่าแก่ระดับสถาบันการเมืองก็มิเว้น คือ
พรรคประชาธิปัตย์ที่เกิดปัญหาความขัดแย้งไม่ต่างกัน 
 เป็นควำมขัดแย้งที่ “กบดำน” มำนำนแล้ว ต่ำงก็รู้อยู่แก่ใจกันดีจนมำถึงวันนี้ได้ ก็เพรำะยังถ้อยทีถ้อยอำศัยกัน
จึงไม่ได้แก้ไขกันอย่ำงจริงจังและตรงปัญหำทอดนิ่งจนดูเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้ำมีเงื่อนไขจนต้องวัดกันด้วยเสียงสนับสนุนนั่น
แหละจึงเปล่งประกำยออกมำ ล่ำสุดก็คือกำรยกมือไว้วำงใจรัฐมนตรีของพรรค 
 ระดับหัวหน้ำพรรคคือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนำยกฯและรัฐมนตรีพำณิชย์ คือ 1 ใน 10 รัฐมนตรีที่ถูก
ซักฟอกปรำกฏได้คะแนนไว้วำงใจ 268 ต่อ 207 งดออกเสียง 7 เสียง 
 “นิพนธ์ บุญญำมณี” รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรมหำดไทย เป็นอีกคนหนึ่งของประชำธิปัตย์ที่ถูกยื่นอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจคะแนนไว้วำงใจ 272-206 งดออกเสียง 4 คน ถือว่ำ “สอบผ่ำน” ทั้ง 2 คน แต่ด้วยคะแนนมำตรฐำนของ
ฝ่ำยรัฐบำลในระนำบ 272 เสียง ที่ก ำกับอยู่ จึงมีทั้งรัฐมนตรีที่ผ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
“จุรินทร์” คือ 1 ใน 4 ของรัฐมนตรีที่คะแนนไว้วำงใจไม่ถึง 272 
 ที่ส ำคัญก็คือไม่ใช่ปัญหำของพรรคร่วมรัฐบำล แต่เป็นปัญหำของประชำธิปัตย์เอง เพรำะมี ส.ส.ในพรรค  “งด
ออกเสียง” ก็เท่ำกับว่ำไม่ไว้วำงใจ แต่ในจ ำนวนนี้กลับไปยกมือให้นำยนิพนธ์ลูกพรรคแทนระดับหัวหน้ำพรรค รองนำยก
ฯและรัฐมนตรีพำณิชย์ ตกอยู่ในภำวะอย่ำงนี้ ย่อมได้รับควำมเสียหำยอำยเขำไปทั้งบำงง่ำยๆทั้ง 2 คนที่ฝ่ำยค้ำนโจมตีทั้ง
จำกเรื่อง “คลังสินค้ำ” และโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมจะนะ ที่สงขลำ 
ก็ยังเป็นชนักติดตัวและไม่มีค ำตอบที่แจ่มชัดท ำให้นำยจุรินทร์ “เสียทรง” ไปมำกพอสมควร 
 ได้ข่ำวว่ำเรื่องนี้จะให้เลขำธิกำรพรรคไปจัดกำรเคลียร์ปัญหำว่ำจะจัดกำรอย่ำงไรก็พวกที่ไม่ลงคะแนนให้นี่หำ
กว่ำ “เทพไท เสนพงศ์” ซึ่งต้องพ้นจำกกำรเป็น ส.ส.ยังอยู่ ก็ไม่คำดเดำ แต่ชี้ไปได้เลยว่ำจะลงคะแนนอย่ำงไรก็คง  “งด
ออกเสียง” ร่วมกับ 3 คนในพรรคซึ่งเคียงข้ำงก๊วน “อภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ” มำก่อน 
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ผลจำกกำรนี้น่ำจะกระทบไปถึงกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 ที่นครศรีธรรมรำชอย่ำงเลี่ยงไม่พ้น เพรำะเป็นฐำน
ที่มั่นส ำคัญในภำคใต้มีกำรพูดกันว่ำประชำธิปัตย์นั้น จะมีวัฏจักรควำมขัดแย้งเป็นช่วงๆ แล้วจะคืนสู่ควำมเป็นปกติอีก
ระยะหนึ่งแต่ในท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงของโลกที่มำพร้อมกับควำมทันสมัยและรวดเร็ว หำกไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิด
และบริหำรเสียใหม่รอบนี้กว่ำจะคืนกลับมำใหม่สู่วิถีปกติ เห็นท่ำจะยำกแม้จะมีควำมเก่ำแก่เป็นพื้นฐำนรองรับอยู่ก็ตำม
ทีแค่เอำตัวให้รอดก็สำหัสแล้ว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2038876  
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พฤหัสบดีที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 07.00 น. 
จับตา3ประเด็นร้อนการเมืองไทย !! 
เสียงปี่กลองการเมืองโหมโรงเร่งเร้ารุนแรง ส่งสัญญาณเตือนนับจากนี้อุณหภูมิการเมืองไทย ร้อนแรงขึ้นอย่าง
แน่นอน 
 
 

 
 

