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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
 
ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต. ให้สัมภาษณ ์ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 Innnews ออนไลน์ 

 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลธ.กกต. กล่าวถึงกรณี 5 ส.ส.ของพรรค
ประชาธิปัตย์ และพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะแกนน ากลุ่ม กปปส. 
ถูกด าเนินคดีเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 2556-2557 
และศาลได้ออกหมายคุมขัง ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าต้องพ้นจาก
ความ ส.ส.หรือไม่ ว่า เนื่องจาก ส.ส. อยู่ภายใต้หน่วยงานของสภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งจะต้องพิจารณาโดยเฉพาะในส่วนของ ส.ส. บัญชี
รายชื่อ ที่สภาฯจะเป็นฝ่ายประกาศเลื่อนล าดับผู้สมัครล าดับถัดไปมา
แทนต าแหน่งที่ว่าง ในส่วน กกต. ก็จะรับผิดชอบในการจัดการเลือกต้ัง 
ส.ส.แบบแบ่งเขต แทนต าแหน่งที่ว่าง ต่อไป เมื่อเกิดความไม่ชัดเจน
ส่วนนี้ ท าให้ขณะนี้ กกต. อยู่ระหว่างประสานว่า สภาฯ จะมีความเห็น
กรณีนี้อย่างไร จ าเป็นต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ คาดว่าใน
ชัดเจนในวันจันทร์ ที่ 1 มี.ค. น้ี 

6 

 
ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต.  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 7HD ออนไลน์ คาดส่งศาลวินิจฉัยสถานภาพ สส. แกนน า กปปส. 7 

 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ "จุรินทร์" จ่อนดักรรมการบริหารพรรค คุยปรับ ครม. 8 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จุรินทร'์ เตรียมนัดประชุมพรรคถกปรับ รมต. ชี้เลือกตั้งซ่อมชุมพร 

รอฟังหน่วยงานก่อน 
9 

3 สยามรัฐออนไลน์ "จุรินทร์" เตรียมนัด กก.บห.ปชป. หารือ "ปรบัครม." ขอรอความ
ชัดเจน ก่อนเคาะ ลต.ซ่อมแทน "ชุมพล" 

10 

4 มติชนออนไลน ์ ‘แคน นายิกา’ อดีตไอดอลวงดัง บุกสารคาม ปลุกคนรุ่นใหม่ ใช้สทิธิ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

11 
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ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
5 Voice ออนไลน์ 'แคน นายิกา' ลุย มหาสารคาม ปลุกคนรุ่นใหม่ เลือกตั้งท้องถิ่น 12 
6 มติชนออนไลน ์ ‘สุทิน’ ดักคอ ส.ว.โหวตคว่ า รธน.วาระ 3 ชี้หากศาล รธน.ตีความแก้

ไม่ได้ต้องนับหนึ่งใหม ่
13 

7 สยามรัฐออนไลน์ "สุทิน" หวั่นต้องนับหนึ่งใหม่แก้ รธน. หากศาล รธน. วินิจฉัยแก้ไม่ได้ 
ชี้สว.จ้องล้มวาระ 3 

14 

8 เดลินิวส์ออนไลน ์ "นิพนธ์" มั่นใจคว้าเก้าอี้ ส.ส.นครศรีฯ เขต 3 15 
9 มติชนออนไลน ์ นิพนธ์ รองหวัหน้า ปชป. มั่นใจชนะเลือกต้ังนครศรีฯ ชี้ปชช.เชื่อมั่น

พรรค-ผลงานประกันรายได้ท าได้จริง 
16 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'รองหัวหน้า ปชป.'  มั่นใจชนะเลือกต้ังซ่อมนครศรีฯ 17 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ก้าวไกล' บุกเชียงราย ขอโทษปม ส.ส.งูเห่า ลั่นจากนี้ไปจะรับผู้สมัคร

มีจุดยืนเดียวกัน 
18 

12 มติชนออนไลน ์ พิธา-เจี๊ยบ น าก้าวไกล ลุยเชียงราย เฟ้นผู้แทน 2 ส.ส.งูเหา่ 20 
13 สยามรัฐออนไลน์ "สามมิตร" ส่ง "สรวุฒิ-บญุยิ่ง" ชิง รมต. ฝั่ง "ส.ส.ใต้" หวั่นชวดเก้าอี้ 

"พรรคร่วม" ขอยึดโควตาเดิม 
22 

14 แนวหน้าออนไลน ์ ฝุ่นตลบ! ‘สามมิตร’ ส่ง ‘สรวฒุ-ิบุญยิ่ง’ ชิงด า รมต. ‘กลุ่ม 3 ช.’ ส่ง 
‘ชัยวุฒ-ิไผ่ ลิกค์’ ลงแข่ง 

23 

15 ข่าวสดออนไลน ์ ‘บิ๊กป้อม’ นัด พปชร. สยบศึกชิง รมต. 25 
16 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ โพลช้ีไม่ควรลงโทษ ส.ส.โหวตสวนมติพรรค ระบุเป็นสิทธิแสดง

ความเห็น 
32 

17 ไทยรัฐออนไลน ์ “ธนกร” ย้อน ”สุทิน” ปรับ ครม.เพื่อไปต่อ ไม่ใช่ถอยหลัง เย้ย 2 ปี 
ลต.ใหม ่

34 

18 มติชนออนไลน ์ “ธนกร” ย้อน ”สุทิน” ปรับครม.เพ่ือไปต่อ ไม่ใช่ถอยหลังรอวันยุบ
สภาฯ ย้ าไร้ขัดแย้งในพรรครว่มรัฐบาล 

35 

19 แนวหน้าออนไลน์ ‘ธนกร’ เย้ย ‘สุทิน’ รอ 2 ปีได้เลือกตั้งใหม่แน่ โว ‘บิ๊กตู’่ ใช้สมอง-
หัวใจท างานให้ ปชช. 

36 

20 ไทยโพสต์ออนไลน์ จุรินทร์น า 'พงศ์สินธุ์เบอร์ 3' ลุยตลาดขอคะแนนศึกเลือกต้ัง
นครศรีธรรมราช 

37 

21 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ "เสรีพิศุทธ"์ เเหลงใต้ อัดรัฐ "ขี้หกทั้งเพ" งง น า "คนละครึ่ง" หาเสียง 
ทั้งที่รัฐสร้างปัญหาเอง 

38 
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ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
22 Voice ออนไลน์ 'เสรีพิศุทธ'์ ซัดรัฐบาล 'ขี้หกทัง้เพ' เรียกคะแนน เลือกซ่อม 

เมืองคอนเขต 3 
39 

23 เดลินิวส์ออนไลน์ "สัมพันธ์" หนนุ "กรณ์" ชี้ถึงเวลาเปลี่ยนเมืองคอน 40 
 
 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน ์ ต้องวัดใจกัน 41 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 2 ด่านเลือกซ่อม 'เมืองคอน-ชุมพร' ดุลอ านาจ “ยื้อโควตา” ปชป. 43 
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1 มี.ค.ชัดส่งศาล รธน. ตีความ 5 ส.ส.แกนน า กปปส. 
27 กุมภาพันธ์ 2021 - 18:03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขา กกต. – เลขา สภาฯ ประสานเสียง วันจันทร์นี้ชัด ใครเป็นเจ้าภาพ ส่งศาล รธน.ตีความคุณสมบัติ 5 ส.ส. 
แกนน า กปปส. 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงกรณี 5 ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลัง
ประชารัฐ ในฐานะแกนน ากลุ่ม กปปส. ถูกด าเนินคดีเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 2556-2557 และศาลได้
ออกหมายคุมขัง ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าต้องพ้นจากความ ส.ส.หรือไม่ 
 โดยเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า เนื่องจาก ส.ส. อยู่ภายใต้หน่วยงาน ของสภาผู้แทนราษฎร จ าเป็นที่ สภา
ผู้แทนราษฎร จะต้องพิจารณาโดยเฉพาะใน ส่วนของ ส.ส. บัญชีรายชื่อ  ที่สภาฯจะเป็นฝ่ายประกาศเลื่อนล าดับ
ผู้สมัครล าดับถัดไปมาแทนที่ว่าง ในส่วน กกต. ก็จะรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขตแทนต าแหน่งที่ว่างต่อไป 
เมื่อเกิดความไม่ชัดเจนส่วนนี้ ท าให้ขณะนี้ กกต. อยู่ระหว่างประสานว่า สภาฯ จะมีความเห็นกรณีนี้อย่างไร 
จ าเป็นต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ คาดว่าในชัดเจนในวันจันทร์ ที่ 1 มี.ค.นี ้
 ด้านนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่า ในส่วนของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ได้มีความเห็นไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่า อ านาจการเลื่อนล าดับ ส.ส. บัญชีรายชื่อเป็น
อ านาจของ ประธานสภาฯ แต่เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ชี้ขาดว่า ส.ส.5คนดังกล่าว จะสิ้นสภาพ ดังนั้นอาจ
ต้องท าความเห็นไปยัง กกต.ให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะในส่วน ของ กกต. เองก็มีผู้ไปร้องขอให้ กกต.
พิจารณาแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามยังมีอีกช่องทาง คือให้ ส.ส.เข้าช่ือยื่นค าร้องผ่านประธานสภาฯส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยไม่ต้องผ่าน กกต. ซึ่งขณะนี้ก าลังรอ ว่าจะมี ส.ส.เข้าชื่อมาหรือไม่ คาดว่าจะมีความชัดเจนจันทร์ที่ 1 มี.ค.นี้ เช่นกัน 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/news_51633/ 
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คาดส่งศาลวินิจฉัยสถานภาพ สส. แกนน า กปปส. 
วันที่ 28 ก.พ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยเรื่องนี้เกิดเป็นข้อสงสัยและยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ในประเด็นปัญหาเรื่องของสมาชิกภาพความ
เป็น สส.ทั้ง 5 คน ทั้ง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ, นาย
อิสสระ สมชัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์, นายถาวร เสนเนียม สส. สงขลา และ นายชุมพล จุลใส สส.ชุมพร 
พรรคประชาธิปัตย์ ว่าจะสิ้นสถานภาพการเป็น สส.หลังศาลอาญาพิพากษาจ าคุกจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง
ในช่วงปี 2556 และ 2557 หรือไม ่
 เรื่องนี้ นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร จะได้มีความเห็นไปยัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ให้พิจารณาส่งประเด็นดังกล่าวต่อศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะในส่วน ของ กกต. เองก็มีผู้ไปร้องขอให้ กกต.พิจารณาในประเด็นนี้แล้วเช่นเดียวกันนี้อยู่
แล้ว นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีกช่องทาง คือ ให้ สส.เข้าชื่อยื่นค าร้องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยไม่ต้องผ่าน กกต. ซึ่งขณะน้ี ก าลังรอว่าจะมี สส.เข้าช่ือมาหรือไม่ คาดว่าจะมีความชัดเจนจันทร์ที่ 1 มี.ค.นี ้
 เช่นเดียวกันกับที่ กกต. จะประชุมประเด็นนี้ในการประชุมวันพรุ่งนี้ (วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม) ด้วย โดย
คาดว่า แนวทางการด าเนินการนั้น ก็คงคล้ายกับกรณี นายเทพไท เสนพงศ์ ที่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ปม
ทุจริตเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนหน้านี้ 
 