 หำกเปิดปฏิทินกำรเมือง ฉำกที่คนไทยทั้งประเทศจะได้เห็นเต็มสองตำมีอย่ำงน้อย   3 เรื่องส ำคัญซึ่งล้วนส่งผล
กระทบต่อทิศทำงอนำคตกำรเมืองไทยอย่ำงไม่อำจหลีกเลี่ยง  
 ประเด็นแรกให้จับตำกรณี ศำลรัฐธรรมนูญ มีค ำสั่งรับค ำร้อง ที่รัฐสภำขอให้ศำล วินิจฉัยชี้ขำดเรื่อง อ ำนำจของ
รั ฐ ส ภ ำ ใ น ก ำ ร แ ก้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  ม ำ ต ร ำ  256 เ พ่ื อ เ ปิ ด ท ำ ง ตั้ ง  ส . ส . ร .  ย ก ร่ ำ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ใ ห ม่   
ทั้งฉบับ  ท ำได้หรือไม่ โดยศำลรัฐธรรมนูญสั่งให้ฝ่ำยเกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้อง 4 คนกับกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วย (1) นำยมีชัย ฤชุพันธุ์ (2) นำยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ (3) นำยสมคิด เลิศไพฑูรย์(4)  นำยอุดม รัฐอมฤต   ท ำ
ควำมเห็นเป็นหนังสือส่งมำที่ศำลรัฐธรรมนูญภำยในวันพุธที่ 3 มี.ค.   เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำ และนัด ประชุมครั้ง
ต่อไปวันพฤหัสบดีที่ 4 มี.ค.   
 ขณะที่ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญมีก ำหนดส่งเข้ำที่ประชุมรัฐสภำสมัย วิสำมัญ เพ่ือลงมติวำระที่ 3 ช่วงวันที่  7-18 
มี.ค. หำกระหว่ำงนี้ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งรัฐสภำไม่มีอ ำนำจแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับผลลัพธ์ที่ตำมคือกระบวนกำรแก้
รัฐธรรมนูญต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ทันที  
(2)ประเด็นที่สองให้จับตำร้อยร้ำวระหว่ำงพรรคร่วมรัฐบำล  ซึ่งเป็นผลพวงมำจำก ศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่เกิด 
ปัญหำส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ แหกมติพรรคไม่ยอมลงมติ ไว้วำงใจรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบำล น ำไปสู่กำรทุบโต๊ะของ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐให้ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ส.ส.ที่
โหวตสวนมติพรรค  เพ่ือออกมำตรกำรลงโทษ “เชือดไก่ให้ลิงดู” สร้ำงบรรทัดฐำน ไม่ให้   ส.ส.คนอ่ืนเอำเป็นเยี่ยงอย่ำง
และท่ี ส ำคัญที่สุดคือป้องกันปัญหำลุกลำมบำนปลำย กระทบไปถึง เสถียร ภำพของพรรคร่วม รัฐบำลในอนำคต  
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นำยอนุทิน ชำญวีรกุล รองนำยกรัฐมนตรีและ รมว.สำธำรณสุข ในฐำนะหัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย ออกมำยอมรับ 
รู้สึก “ติดใจ” ที่  6  ส.ส.กลุ่ม ดำวฤกษ์ พรรคพลังประชำรัฐ   ภำยใต้กำรน ำของ น.ส. วทันยำ วงษ์โอภำสี  หรือ “มำ
ดำมเดียร์”  ที่ โหวตงดออกเสียงไว้วำงใจ  นำยศักดิสยำม ชิดชอบ  รมว.คมนำคม และ เลขำธิกำรพรรคภูมิใจ
ไทย  หลังจำกนี ้  พรรคภูมิใจไทย ขอรอดูบทลงโทษจำก  พรรคพลังประชำรัฐ   
 ขณะที่ นำยสุชำติ ตันเจริญ รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร คนที่ 1 ออกมำดักคอ หลำยพรรคที่ เตรียม เช็ค
บิล  ส.ส.โหวตสวนมติพรรค ให้ ระวังขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจำกส.ส. มีอิสระในกำรลงมติ  และอำจน ำไปสู่โทษหนักถึงขั้น
ยุบพรรค  
(3)ประเด็นที่สำมให้จับตำกำรปรับ ครม.   ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกฝ่ำยค้ำนซักฟอกเปิดแผลรัฐมนตรีหลำย กระทรวง 
ประกอบกับค ำพิพำกษำคดีแกนน ำและแนวร่วม กปปส. 39 คนชุมนุมกำรเมือง  ขับไล่ รัฐบำล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
และขัดขวำงกำรเลือกตั้งช่วง ปี 2556-2557  ซึ่งมีรัฐมนตรีในรัฐบำลปัจจุบันตกเป็นจ ำเลยหลำยคน  
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ออกมำยอมรับเป็นห่วงเรื่องปัญหำควำมขัดแย้งใน ครม.มำกกว่ำ
ปัญหำพรรคกำรเมืองส่วนกำรปรับครม. เป็นอ ำนำจของนำยกรัฐมนตรีและไม่จ ำเป็นต้องพูดล่วงหน้ำ  
 "เรื่องรัฐมนตรีอะไรต่ำงๆ  ผมยังไม่มี และเป็นเรื่องของผม ผมก็คิดมำตลอด กำรท ำอะไรต่ำงๆ ผมไม่พูดก่อนอยู่
แล้วแต่ติดตำมผลงำน ซึ่งมีหลำยอย่ำงท่ีต้องปฏิรูปกันทั้งหมด”  นำยกรัฐมนตรี ย้ ำ 
 ถอดรหัสกำรสัญญำณเสียงเข้มๆ พล.อ.ประยุทธ์ รู้ดีสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองตอนนี้ ยังไม่นิ่งทั้งเรื่อง ปัญหำ
เศรษฐกิจและกำร ระบำดของเชื้อโควิด กำรปรับ ครม. "เปลี่ยนม้ำกลำงศึก" ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออำจท ำให้ กำรแก้ปัญหำ
ภำพใหญ่   สะดุด  เกิดควำมเสียหำย 
ทั้งหมดข้ำงต้น คือ 3 ประเด็นร้อนกำรเมืองไทย บทสรุปเป็นเช่นไร ต้องตำมติดชนิดไม่กะพริบตำ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/827435  
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วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 - 07:59 น. 
กระสวน ปรับ ครม. ครั้งใหม่ เผือกร้อน ในมือ “ประยุทธ์” 
 

 
 
09.00 INDEX กระสวน ปรับครม. ครั้งใหม่ เผือกร้อน ในมือ “ประยุทธ์” 
 โอกำสที่ “ป้อมค่ำย” จะถูกตีแตกจำก “ภำยใน” แสดงแนวโน้มและ ควำมเป็นไปได้ขึ้นมำอย่ำงเด่นชัดเป็น
ล ำดับ นับแต่สถำนกำรณ์หลัง อภิปรำยทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วำงใจเป็นต้นมำ  ไม่ว่ำจะเป็นควำมไม่พอใจต่อคะแนน
ไว้วำงใจต่ ำสุด 258 คะแนนของ นำยณัฎฐพล ทีปสุวรรณ ไม่ว่ำจะเป็นควำมไม่พอใจต่อคะแนน “งดออกเสียง” จำก 6 
ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐใน “กลุ่มดำวฤกษ”์ ต่อรัฐมนตรีจำกพรรคภูมิใจไทย 
ไม่ว่ำจะเป็น 3 คะแนนเสียงของ ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ที่ไม่ยอมให้ควำมไว้วำงใจต่อ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 
รัฐมนตรีว่ำกำร กระทรวงพำณิชย์ ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงพรรคภูมิใจไทยกับพรรคพลังประชำรัฐ 
ก่อให้เกิดปัญหำที่จะต้องสะสำงภำยในพรรคพลังประชำ รัฐ ภำยในพรรคประชำธิปัตย์  และที่สุดศำลอำญำก็พิพำกษำ
อันส่งผลให้ 3 รัฐมนตรีมีอันต้องหลุดจำกต ำแหน่งไปโดยอัตโนมัติ 
 หำกมองจำกกำรต้องพ้นต ำแหน่งของ นำยณัฎฐพล ทีปสุวรรณ นำย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ แห่งพรรคพลัง
ประชำรัฐ และ นำยถำวร เสนเนียม แห่งพรรคประชำธิปัตย์ เหมือนกับจะเป็นเรื่องง่ำย  เพรำะเมื่อ 3 รัฐมนตรีต้องพ้น
ออกไป พรรคพลังประชำรัฐ พรรคประชำธิปัตย์ ก็จัดกำรเอำคนใหม่เข้ำไปแทนที่  กระนั้น ในสถำนกำรณ์อันมีปัญหำ
ระหว่ำงพรรคภูมิใจไทยกับ พรรคพลังประชำรัฐ อันน ำไปสู่ปัญหำภำยในของพรรคพลังประชำรัฐ ตลอดจนปัญหำภำยใน
พรรคประชำธิปัตย์ 
 กำรปรับครม.ในสถำนกำรณ์ “ฝุ่นตลบ” ทำงกำรเมืองเช่นนี้ยำกยิ่งที่จะด ำเนินไปด้วยควำมง่ำยดำย เรียบร้อย
และรำบรื่น แม้จะมีคนรอคอยกำรเสียบอย่ำงระทึกใจก็ตำม 
สถำนกำรณ์ครั้งนี้จะมีพรรคภูมิใจไทยเป็น “ตัวแปร” ส ำคัญ ไม่เพียงเพรำะมีปัญหำอยู่แล้วกับพรรคพลังประชำรัฐ 
หำกแต่ยังมีจ ำนวน ส.ส.ที่ทะยำนจำก 51 ไปยัง 61 อย่ำงเห็นได้ชัด ไม่ว่ำภำยในพรรคพลังประชำรัฐ ไม่ว่ำภำยในพรรค
ประชำธิปัตย์ ล้วนมีปัญหำของตนเองด ำรงอยู่อันจะท ำให้กำรแบ่งสรรปันส่วนแต่ละต ำแหน่งสลับซับซ้อน  เมื่อเผชิญกับ
ปัจจัยของจ ำนวน ส.ส.จำกพรรคภูมิใจไทยสำดซัดเข้ำไปอีกใครที่เป็น “ผู้จัดกำร” รัฐบำลก็ต้องปวดเศียรเวียนเกล้ำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2595945  
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วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 - 07:16 น. 
 “บิ๊กป้อม” ปราบกบฏไม่ไว้วางใจ สางบัญชีแค้น “ประชาธิปัตย์ - ภูมิใจไทย” 
 

 
  