อ้างอิง  :   https://news.ch7.com/detail/470175 
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"จุรินทร์" จ่อนัดกรรมการบริหารพรรค คุยปรับ ครม. 
เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.41 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"จุรินทร์" เตรียมนัดประชุม กก.บห. ถกปรับ รมต.พรรค ร่วมยินดี "ถาวร" และลูกพรรคที่เป็นอดีต กปปส.ได้รับ
การปล่อยตัว ชี้เลือกตั้งซ่อมชุมพรต้องรอชี้ขาดก่อน 
 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รมว.พาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ยังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ 
เบื้องต้นจะได้เตรียมหารือกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์  
เพื่อเตรียมการส าหรับนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ในเวลาที่เหมาะสมต่อไป แต่ขณะนี้ขอแสดง
ความยินดีกับนายถาวร เสนเนียม อดีต รมช.คมนาคม และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อีกหลายคนที่ได้รับการปล่อยตัว 
ขณะนี้เป็นช่วงที่คณะของพรรคมาช่วยกันรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
 เมื่อถามถึงการจัดเตรียมการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 จ.ชุมพร แทนนายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร 
พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขอให้เรื่องนี้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้หมายความ
ว่าต้องด าเนินการในทันที เพราะแม้แต่การเลือกตั้งซ่อมนครศรีฯ แทนนายเทพไท เสนพงศ์ ก็ใช้เวลาหลายเดือนก่อน
จะเข้าสู่กระบวนการจัดการเลือกตั้ง ตอนนี้เราจึงยังมีเวลาในการพิจารณาว่าจะด าเนินการอะไร อย่างไรบ้าง และ
ขอให้องค์กรที่มีหน้าที่ทางกฎหมายได้พิจารณาช้ีขาดก่อน เพราะถ้าไปเร่งท าอะไรล่วงหน้าก็ถือว่าไม่เหมาะสม และมัน
อาจจะไม่ใช่ก็ได ้
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/827972 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/827972
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'จุรินทร์' เตรียมนัดประชุมพรรคถกปรับ รมต. ชี้เลือกตั้งซ่อมชุมพร รอฟังหน่วยงานก่อน 
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 16:46 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27 ก.พ.64 - ที่อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า 
ยังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ เบื้องต้นจะได้เตรียมหารือกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการ
พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเตรียมการส าหรับนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) ในเวลาที่เหมาะสมต่อไป 
แต่ขณะนี้ขอแสดงความยินดีกับนายถาวร เสนเนียม และสมาชิกพรรคอีกหลายคนที่ได้รับการปล่อยตัว ขณะนี้เป็นช่วง
ที่คณะของพรรคมาช่วยกันรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
 เมื่อถามถึงการจัดเตรียมการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จังหวัดชุมพร เขต 1 แทนนายชุมพล จุลใส อดีตส.ส.
ชุมพร นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขอให้เรื่องนี้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้หมายความว่าต้อง
ด าเนินการในทันที เพราะแม้แต่การเลือกตั้งซ่อมนครศรีฯ แทนนายเทพไท เสนพงศ์ ก็ใช้เวลาหลายเดือนก่อนจะเข้าสู่
กระบวนการจัดการเลือกตั้ง ตอนนี้เราจึงยังมีเวลาในการพิจารณาว่าจะด าเนินการอะไร อย่างไรบ้าง และขอให้องค์กร
ที่มีหน้าที่ทางกฎหมายได้พิจารณาชี้ขาดก่อน เพราะถ้าไปเร่งท าอะไรล่วงหน้าก็ถือว่าไม่เหมาะสม และมันอาจจะไม่ใช่
ก็ได ้
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/94436 
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"จุรินทร์" เตรียมนัด กก.บห.ปชป. หารือ "ปรับครม." ขอรอความชัดเจน ก่อนเคาะ ลต.ซ่อมแทน "ชุมพล" 
สยามรัฐออนไลน์  27 กุมภาพันธ์ 2564 20:51 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 27 ก.พ.64 ที่อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) 
ว่า ยังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ เบื้องต้นจะได้เตรียมหารือกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเตรียมการส าหรับนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) ในเวลาที่
เหมาะสมต่อไป แต่ขณะนี้ขอแสดงความยินดีกับนายถาวร เสนเนียม และสมาชิกพรรคอีกหลายคนที่ได้รับการปล่อย
ตัว ขณะนี้เป็นช่วงที่คณะของพรรคมาช่วยกันรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
 เมื่อถามถึงการจัดเตรียมการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จังหวัดชุมพร เขต 1 แทนนายชุมพล จุลใส อดีตส.ส.
ชุมพร นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขอให้เรื่องนี้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้หมายความว่าต้อง
ด าเนินการในทันที เพราะแม้แต่การเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราช แทนนายเทพไท เสนพงศ์ ก็ใช้เวลาหลายเดือนก่อน
จะเข้าสู่กระบวนการจัดการเลือกตั้ง ตอนนี้เราจึงยังมีเวลาในการพิจารณาว่าจะด าเนินการอะไร อย่างไรบ้าง และ
ขอให้องค์กรที่มีหน้าที่ทางกฎหมายได้พิจารณาช้ีขาดก่อน เพราะถ้าไปเร่งท าอะไรล่วงหน้าก็ถือว่าไม่เหมาะสม และมัน
อาจจะไม่ใช่ก็ได ้
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/223569 
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‘แคน นายิกา’ อดีตไอดอลวงดัง บุกสารคาม ปลุกคนรุ่นใหม่ ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถ่ิน 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 - 14:56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นายิกา ศรีเนียน หรือแคน อดีตสมาชิกไอดอลวงดัง ได้มาพร้อมกับนายนพ 
เฉลิมชัย กุลาเลิศ ร่วมลงพื้นที่ เทศบาลต าบล ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ร่วมกับนาย ธีระวัฒน์ พรรณะ 
ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ในนามคณะก้าวหน้า 
 นายิกากล่าวว่า 2 ปีที่ผ่านมานี้ คนรุ่นใหม่ ตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น เห็นได้จากการ เลือกตั้ง ส.ส.ปี 
2562 และการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย รวมถึงการติดตามเนื้อหาอภิปรายในสภา ซึ่งคนในสังคมได้ถกเถียงพูดคุย
กันในวงกว้าง แต่การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีความส าคัญ เพราะถือเป็นฐานรากความเปลี่ยนแปลง ความสนใจ
แล้วรับรู้ กลับยังไม่มากเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะข้อจ ากัด ไม่เอื้ออ านวย ให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และนอกเขต 
รวมถึงกระแสความเคยชินที่คนรุ่นใหม่ ให้ความส าคัญน้อยเกินไป โดยจากสถิติที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยบางพื้นที่ น้อยมาก
จนน่าเป็นห่วง 
 อย่างไรก็ดี นายิกากล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทั้งประเทศให้ดีขึ้น ต้องเริ่มทุกระดับ การ
เลือกตั้งแทบจะเป็นทางเดียวที่จะเป็นหนทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง แม้ทุกวันนี้ กติกาในระดับชาติ รวมถึงการผูกขาด
ในระดับท้องถิ่น ยังเป็นอุปสรรคใหญ่ แต่เราก็ต้องเริ่มท าทุกอย่าง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แม้อาจต้องใช้เวลา หรือแม้
จะต้องผ่านการเลือกตั้งอีกหลายรอบ ส าหรับ การมาลงพื้นที่ เทศบาลต าบลขามเรียง แคน เลือกมาที่นี่ เนื่องจากเป็น
พื้นที่ ในเขต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงหวังจะมาพปปะ ขอความเห็น ค าแนะน าจาก ทั้งนักศึกษา และชุมชนรอบๆ 
มหาวิทยาลัย ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดี แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ท าให้นักศึกษา รวมตัวกันได้ไม่มาก ส าหรับ
ความรู้ ความต้องการที่ แคน นายิกา และนายธีระวัฒน์ พรรณะ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ได้รับฟังจาก นักศึกษา ก็เป็น
เรื่องพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา รวมถึงการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่นแห่งนี้ ส่วนชาวบ้าน
ชุมชน รอบมหาวิทยาลัย ก็เป็นเรื่องการพัฒนาสาธารณูปโภค น้ าสะอาด 
 ทั้งนี้ นายิกากล่าวทิ้งท้ายถึงคนทั่วไป โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ถ้าไม่ติดขัดอะไรจริงๆ ขอให้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทุกระดับ ทุกครั้ง พยายามศึกษาหาข้อมูลเลือกผู้ที่ตั้งใจท างานที่สุด แม้บางพื้นที่อาจจะไม่มีตัวเลือกที่เราถูกใจ
ทั้งหมด ก็ขอให้เลือกคนที่ใกล้เคียงจริงๆ 
 ส าหรับ แคน นายิกา ยังมีแผนที่จะเดินทางไป รณรงค์ รับฟังความต้องการของประชาชน เกี่ยวกับ
เลือกตั้งท้องถิ่น ในอีกหลายๆ พื้นที่ จนถึงวันเลือกต้ัง 28 มีนาคม 2564 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2599666 
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'แคน นายิกา' ลุย มหาสารคาม ปลุกคนรุ่นใหม่ เลือกตั้งท้องถิ่น 
Feb 27, 2021( Last update Feb 27, 2021 17:04 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
'แคน' นายิกา ศรีเนียน อดีตไอดอลศิลปินวัยรุ่น ปัจจุบัน ผันตัวมาท างานการเมือง โดยเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล
นอกจากจะมีบทบาทในรัฐสภา ฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการและท างานมวลชนพื้นที่ กทม เขต 14 บึงกุ่ม - 
คันนายาว 
 ล่าสุด วันที่ 27 ก.พ. 2564 แคน นายิกาและนายแพทย์ เฉลิมชัย กุลาเลิศ ได้ลงพ้ืนที่เทศบาลต าบล ขาม
เรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามร่วมกับทีมงานของงธีระวัฒน์ พรรณะ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีขามเรียงของคณะ
ก้าวหน้า 
 แคน นายิกาเปิดเผยว่า การมาครั้งนี้นอกจากมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองด้านนโยบาย เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว ยังมาร่วมรณรงค์ให้คนตื่นตัวเรื่องการเลือกท้องถิ่น โดยเฉพาะระดับเทศบาล ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 
2564 ที่จะถึงนี ้
 แคน มองวา่ ปัจจุบันการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว 
รุ่นใหม่ ซึ่งถ้าย้อนไปหลายปีก่อน คนในวัย 15-25 ปี จะมีส่วนร่วม ความสนใจการเมืองน้อยมากจนถึงไม่มีเลยก็ว่าได ้
แต่การที่โลกยุคใหม่ การเข้าถึงข่าวสารง่ายขึ้น การเมืองจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน 
 "คนรุ่นใหม่เริ่มรู้สึกไร้ความหวังกับอนาคตตัวเองหากบ้านเมืองยังคงวนเวียนอยู่ในวงจรแบบนี้แม้แต่การ
อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา คนที่ติดตามก็น่าจะมีค าตอบกันอยู่แล้ว" แคนกล่าว 
 แคน นายิกา เชื่อว่าช่องทางการเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาส ก็คือการเลือกตั้ง แม้จะอยู่ภายใต้กติกาที่ไม่
สอดคล้องกับเสียงประชาชนหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังมีความผูกขาด 
 "แต่ทุกคนก็ต้องท าให้ดีที่สุด นับตั้งแต่บัดนี้ แม้การเปลี่ยนแปลงอาจต้องใช้เวลาหรือการเลือกตั้งอีก
หลายรอบ" แคนกล่าว 
 ส าหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ แคน นายิกาและธีระวัฒน์ พรรณะ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีขามเรียง ได้มีวง
เสวนากับ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยน รับฟังความต้องการของ นักศึกษา ซึ่งข้อสรุปที่ได้คือ 
ต้องการสถานศึกษาที่ปลอดภัย และการผลักดันด้านวัฒนธรรม ที่ชัดเจน 
 แคน นายิกา ทิ้งท้ายว่า จากวันนี้จนถึงวันเลือกตั้ง จะหาโอกาส ไปร่วมรณรงค์ในอีกหลายพื้นที่โดยหวัง
ว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงเล็กๆ ที่ช่วยผลักดันความเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคม 
 
อ้างอิง  :  https://voicetv.co.th/read/jZLZR_1wh 

https://voicetv.co.th/read/jZLZR_1wh
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‘สุทิน’ ดักคอ ส.ว.โหวตคว่ า รธน.วาระ 3 ชี้หากศาล รธน.ตีความแก้ไม่ได้ต้องนับหนึ่งใหม่ 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 - 17:02 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘สุทิน’ ดักคอ ส.ว.โหวตคว่ า รธน.วาระ 3 ชี้หากศาล รธน.ตีความแก้ไม่ได้ต้องนับหนึ่งใหม่ 
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผ่านวาระ 2 ไป
แล้วว่า แม้จะผ่านวาระ 2 ไปแล้วแต่ตนก็ยังกังวลมากขึ้น เพราะหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมขัด
หรือแย้งรัฐธรรมนูญ เท่ากับจบเลย ต้องมานับหนึ่งกันใหม่ แม้ศาลจะวินิจฉัยว่าไม่ขัด เดินหน้าแก้ไขต่อไปได้ ตนก็ยัง
กังวลโดยเฉพาะท่าทีของ ส.ว.ในการพิจารณาวาระ 2 ที่ดูเหมือนมีอะไรซ่อนเร้น และอาจจะมาล้มในวาระ 3 เพราะ
ต้องใช้เสียง ส.ว.ถึง 1 ใน 3 คือ 84 เสียง ทั้งนี้ ในส่วนของ ส.ส.พยายามปรับแก้ให้เต็มที่แล้วทั้งในวาระ 1 และ 2 แต่ก็
ยังมีสัญญาณบ่งบอกว่า ส.ว.อาจมีวาระพิเศษซ่อนอยู่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2599888 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2599888
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"สุทิน" หวั่นต้องนับหนึ่งใหม่แก้ รธน. หากศาล รธน. วินิจฉัยแก้ไม่ได้ ชี้สว.จ้องล้มวาระ 3 
สยามรัฐออนไลน์  27 กุมภาพันธ์ 2564 19:31 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 27 ก.พ.64 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผ่านวาระ 2 ไปแล้วว่า แม้จะ
ผ่านวาระ 2 ไปแล้วแต่ตนก็ยังกังวลมากขึ้น เพราะหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมขัดหรือแย้ง
รัฐธรรมนูญ เท่ากับจบเลย ต้องมานับหนึ่งกันใหม่ แม้ศาลจะวินิจฉัยว่าไม่ขัด เดินหน้าแก้ไขต่อไปได้ ตนก็ยังกังวล 
 โดยเฉพาะท่าทีของ ส.ว.ในการพิจารณาวาระ 2 ที่ดูเหมือนมีอะไรซ่อนเร้น และอาจจะมาล้มในวาระ 3 
เพราะต้องใช้เสียง ส.ว.ถึง 1 ใน 3 คือ 84 เสียง ทั้งนี้ ในส่วนของ ส.ส.พยายามปรับแก้ให้เต็มที่แล้วทั้งในวาระ 1 และ 
2 แต่ก็ยังมีสัญญาณบ่งบอกว่า ส.ว.อาจมีวาระพิเศษซ่อนอยู ่
 