4 วัน 4 คืน กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปิดฉาก-รูดม่านละครการเมือง ชนิด
ดุเดือด-เลือดสาด พรรคร่วมรัฐบาล-ฝ่ายค้านงัดข้อมูลตอบ-โต้กันอย่างถึงพริกถึงขิง-เผ็ดร้อน 
 ทว่ำ ศึกนอกพรรค-ซักฟอกจบ แต่ศึกในพรรคร่วม-พรรคหลักยังไม่จบ ยังต้องเช็กบิล-คิดบัญชี 
“ธรรมนัส” ตัวจริง-เสียงจริง พรรคพลังประชำรัฐ-พรรคแกนน ำรัฐบำลได้บำรมีของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ หัวหน้ำพรรคปกป้อง-คุ้มหัว จำกกำรเปล่งวำจำสิทธิ์ “ยกมือเท่ำกัน”แม้ 3 ใน 10 รัฐมนตรีโควตำพลังประชำรัฐ 
ได้แก่ 1.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ 2.นำยสุชำติ ชมกลิ่น และ 3.นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จะผ่ำนเกณฑ์ไว้วำงใจ-คะแนน
เกินกึ่งหนึ่ง แต่มีรัฐมนตรี 2 ใน 3 ที่มีคะแนนรองบ๊วย-รั้งท้ำย “สุชำติ ชมกลิ่น” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ได้
ควำม “ไว้วำงใจ” 263 คะแนน “รองบ๊วย” และ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
กลำยเป็น “เด็กหลังห้อง” ได้คะแนนไว้วำงใจ 258 คะแนน “กินบ๊วย” 
 สวนทำงกับ “ร.อ.ธรรมนัส” รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้คะแนน “ไว้วำงใจ” จ ำนวน 
274 เสียง สูงลิ่ว-เท่ำกับ พล.อ.ประวิตร-หัวหน้ำพรรค มำกกว่ำ พล.อ.ประยุทธ์-หัวหน้ำรัฐบำลที่ได้รับเสียงควำมไว้วำงใจ 
272 คะแนน 7 พปชร. แหกมติพรรค ทว่ำ 6 ส.ส.กลุ่มดำวฤกษ์ น ำโดย “มำดำมเดียร์” น.ส.วทันยำ วงษ์โอภำสี นำง
กรณิศ งำมสุคนธ์รัตนำ น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชำชัยนันต์ น.ส.ธณิกำนต์ พรพงษำโรจน์ น.ส.ภำวดำห์ วรกำนนท์ และ นำย
ศิริพงษ์ รัสมี “ลองของ” ยกมือ “สวนมติพรรค-ขัดค ำสั่งหัวหน้ำพรรค” ลงมติ “งดออกเสียง” ท ำให้ “บิ๊กป้อม” ควัน
ออกหู-นั่งไม่ติด 
 ปฏิบัติกำรเอำคืนของ “มำดำมเดียร์” ฉีกหน้ำ “บิ๊กภูมิใจไทย” แห่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ด “ศักดิ์สยำม ชิดชอบ” จำก
ควำมแค้นส่วนตัวแต่ชำติปำงก่อน-เกี่ยวพันสื่อใหญ่ ที่เคยแบนไม่ลงข่ำว “อนุทิน ชำญวีรกูล” หัวหน้ำพรรคมำแล้ว 
มิหน ำซ้ ำ ภูมิใจไทยยังมี “มติพรรค” ให้ ส.ส.ทุกเขตพ้ืนที่ แจ้งควำมด ำเนินคดีกลับ ฐำนควำมผิดพระรำชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) ว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หมิ่นประมำท ด้วยกำรโฆษณำนำยศักดิ์สยำมเมื่อปี 
2562  
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 ท ำเอำซุ้มกำรเมืองบุรีรัมย์เดือดไปทั้งแผ่นดิน พ่ีใหญ่ภูมิใจไทย “เนวิน ชิดชอบ” ทนไม่ไหว ต้องต่อสำยให้แกน
น ำพลังประชำรัฐ รีบเคลียร จนต้องประชุมด่วน จนมำดำมเดียร์ต้องขอโทษ พล.อ.ประวิตร และไม่ได้มีเพียง 6 ส.ส.ดำว
ฤกษ์ ที่แหกกฎ-มำรยำททำงกำรเมือง ยังมี “สมพงษ์ โสภณ” ที่ลงมต ิ“งดออกเสียง” ให้กับ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์-
นำยนิพนธ์ บุญญำมณี 
กบฏ ปชป.ฝ่ายค้านในรัฐบาล 
 ขณะที่ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ถูก “ลูบคม” แหกมติ (หัวหน้ำ) พรรค “งดออก
เสียง” จ ำนวน 3 เสียง ได้แก่ นำยพินิต วิกิตเศรษฐ์-นำยอภิชัย เตชะอุบล-นำยอันวำร์ สำและ (อันวำร์ลงมติไว้วำงใจ
นำยนิพนธ์) เป็น “สำมกบฏประชำธิปัตย์” ที่ยกระดับควำมกบฏจำกไม่ไว้วำงใจรัฐบำล ขึ้นเป็น “ไม่ไว้วำงใจหัวหน้ำ
พรรค” ขณะที่เสียงโหวตของพรรคร่วมรัฐบำลที่มี “จุดยืน” ตรงข้ำมรัฐบำล เป็น “ฝ่ำยค้ำนในรัฐบำล” ลงมติ “งดออก
เสียง” 10 รัฐมนตรี คือ พรรคประชำธิปัตย์ ได้แก่ 1.นำยพินิต วิกิตเศรษฐ์ 2.นำยอันวำร์ สำและ (อันวำร์ลงมติไม่
ไว้วำงใจ ร.อ.ธรรมนัส) 
 นอกจำกนี้ยังมี  1 เสียงของ  “วชิรำภรณ์  กำญจนะ” ที่ “ไม่ลงคะแนนเสียง” ให้กับ นำยสุชำติ  ชม
กลิ่น ส่วน นำยสำทิตย์ วงศ์หนองเตย  ส.ส.ตรัง ประชำธิปัตย์ -นำยเสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชำติไทยพัฒนำ 
ลง “ยัติภังค”์ หรือผู้ไม่ลงมติ/ผู้ลำประชุม/ผู้ขำดกำรประชุม ให้ ร.อ.ธรรมนัส 
 สุดท้ำยแล้วมติกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ-ประชำธิปัตย์ “คำดโทษ” 7 ส.ส.พลังประชำรัฐ 
และ “กบฏประชำธิปัตย์” กับอีก 1 ชำติไทยพัฒนำ อย่ำงไร ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่ำงทั้งพรรคหลัก-พรรคร่วม โดยเฉพำะ
ประชำธิปัตย์ที่ชอบเล่นบท “ฝ่ำยค้ำนในรัฐบำล” 
พรรคเล็กรุมกินโต๊ะสุชาติ-ครูตั้น 
 ส่วน 10 พรรคเล็ก 1-2 เสียงยังเกำะกันแน่น “ไว้วำงใจ” ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร-พล.อ.อนุพงษ์ และ
รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย-ประชำธิปัตย์ ยกเว้นสุชำติ-ณัฏฐพล พรรคเล็กลงมติงดออกเสียง-ไม่ไว้วำงใจนำยณัฏฐพล ได้แก่ 
พลังธรรมใหม่-พลเมืองไทย-พรรคพลังไทยรักไทย-รักษ์ผืนป่ำประเทศไทย (นำยยรรยงก์ ถนอมพิชัยธ ำรง) ที่ “งดออก
เสียง” และพลังชำติไทย-ประชำธรรมไทย-ไทรักธรรม-รักษ์ผืนป่ำประเทศไทย (ด ำรงค์ พิเดช) ที่ลงมติ  “ไม่
ไว้วำงใจ” มิหน ำซ้ ำยังถูก 5 เสียงเศรษฐกิจใหม่ (ยกเว้น 1 เสียงของนำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์) รุมกินโต๊ะ 
 นำยสุชำติ ได้แก่ พรรคพลังไทยรักไทย-ไทรักธรรม-ครูไทยเพ่ือประชำชน ที่ลงมติ “ไม่ไว้วำงใจ” และ 4 เสียง
เศรษฐกิจใหม่ ที่ลงมติ “ไม่ไว้วำงใจ” (ยกเว้น 1 เสียงของนำยมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ และ 1 เสียงของนำยมนูญ สิวำภิรมย์
รัตน์ ที่ลงมติไว้วำงใจ) นอกจำกนี้ยังมีพรรค 1 เสียง-พรรคพลังไทยรักไทย ที่ “งดออกเสียง” ให้กับนำยศักดิ์สยำม ไม่นับ
พรรคไทยศรีวิไลย์ของ เต้-มงคลกิตติ์ สุขสินธำรำนนท์ ที่ “พลิกขั้ว”มำอยู่กับพรรคฝ่ำยค้ำน-ไม่ไว้วำงใจ 
ประเมินปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/4 
 เสียงไว้วำงใจ 3 ป. พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร-บิ๊กป๊อก พล.อ.อนุพงษ์ ตอบได้บ้ำง-ไม่ได้บ้ำง แม้จะ “ค้ำน
สำยตำ” คนดูแต่เสียงโหวต-ลงคะแนนไว้วำงใจ “ไม่แตกแถว” พรรคร่วมรัฐบำลใหญ่-กลำง-เล็ก “เฮโล” กันให้คะแนน
ไว้วำงใจ “ท่วมท้น” จ ำนวน 272 คะแนน มีเพียง “พ่ีใหญ”่ พล.อ.ประวิตร ผู้มำกบำรมี ทะลุไป 274 คะแนน ผลโหวต-
กำรลงคะแนน “ไว้วำงใจ” 1 นำยกฯ 9 รัฐมนตรี ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ เพรำะ “รัฐบำลเสียงเหนือน้ ำ” แถม
เรียกใช้ “บริกำรเสริม” เสียงฉุกเฉิน-สั่งได้ ทว่ำ ถ้ำไม่นับตัวเลขไว้วำงใจ “เกินครึ่ง” ทั้ง 10 รัฐมนตรีล้วนเต็มไปด้วย
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บำดแผล-ชนักปักหลัง เอฟเฟ็กต์ศึกซักฟอกจึงโฟกัสไปที่กำรปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 2/4 แม้ พล.อ.ประยุทธ์
จะคิดไว ๆ หลังสิ้นเสียงโหวตไว้วำงใจ ว่ำ “ยังไม่ปรับ” จำกแรงยุ-แรงส่งจำกผลคะแนนสูงสุด-ต่ ำสุด แต่ไม่ได้ปิดประตู
โดยกำรประเมินจำกผลงำน ประกอบกับ พล.อ.ประยุทธ์ รู้ทั้งรู้ว่ำ “กลเกม” ในพรรคพลังประชำรัฐ แม้จะไม่ได้ “เหนือ
เมฆ” ฉีกต ำรำพิชัยสงครำม “สำมก๊ก” จนเกิดเป็น “คะแนนไม่บริสุทธิ์” 
 ทั้งจำก “ก๊กรัฐมนตรีช่วย” ในพลังประชำรัฐ ระดมแจกกล้วยให้กับ “พรรคเอสเอ็มอี” รุมกินโต๊ะ “เสมำ 
1” และ “จับกัง 1” เพ่ือหวังล้ม-เหยียบไหล่ขึ้นแท่นสวมหัวรัฐมนตรีว่ำกำร-อัพไซซ์เก้ำอ้ีเสนำบดี และ “เอำใจนำย” 
“พล.อ.ประยุทธ์” จึงต้องท ำ “ใจเป็นกลำง” ตัดผล “คะแนนดิบ” และ “เงี่ยหูฟัง” กำรชี้แจงของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรำย
ว่ำสำมำรถตอบ “ข้อกังขำ-คำใจสังคม” ได้มำกน้อยแค่ไหน “ถ่ำงตำดู” ข้อมูลของฝ่ำยค้ำน โดยปรำศจำกอคติ-ม่ำนบัง
ตำ 
งูเห่าท าฝ่ายค้านเสียขบวน 
 ด้ำนพรรคฝ่ำยค้ำน 6 พรรค ก็เสียขบวนไม่น้อย เพรำะปรำกฏ “งูเห่ำ” ที่ไปโหวตไว้วำงใจ-งดออกเสียงให้กับ
รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ พรรคเพ่ือไทย-พรรคประชำชำติ อำจเสมอตัว เพรำะ “งูเห่ำ” เป็นคนหน้ำเดิม-ขำ
ประจ ำ เป็น ส.ส.รัฐบำลในฝ่ำยค้ำน ที่พรรคเพ่ือไทยตัดหำงปล่อยวัดไปแล้ว เช่น น.ส.พรพิมล ธรรมสำร ส.ส.ปทุมธำนี 
นำยพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย และนำยอนุมัติ ซูสำรอ ส.ส.ปัตตำนี พรรคประชำชำติ  ส่วนชื่อที่
งอกขึ้นมำในกำรโหวต “งดออกเสียง” สวนมติฝ่ำยแค้น คือ นำยวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย นำย
ศักดำ คงเพชร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพ่ือไทย 
 นอกจำกนี้ยังมีพรรคตัวประกอบฝ่ำยค้ำนที่แตกแถว เช่น นำยอำรี ไกรนรำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเพ่ือชำติ 
นำยเพชร เอกก ำลังกุล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทย มีที่เซอร์ไพรส์
หนักคือ “สงครำม กิจเลิศไพโรจน์” หัวหน้ำพรรคเพ่ือชำติ ที่ไปโหวตให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและ
สหกรณ ์
 “สงครำม” ออกมำดับข่ำวงูเห่ำเพ่ือชำติ ว่ำ ร.อ.ธรรมนัสมีข้อเสนอว่ำถูกอภิปรำย เนื้อหำเพียงเล็กน้อย ถ้ำ
โหวตไม่ไว้วำงใจอำจไม่เป็นธรรม จึงมีมติฟรีโหวตให้เป็นเอกสิทธิ์ ส.ส. 
ก้าวไกลเลือดไหลอีก 
 ทว่ำ “งูเห่ำ” ที่ท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์แผ่นดินไหวในฝ่ำยค้ำนคือ 4 ส.ส.ก้ำวไกล ที่ประกำศตัว “กระด้ำง
กระเดื่อง” มติพรรค ไปโหวตให้รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอก แกะชื่อออกมำเป็นบุคคลที่เห็นต่ำงกับกำรลงชื่อแก้ไขประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 112 มี 4 รำยที่แหกมติไปโหวตให้กับ “อนุทิน ชำญวีรกูล-ศักดิ์สยำม ชิดชอบ” คือ นำยขวัญเลิศ 
พำนิชมำท ส.ส.ชลบุรี นำยคำรม พลพรกลำง ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยพีรเดช ค ำสมุทร ส.ส.เชียงรำย นำยเอกภพ เพียร
พิเศษ ส.ส.เชียงรำย ไว้วำงใจอนุทิน ส่วน “นำยขวัญเลิศ พำนิชมำท” ส.ส.ชลบุรี พรรคก้ำวไกล งดออกเสียง “สุชำติ ชม
กลิ่น” รมว.แรงงำน เจ้ำพ่อเมืองชล สิ้นเสียงกำรโหวต  
“ชัยธวัช ตุลำธน” เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล ด ำเนินกำรขู่ทันทีว่ำจะแบน 4 ส.ส.ไม่ให้ร่วมท ำกิจกรรมกับพรรค แต่ไม่ใช้
วิธีขับออก 
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“คารม” ประกาศซบภูมิใจไทย 
 หนึ่งใน 4 ส.ส.ก้ำวไกลที่กระด้ำงกระเดื่องมติพรรค คือ “คำรม พลพรกลำง” ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ก้ำวไกล 
ประกำศตัวเต็มขั้น ขอแยกทำงไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย ต้องกำรแยกทำงกับพรรคก้ำวไกล เพรำะไม่ได้รัก และถึงขั้น
แตกหักกันแล้วเปรียบเป็นสำมีภรรยำกันเมื่อไม่รักก็ต้องไป ถ้ำพรรคไม่ขับออกก็ถือว่ำ เล่นกำรเมืองแบบเด็กอมมือ ขี้
ขลำดตำขำว หนึ่งในเรื่องค้ำงใจ “คำรม” คือ ประเด็น 112 และท ำกำรเมืองแบบมีชนชั้น 
“ครั้งหน้ำผมจะไปอยู่ภูมิใจไทย หรือถ้ำขับผมออก ผมจะพักผ่อนซัก 1 อำทิตย์แล้วไปสมัครพรรคภูมิใจไทย”  
ฟ้อง ป.ป.ช.รัฐบาลทุจริต 
 นอกจำกปมงูเห่ำที่พรรคฝ่ำยค้ำนยังต้องเร่งเคลียร์ -ค้นรังในพรรคตัวเองแล้ว กิจกรรมต่อไปที่ฝ่ำยค้ำนตั้งตน
เป็น “ฝ่ำยรุก” คือกำรยื่นตรวจสอบ 9 รัฐมนตรี 1 นำยกฯ ผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำง ๆ โดยพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 
เตรียมต่อยอด ยื่นฟ้องคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เอำผิดรัฐมนตรีที่ถูกซักฟอก  
ทั้งปมทุจริตถุงมือยำงของกระทรวงพำณิชย์ โครงกำรก ำจัดขยะด้วยระบบเตำเผำ รถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวเรื่อง
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ตำมมำตรำ 126 และ 127 โยกย้ำยข้ำรำชกำรในกระทรวงศึกษำธิกำร 
ทั้งโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจะนะ เมืองอุตสำหกรรมก้ำวหน้ำแห่งอนำคต จะมีกำรยื่นตรวจสอบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงโดยเฉพำะกับกระทรวงกลำโหม เอำผิดจริยธรรมร้ำยแรง พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร แทรกแซง
กระบวนกำรยุติธรรม กรณีบอส อยู่วิทยำ แม้อภิปรำยไม่ไว้วำงใจจบไปแล้ว แต่ยังมีเผือกร้อนภำยในที่ยังต้องสะสำงกัน
ต่อ 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/prachachat-hilight/news-618683  
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วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 - 20:29 น. 
ปรับ ครม. ประยุทธ์ เครียด ล้างไพ่ใหม่ สัดส่วนโควต้ารัฐมนตรี 
 