อ้างอิง  : https://siamrath.co.th/n/223561 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/223561
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"นิพนธ์" มั่นใจคว้าเก้าอี้ ส.ส.นครศรีฯ เขต 3 
เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองหัวหน้า ปชป. มั่นใจชนะเลือกตั้ง ส.ส.เมืองคอน หลังลงพื้นที่พบชาวบ้าน ยังเชื่อมั่นต่อพรรคและผลงาน
ประกันรายได้ ยาง-ปาล์มท าได้จริง 
 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงบรรยากาศการหาเสียง
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ ส่งนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ หมายเลข 3 ลงเลือกตั้ง
ซ่อมแทนนายเทพไท เสนพงศ์ ว่า ขณะนี้เหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ปกติเรียบร้อยดี โดยวันนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
หัวหน้าพรรคฯ พร้อมด้วยแกนน า เช่น นายถาวร เสนเนียม นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข คุณหญิงกัลยา 
โสภณพนิช รมช.ศึกษาฯ รวมถึงกลุ่มเครือข่ายสาขาพรรค สมาชิกพรรค ร่วมกันลงพื้นที่ท าให้การหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัครและทีมงานเป็นไปอย่างคึกคักและมั่นใจว่านายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ หมายเลข 3 จะสามารถคว้าชัยชนะได้
แน่นอน ทั้งนี้เพราะการท างานของรัฐมนตรีในกระทรวงที่พรรคประชาธิปัตย์ท างานเข้าตา โดยเฉพาะนโยบายประกัน
รายได้เกษตรกรในพืช 5 ชนิด ทั้ง ข้าว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของกระทรวงพาณิชย์ 
โดยพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน และยางพาราสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่เฉลี่ยกว่า 
30,000-40,000 บาทต่อครอบครัว 
 นายนิพนธ์ กล่าวว่าจากการลงพื้นที่แสดงให้เห็นถึงพลังที่เข้มแข็งกลมเกลียวกันของทุกคนของพรรค
ประชาธิปัตย์ ที่ต่างร่วมมือกันท าเพื่อพรรค เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ เป็น
สถาบันการเมืองหลักของประเทศไทย และผู้สมัครของพรรคก็เป็นคนรุ่นใหม่ มีความรู้ความเข้าใจพื้นที่ของจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นอย่างดี มีประสบการณ์การท างาน จึงเชื่อมั่นว่าจะท าให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเลือก
ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ท าหน้าที่ ส.ส.ต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/827969 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/827969
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นิพนธ์ รองหัวหน้า ปชป. มั่นใจชนะเลือกตั้งนครศรีฯ ชี้ปชช.เชื่อมั่นพรรค-ผลงานประกันรายได้ท าได้จริง 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 - 18:23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิพนธ์ รองหัวหน้า ปชป. มั่นใจชนะเลือกตั้งนครศรีฯ ชี้ปชช.เชื่อมั่นพรรค-ผลงานประกันรายได้ ยาง ปาล์ม ข้าว 
ท าได้จริง 
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผย ถึงบรรยากาศการ
เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ส่งผู้สมัครคือ นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ หมายเลข 3 
แทนนายเทพไท เสนพงศ์ ว่า ขณะนี้เหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ได้ด าเนินไปอย่างปกติเรียบร้อยดี ของในส่วนพรรค
ประชาธิปัตย์เองวันนี้ มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคฯ พร้อมด้วยแกนน าคนส าคัญ ได้แก่ นายถาวร เสน
เนียม, นายสาธิต ปิตุเตชะ, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, นายนราพัฒน์ แก้วทอง รวมถึงทุกกลุ่มเครือข่ายสาขาพรรค 
สมาชิกพรรค กลุ่มชมรม ต่างๆ ได้มาร่วมกันลงพื้นที่จึงท าให้บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและทีมงาน
ต่างๆ เป็นไปอย่างคึกคักและมั่นใจอย่างมาก โดยยังเช่ือมั่นว่า ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์คือนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ 
หมายเลข 3 นั้นจะสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างแน่นอน 
 ทั้งนี้ ประการส าคัญมาจากการท างานในบทบาทของของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่คนของพรรค
ประชาธิปัตย์ได้ไปท าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายประกันรายได้เกษตรกรในพืช 5 ชนิด ทั้ง ข้าว ปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของกระทรวงพาณิชย์ โดยพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน 
และยางพาราได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เฉลี่ยกว่า 30,000 – 40,000 บาทต่อครอบครัว 
รวมถึงนโยบายเพื่อการดูแลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวันที่มีการติดตามควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน 
 นอกจากนี้ ในส่วนของการลงพื้นที่แสดงให้เห็นถึงพลังที่เข้มแข็งกลมเกลียวกันของทุกกลุ่มทุกคนของ
พรรคประชาธิปัตย์ ที่ทุกคนต่างร่วมมือกันท าเพื่อพรรค เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง อีกทั้ง ได้แสดงถึงความผูกพันของ
ระบบพรรคการเมืองกับการเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เองได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นสถาบันการเมืองหลักของประเทศไทย อีกทั้งในส่วนของผู้สมัครนั้นถือเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างดีมีความมุ่งมั่นในการท างานบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์การท างาน จึงเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นส่วนช่วยส าคัญที่จะท าให้พี่น้องประชาชนให้
ความไว้วางใจให้ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2600003 
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'รองหัวหน้า ปชป.'  มั่นใจชนะเลือกตั้งซ่อมนครศรีฯ 
27 กุมภาพันธ์ 2564 184 
 
 
 
 
 
 
 
 
'นิพนธ์' เชื่อมั่นผลงานและนโยบายประกันรายได้ ยาง  ปาล์ม ข้าว ไปสู่การปฎิบัติได้จริง ท า 'ปชป.' ชนะเลือกตั้ง
ซ่อมนครศรีฯ   
 27 ก.พ. 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง บรรยากาศการเลือกตั้ง
ซ่อมส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ส่งผู้สมัครคือ นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ หมายเลข 3 แทนนาย
เทพไท เสนพงศ์ ว่า ขณะนี้เหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ได้ด าเนินไปอย่างปกติเรียบร้อยดี ของในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เอง
วันนี้ก็มีท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคฯ พร้อมด้วยแกนน าคนส าคัญ ได้แก่ ท่านถาวร เสนเนียม ,ท่านสาธิต 
ปิตุเตชะ,คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช,ท่านนราพัฒน์ แก้วทอง 
 รวมถึงทุกกลุ่มเครือข่ายสาขาพรรค สมาชิกพรรค กลุ่มชมรม ต่างๆได้มาร่วมกั นลงพื้นที่จึงท าให้
บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและทีมงานต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักและมั่นใจอย่างมาก โดยยังเชื่อมั่นว่า 
ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์คือนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ หมายเลข 3 นั้นจะสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ 
ประการส าคัญมาจากการท างานในบทบาทของของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่คนของพรรคประชาธิปัตย์ได้ไปท าหน้าที่ 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายประกันรายได้เกษตรกรในพืช 5 ชนิด ทั้ง ข้าว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของกระทรวงพาณิชย์ โดยพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน และยางพารา
ได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เฉลี่ยกว่า 30,000 - 40,000 บาทต่อครอบครัว รวมถึงนโยบายเพื่อ
การดูแลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวันที่มีการติดตามควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่
พี่น้องประชาชน 
 นอกจากนี้ ในส่วนของการลงพื้นที่แสดงให้เห็นถึงพลังที่เข้มแข็งกลมเกลียวกันของทุกกลุ่มทุกคนของ
พรรคประชาธิปัตย์ ที่ทุกคนต่างร่วมมือกันท าเพื่อพรรค เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง อีกทั้งได้แสดงถึงความผูกพันของ
ระบบพรรคการเมืองกับการเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เองได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นสถาบันการเมืองหลักของประเทศไทย อีกทั้งในส่วนของผู้สมัครนั้นถือเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างดีมีความมุ่งมั่นในการท างานบทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์การท างาน จึงเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะเป็นส่วนช่วยส าคัญที่จะท าให้พี่น้องประชาชนให้
ความไว้วางใจให้ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924859 
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'ก้าวไกล' บุกเชียงราย ขอโทษปม ส.ส.งูเห่า ลั่นจากนี้ไปจะรับผู้สมัครมีจุดยืนเดียวกัน 
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 18:13 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27 ก.พ.64 - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล, น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค
ฝ่ายนโยบายฯ, นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค พร้อมด้วย นายธีรัจชัย พันธุมาศ , นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล, 
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ และนายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ลงพื้นที่พบประชาชน
ในพื้นที่ อ.แม่สาย เขต 6 จ.เชียงราย และ อ.เมือง เขต 1 จ.เชียงราย ในโครงการก้าวไกล ก้าวไปตวยกั๋น 
 พร้อมกล่าวขอโทษประชาชนจากกรณีที่ น.พ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย เขต 1 และ นายพีรเดช 
ค าสมุทร ส.ส.เชียงราย เขต 6 โหวต ไว้วางใจให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล และมีการสื่อสารหลังลงมติดังกล่าวต่อสาธารณะ โดยมีเนื้อหาหลาย
ประการพาดพิงและท าให้พรรคก้าวไกลเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมและขาดประชุมพรรค
ต่อเนื่องหลายครั้งหลายวาระ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นการกระท าที่ร้ายแรง ขัดต่ออุดมการณ์พรรคที่ให้ไว้ต่อ
ประชาชน 
 นายพิธา กล่าวว่า ในวันนี้ตนและทีม ส.ส.พรรคก้าวไกล มาลงพื้นที่ อ.แม่สาย และ อ.เมือง จ.เชียงราย 
ซึ่งเป็นพื้นที่ของพรรคก้าวไกล โดยต้องขออภัยต่อ 23,000 กว่าคะแนนที่ชาวแม่สาย และ อ.เมืองเชียงราย ให้ความ
ไว้วางใจต่อพรรคก้าวไกล แต่ ส.ส.ของพรรคที่ดูแลทั้งสองพื้นที่ดังกล่าว โหวตสวนความรู้สึกของประชาชนในการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา สร้างความไม่สบายใจต่อพี่น้องประชาชน ตนจึงต้องการมาลงพื้นที่เพื่อขอโทษพี่น้อง
ประชาชน พร้อมให้ นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วน จ.เชียงราย พรรคก้าวไกล ร่วมกับ
ทีมงานพรรครักษาพื้นที่และรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน อ.แม่สาย และ อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อน าไปสะท้อนใน
สภาผู้แทนราษฎร 
 นายพิธา กล่าวต่อไปว่า จากกรณีที่เกิดขึ้นสะท้อนค าพูดที่ว่า ศัตรูที่อยู่ต่อหน้า ยังน่ากลัวน้อยกว่ามิตร
จอมปลอมที่อยู่ด้วยกัน เรื่องนี้เป็นสิ่งส าคัญที่พรรคก้าวไกล จะต้องเร่งเดินหน้า แก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวแม่สาย 
เชียงราย เราจะคัดกรองผู้สมัครที่เก่งกว่า เจ๋งกว่า โดนกว่า เพื่อมาเติมนโยบายใหม่ๆ ให้กับชาวแม่สายอย่างตรงจุด 
เพื่อเป็นการยืนยันว่าพี่น้องชาวแม่สาย ส าคัญกับพรรคก้าวไกลเสมอ เราจึงเลือกมาลงพื้นที่เป็นที่แรกหลังปิดสมัย
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

19 

 

 
 