 
 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เครียดหนัก! เตรียมล้างไพ่ปรับ ครม. ตัดโควต้ารัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ เพิ่มโควต้า
พรรคภูมิใจไทย อย่างน้อย 1 ต าแหน่ง 
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม เรียกเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
และบุคคลที่เก่ียวข้องถกเครียดทันที ที่ค ำพิพำกษำจ ำคุก นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ และรัฐมนตรีอีก 3 รำย อยู่ในข่ำยถูก
จ ำคุก 
 หลังจำกศำลอำญำพิพำกษำ คดีกลุ่มกบฏคณะกรรมกำรประชำชนเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้
เป็นประชำธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) เป็นจ ำเลยควำมผิดฐำนร่วมกันเป็นกบฏ 
ก่อกำรร้ำย ล้มล้ำงระบอบกำรปกครอง มั่วสุมชุมนุมก่อควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมือง ที่พนักงำนอัยกำรฝ่ำยคดีพิเศษ 4 เป็น
โจทก์ยื่นฟ้องนำยสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขำธิกำร กปปส.กับพวกรวม 39 คน เป็นจ ำเลยควำมผิดฐำนร่วมกันเป็น
กบฏ ก่อกำรร้ำย ล้มล้ำงระบอบกำรปกครอง มั่วสุมชุมนุมก่อควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมือง 
 ส่งผลให้ รัฐมนตรี 3 รำย ที่ต้องค ำพิพำกษำจ ำคุก คือ นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ จ ำคุก 7 ปี นำยณัฏฐพล ทีป
สุวรรณ จ ำคุก 6 ปี 16 เดือน และนำยถำวร เสนเนียม จ ำคุก 5 ปี สิ้นสถำนภำพควำมเป็นรัฐมนตรี 
 นำยถำร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ประกำศจะขนของออกจำกกระทรวงทันทีใน
วันรุ่งขึ้น เพื่อไปท ำหน้ำที่ ส.ส.ระบบเขต ในจังหวัดสงขลำ 
 ท่ำมกลำงข่ำวกำรรีสตำร์ท วิ่งชิงต ำแหน่งที่ว่ำงลง 1 ต ำแหน่ง ในพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) แหล่งข่ำวจำก
พรรคประชำธิปัตย์  รำยหนึ่ง คำดกำรณ์ บุคคลที่จะมำแทนนำยถำวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม ซึ่งแม้ว่ำเดิมจะเป็นโควตำของกลุ่มกปปส. แต่ขณะนี้กลุ่มกปปส.ในพรรคไม่มีอีกต่อไปแล้ว 
ดังนั้น คนที่จะถูกเสนอชื่อต่อกรรมกำรบริหำรพรรค (กก.บห.) เพ่ือเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
พิจำรณำจึงเป็นคน “สำยตรง-ใกล้ชิด” กับนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้ำพรรค และนำยเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขำธิกำร
พรรค และบุคคลคนนั้นต้องเป็น “ผู้สนับสนุนพรรค” และสำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์ให้กับพรรคได ้
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 แหล่งข่ำวระดับแกนน ำพรรคร่วมรัฐบำล วิเครำะห์ว่ำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) จะล้ำงไพ่ ในกำรจัดโผคณะรัฐมนตรีใหม่ เพรำะขณะนี้
สมกำรทำงกำรเมือง และตัวเลขจ ำนวน ส.ส. ของพรรคร่วมรัฐบำลเปลี่ยนไปแล้ว 
 “มีควำมชอบธรรมที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) จะได้โควต้ำรัฐมนตรีเพ่ิม อย่ำงน้อย 1 ต ำแหน่ง เพรำะมีจ ำนวน 
ส.ส.เพ่ิมขึ้นจำกกำรดึง ส.ส.งูเห่ำมำรวม 61 คน เป็นอันดับ 2 รองจำกพรรคแกนน ำ ที่มี 121 เสียง ขณะที่ ปชป.มี
จ ำนวน ส.ส.เหลือเพียง 51 เสียง เท่ำนั้น จึงหมดอ ำนำจในกำรต่อรอง” แหล่งข่ำววิเครำะห์ 
 นอกจำกนี้ ยังมีแหล่งข่ำวในพรรคร่วมรัฐบำลอีกรำย ให้ควำมเห็นว่ำ แม้ว่ำจะยังเร็วไปที่จะพูดถึงต ำแหน่ง แต่
ควำมเป็นไปได้มำกที่สุด คือ ประชำธิปัตย์ อำจต้องคืนโควต้ำรัฐมนตรี 1 ต ำแหน่ง ที่เป็นของนำยถำวร เสนเนียม รมช.
คมนำคม ให้กลับไปที่โควต้ำส่วนกลำง ให้ผู้จัดกำรรัฐบำลน ำไปบริหำร เพรำะจ ำนวน ส.ส. กับจ ำนวนรัฐมนตรี ที่มีอยู่
ขณะนี้ สมเหตุสมผล ในสัดส่วน ส.ส. 7 คน ต่อ รัฐมนตรี 1 คน 
 ดังนั้น ขณะนี้ ส.ส.ประชำธิปัตย์ เหลือ 51 คน เดิมมีรัฐมนตรี 7 คน 8 ต ำแหน่ง ให้เหลือ 6 คน 7 ต ำแหน่ง ส่วน
พรรคภูมิใจไทย มี ส.ส. จ ำนวน 61 คน (ไม่รวม ส.ส.งูเห่ำจำกพรรคก้ำวไกลอีก 4 คน) เดิมมีรัฐมนตรี 7 คน 8 ต ำแหน่ง 
คำดว่ำจะเพ่ิมเป็น 8 คน 9 ต ำแหน่ง เป็นอย่ำงน้อย 
 แหล่งข่ำวยังวิเครำะห์ด้วยว่ำ ควำมชอบธรรมที่พรรคภูมิใจไทย จะได้ต ำแหน่งรัฐมนตรีเพ่ิม นอกจำกจ ำนวน 
ส.ส.ที่เพ่ิมขึ้นแล้ว ยังมีกรณีที่ ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ จ ำนวน 6 คน ไม่ลงมติ ไว้วำงใจ ให้ก้บ นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม เลขำธิกำรพรรค ที่ถูกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ซึ่ งท ำให้นำยอนุทิน ชำญวีรกูล หัวหน้ำ
พรรรค รวมทั้งผู้ให้กำรสนับสนุนพรรคอย่ำงนำยเนวิน ชิดชอบ กดดันให้ พล.อ.ประวิตร หัวหน้ำพรรค พปชร.และ
ผู้จัดกำรรัฐบำล ต้องมีค ำตอบทำงกำรเมือง 
 เมื่อกำรปรับ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 2/4 เดินทำงมำถึง กำรเพ่ิมโควต้ำรัฐมนตรี ให้กับพรรคภูมิใจไทย 
จึงเป็นค ำตอบและไพ่ตำย ที่พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร ไม่สำมำรถปฏิเสธได้ 
 
 อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-620076  
 

  

https://www.prachachat.net/politics/news-620076
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วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 - 14:10 น. 
นิวส์โน๊ต : เบ็ดเสร็จไม่เด็ดขาด 
 

 
 
 ปมร้อน ประเด็นฮอตช่วงนี้ ย่ ำวนที่ พรรคกำรเมืองระส่ ำ ส.ส.แตกแถว แต่ละค่ำย ต้องปัดกวำดบ้ำนพัลวัน อีก
อัน เคสพิเศษ พรรคร่วมร้ำว ภูมิใจไทยเคืองจัด 7 ส.ส.พลังประชำรัฐแหกมติ งดโหวต ไว้วำงใจ ศักดิ์สยำม หัวหน้ำ-ลูก
พรรค ภท. รุกไล่ จัดหนักด่วน ปล่อยไว้ ไม่ดี ต่อไปมุ้ง กลุ่มอ่ืน พรรคร่วมเอำบ้ำง โหวตแทงหลังวุ่น จะอยู่มองหน้ำกัน
ยังไง ที่กัปตันพลังประชำรัฐ ตะเพิดไล่ ก็ถูกมองแค่ดรำม่ำ ท ำเป็นขึงขัง  
 เสี่ยหนู ลั่นค ำ ต้องดูที่กำรกระท ำ ก็แปลชัด แค่ดุด่ำ ตั้งกรรมกำรสอบไม่พอ วันนี้คอกำรเมืองหยิบเรื่องนี้ เป็น
หัวข้อตั้งวง ถกมันยิ่งกว่ำห้องดังคลับเฮำส์ สุดท้ำยแทบทุกเสียง ฟันธง 2 พรรคไม่ถึงแตกหักแน่นอน 
แต่ชี้ว่ำ ควำมที่ต้องถ้อยที ถ้อยอำศัย กอดคอไปต่อนี่ไง ถึงได้เป็นไฟต์บังคับ ให้พลังประชำรัฐต้องแก้ ลดดีกรีไม่พอใจ แต่
จะแก้ยังไง อำจเป็นโจทย์ยำกหน่อยของบิ๊กป้อม ที่ต้องจัดสมดุลให้ดี บัวไม่ให้ช้ ำ น้ ำไม่ให้ขุ่น ระหว่ำง ส.ส.พรรค ใต้
บังคับบัญชำ กับพรรคร่วม ที่ก็ส ำมะคัญ ง่ำยสุด มีปัญหำตรงไหนก็แก้ตรงนั้น แต่มุขตั้งกรรมกำร มันคือยื้อ ไม่อยำกแก้ 
เขำรู้ทันน่ำลุง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2593804  
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วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 - 13:40 น. 
เกมลับ ไม่ซับซ้อน ศึกษา กรณี ‘กลุ่ม 4 กุมาร’ สถานการณ์ ณ วันนี้ 
 

 
 ไม่ว่ำกรณีที่ นำยสุชำติ ชมกลิ่น ได้ควำมไว้วำงใจ 263 คะแนน ไม่ว่ำกรณีที่ นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้ควำม
ไว้วำงใจ 258 คะแนน นั่นคือ “สัญญำณ” ในทำง “กำรเมือง” ยิ่งกรณีที่ 6 ส.ส.ใน “กลุ่มดำวฤกษ์” ของพรรคพลัง
ประชำรัฐตัดสินใจ ไม่ยอม “ไว้วำงใจ” นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีคมนำคมแห่งพรรคภูมิใจไทย ยิ่งสั่นสะเทือน 
“เอกภำพ” ภำยใน “รัฐบำล” ค ำยืนยัน ไม่ว่ำจะมำจำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไม่ว่ำจะมำจำก พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ที่ว่ำจะไม่มีกำร “ปรับ ครม.” เป็นค ำยืนยันที่ถูกต้อง 
 ถูกมองเมื่อมองจำกสถำนะแห่งควำมเป็น “นำยกรัฐมนตรี” สถำนะแห่งควำมเป็น “หัวหน้ำ” พรรคพลังประชำ
รัฐอันเป็นแก่นแกนหลักของรัฐบำล ค ำถำมก็คือ เป็นไปได้ เช่นนั้นจริงละหรือ แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ จะรู้อยู่
เป็นอย่ำงดีว่ำ คะแนน “ไว้วำงใจ” อันรัฐมนตรีแต่ละคนได้มำเมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ มีเส้นสนกลในเป็นอย่ำงไร ท ำไม
จึงต้อง “เท” นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ ท ำไมจึงเกิดปรำกฏกำรณ์ท่ีอย่ำงน้อยก็มี ส.ส. 3 คน ของพรรคประชำธิปัตย์แสดง
ควำมไม่ไว้วำงใจ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคของตน ท ำไมคะแนน นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จึงน้อยที่สุด  
 อย่ำว่ำแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ซึ่งเป็นนำยกรัฐมนตรีจะรู้อยู่เต็มอก แม้กระทั่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ซึ่งเป็นหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ก็รู้อยู่แก่ใจ แต่ก็รู้อีกเหมือนกันว่ำ กำรปรับ ครม.เป็นเรื่องยำก 
เป็นเรื่องยำกที่จะเอำ นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ ออกจำกคมนำคม เป็นเรื่องยำกที่จะเอำ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ออก
จำกกระทรวงพำณิชย์ เมื่อเป็นเช่นนี้ ในที่สุด ก็ต้องมองเข้ำไปยัง “พลังประชำรัฐ” ไม่จ ำเป็นต้องมีส ำนักข่ำวกรอง
แห่งชำติ ไม่จ ำเป็นต้องมีส ำนักข่ำวกรองกองทัพบก ไม่จ ำเป็นต้องมีกองบัญชำกำรต ำรวจสันติบำล  สังคมก็รู้ “ปัญหำ” 
ภำยในของพรรคพลังประชำรัฐ 
 เหตุปัจจัยซึ่งท ำให้คะแนนของ นำยสุชำติ ชมกลิ่น มีคนงดออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนน 1 เหตุปัจจัยซึ่งท ำให้
คะแนนของ นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มีคนงดออกเสียง 8 ก็รู้อยู่เป็นอย่ำงดีว่ำมี “เค้ำมูล” เป็นมำอย่ำงไร 
ที่ร่ ำลือกันว่ำ คะแนนอันต่ ำเตี้ยเรี่ยดิน ไม่ว่ำจะของ นำยสุชำติ ชมกลิ่น ไม่ว่ำจะของ นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็ น
ปฏิบัติกำรของ “3 รมช.” นั้น มิได้เป็นข่ำวลือ มิได้เป็นข่ำวปล่อย ตรงกันข้ำม ที่ นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ยึดกุมอยู่คือ
กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ นำยสุชำติ ชมกลิ่น ยึดกุมอยู่คือกระทรวงแรงงำน  นี่ คือกำรเจำะทะลวง “คน” ไปยั ง 
“ต ำแหน่ง”  
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หำกยังคิดว่ำสถำนกำรณ์เขย่ำขวัญทำงกำรเมืองครั้งนี้เป็นเรื่องที่ “เป็นไปไม่ได้” ก็ขอให้ย้อนกลับไปทบทวน
ศึกษำจำกกรณีของ “กลุ่ม 4 กุมำร” ดู เริ่มต้นจำก “ต ำแหน่ง” ในพรรคพลังประชำรัฐ แต่แล้วไม่เพียงแต่จะต้องหลุด
ลอยไปจำกต ำแหน่งหัวหน้ำพรรค ต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรค หำกแม้กระทั่งต ำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีก็ไม่
เหลือ เกมอย่ำงนี้มีแต่คนระดับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เท่ำนั้นที่ตอบได้ 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2593753   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2593753
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24 ก.พ. 2564-08:53 น. 
รุนแรง แข็งกร้าว จาก อนุทิน ชาญวีรกูล ต่อ พลังประชารัฐ 
 