 
 มันเป็นการต่อสู้ระหว่างระบบกับระบบ คือระบบอ านาจเก่าและทุนนิยม ซึ่งในการคัดกรอง ส.ส.ของ
พรรคในครั้งแรก ต้องยอมรับว่าน้อยเกินไป จากนี้จะต้องมีการทดสอบความรู้ความสามารถ รวมถึงทดสอบอุดมการณ์
ของ ส.ส.ทั้งเจตนารมณ์ในการปฏิรูปกองทัพ การทลายทุนผูกขาด หรือเรื่องอื่นๆ เพื่อที่เราจะได้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
อย่างเข้มข้น เพราะฉะนั้น 23,000 กว่าคะแนนที่พี่น้องชาวแม่สายและชาวเชียงรายให้ต่อพรรคก้าวไกล จะไม่สูญเปล่า
แน่นอน 
 เราอาจจะผิดพลาดการคัดเลือกผู้สมัครเพียงระยะสั้น แต่ในระยะยาว เราจะเริ่มต้นในการคัดว่าที่ผู้สมัคร
ของ ส.ส.เขต 6 เชียงราย เป็นที่แรกๆ ในการสรรหาผู้สมัคร เพื่อความเข้มข้น เข้มแข็ง ได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ สามารถสานต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตย ไปพร้อมกับการช่วยผลักดันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เชียงราย
ไม่ว่าปัญหายาสูบ กาแฟ สับปะรด รวมไปถึงปัญหาที่ดินและปัญหาชาติพันธุ์ เราจะร่วมกันเปลี่ยนแม่สาย เปลี่ยน
เชียงราย เปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกัน 
 “ผมจะไม่คิดถึงเรื่องในอดีตที่มันแก้ไขไม่ได้ ผมคิดถึงปัจจุบันมากกว่า ผมคิดถึงกฎหมายสมรสเท่าเทียม 
พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ในวันที่ปลดล็อก และเราได้เป็นรัฐบาลเพื่อเดินหน้าในการจัดการปัญหาที่ถับถมและกดทับต่อ
สังคมของประเทศนี้ เราจะร่วมสร้างสังคมประชาธิปไตยให้เข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชน“ นายพิธา กล่าว 
 ด้าน นายชัยธวัช กล่าวว่า นอกจากพวกเรามาเพื่อขอโทษชาวเชียงรายแล้ว พวกเรายังมาเพื่อรับสมัคร
สมาชิกพรรคก้าวไกล เพื่อที่เราจะท าให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคของประชาชนจริงๆ ต้องย้ าว่า ระบบกลไกของพรรค
เป็นเรื่องส าคัญ หากกลไกพรรคแข็งแรง ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์งูเห่าขึ้นอีก สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าระบบอ านาจ
เก่า ทุนนิยมยังคงมีอยู่ในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นออกมาเป็นการขายอุดมการณ์ประชาธิปไตย เพื่อรับใช้เผด็จการ ใน
ตอนตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นนั้น พวกเราต้องการให้ประชาชนมีส่วนในการเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน ท างานร่วมกัน
ระหว่างใน ส.ส.ในรัฐสภา และประชาชนนอกสภา เพื่อสร้างรากฐานประชาธิปไตยให้แข็งแรง รวมไปถึงการหาตัวแทน
พรรคประจ าจังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเลือกต้ังในอนาคต 
 “ความฝันของเรา คือเราต้องการสร้างพรรคที่ยึดโยงกับประชาชนและใช้ฐานล่างเป็นฐานหลักในการ
สนับสนุนพรรค แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นเรายอมรับว่ายังต้องใช้เวลา" นายชัยธวัช กล่าว 
 ขณะที่ นายกัญจน์พงศ์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วน จ.เชียงราย ต่อกรณีที่
เกิดขึ้นนั้น ตนขอเป็นตัวแทน ส.ส. ในการรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน รวมไปถึงรักษาพื้นที่ แม้เราจะไม่มี ส.ส.เขต
แล้ว ปัญหาของพี่น้องประชาชนจะต้องถูกน าไปผลักดันในสภาผู้แทนราษฎรเหมือนเดิม โดยตนจะรับเป็นผู้ด าเนินการ
ต่อไป 
 ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการพบประชาชนของพรรคก้าวไกล มีพี่น้องประชาชน อ.แม่สาย 
เเละ อ.เมือง จ.เชียงราย ให้การต้อนรับอย่างหนาเเน่น และเป็นกันเอง โดยมีบางส่วนมาดักรอเพื่อขอถ่ายภาพกับ
หัวหน้าพรรคก้าวไกลและคณะ โดยหลังจากนี้พรรคก้าวไกล มีก าหนดการไปพบประชาชนใน  จ.ล าพูน และ จ.
เชียงใหม่ ด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/94440 
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พิธา-เจี๊ยบ น าก้าวไกล ลุยเชียงราย เฟ้นผู้แทน 2 ส.ส.งูเห่า 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 - 22:51 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธา-เจี๊ยบ น าก้าวไกล ลุยเชียงราย เฟ้นผู้แทน 2 ส.ส.งูเห่า 
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และนางอมรรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ
เจี๊ยบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล น าคณะเดินไปจัดกิจกรรมที่ จ.เชียงราย ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขต
เลือกตั้งที่ 6 ซึ่งเป็นเขตที่มีนายแพทย์เอกภพ เพียรพิเศษ หรือหมอเอก และนายพีรเดช ค าสมุทร ส.ส.เชียงราย เป็น 
ส.ส.ของพรรคตามล าดับแต่ได้สวนมติพรรคด้วยการไว้วางใจรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาลในการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจใน
สภา ผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้าทั้งคู่ได้พร้อมทีมงานใช้รถแห่ไปตามถนนและพบปะกับสมาชิก
ของพรรคก้าวไกลในพื้นที่ อ.แม่สาย และช่วงบ่ายไปจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันที่เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง
เชียงราย โดยมีเนื้อหาการปราศรัยคือการขอโทษที่ ส.ส.เชียงราย ทั้ง 2 คนไม่ได้ลงมติตามแนวทางของพรรคและถือ
โอกาสหาเสียงรวมทั้งพาดพิงไปถึงฝ่ายรัฐบาลไปพร้อมๆ กัน 
 นายพิธา กล่าวว่า ส าหรับกรณี ส.ส.ทั้ง 2 คนนั้นก็ได้ก าหนดมาตรการให้แล้วดดยระยะสั้นมี 10 ข้อ โดมี
สาระส าคัญ เช่น ไม่สามารถใช้ชื่อพรรคในการท างานได้ ฯลฯ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดแล้วว่าพรรคไม่สนับสนุนพฤติกรรม
เช่นนี้ และเขาก็ไม่ชัดเจนกับพรรคๆ ก็ไม่ชัดเจนกับเขา ดังนั้นคงจะไม่ส่งให้ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งหน้าอีก และในการ
ลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อแสวงหาาที่ผู้สมัครคนใหม่ ส่วนการที่ในพื้นที่จะมี ส.ส.หายไปบ้างนั้นยืนยันว่าพรรคยังคงลงพื้นที่
โดยจะแก้ไขปัญหาและดูแลประชาชนแทนต่อไป ส่วนในระยะยาวตั้งแต่เดือน มี.ค.เป็นต้นไปพรรคจะเปิดรับสมัครว่าที่
ผู้สมัคร ส.ส.ทั่วประเทศโดยล าดับต้นๆ คือ เขต 1 และเขต 6 จ.เชียงราย แน่นอน 
 โดยผู้ที่จะสมัครใหม่ต้องมีความพร้อม ความรู้ ความสามารถ มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบใหม่ 
ประชาธิปไตยเต็มใบ และต้องพิสูจน์ตัวเองผ่านข้อเขียน สัมภาษณ์ และเข้าหลักสุตรทางการเมืองของพรรค ฝึกการ
อภิปราย โต้วาที และคิดอย่างไรกับเรื่องต่างๆ จากนั้นจะมี ส.ส.พี่เลี้ยงดูแลในการลงพื้นที่จริงก่อนจะให้พบปะกับ
ประชาชน การท าเช่นนี้ก็เพื่อให้รู้ว่าทนกับการยั่วยุได้มากน้อยเพียงใด ส่วน ส.ส.คนเดิมนั้นในฐานะหัวหน้าพรรคตน
เคยรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าลงมาแต่เมื่อคิดว่าเป็นเรื่องทางการเมืองตนก็ขีดเส้นเอาไว้ที่สภาผู้แทนราษฎร แม้จะผิดหวังแต่ก็
เน้นเรื่องการท าการเมืองระยะยาวและจะใช้ความรับผิดชอบแทนการตอบโต้ดีกว่า 
 นางอมรรัตน์ กล่าวว่า พรรคก้าวไกลต้องขอโทษที่ท าให้ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 เขต ไม่สบายใจในการ
โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา ดังนั้นจึงจัดให้นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค ชาว
เชียงราย เข้ามาช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่แทนแล้ว 
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 นายกัญจน์พงศ์ กล่าวว่า ตนจะท างานแทน ส.ส.เขตต่อไปซึ่งจะได้มีการประชาสัมพันธ์เพจและช่อง
ทางการติดต่อใหม่ ต่อไปนี้จะมีขั้นตอนรับสมัครสมาชิกและตัวแทนเขตเพื่อรองรับการเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ในอีก 2 ปี
ข้างหน้าต่อไป 
 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ใน อ.แม่สาย นายพิธา และ นางอมรรัตน์ได้เข้าพบปะสมาชิกพรรคที่ร้านกาแฟ 
16oz ห้างหงส์ฟ้าพลาซ่า แม่สาย ส่วน อ.เมืองเชียงราย ได้ขึ้นรถแห่ในลักษณะเดียวกันไปตามถนน และพบปะสมาชิก
ห้องประชุม โรงแรมไดมอนต์ปาร์คอินรีสอร์ท ถนนสันคอกช้าง ก่อนจะเดินทางไปยัง จ.เชียงใหม่ ในวันเดียวกันนี้ต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2600252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2600252


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

22 

 

 
 
"สามมิตร" ส่ง "สรวุฒิ-บุญยิ่ง" ชิง รมต. ฝั่ง "ส.ส.ใต้" หวั่นชวดเก้าอี้ "พรรคร่วม" ขอยึดโควตาเดิม 
สยามรัฐออนไลน์  27 กุมภาพันธ์ 2564 22:00 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส าหรับความเคลื่อนไหวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 2/3 หลังเก้าอี้ว่างลง 3 ต าแหน่ง โดยใน
ฝั่งของพรรคพลังประชารัฐจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 2 มี.ค.64 ซึ่งจะมีการเสนอรายชื่อคนที่
จะมาเป็นรัฐมนตรีให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพิจารณา ก่อนน าชื่อส่ง
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหม ตัดสินใจ 
 ขณะที่โผครม. มีความเคลื่อนไหวของ “กลุ่ม 3 ช.” มากสุดโดยเฉพาะในการขึ้นต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
และการสลับเก้าอี้ และหากมีการขยับโอกาสที่ต าแหน่งรมช.ว่างลง โดยนอกเหนือแคนดิเดตจากที่เป็ นข่าวนายวิรัช 
รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ เสนอชื่อนายชัยุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองเลขาธิการพรรค ส่วน ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ผลักดันนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่ม
สามมิตรได้เสนอชื่อมาเช่นกัน โดยเสนอมา 2 รายชื่อนายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ ส.ส.ชลบุรี และนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 
ส.ส.ราชบุรี 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ส.ส.ภาคใต้ของพรรค แม้มีข่าวว่า 13 ส.ส.ภาคใต้อยากได้โควตา 1 เก้าอี้ ใน
การปรับครม.ครั้งนี้ แต่มีจุดอ่อน ตรง 13 ส.ส.ไม่ได้มีความเป็นเอกภาพ ไม่ได้มีความแนบแน่นกัน ต่างคนต่างเสนอ
ตัวเอง อีกทั้ง ส.ส.ภาคใต้แต่ละคนมีมุ้งในพรรคที่ชัดเจนอยู่แล้ว จึงเสียเปรียบกลุ่มอื่นๆ โอกาสที่จะได้รับการจัดสรร
โควตาจึงมีน้อย 
ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ที่ขณะนี้ยังสงวนท่าทีการปรับครม.หลังมีเรื่อง
ของกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนโควตาและการสลับเก้าอี้ที่นายกฯยอมรับว่าก าลังคิดเรื่องการสลับเก้าอี้ โดยเรื่องของ
สัดส่วนรัฐมนตรีกับจ านวนส.ส.ที่ปัจจุบันแต่ละพรรคมีการปรับเปลี่ยน แต่ขณะที่ทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรค
ประชาธิปัตย์ ยังขอยึดสัดส่วนโควตาเดิมคือ 7 ต่อ 1 
 ทั้งนี้ปัจจุบันเสียงพรรคร่วมรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐ มี ส.ส.121 คน พรรคประชาธิปัตย์ มี 51 ส.ส.
แต่ขณะนี้จากคดี กปปส.นายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร และนายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ถูกตัดสิทธิ์ ส่วน
กรณีของนายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา ยังรอความชัดเจน ขณะที่พรรคภูมิใจไทยมี 61 เสียง ยังไม่นับรวม 4 ส.ส.
พรรคก้าวไกลที่ไม่สามารถย้ายมาได้ในตอนนี ้
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/223588 
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ฝุ่นตลบ! ‘สามมิตร’ ส่ง ‘สรวุฒิ-บุญยิ่ง’ ชิงด า รมต. ‘กลุ่ม 3 ช.’ ส่ง ‘ชัยวุฒ-ิไผ่ ลิกค์’ ลงแข่ง 
วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 07.01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“2 กลุ่ม พปชร.” วิ่งกันฝุ่นตลบ “สรวุฒิ-บุญยิ่ง” ชื่อโผล่ชิงด ารมต.สัดส่วน “กลุ่มสามมิตร” ส่วน “กลุ่ม 3 ช.” 
ส่ง “ชัยวุฒิ-ไผ่ ลิกค์” แข่ง ขณะพรรคร่วมรัฐบาล “ภูมิใจไทย” สงวนท่าที “ประชาธิปัตย์” ขอยึดสัดส่วนโควตา 
7 ต่อ 1 
 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) “ประยุทธ์ 2/3” 
หลังเก้าอี้ว่างลง 3 ต าแหน่ง ว่า ในส่วยนของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค (กก.บห.) ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่จะมีการเสนอรายชื่อให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พิจารณา ก่อนน าชื่อส่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว. 
กลาโหม ตัดสินใจ 
 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในพรรค พปชร. มีความเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคัก โดยที่ทั้ง “กลุ่มสามมิตร” และ 
“กลุ่ม 3 ช.” พยายามวิ่งผลักดันคนในกลุ่มของตัวเอง ล่าสุด “กลุ่มสามมิตร” ได้ผลักดันนายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ ส.ส.
ชลบุรี และนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี ให้พรรคพิจารณาในการประชุม กก.บห. ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 
 ขณะที่ “กลุ่ม 3 ช.” ก็พยายามผลักดันนายชัยุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ และนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.
ก าแพงเพชร เสนอให้ที่ประชุม กก.บห.ได้พิจารณาเช่นกัน   
 ส่วน “ส.ส.ภาคใต้” ของพรรค ที่มี ส.ส.อยู่ 13 คน ก็ต้องการโควตารัฐมนตรีเช่นกัน แต่อาจจะยาก 
เนื่องจาก 13 ส.ส.ในภาคใต้ยังขาดเอกภาพ ต่างคนต่างเสนอตัวเองขึ้นมาเป็น จึงอาจท าให้เสียเปรียบกลุ่มอื่นๆ   
ทั้งนี้ ทั้ง 2 กลุ่ม คือ “กลุ่มสามมิตร” และ “กลุ่ม 3 ช.” จะมีการเสนอรายชื่อคนในกลุ่มตัวเอง ให้ พล.อ.ประวิตร 
พิจารณา ก่อนน ารายชื่อส่ง พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจต่อไป 
 ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง “พรรคภูมิใจไทย” (ภท.) และ “พรรคประชาธิปัตย์” (ปชป.) ยังคงสงวนท่าที
อยู่ โดยก าลังรอการส่งสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีในการปรับ ครม.ครั้งนี้ โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่มองว่าน่าจะได้
เพิ่มมาอีก 1 ต าแหน่ง เนื่องจากพรรคมีจ านวน ส.ส. เพิ่มมากขึ้นเป็น 61 เสียง ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ ยังอยู่ที่ 51 
เสียง ดังนั้นน่าจะน าสัดส่วน 1 ต าแหน่งที่ว่างลงของพรรคประชาธิปัตย์ จากนายถาวร เสนเนียม มาให้ภูมิใจไทยได้ 
ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังคงยืนยันให้ยึดโควตาเดิมที่ตกลงกันไว้ต้ังแต่ร่วมรัฐบาลในครั้งแรกคือ 7 ต่อ 1 
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 อย่างไรก็ตาม หากดูจ านวนเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว ปรากฏว่า พรรคพลังประชารัฐ  มี ส.ส.121 
คน พรรคประชาธิปัตย ์มี 51 คน แต่จากคดี กปปส.ท าให้นายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร และนายอิสระ สมชัย ส.ส.
บัญชีรายชื่อ ถูกตัดสิทธิ์ ส่วนกรณีของนายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา ยังรอความชัดเจน ขณะที่พรรคภูมิใจไทยมี 61 
เสียง ยังไม่นับรวม 4 ส.ส.พรรคก้าวไกล 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/555747 
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‘บิ๊กป้อม’ นัด พปชร. สยบศึกชิง รมต. 
28 ก.พ. 2564  08:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
พท. คาดปรับ ครม.  ไม่เกิน 3 เดือนพัง 
 ‘บิ๊กป้อม’ ลุยเอง นัดพปชร. เคลียร์ปัญหาภายใน 2 มี.ค. สลายกลุ่มก๊วนก่อนถก ปรับครม.กับพรรค
รัฐบาล ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ลงตัว ยังยึดโควตาเดิม ‘สุทิน’ เตือน ‘บิ๊กตู่’ ระวังกล้วยจุกปาก เชื่อหลังปรับไม่เกิน 3 
เดือน รัฐบาลพัง ยุนายกฯชิงลาออก เพื่อไทยหวั่นส.ว.ล้มแก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3 ‘นิกร’ กังวลมีด่านหินจากค าวินิจฉัย
ศาลรธน. ‘จุรินทร์’ น าทัพใหญ่หาเสียงซ่อมส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช มั่นใจชนะเลือกต้ัง 
 
‘บิ๊กป้อม’นัดเคลียร์ศึกในพปชร. 
 หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เตรียมปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เนื่องจากนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีตรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต 
รมว.ศึกษาธิการ และนายถาวร เสนเนียม อดีตรมช.คมนาคม ถูกศาลอาญาชั้นต้นตัดสินจ าคุกในคดีคณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (กปปส.) เนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองปี 2556-2557 มีผลให้หลุดจากต าแหน่งทันที เพราะขาดคุณสมบัติ
ตามรัฐธรรมนูญ 
 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. รายงานข่าวจากแกนน าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)เปิดเผย ว่า ในวันที่ 2 มี.ค. เวลา 
16.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค พลังประชารัฐ เรียกประชุมกรรมการบริหาร
พรรค (กก.บห.) เพื่อหารือถึงการปรับครม. หลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ ส่งสัญญาณให้พรรคพลังประชารัฐคุยกับแกนน า
พรรคร่วมรัฐบาล ในเรื่องดังกล่าว เพื่อส่งชื่อบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีให้กับนายกฯพิจารณา หากจะมีการ
ปรับเปลี่ยน นอกเหนือจาก 3 ต าแหน่งที่ว่างลงในตอนนี้ 
 ที่ส าคัญในการประชุมกก.บห.พรรคพลังประชารัฐจะถือโอกาสเคลียร์และท าความเข้าใจปัญหาความ
ขัดแย้งภายในต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เพื่อให้พรรคมีความเป็นเอกภาพ เพราะพล.อ.ประวิตร  ไม่ต้องการให้มีการ
แบ่งกลุ่มก๊วนหรือมีการต่อรองในเรื่องการปรับครม.อย่างที่มีข่าวออกมารายวัน โดยจะต้องเคลียร์ปัญหาภายในพรรค
ให้เรียบร้อยก่อนที่จะนัดคุยกับแกนน าพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องการปรับครม.ต่อไป 
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3 มิตรเล็งส่ง‘สรวุฒิ-บุญยิ่ง’ชิงรมต. 
 ส าหรับกลุ่มต่างๆในพรรคพลังประชารัฐ ยังเคลื่อนไหวต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม 3 ช. เพื่อขยับขึ้น
ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการและสลับเก้าอี้รัฐมนตรี ส่วนต าแหน่งรมช.ที่ว่างลง กลุ่มนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชา
รัฐ เสนอชื่อนายชัยุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองเลขาธิการพรรค ส่วน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.
เกษตรและสหกรณ์ ผลักดัน นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร รับต าแหน่ง 
 ขณะที่กลุ่มสามมิตร เตรียมเสนอชื่อนายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ ส.ส.ชลบุรี และนาง บุญยิ่ง นิติกาญจนา 
ส.ส.ราชบุรี ให้พรรคพิจารณา ด้านส.ส.ภาคใต้ของพรรค แม้มีข่าวว่า 13 ส.ส.ภาคใต้ ต้องการโควตา 1 เก้าอี้ แต่ใน
กลุ่มยังขาดเอกภาพ เพราะต่างคนต่างเสนอตัวเอง อีกทั้งส.ส.ภาคใต้แต่ละคนมีมุ้งในพรรคที่ชัดเจนอยู่แล้ว จึงอาจ
เสียเปรียบกลุ่มอื่นๆ และส่งผลต่อการจัดสรรโควตา 
 ส่วนพรรคภูมิใจไทย(ภท.)และพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) แม้จะมีสัดส่วนรัฐมนตรีกับจ านวนส.ส.ที่มีการ
ปรับเปลี่ยน แต่ทั้ง 2 พรรคยังขอยึดสัดส่วนโควตาเดิมคือ 7 ต่อ 1 
 ปัจจุบันเสียงในพรรคร่วมรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐ มีส.ส. 121 คน พรรคประชาธิปัตย์ 51 คน แต่
จากคดี กปปส.นายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร และนาย อิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ถูกตัดสิทธิ์ทางการ เมือง 
ส่วนกรณีของนายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา ยังรอความชัดเจน ขณะที่พรรคภูมิใจไทยมี 61 เสียง 
 
ปชป.เกาะแน่นเก้าอี้‘ถาวร’ 
 ที่อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ หัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องปรับครม. เบื้องต้นจะได้เตรียมหารือกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเตรียมการส าหรับนัดประชุมกก.บห. ในเวลาที่
เหมาะสมต่อไป แต่ขณะนี้ขอแสดงความยินดีกับนายถาวร และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อีกหลายคนที่ได้รับการ
ปล่อยตัว ขณะนี้เป็นช่วงที่คณะของพรรคมาช่วยกันรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชา ธิปัตย์ แถลงว่า หลังจากนายถาวร หลุด
จาก รมช.คมนาคม อ านาจในการปรับครม.เป็นของพล.อ. ประยุทธ์ ซึ่งขณะนี้นายกฯ ยังไม่มีการส่งสัญญาณมายังนาย
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ในส่วนของพรรคยังไม่ได้มีการหารือ
กันในเรื่องนี้ เพราะขณะนี้สมาชิกส่วนใหญ่ลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช 
จึงยังไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าจะให้ใครมาแทนนายถาวร 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ยังยืนยันว่าเป็นโควตาของพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ นายราเมศกล่าวว่า หลักการยัง
เป็นไปตามเดิมที่พล.อ.ประวิตรวางกรอบไว้ตั้งแต่ตั้งรัฐบาล 
 
จ่อยื่นเอาผิดส.ส.วิจารณ์ศาล 
 นายราเมศกล่าวอีกว่า กรณีศาลอุทธรณ์ให้ประกันตัวชั่วคราวอดีตแกนน า กปปส.ทั้ง8 คน เมื่อวันที่ 26 
ก.พ. มีปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นในสังคม มีคนระดับ ส.ส. บิดเบือน ข้อเท็จจริงโจมตีศาลยุติธรรม กล่าวหาว่าศาลมี 
2 มาตรฐาน มีระบบตั๋วที่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีการเทียบเคียงกับกลุ่มเยาวชน 4 คนที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัว นี่คือ
สามัญ ส านึกหรือการโพสต์ลงโซเชี่ยลของส.ส.คนดังกล่าวถือเป็นการใส่ร้าย ท าลายความน่าเชื่อถือกระบวนการ
ยุติธรรม 
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 การที่ศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่นั้น ท่านดูจากข้อเท็จจริงในส านวน พฤติการณ์แห่งคดี โดยศาลอุทธรณ์
พิจารณาว่ามีพฤติกรรมหลบหนีหรือไม่ รวมทั้งเรื่องของหลักทรัพย์ หากปล่อยตัวแล้วมีการ กระท าความผิดอีกหรือไม่ 
เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่ ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับคดี 4 แกนน าเยาวชน ศาลได้ปล่อยตัวนับไม่ถ้วน แต่เมื่อ
ปล่อยแล้วก็ยังกระท าความผิดซ้ าอีก 
 “ผมจะท าหนังสือถึงเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมในนามส่วนตัวในสัปดาห์หน้า ว่าการกระท าของ
ส.ส.รายนี้เข้าข่ายการท าผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 198 หรือไม่ หากเข้าข่ายกระท าผิด ศาลต้องด าเนินคดี
เพราะถือเป็นการท าลายกระบวนการยุติธรรม ที่ผมต้องพูดและท าเช่นนี้ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ปกป้อง
กระบวนการยุติธรรม” นายถาวรกล่าว 
ทั้งนี้ ผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวคือนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
 
ตั้งการ์ดสู้ให้ ‘ถาวร’ ไม่หลุดส.ส. 
 นายราเมศกล่าวว่า ส่วนนายถาวร ที่เป็นส.ส.เขต 6 สงขลา ที่ถูกพิพากษาจ าคุกนั้น ยืนยันว่านายถาวร
ยังคงเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ ไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 101 (13) เพราะคดียังไม่ถึงที่สุด หากคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง (กกต.) ไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ก็จะสู้ข้อกฎหมายเต็มที่ 
 ส่วนนายชุมพล จุลใส ส.ส.เขต 1 ชุมพร และนายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ถูกพิพากษาจ าคุก
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีในคดีชุมนุมทางการเมืองเช่นกัน กระบวน การเดินไปตามรัฐธรรม นูญ เมื่อสภา
ผู้แทนราษฎรส่งหนังสือไปให้กกต. ต้องรอให้กกต.วินิจฉัยความเป็นส.ส. หากมีสมาชิกล่ารายชื่อตามมาตรา 82 ให้ศาล
รัฐธรรมนูญตีความกรณีดังกล่าวก็ถือเป็นสิทธิของสมาชิก 
 
‘สมชัย’เบรก กกต.ยื่นศาลตีความ 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า กกต.
เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพนายถาวร และนายชุมพล จ าเลยในคดีชุมนุมกปปส. ต้องค าพิพากษาศาล
อาญาจ าคุก มีผลท าให้สมาชิกภาพส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) หรือไม่ว่า 
กรณีนี้ กกต.ไม่จ าเป็นต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เรื่องของ ส.ส.ทั้งสองคนนี้เป็นการสิ้นสุดสมาชิกภาพของส.ส. ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) ระบุว่า ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก หรือถูกคุมขังอยู่โดยหมายของ
ศาล ซึ่งทุกอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแล้ว 
 “เมื่อ ส.ส. และรัฐมนตรี ถูกส่งเข้าเรือนจ าเพียงวันเดียวก็หลุดจากต าแหน่ง เรื่องนี้ไม่ต้องส่งให้
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วขั้นตอนต่อไปนี้ที่กกต.ควรด าเนินการจัดเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่างลงได้เลย ภายใน 45 
วันนับต าแหน่งว่างลงน้ันคือ วันที่ศาลมีค าพิพากษา” นายสมชัยกล่าว 
 
‘สุทิน’เตือน‘บิ๊กตู’่กล้วยจุกปาก 
 ด้านนายสุทิน คลังแสง ส.ส. มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับครม.ว่า สถานการณ์การเมืองวันนี้เริ่มเดิน
ล าบาก หาก พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตั้งหลักให้ดีๆ ไม่คิดด้วยมโนธรรมดีๆ อาจท าให้สถานการณ์การเมืองมีสิทธิช็อกได้ 
เพราะหาก พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีบารมีเพียงพอ กล้วยจะจุกปากท่าน 
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 วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์พูดไม่ได้ว่าจะปรับใคร และไม่ว่าจะปรับใครเข้าออกก็ตาม ความแตกร้าวในพรรค
พลังประชารัฐ ได้ก่อตัวขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แล้ว แม้แต่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่มีบารมีมากกว่า ยังจะประคองสถานการณ์ได้ยาก บรรจบกับความบาดหมางในพรรค
ร่วมรัฐบาลที่รุนแรงขึ้นเช่นกัน 
 
ปรับครม.อยู่ไม่เกิน3เดือน-ยุลาออก 
 สถานการณ์เช่นนี้ พล.อ.ประยุทธ์ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองมีบารมีพอหรือไม่ มีมโนธรรมแค่ไหน หรือจะแค่
หลับหูหลับตาอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ ก็เตรียมนับถอยหลังได้เลย เชื่อว่าหลัง พล.อ.ประยุทธ์ปรับครม.ไปแล้ว ไม่เกิน 3 
เดือนรัฐบาลพังแน่นอน แต่หาก พล.อ.ประยุทธ์ อยากปลดล็อกให้ประเทศก็มี 2 ทางเลือก คือยุบสภา และลาออก 
 “หากยุบสภา โดยที่ยังไม่ได้แก้รัฐธรรม นูญ เลือกตั้งกันด้วยกฎหมายเดิม แล้วพวกท่านก็กลับมาด้วยโฉม
หน้าเดิมๆ ประชาชนและประเทศไม่ได้อะไร จะมีวิกฤตใหญ่รออยู่ข้างหน้า แต่ถ้าท่านยอมลาออก ให้สภาสรรหา 
นายกฯ คนใหม่ วิธีนี้ประเทศบอบช้ าน้อย ประชาชนและประเทศจะมีโอกาส จะมีความหวังใหม่ๆ เกิดขึ้น ทุกอย่างจะ
ดีขึ้น” นาย สุทินกล่าว 
 
หวั่นส.ว.ล้มแก้รธน.วาระ 3 
 นายสุทินกล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผ่านวาระ 2 ไปแล้วว่า แม้จะผ่านวาระ 2 ไปแล้ว แต่ตน
ยังกังวลมากขึ้น เพราะหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค าร้องของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลัง
ประชารัฐ และนายสมชาย แสวงการ ส.ว. ยื่นค าร้อง ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 ของรัฐสภา เพื่อตั้ง
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ เท่ากับจบเลย ต้องมา
นับหน่ึงกันใหม่ 
 แม้ศาลจะวินิจฉัยว่าไม่ขัด เดินหน้าแก้ไขต่อไปได้ ตนก็ยังกังวลโดยเฉพาะท่าทีของ ส.ว.ในการพิจารณา
วาระ 2 ที่ดูเหมือนมีอะไรซ่อนเร้น และอาจจะมาล้มในวาระ 3 เพราะต้องใช้เสียง ส.ว.ถึง 1 ใน 3 คือ 84 เสียง ในส่วน
ของ ส.ส.พยายามปรับแก้ให้เต็มที่แล้วทั้งในวาระ 1 และ 2 แต่ยังมีสัญญาณบ่งบอกว่า ส.ว.อาจมีวาระพิเศษซ่อนอยู่ 
 