 
 

รุนแรง แข็งกร้าว – ท่าทีอัน “แข็งกร้าว” ต่อพรรคพลังประชารัฐ ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ต้องท าความเข้าใจ 
 เป็นกำรท ำควำมเข้ำใจมิใช่จำกรำกฐำนที่เป็น นำยอนุทิน ชำญวีรกูล ในทำง “ส่วนตัว” อย่ำงด้ำนเดียว หำกแต่
จ ำเป็นต้องประสำนกับฐำนอันเป็น “หัวหน้ำ” พรรคภูมิใจไทยด้วย ในทำง “ส่วนตัว” นำยอนุทิน ชำญวีรกูล เป็นคน
น่ำรัก เป็นคนน่ำรักไม่เพียงแต่ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อันเป็นหัวหน้ำรัฐบำล หำกแต่ยังน่ำรักต่อ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ท ำไมกรณี นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ จึงต้องเคร่งเครียด จริงจัง ทั้งหมดนี้
มิได้เป็นเรื่อง “ส่วนตัว” หำกแต่เป็นเรื่องระหว่ำง “พรรคต่อพรรค” เพรำะว่ำคนที่งดออกเสียงไม่แสดงควำมไว้วำงใจ
ต่อ นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ จ ำนวน 6 เสียงซึ่งมำจำกพรรคพลังประชำรัฐ เป็นกำรกระท ำฝืนมติของพรรค เพรำะพรรค
พลังประชำรัฐมีมติยืนยันว่ำจะไม่มีกำร แตกแถว 
เพรำะว่ำกำรงดออกเสียงไม่ไว้วำงใจต่อ นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ นั้นมิได้กระท ำต่อ นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ ซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมอย่ำงเดียว 
 หำกยังท ำต่อ นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ เลขำธิกำรพรรคภูมิใจไทยด้วย เพรำะถือว่ำเป็นเรื่องระหว่ำง “พรรคต่อ
พ ร ร ค ”  น ำ ย อ นุ ทิ น  ช ำ ญ วี ร กู ล  จึ ง ต้ อ ง จ ริ ง จั ง  แ ม้ ว่ ำ ก่ อ น ห น้ ำ นี้ หั ว ห น้ ำ พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช ำ รั ฐ   
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะออกมำขอโทษ เช่นเดียวกับ น.ส.วทันยำ วงษ์โอภำสี หัวหน้ำ “กลุ่มดำวฤกษ”์ 
กระนั้น ท่ำทีเช่นนี้กระท ำในนำม “ส่วนตัว” ควำมเรียกร้องต้องกำรของ นำยอนุทิน ชำญวีรกูล ในฐำนะหัวหน้ำพรรค
ภูมิใจไทย คือเรียกร้องต้องกำรท่ำทีอันเป็นมติและกำรปฏิบัติของพรรคพลังประชำรัฐมำกกว่ำ 
นั่นก็คือถำมว่ำ พรรคพลังประชำรัฐจะปฏิบัติอย่ำงไร 
 ควำมรุนแรง แข็งกร้ำวอันมำจำก นำยอนุทิน ชำญวีรกูล จึงทรงควำมหมำยทำงกำรเมือง เป็นกำรตัดปัญหำ 
“ส่วนตัว” ออกไป และน ำเอำประเด็นอันเป็นเรื่องและกระบวนกำรระหว่ำงพรรคต่อพรรคที่มีศักดิ์ศรีอันควรเคำรพต่อ
กันและกันมำท ำควำมเข้ำใจ นี่ย่อมส ำคัญทั้งต่อพรรคพลังประชำรัฐและพรรคภูมิใจไทย 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6015728  
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6015728
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/02/col06p1-31.jpg
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25 ก.พ. 2564 01:53    
ก้าวไกลไร้อนาคต ธนาธรกบดานขาดทุนยับ !! 
 

 
 