‘นิกร’กังวลศาลรธน.ชี้ขาดเป็นลบ 
 ทางด้านนายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ของรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงไทม์ไลน์การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ในวาระ 3 ว่า ตามก าหนดการหารือของ วิปฝ่ายค้าน และวิปฝ่ายรัฐบาล จะเปิดประชุมรัฐสภาสมัย
วิสามัญพิจารณาในวาระ 3 วันที่ 17-18 มี.ค. โดยในวาระ 3 จะเปิดให้สมาชิกรัฐสภา 750 คน โหวตรับ หรือไม่รับ
เท่านั้น ไม่มีการอภิปรายอีกแล้ว โดยใช้วิธีการขานชื่อ คาดว่าใช้เวลาเพียง 1 วันก็เสร็จ ซึ่งต้องใช้เสียง ส.ว. 1 ใน 3 
หรือ 84 เสียง และใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา และจะใช้วันที่ 18 มี.ค. เพื่อพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ซึ่งเป็นกฎหมายส าคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 “ปัญหาเฉพาะหน้าขณะนี้คือ ในวันที่ 4 มี.ค. ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค าวินิจฉัยอ านาจการแก้ไข
รัฐธรรมนูญของรัฐสภา ซึ่งไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร นี่คือด่านแรก ก่อนจะไปโหวตวาระ 3 
ท าให้ตอนนี้ผมเริ่มมีความกังวลบ้างว่าศาลจะวินิจฉัยเป็นลบ เพราะมีประเด็นที่ ส.ว.ยกมาหารือในการประชุมวาระ 2 
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ที่ผ่านมา คือ ส.ว. ต้องการเติมเนื้อหาห้ามแก้ไขมาตราที่เกี่ยวกับพระราชอ านาจ ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2560 รวม 38 มาตรา เพราะจะไปกระทบกับหมวด 1 และหมวด 2 ซึ่งไม่สามารถท าได้อยู่แล้ว เป็นข้อต้องห้ามตาม
มาตรา 255” นายนิกรกล่าว 
 เมื่อถามว่า การเลือกตั้งส.ส.ร. จนกระทั่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใด 
นายนิกรกล่าวว่า อย่าเพิ่งไปพูดถึงส.ส.ร.ดีกว่า เอาให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ผ่านก่อน 
 
ปชป.ย้ าลงมติเห็นชอบ 
 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคประชา ธิปัตย์มีหลักในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนมาตั้งแต่เริ่มต้น ขอบคุณสมาชิกรัฐสภาได้มีมติให้ผ่านญัตติรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 
2 ซึ่งจะเห็นว่าในรายละเอียดแต่ละมาตราในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 ได้มีการกลับไปใช้ร่างเดิม เช่น การใช้
คะแนนเสียง 3 ใน 5 ส่วนกรณีส.ส.ร.ที่เพิ่มเติมมาเป็นหมวด 15/1 มี ส.ส.ร. 200 คนที่มาจากการเลือกตั้งประชาชน
โดยตรง เป็นเรื่องดีที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
 เมื่อเข้าสู่วาระ 3 ที่จะมีการพิจารณาในวันที่ 17-18 มี.ค. พรรคประชาธิปัตย์ยังมีมติเห็นชอบในวาระ 3 
ตามมติเดิมของพรรค ส่วนที่มีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการแก้ไขเพิ่มเติมขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่
นั้น เราไม่กังวล หากศาลมีค าวินิจฉัยอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตาม ในส่วนของการยื่นแก้ไขรายมาตรานั้น พรรคได้เก็บ
ข้อมูลว่ามาตราไหนไม่มีความเป็นประชาธิปไตย เรามีข้อมูลครบ ซึ่งต้องคุยกันในพรรครวมทั้งหารือกับพรรคการเมือง
อื่นเพ่ือผลักดันต่อไป 
 
ก้าวไกลอัดผู้มีอ านาจสกัดแก้ไข 
 นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 
แก้ไขเพิ่มเติม ของรัฐสภา ให้สัมภาษณ์หลังการพิจารณาในวาระ 2 ผ่านรัฐสภาแล้ว ว่า หลังจากปิดสมัยประชุมสภา ก็
รออีก 15 วัน เพื่อเปิดประชุมสมัยวิสามัญ โดยในการพิจารณาวาระ 3 จะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาอะไรได้อีก ท าได้
เพียงลงมติว่าจะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่มีความพยายามสกัดไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหลาย
เส้นทาง โดยเฉพาะมาตรา 256/19 ระบุว่าให้ใช้เสียง 2 ใน 3 ของรัฐสภา หรือ 500 เสียง ซึ่งถือเป็นจ านวนที่เยอะมาก 
 อีกเรื่องคือการเลือกตั้งส.ส.ร. ที่ใช้ระบบแบบแบ่งเขต คล้ายกับการเลือก ส.ส.เขต ไม่สะท้อนการ
คัดเลือกผู้ที่จะมาเป็น ส.ส.ร. ทั้งที่ควรใช้ระบบเขตประเทศ ที่ท ารายประเด็น เช่น มาจากกลุ่มคนผู้ใช้แรงงาน 
เกษตรกร ต ารวจ ทหาร ข้าราชการ หรือสื่อมวลชน เป็นต้น ที่จะสามารถแสดงเจตจ านงได้ชัดกว่า แต่ยังถือว่ามี
ช่องทางเดินต่อไปได้บ้าง เราต้องรณรงค์ให้ประชาชนช่วยไปเลือกตั้ง และเลือกคนที่น่าจะเป็นตัวแทนของประชาชน
อย่างแท้จริง เพื่อมาร่างรัฐธรรมนูญให้ดี และผ่านออกมาเป็นรัฐธรรมนูญให้ได้ 
 การประชุมรัฐสภาที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีความพยายามวางกับดัก เพื่อไม่ให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มากมาย ฝ่ายผู้มีอ านาจที่ร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ก็ยังไม่อยากให้แก้ไขสิ่งที่ตัวเองร่าง แต่เราต้องสู้ต่อไป เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า หากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยเป็นไปในทางลบจะท าอย่างไร นาย ธีรัจชัยกล่าวว่า  
หากศาลวินิจฉัยเช่นน้ัน มีแนวทาง 2 อย่างคือ หนึ่งแก้ไขไม่ได้เลย และสองแก้ไขได้รายมาตรา 
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‘จุรินทร์’น าทัพหาเสียงนครศรีฯ 
 วันเดียวกัน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
น าทีมกรรมการบริหารพรรค ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยทัพ
ใหญ่หาเสียงในช่วงวันที่ 27-28 ก.พ. โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายถาวร เสนเนียม นาย
สามารถ ราชพลสิทธิ์ นายจุติ ไกรฤกษ์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ นายอลงกรณ์ พลบุตร นาย
นราพัฒน์ แก้วทอง นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ นายช านิ ศักดิเศรษฐ์ นายประกอบรัตนพันธุ์ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เป็น
ต้น โดยพรรคประชาธิปัตย์ส่ง นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ เป็นผู้สมัครในนามพรรค ได้หมายเลข 3 
 โดยเวลา 14.00 น. นายจุรินทร์พบปะ พี่น้องประชาชนบริเวณตลาดเทศบาลชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
15.30 น. พบปะพี่น้องประชาชน วิสาหกิจกลุ่มมังคุดคุณภาพชะอวดพัฒนา ที่หมู่ 10 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด เวลา 
16.15 น. พบปะพี่น้องประชาชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพูนผล ที่หมู่ 4 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด และ 17.05 
น. พบปะพี่น้องประชาชน บริเวณตลาดนัดไม้เสียบ อ.ชะอวด 
 วันที่ 28 ก.พ. เวลา 07.00 น. พบปะพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดกอบัว อ.พระพรหม 09.30 น. พบปะ
พี่น้องประชาชน กลุ่มเกษตรกรรายย่อย ต.นาสาร อ.พระพรหม 13.30 น. พบปะพี่น้องประชาชน ต.เคร็ง ต.ขอนหาด 
ต.นางหลง อ.ชะอวด 15.30 น. พบปะพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดนัดควนหนองหงส์ อ.ชะอวด เป็นต้น 
 นายจุรินทร์ยังมีก าหนดการร่วมการปราศรัยใหญ่ของพรรคในวันที่ 4 มี.ค. ที่ อ.เฉลิม พระเกียรติ และอ.
พระพรหม และในวันที่ 5 มี.ค. ที่อ.ชะอวด และอ.จุฬาภรณ์อีกด้วย 
 
มั่นใจ‘พงศ์สินธุ์’ชนะเลือกตั้ง 
 นายจุรินทร์ ให้สัมภาษณ์หลังพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพูนผล ที่ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตรและท่องเที่ยวชุมชนดิจิทัล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการตอบรับที่ดี ซึ่ง
ทราบจากการสอบถามกับแกนน าของพรรค และผู้ที่รับผิดชอบในการเลือกตั้งดังกล่าว และน่าจะได้รับเสียงตอบรับ
เพิ่มขึ้นจากผลงานที่พรรคท าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ที่พรรคสามารถผลักดันจนเกิด
รูปธรรม ท าได้ไว ท าได้จริง ซึ่งนโยบายนี้ได้ช่วยเหลือชาวสวนยาง พาราและสวนปาล์ม รวมถึงยังได้ผลักดันนโยบาย
เชิงรุกที่ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกผลไม้ชนิดต่างๆ สิ่งเหล่านี้มีส่วนส าคัญท าให้ประชาชนได้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ 
เมื่อได้เข้ามารับผิดชอบงานอะไรก็สามารถท าได้จนประสบความส าเร็จตามที่ได้สัญญากับประชาชนไว ้
 ผู้สื่อข่าวถามว่าจากคดีกปปส. ซึ่งมีส.ส.ของพรรคถูกด าเนินคดี จะส่งผลต่อคะแนนเสียงหรือไม่ นายจุริ
นทร์ กล่าวว่า อย่างน้อยที่สุดเรื่องนี้ท าให้ประชาชนสามารถเชื่อมั่นในตัวบุคลากรของพรรคในความเป็นนักต่อสู้ที่ยืด
หยัดต่อสู้โดยยึดประโยชน์ของประชาชน และประชาชนในภาคใต้เข้าใจดีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงคิดว่าไม่มีอะไรที่น่า
กังวล ส าหรับนายถาวรทันทีที่ได้รับอิสรภาพประกันตัวช่ัวคราวในคดีกปปส. ก็ได้รีบมาช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
 ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า บรรยากาศการหา
เสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและทีมงานต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักและมั่นใจว่า นายพงศ์สินธุ์ จะสามารถคว้าชัยชนะได้อย่าง
แน่นอน 
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‘องอาจ’ อ้อน 1 เสียงมีความหมาย 
 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า พรรคประชา ธิปัตย์ได้ส่งส.ส.ลงมา
ช่วยงานในพื้นที่กันมาก แยกย้ายกันลงพื้นที่ช่วยหาเสียงทั้ง 4 อ าเภอ คือ อ.ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ จุฬาภรณ์ และ 
พระพรหม ซึ่งทั้ง 4 อ าเภอนี้จะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกต้ังซ่อมส.ส.เขต 3 ในวันที่ 7 มี.ค.นี ้
 พรรคประชาธิปัตย์เดิมมีส.ส. 52 คน วันนี้เหลือ 51 คน ถูกตัดสิทธิ์ไป จึงต้องมีการเลือกตั้งซ่อม เราจึง
อยากรักษาที่นั่งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส. 1 คนมีความหมายกับการท าหน้าที่ในสภา สร้างสรรค์ผลงาน
ที่เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน หากไม่มีหนึ่งเสียงนี้จะท าให้เราขาดโอกาสในการร่วมรัฐบาล 
 เร็วๆ นี้อาจจะมีส.ส.ขาดอีกหลายเสียง เข้าใจว่าทุกคนก็ติดตามข่าวกันอยู่ คงจะทราบอย่างดี จะต้องมี
การเลือกตั้งซ่อมขึ้นอีกหลายพื้นที่ วันนี้จึงเริ่มต้นที่นครศรีธรรมราชในเขต 3 ก่อน พรรคประชาธิปัตย์จึงมาขอคะแนน
เสียง 1 คะแนนตามค าขวัญ “พรรคของเรา คนของเรา” ที่คนนครศรีธรรมราชเป็นคนตั้งให้พรรคอยู่คู่กับประชาชน
ตลอดไป 
 ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ท าหน้าที่เป็นสถาบันทาง
การเมืองที่แท้จริง คนที่เข้ามาต้องแข่งขันกันเพื่อสร้างผลงาน ท าความดี ไร้ซึ่งผลประโยชน์ จึงเป็นเหตุผลที่ตนเข้ามา
ร่วมงานกับพรรค จึงขอความไว้วางใจ ฝากให้คนดี คนมีคุณธรรม นาย พงศ์สินธุ์ เป็นผู้แทนของพ่ีน้องประชาชนเข้ามา
ท างาน ในสภา 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/newspaper/news_6039894 
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โพลชี้ไม่ควรลงโทษ ส.ส.โหวตสวนมติพรรค ระบุเป็นสิทธิแสดงความเห็น 
วันที่ 28 ก.พ. 2564 เวลา 08:52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิด้าโพลเผยคนเกินกว่า 50% ระบุไม่ควรลงโทษส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลที่โหวตสวนมติพรรค เพราะเป็นสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความเห็นส่วนบุคคล ที่ต้องเห็นแตกต่างกันได้ 
 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจของ
ประชาชน เรื่อง “ลงโทษผู้โหวต สวนมติพรรคอย่างไรดี” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 จาก
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,310 
หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการลงโทษ ส.ส. ที่โหวตไม่เป็นไปตามมติพรรค (เช่น โหวตสวนทาง งดออกเสียง ไม่ปรากฏการ
ลงคะแนน เป็นต้น) 
 จากการส ารวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการลงโทษ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาล ที่โหวตไม่
เป็นไปตามมติพรรคร่วมรัฐบาลพบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.67 ระบุว่า ไม่ควรมีการลงโทษ เพราะ เป็นสิทธิของแต่ละ
บุคคลในการเเสดงความคิดเห็นที่เเตกต่าง ไม่จ าเป็นต้องตามมติของพรรคเสมอไป รองลงมา ร้อยละ 45.80 ระบุว่า 
ควรมีการลงโทษ เพราะ ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ส.ส. มีหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนต้องออกเสียงหรือท า
ตามมติพรรค และร้อยละ 1.53 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 เมื่อถามถึงรูปแบบการลงโทษจากผู้ที่ระบุว่าควรมีการลงโทษ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.34 ระบุว่า ไม่
ส่งลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรค ในการเลือกตั้งครั้งหน้า รองลงมา ร้อยละ 26.00 ระบุว่า ห้ามไม่ให้ท ากิจกรรมทางการ
เมืองร่วมกับพรรคหรือรัฐบาลอีกต่อไป ร้อยละ 17.33 ระบุว่า ปลดออกจากทุกต าแหน่งในพรรคและรัฐบาล ร้อยละ 
16.33 ระบุว่า ไล่ออกจากพรรค ร้อยละ 4.67 ระบุว่า บีบให้ลาออกจากพรรค และร้อยละ 1.33 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ว่า
กล่าวตักเตือน 
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 ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการลงโทษ ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน ที่โหวตไม่เป็นไปตามมติพรรคฝ่าย
ค้าน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.82 ระบุว่า ไม่ควรมีการลงโทษ เพราะ ต้องเคารพความคิดเห็นของแต่ละบุคคล สิทธิ
เสรีภาพเท่าเทียมกันสามารถมีความคิดเห็นที่แตกต่าง กันได้ รองลงมา ร้อยละ 43.82 ระบุว่า ควรมีการลงโทษ เพราะ 
เป็นการไม่ปฏิบัติตามมติพรรคและไม่ยุติธรรมต่อพรรคที่ตนเองสังกัด เปรียบเสมือนเป็นงูเห่าของพรรค และร้อยละ 
2.36 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 เมื่อถามถึงรูปแบบการลงโทษจากผู้ที่ระบุว่าควรมีการลงโทษ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.45 ระบุว่า ไม่
ส่งลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรค ในการเลือกตั้งครั้งหน้า รองลงมา ร้อยละ 27.70 ระบุว่า ห้ามไม่ให้ท ากิจกรรมทางการ
เมืองร่วมกับพรรคอีกต่อไป ร้อยละ 17.07 ระบุว่า ไล่ออกจากพรรค ร้อยละ 15.85 ระบุว่า ปลดออกจากทุกต าแหน่ง
ในพรรค ร้อยละ 4.53 ระบุว่า บีบให้ลาออกจากพรรค และร้อยละ 1.40 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน 
 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังการอภิปรายไม่
ไว้วางใจ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.24 ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. เพียงแค่บางต าแหน่ง รองลงมา ร้อยละ 33.66 ระบุว่า 
ควรมีการปรับ ครม. ครั้งใหญ่ ร้อยละ 11.68 ระบุว่า ไม่ควร มีการปรับ ครม. และร้อยละ 5.42 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่
ตอบ/ไม่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/646554 
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“ธนกร” ย้อน ”สุทิน” ปรับ ครม.เพื่อไปต่อ ไม่ใช่ถอยหลัง เย้ย 2 ปี ลต.ใหม่ 
ไทยรัฐออนไลน์  28 ก.พ. 2564 09:20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนกร” ย้อน "สุทิน" ปรับ ครม.เพื่อไปต่อ ไม่ใช่ถอยหลัง รอวันยุบสภา ย้ าไร้ขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล เย้ยรอ 
2 ปี ก็ได้เลือกตั้งใหม่ โว "บิ๊กตู่" ใช้สมองและหัวใจท างานให้ประชาชน 
 วันที่ 28 ก.พ. นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ 
นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุว่า ฝ่ายค้านเตรียมพร้อมรับการยุบ
สภาฯ เพราะรัฐบาลปรับ ครม. ส่งผลให้ขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลว่า ด้วยความเคารพนายสุทิน ตนเข้าใจดีว่าพรรค
เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านมานาน คงล้าเต็มทน จึงอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว แต่ขอบอกนายสุทินว่าให้อดใจรออีก 2 ปี 
ก็เลือกตั้งใหม่แล้ว ส่วนการปรับ ครม.เป็นกลไกปกติ เนื่องจากต าแหน่งรัฐมนตรีว่างลง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พิจารณาคนดีมีความรู้ความสามารถเข้าไปแทน ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มี
ความขัดแย้งใดๆ กับพรรคร่วมรัฐบาล ยังคงท างานร่วมกันได้ดีตามปกติ การปรับ ครม.ก็ไม่ได้นับถอยหลังอะไร แต่
เป็นการปรับเพ่ือเดินหน้าต่อในการท างานให้กับพ่ีน้องประชาชนมากกว่า 
 นายธนกร กล่าวอีกว่า อยากให้ พรรคเพื่อไทย อดใจรอหน่อย อย่ากระเหี้ยนกระหือรือมากเกินไปจนน่า
เกลียด พล.อ.ประยุทธ์ ยังท างานได้ดีจนพี่น้องประชาชนยอมรับ และให้การสนับสนุนอยู่ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้ทั้ง
สมองและหัวใจในการมุ่งมั่นท างานให้กับประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น เป็นความชอบธรรมที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะ
ท างานต่อตามที่ประชาชนต้องการ ส่วนฝ่านค้านก็ควรจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลต่อไปอย่างแข็งขัน อย่างไร
ก็ตาม การปรับ ครม.เป็นอ านาจอันชอบธรรมของท่านนายกฯ ซึ่งทุกฝ่ายยอมรับและเชื่อมั่นในตัวท่านนายกฯ ซึ่งทุก
อย่างจะเป็นไปตามครรลอง พรรคฝ่ายค้านไม่ต้องเป็นห่วง 
 
อ้างอิง  : https://www.thairath.co.th/news/politic/2041015 
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“ธนกร” ย้อน ”สุทิน” ปรับครม.เพื่อไปต่อ ไม่ใช่ถอยหลังรอวันยุบสภาฯ ย้ าไร้ขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 09:47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนกร” ย้อน ”สุทิน” ปรับครม.เพื่อไปต่อ ไม่ใช่ถอยหลังรอวันยุบสภาฯ ย้ าไร้ขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล เย้ยรอ 
2 ปีก็ได้เลือกตั้งใหม่ โว ”บิ๊กตู”่ ใช้สมองและหัวใจท างานให้ประชาชน 
 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายสุทิน คลัง
แสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) 
ระบุว่า ฝ่ายค้านเตรียมพร้อมรับการยุบสภาฯ เพราะรัฐบาลปรับครม.ส่งผลให้ขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล ว่า ด้วย
ความเคารพนายสุทิน ตนเข้าใจดีว่าพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านมานาน คงล้าเต็มทน จึงอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว 
แต่ขอบอกนายสุทินว่าให้อดใจรออีก 2 ปีก็เลือกตั้งใหม่แล้ว ส่วนการปรับครม.เป็นกลไกปกติ เนื่องจากต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่างลง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พิจารณาคนดีมี
ความรู้ความสามารถเข้าไปแทน ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆ กับพรรคร่วมรัฐบาล ยังคงท างานร่วมกันได้ดี
ตามปกติ การปรับครม.ก็ไม่ได้นับถอยหลังอะไร แต่ เป็นการปรับเพื่อเดินหน้าต่อในการท างานให้กับพี่น้องประชาชน
มากกว่า 
 นายธนกร กล่าวต่อว่า อยากให้พรรคเพื่อไทยอดใจรอหน่อย อย่ากระเหี้ยนกระหือรือมากเกินไปจนน่า
เกลียด พล.อ.ประยุทธ์ยังท างานได้ดีจนพี่น้องประชาชนยอมรับและให้การสนับสนุนอยู่ เพราะพล.อ.ประยุทธ์ใช้ทั้ง
สมองและหัวใจในการมุ่งมั่นท างานให้กับประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น เป็นความชอบธรรมที่พล.อ.ประยุทธ์จะ
ท างานต่อตามที่ประชาชนต้องการ ส่วนฝ่านค้านก็ควรจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลต่อไปอย่างแข็งขัน อย่างไร
ก็ตาม การปรับครม.เป็นอ านาจอันชอบธรรมของท่านนายกฯ ซึ่งทุกฝ่ายยอมรับและเชื่อมั่นในตัวท่านนายกฯิซึ่งทุก
อย่างจะเป็นไปตามครรลอง พรรคฝ่ายค้านไม่ต้องเป็นห่วง 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2600362 
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‘ธนกร’ เย้ย ‘สุทิน’ รอ 2 ปีได้เลือกตั้งใหม่แน่ โว ‘บิ๊กตู’่ ใช้สมอง-หัวใจท างานให้ ปชช. 
วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 10.53 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ธนกร’ เย้ย ‘สุทิน’ รอ 2 ปีได้เลือกตั้งใหม่แน่ โว ‘บิ๊กตู’่ ใช้สมอง-หัวใจท างานให้ ปชช. 
 28 กุมภาพันธ์ 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง
กรณีนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุฝ่ายค้านเตรียมพร้อมรับการยุบ
สภา เพราะรัฐบาลปรับ ครม.ส่งผลให้ขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล ว่า ด้วยความเคารพนายสุทิน ตนเข้าใจดีว่าพรรคเพื่อ
ไทยเป็นฝ่ายค้านมานาน คงล้าเต็มทน จึงอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว แต่ขอบอกนายสุทินว่าให้อดใจรออีก 2 ปีก็
เลือกตั้งใหม่แล้ว ส่วนการปรับครม.เป็นกลไกปกติ เนื่องจากต าแหน่งรัฐมนตรีว่างลง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พิจารณาคนดีมีความรู้ความสามารถเข้าไปแทน ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มี
ความขัดแย้งใดๆ กับพรรคร่วมรัฐบาล ยังคงท างานร่วมกันได้ดีตามปกติ การปรับครม.ก็ไม่ได้นับถอยหลังอะไร แต่เป็น
การปรับเพ่ือเดินหน้าต่อในการท างานให้กับพ่ีน้องประชาชนมากกว่า 
 นายธนกร กล่าวอีกว่า อยากให้พรรคเพื่อไทยอดใจรอหน่อย อย่ากระเหี้ยนกระหือรือมากเกินไปจนน่า
เกลียด พล.อ.ประยุทธ์ยังท างานได้ดีจนพี่น้องประชาชนยอมรับและให้การสนับสนุนอยู่ เพราะพล.อ.ประยุทธ์ใช้ทั้ง
สมองและหัวใจในการมุ่งมั่นท างานให้กับประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น เป็นความชอบธรรมที่พล.อ.ประยุทธ์จะ
ท างานต่อตามที่ประชาชนต้องการ ส่วนฝ่ายค้านก็ควรจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลต่อไปอย่างแข็งขัน อย่างไร
ก็ตาม การปรับครม.เป็นอ านาจอันชอบธรรมของท่านนายกฯ ซึ่งทุกฝ่ายยอมรับและเชื่อมั่นในตัวท่านนายกฯ ซึ่งทุก
อย่างจะเป็นไปตามครรลอง พรรคฝ่ายค้านไม่ต้องเป็นห่วง 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/555774 
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จุรินทร์น า 'พงศ์สินธุ์เบอร์ 3' ลุยตลาดขอคะแนนศึกเลือกตั้งนครศรีธรรมราช 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11:31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เช้าวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ 07:30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์  ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์3เดินตลาดกอบัว ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม   
จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยากาศตลาดเช้าประชาชนให้ความสนใจ ทักทายอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง นายจุรินทร์ เข้า
ทักทายทุกร้านที่ท าขนมอาหารท้องถิ่น ขายให้กับประชาชนโดยเฉพาะน าเสนอให้กับประชาชนที่ชมผ่านการทอดสด 
อาหารท้องถิ่นที่น่าสนใจในตลาดซึ่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แนะน า คือ 3 เหม็น 1.สตอ 2.ลูกเนียง 3.ลูกเหลียง เป็น
ต้น  
 ในระหว่างเดินทักทายนั้นนายจุรินทร์  จะสอบถามวิธีปรุงอาหาร สอบถามราคาไปด้วย สร้างบทสนทนา
ที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่ามีความมั่นใจว่าประชาชนชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราชจะมั่นคงต่อเราประชาธิปัตย์เนื่องจากพี่น้องประชาชนบอกว่าเห็นหน้าทั้งผู้สมัครและหัวหน้าพรรคลง
พื้นที่อย่างสม่ าเสมอทั้งในฐานะตัวแทนประชาชนและในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
และนโยบายทั้งทางด้านเกษตรและการลดค่าครองชีพก็เป็นที่ถูกใจพีน่้องประชาชน  
 " เห็นหน้าคุณจุรินทร์ทางทีวีบ่อยมากโดย เฉพาะเรื่องประกันรายได้เกษตรกรและลดค่าครองชีพ
ประชาชนถูกใจแรงหลาว นี่ตอนนี้โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางก็ก าลังอยู่ระหว่างการรับชดเชยส่วนต่างซึ่งดีมาก
เป็นหลักประกันได้ดีส าหรับเกษตรกรนิ " ชาวบ้านตลาดกอบัว ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม กล่าว  
 ซึ่งหลังจากการเดินตลาดเช้ากอบัวนี้แล้ว วันนี้นายจุรินทร์  พร้อมคณะพรรคประชาธิปัตย์ ก็จะไปพบปะ
ทักทายพี่น้องอีก 3 จุด ขณะเดียวกันแกนน าพรรคประชาธิปัตย์อีกหลายคนต่างแยกย้ายลงพื้นที่กระจายใน 3 อ าเภอ
เขตนี้เพื่อขอคะแนนเสียงช่วย นายพงศส์ินธุ์ เสนพงศ์  ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์3 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/94486 
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"เสรีพิศุทธ์" เเหลงใต้ อัดรัฐ "ขี้หกทั้งเพ" งง น า "คนละครึ่ง" หาเสียง ทั้งที่รัฐสร้างปัญหาเอง 
วันที่ 28 ก.พ. 2564 เวลา 10:40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"เสรีพิศุทธ์" ลงพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช ช่วยผู้สมัครสส.หาเสียง เเหลงใต้อัดรัฐ "ขี้หกทั้งเพ" งง น านโยบาย
เร่งด่วน อย่าง"คนละครึ่ง"หาเสียง ทั้งๆที่เปิดแผลโควิด-19 สร้างปัญหาเองหมด 
 เมื่อวันที่ 28 กพ.64 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย รวมทั้งเเ กนน าพรรค 
ลงพื้นที่ช่วยว่าที่ ร.ต.อภิรัฐ รัตนพันธ์ ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต3 พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 2 หาเสียง 
งานท าบุญทานไฟวัดพระพรหม อ.พระพรหม ในช่วงเช้า ก่อนที่ช่วงบ่าย จะเดินทางไป อ. จุฬาภรณ์ 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ทราบข่าวว่าเเกนน าหลายพรรค ลงมาหาเสียง ตนได้พบเเละทักทาย
กัน เเต่อยากฝากว่า อย่าใช้อ านาจรัฐเเละเกมใต้ดินตุกติกในการหาเสียงคราวนี้ เพราะตนเจอกับตัวเองหลายครั้งที่
รัฐสภา บางครั้งยังคิดว่า ท าไมเล่นกันเเบบนี้ ปากพูดอย่างหนึ่งเเต่กลับกระท าอีกอย่างหนึ่ง 
 "ทราบข่าวจากสื่อว่าบางพรรคน านโยบายรัฐบาลเร่งด่วนมาหาเสียงเช่น โครงการคนละครึ่ง งงมาก 
รัฐบาลเปิดเเผลไวรัสโควิด-19ด้วยตัวเองตั้งเเต่บ่อน ,เเรงงานเถื่อนจนชาวบ้านล าบากทั่วประเทศเพราะมาตรการต่างๆ
ของรัฐบาลที่กระทบการด ารงชีวิต เเต่บางพรรคกลับเอาความล าบากของชาวบ้านมาอ้างหาเสียงว่าเป็นผลงานของ
ตัวเอง ผมไม่รู้จะพูดอย่างไรเเล้ว คนคอนเขต3 ลองน าไปพิจารณาเอาว่า เเบบนี้ควรให้โอกาสอีกไหม ลงพื้นที่เเนะน า
ตัวด้วยนโยบาย6หยุดเเละนโยบายเสริมอื่นๆของพรรค ภาษาปักษ์ใต้น่าจะเรียกคนพวกตีกินเเละไร้ผลงานพรรคตัวเอง
ว่า เนียนแจ็กแจ๊ก (เละเทะ) ส่วนตัวผมนั้นรู้สึกกับบางพรรคที่ เอิด(อวดเบ่ง)เเบบพรือโฉ้(อาการที่บอกไม่ได้ อธิบายไม่
ถูก)กับคนขี้หกทั้งเพ(โกหกทั้งนั้น)" หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่าคนจริงอย่างว่าที่ร.ต.อภิรัฐอาสาคนคอนเขต3เเละมาร่วมงานกับตนนั้น 
ขอฝากไว้ด้วยเเละหวังว่าเขต3จะให้พรรคได้คะเเนนอันดับหนึ่งเพิ่อเป็นก าลังใจให้พรรคที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตย
เดินหน้าเรียกสิ่งถูกต้องกลับคืนสู่บ้านเมืองให้เร็วสุด เเม้ตนจะอยู่ฝ่ายค้าน เเต่ว่าท่ีร.ต.อภิรัฐก็ไปช่วยตนตรวจสอบ
รัฐบาลเพราะเห็นผลจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเเล้ว หลายรัฐมนตรีจะโดนยื่นปปปช.เเละยื่นถอดถอน เ เละว่าที่ร.ต.
อภิรัฐก็จะไปสะท้อนปัญหาของเขตนี้ในรัฐสภาให้ได้รับการช่วยเหลือได้เช่นกัน 
 