 จะเรียกว่ำเป็นจังหวะ “ขำลง” พร้อมๆ กันไปหมด ไม่ว่ำจะเป็น “ม็อบสำมนิ้ว” ที่ระยะหลังกลำยเป็นเวทีของ
พวกเด็กๆ เต้นแร้งเต้นกำ สนุกสนำนโชว์กันเองภำยในกลุ่มก๊วนเดียวกัน เพรำะจะหนักไปทำงสีสันเสียมำกกว่ำ จนแทบ
หำแก่นแกนไม่เจอเอำเลย ซึ่งลักษณะแบบนี้มันน่ำจะเหมำะกับกิจกรรมรับน้อง หรือเดินขบวนกีฬำสี หรือกำรแข่งขัน
กีฬำประเพณีอะไรสักอย่ำงมำกกว่ำ เพรำะหำกน ำมำเทียบกับกำรชุมนุมที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับชำติ ที่จะเอำกันถึงขั้น
ปฏิรูป ปฏิวัติประชำชนอะไรนั่น มันก็ยิ่งดูตลกขบขัน ไร้สำระไปกันใหญ่ เหมือนกับกำรชุมนุมครั้งล่ำสุด ที่อุตส่ำห์
ยกเอำเรื่อง “ตั๋วช้ำง” ที่เกี่ยวกับกำรโยกย้ำยต ำรวจระดับเบิ้มๆ มำเรียกร้องควำมสนใจ ก็มีคนมำร่วมแบบหรอมแหรม 
แค่หลักร้อยคน ขนำดนัดชุมนุมกันล่วงหน้ำในย่ำนใจกลำงเมืองอย่ำงรำชประสงค์ ที่เดินทำงไปมำสะดวกกลับท ำได้แค่
นั้น มันก็ยิ่งท ำให้เห็นแววอนำคตข้ำงหน้ำจะขำยหน้ำขนำดไหน มันก็พอหลับตำมองเห็นภำพชัดในตัวเองอยู่แล้ว 
 หรือแม้แต่เวลำนี้พยำยำมจัด “เดินทะลุฟ้ำ” มำจำกโครำช พยำยำมงัดไม้ตำยเอำ “แม่ๆ ของหนึ่งจ ำเลยคดีล้ม
เจ้ำ” ที่ก ำลังถูกศำลสั่งขังยำว เช่น แม่ของ นำยพริษฐ์ ชิวำรักษ์ มำร่วมเดินขบวน แต่ก็ยังไม่ได้ผล มวลชนก็ยังไม่เพ่ิม 
เรียกว่ำ ปลุกแบบไหนก็ยังไม่เวิร์ก ทั้งกระแสและมวลชนมีแต่ถดถอยลงทุกวัน แม้กระทั่งคนที่เคยเป็นมิตรก็ยังต้องถอย
ห่ำง หรือถูกเหยียดจนกลำยเป็นศัตรู มีกำร “เปิดโปง” กันรำยวันก็มีหลำยคน 
 หำกไม่พูดถึงเรื่องคดีควำมของบรรดำแกนน ำทั้งหลำย ที่เวลำนี้ก ำลังเข้ำสู่กระบวนกำรในชั้นศำลแล้ว ถือว่ำ
เดินหน้ำแล้วถอยหลังไม่ได้ และอย่ำได้แปลกใจที่ได้กำร “ห้ำมประกันตัว” ถูกขังยำวดังที่รับรู้กันไปแล้ว สะท้อนให้เห็น
ภำพในด้ำนลบของบรรดำ “ลูกน้อง” หรือ “ตัวแทน” ที่รับอำสำ รวมไปถึงกำรถูกปลุกเร้ำจำกบรรดำนักวิชำกำร “เขี้ยว
ลำกดิน” ในรั้วมหำวิทยำลัย ที่หลอกเด็กๆ ไปเป็นเหยื่อสนองควำมอยำกของตัวเองให้ออกหน้ำไปรับเครำะห์แทน 
 อย่ำงไรก็ดี หำกกล่ำวถึงพวก “ม็อบสำมนิ้ว” ที่เชื่อมโยงกับ “ขบวนกำรล้มเจ้ำ” โดยไม่พูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลัง
ที่มีบทบำทหลัก หรือ หนึ่งใน “เจ้ำของม็อบ” ก็ถือว่ำยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพำะคนอย่ำง นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ
พรรคก้ำวไกล ที่สังคมรับรู้กันไปแล้วว่ำมีกำรเชื่อมโยงถึงกันโดยตรงๆ 
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 แต่อย่ำงที่บอกนั่นแหละ ในเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในภำวะถดถอย ขำลง มันก็สะเทือนถึงกันแบบเลี่ยงไม่ได้ 
หรือไม่ก็ลงมำพร้อมๆ กัน เพรำะทุกอย่ำงมันเชื่อมถึงกันดังกล่ำว เหมือนกับที่ก ำลังเกิดขึ้นกับนำยธนำธร และพรรคก้ำว
ไกล ของเขำ 
 ที่ผ่ำนมำ ก็ได้เห็นควำมเคลื่อนไหวที่อ้ำงว่ำ เพ่ือปฏิรูปสถำบันพระมหำกษัตริย์ แต่สังคมกลับมองเห็นว่ำเป็น
เจตนำ “ล้มล้ำง” สังเกตได้จำกท่ำทีและควำมเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันมำอย่ำงต่อเนื่อง ล่ำสุด ก็เป็นเรื่อง “วัคซีน
พระรำชทำนฯ” ที่มีเจตนำกระทบชิ่ง และต่อมำพรรคก้ำวไกล ก็น ำมำขยำยควำมซ้ ำในสภำ 
 แต่ที่สร้ำงควำมปวดร้ำว และโกรธเคืองกับคนไทยส่วนใหญ่ ก็คือ กำรเสนอแก้ไขกฎหมำยประมวลกฎหมำย
อำญำ มำตรำ 112 ซึ่งพิจำรณำในเนื้อหำแล้วไม่ต่ำงจำกกำรให้ยกเลิก หรือลดโทษอำญำจำกจ ำคุก เหลือแค่โทษปรับ 
เปิดทำงให้มีกำรวิจำรณ์พระมหำกษัตริย์ ที่ถือว่ำเป็นองค์ประมุขของชำติ 
 ขณะเดียวกัน ผลต่อเนื่องจำกกำรเสนอพระรำชบัญญัติแก้ไข มำตรำ 112 ดังกล่ำว ท ำให้พรรคก้ำวไกลเกิด
ควำมสั่นสะเทือน แตกแยกและเกิดกรณี “งูเห่ำ” ต่อเนื่องให้เห็นมำจนถึงกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลครั้งล่ำสุด ที่มี 
4 ส.ส.ของพรรค โหวตสวนมติพรรคไว้วำงใจรัฐมนตรีหน้ำตำเฉย 
 แม้ว่ำกรณีงูเห่ำในพรรคก้ำวไกลไม่ใช่เพ่ิงเกิดขึ้น แต่เมื่อพิจำรณำจำกแนวโน้มในอนำคต โดยมองจำกควำม
เคลื่อนไหวแบบ “ขำลง” ทั้งขบวนกำร “สำมนิ้ว” แล้วมันย่อมมองออกได้ไม่ยำก ว่ำ ในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำจะมีภำวะ 
“เลือดไหล” ไม่หยุด ส่อหำยนะสูงยิ่ง หำกมองเห็นจำกปฏิกิริยำจำกสังคมในกรณี “ล้มเจ้ำ” ที่เห็นกันชัดๆ ก็มีตัวอย่ำง
จำกกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) นั่นแหละ 
 และหำกสังเกตปฏิกิริยำอำกำรล่ำสุดที่ก ำลังมีกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่นระดับเทศบำลทั่วประเทศ จะเห็ นว่ำ 
นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่กล้ำส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง หรือไม่มีใครกล้ำประกำศตัวเป็นผู้สมัครจำก “กลุ่มก้ำวหน้ำ” 
เหมือนกรณีนำยก อบจ. เลยสักคนเดียว สำเหตุก็ไม่มีอะไรมำกไปกว่ำ กลัวเกิด “หำยนะ” หำกมีกำรประกำศตัว ซึ่ง
บรรยำกำศต่ำงกันลิบลับกับช่วงก่อนหน้ำนี้ 
 ดังนั้น อย่ำได้แปลกใจที่เวลำนี้ไม่ได้เห็น นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปรำกฏตัว หรือแสดงควำมเห็นอะไรออกมำ
ให้รับรู้มำกนัก เพรำะรู้ดีว่ำบรรยำกำศมันไม่เอ้ือ มีแต่เป็นลบ เรียกว่ำทั้งพรรคก้ำวไกล ทั้งม็อบสำมนิ้ว ท ำให้ขำดทุน
ยับเยิน !! 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000018641  
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วันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564 
จับตา Tony Woodsome จังหวะก้าว ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
 

 
 
 บทบำทอันแหลมคมและเด่นชัดเป็นอย่ำงยิ่งแห่งกำรปรำกฏขึ้นของ Clubhouse คือ กำรสกรีนและคัดกรอง 
“คน” ไม่ว่ำในทำง “กำรเมือง” ไม่ว่ำในทำง “ธุรกิจ” ถำมว่ำท ำไมควำมสนใจของสังคมจึงพุ่งไปยังกำรเข้ำมำและร่วมใน 
Clubhouse ไม่ว่ำจะของ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่ำจะของ Tony Woodsome 
จ ำนวนคน”เรือนแสน”ที่ไหลเข้ำไป “ร่วม” ภำยในเวลำอันรวดเร็วเป็นค ำตอบได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มิได้เป็นเพรำะ นำย
ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ รูปหล่อ มิได้เป็นเพรำะ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร่ ำรวย มิได้เป็นเพรำะ Tony Woodsome หน้ำ
เหลี่ยม มิได้เป็นเพรำะมั่งค่ัง 
 ตรงกันข้ำม วิสัยทัศน์และกำรแสดงออกซึ่ง “ควำมคิด” ต่อแต่ละปัญหำต่ำงหำกคือแรงจูงใจอันทรงควำมหมำย
เป็นควำมหมำยในเชิงจุดประกำย สร้ำงควำมหวังกำรสำมำรถหลอมรวมเข้ำไปในอยู่วงจรแห่งชีวิต ไต่กับยอดคลื่นแห่ง
ยุคสมัยต่ำงหำกคือคุณสมบัติส ำคัญ  
 ถำมว่ำอำยุเป็นเส้นแบ่งและชี้แสดงอย่ำงมีนัยส ำคัญหรือไม่ แน่นอน ยำกยิ่งจะปฏิเสธได้ในแง่ควำมรอบรู้ ในแง่
ประสบกำรณ์ ควำมจัดเจน กระนั้น เมื่อทั้ง นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ Tony Woodsome ทะยำนอยู่บนยอดคลื่น
แห่งยุคสมัย อำยุก็แทบมิได้เป็นอุปสรรคขัดขวำง เพรำะ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็เพ่ิงจะ 40 กว่ำ เพรำะ Tony 
Woodsome ก็เคี่ยวกร ำอยู่กับโลกมำยำวนำนจนใกล้แตะไปยังเลข 7 แต่ทั้ง นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ Tony 
Woodsome ก็สำมำรถสื่อกับ “คนรุ่นใหม่” ได้อย่ำงกลมกลืน กำรเป็นรุ่นใหม่จึงมิได้เป็นเรื่องของ”อำยุ”หำกอยู่ที่”
ควำมคิด” อย่ำได้แปลกใจที่ “วิสัยทัศน์” ของ 2 คนนี้ก ำลังได้รับควำมสนใจเพิ่มพูนอย่ำงรวดเร็วและจ ำหลักหนักแน่น 
 จังหวะก้ำวของสังคมด ำรงอยู่บนควำมคำดหมำย เริ่มต้นจำกประกำยแห่งควำมหวัง กำรทะยำนขึ้นมำอีกครั้ง
ของ Tony Woodsome และ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงส ำคัญ ก่อให้เกิดกำรเปรียบเทียบกับกำรด ำรงอยู่ของ”กลุ่ม
อ ำนำจ” โดยอัตโนมัติและแหลมคมยิ่งผ่ำนแต่ละวิสัยทัศน์ ใครตกยุค ใครก ำลังทะยำนไป”ข้ำงหน้ำ”อย่ำงคึกคัก 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_403562  
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