อ้างองิ  :  https://www.posttoday.com/politic/news/646564 
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'เสรีพิศุทธ์' ซัดรัฐบาล 'ขี้หกทัง้เพ' เรียกคะแนน เลือกซ่อมเมิงคอนเขต 3 
Feb 28, 2021( Last update Feb 28, 2021 11:36 ) 
 
 
 
 
 
 
 
"เสรีพิศุทธ์" เเหลงใต้ "ขี้หกทั้งเพ" พร้อมขอฝั่งรัฐบาลอย่าใช้อ านาจรัฐใต้ดินหาเสียง 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย รวมทั้งเเกนน าพรรค ลงพื้นที่ช่วยว่าที่  ร.ต.อภิรัฐ 
รัตนพันธ์ ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต3 พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 2 หาเสียง งานท าบุญทานไฟวัดพระพรหม 
อ.พระพรหม ในช่วงเช้า ก่อนที่ช่วงบ่าย จะเดินทางไป อ. จุฬาภรณ์ 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ทราบข่าวว่าเเกนน าหลายพรรค ลงมาหาเสียง ตนได้พบเเละทักทาย
กัน เเต่อยากฝากว่า อย่าใช้อ านาจรัฐเเละเกมใต้ดินตุกติกในการหาเสียงคราวนี้ เพราะตนเจอกับตัวเองหลายครั้งที่
รัฐสภา บางครั้งยังคิดว่า ท าไมเล่นกันเเบบนี้ ปากพูดอย่างหนึ่งเเต่กลับกระท าอีกอย่างหนึ่ง  
 "ทราบข่าวจากสื่อว่าบางพรรคน านโยบายรัฐบาลเร่งด่วนมาหาเสียงเช่น โครงการคนละครึ่ง รัฐบาลเปิด
เเผลไวรัสโควิด-19ด้วยตัวเองตั้งเเต่บ่อน, เเรงงานเถื่อนจนชาวบ้านล าบากทั่วประเทศ เพราะมาตรการต่างๆของ
รัฐบาลที่กระทบการด ารงชีวิต เเต่บางพรรคกลับเอาความล าบากของชาวบ้านมาอ้างหาเสียงว่าเป็นผลงานของตัวเอง 
ตนไม่รู้จะพูดอย่างไรเเล้ว คนคอนเขต 3 ลองน าไปพิจารณาเอาว่า เเบบนี้ควรให้โอกาสอีกไหม ลงพื้นที่เเนะน าตัวด้วย
นโยบาย6หยุดเเละนโยบายเสริมอื่นๆของพรรค ภาษาปักษ์ใต้น่าจะเรียกคนพวกตีกินเเละไร้ผลงานพรรคตัวเองว่า 
เนียนแจ็กแจ๊ก (เละเทะ) ส่วนตัวผมนั้นรู้สึกกับบางพรรคที่เอิด(อวดเบ่ง)เเบบพรือโฉ้(อาการที่บอกไม่ได้ อธิบายไม่ถูก)
กับคนขี้หกทั้งเพ (โกหกทั้งนั้น)" 
 
ขอแรงคนคอนเขต3 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่า คนจริงอย่างว่าที่ร.ต.อภิรัฐ อาสาคนคอนเขต3เเละมาร่วมงานกับตน
นั้น ขอฝากไว้ด้วยเเละหวังว่าเขต3 จะให้พรรคได้คะเเนนอันดับหนึ่ง เพื่อเป็นก าลังใจให้พรรคที่อยู่ ฝ่ายประชาธิปไตย 
เดินหน้าเรียกสิ่งถูกต้องกลับคืนสู่บ้านเมืองให้เร็วสุด เเม้ตนจะอยู่ฝ่ายค้าน เเต่ว่าท่ีร.ต.อภิรัฐก็ไปช่วยตนตรวจสอบ
รัฐบาล เพราะเห็นผลจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเเล้ว หลายรัฐมนตรีจะโดนยื่นป.ป.ช.เเละยื่นถอดถอน เเละว่าที่ร.ต.
อภิรัฐก็จะไปสะท้อนปัญหาของเขตนี้ในรัฐสภาให้ได้รับการช่วยเหลือได้เช่นกัน 
 
อ้างอิง  :  https://voicetv.co.th/read/Ga-slgn5n 
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"สัมพันธ์" หนุน "กรณ์" ชี้ถึงเวลาเปลี่ยนเมืองคอน 
อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.57 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“สัมพันธ์ ทองสมัคร” เชียร์พรรคกล้า ระบุถึงเวลาเปลี่ยนเมืองคอน ชี้ชาวบ้านสะท้อนอยากได้คนบริหาร
เศรษฐกิจมากกว่านักปกครองเดิมๆ 
 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ลงพื้นที่ช่วยนายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งซ่อมเบอร์ 1 ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งซ่อมพื้นที่เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช โดยพบปะกับประชาชน
หลายพื้นที่ พร้อมร่วมงานบุญทานไฟซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวเมืองคอน และร่วมสัมมนาเวทีย่อยกับประชาชน
หลากหลายกลุ่มอาชีพ ขณะที่ผู้บริหารและสมาชิกพรรคหลายคน ช่วยกันลงพื้นที่หาเสียงทั่วทุกพื้นที่เขต 3   นอกขาก
นี้นายกรณ์ ได้เข้าพบ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช 13 สมัย และอดีตรมว.ศึกษาธิการ โดยนาย
สัมพันธ์ ได้ให้ก าลังใจนายกรณ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้า และขอให้ นายสราวุฒิ ได้เข้ามาเป็น ส.ส.คนแรกของพรรค
ได้อย่างที่ตั้งใจ เพื่อให้คนรุ่นใหม่มาพัฒนาเมืองคอน มาเปลี่ยนการเมืองใหม่ให้มีแต่ ส.ส.ที่ตั้งใจเข้ามาพัฒนาเพื่อชาว 
จ.นครศรีธรรมราชอย่างแท้จริง 
 หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวว่า พรรคกล้ามีความพร้อมที่จะท างานเพื่อเขต 3 ไม่แพ้พรรคการเมืองขนาด
ใหญ่ ดูจากตอนนี้ พรรคกล้าระดมสรรพก าลังทั้งพรรค ลงพื้นที่พบปะประชาชนทั้ง อ.ชะอวด อ.พระพรหม อ.เฉลิม
พระเกียรติ อ.จุฬาภรณ์ ซึ่งนอกจากการหาเสียงแล้ว ยังท าการบ้านรับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่ เพื่อท าเป็นการบ้าน
ไว้ หากได้รับเลือกจะได้ด าเนินการแก้ไข ซึ่งตนเองจะอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อพบปะประชาชนให้มากที่สุด จนกว่าการ
เลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราชจะเสร็จสิ้น 
 นายกรณ์ กล่าวด้วยว่า หากพรรคกล้าได้รับโอกาส นอกจากจะได้ ส.ส.คนรุ่นใหม่แล้ว ถือว่าได้พรรคกล้า
ทั้งพรรค ที่เต็มไปด้วยบุคคลที่ประสบความส าเร็จด้านธุรกิจ และเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ มาท างานเพื่อพื้นที่ หาก
ความฝันนี้เป็นจริง ไม่ใช่แค่ฝันของพรรคกล้า แต่เป็นฝันที่จะท าให้เขต 3 นครศรีธรรมราชหลุดพ้นจากวงจรเดิม ๆ 
พรรคการเมืองเดิม ๆ ร่วมท าการเมืองสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่แรก เมืองคอนอุดมสมบูรณ์มี
ครบทั้ง เขา นา ป่า เล ขาดเพียงการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ  ซึ่งชาวบ้านหลายคนสะท้อน ว่าอยากให้มีคนลงมา
แก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะปัญหาปากท้อง จึงอยากได้นักบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ เข้ามาแก้ปัญหาใน
พื้นที่มากกว่านักปกครองหรือนักการเมืองอาชีพ 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/828075 
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ต้องวัดใจกัน 
ลิขิต จงสกุล 
28 ก.พ. 2564 05:03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัดใจนายกฯ ปรับ ครม.ใหม่ให้อะไรกับประเทศบ้าง ดูแล้วคงหวังยากเพราะปัญหาภายในต้องเอาตัวรอดไว้ก่อน 
ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้การเมืองพลิกผันชั่วข้ามคืน เมื่อ 3 รัฐมนตรีต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยคดีเดียวกัน 
คือ คดี “กบฏ กปปส.” ซึ่งมีโทษ 3 ลักษณะ คือ จ าคุก รอลงอาญาและยกฟ้อง 
ที่มีผลกระทบสูงก็คือ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ และนายถาวร เสนเนียม ต้องหลุดเก้าอี้
รัฐมนตรีจากพลังประชารัฐ 2 คน และประชาธิปัตย์ 1 คน 
ถ้าเป็นว่าสังกัดพรรคไหนก็แต่งตั้งเข้าไปเป็นรัฐมนตรี 3 คนก็จบ แต่การเมืองไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเท่านั้น 
สามารถแตกย่อยออกไปได้หลายรูปแบบ 
เนื่องจากเป็นรัฐบาลผสมแม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นนายกฯ มีอ านาจตัดสินใจแต่ก็ต้องอยู่บนฐานการ
ถ่วงดุลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยบริหารประเทศร่วมกันต่อไป 
แต่การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่จะต้องแบ่งสรรให้ลงตัว มิฉะนั้นจะอยู่ ร่วมกันต่อไปไม่ได้หากเกิดการ 
“ขัดกัน” และความได้เปรียบเสียเปรียบ 
“อ านาจต่อรอง” จึงเป็นตัวแปรที่จะปฏิเสธไม่ได ้
“พลังประชารัฐ” เป็นพรรคใหญ่สุด และแกนน ารัฐบาลแต่ก็ต้องเคียงคู่กับภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ ซึ่งมี ส.ส.ไล่เรียง
กันไป 
“หัวใจ” ของเรื่องมันอยู่ตรงนี้แหละ... 
นายกฯที่ชื่อ “ประยุทธ์” แม้มีอ านาจในการตัดสินใจ แต่ก็หาใช่ว่าจะท าอะไรได้โดดๆโดยเฉพาะไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรค 
ต้องอาศัยอ านาจผ่านทาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จึงต้องประสานกันอย่างมี 
“เอกภาพ” 
ดีที่ความเป็น “3 ป.” ซึ่งต้องสามัคคีเพื่อรักษาอ านาจเอาไว้ให้ได้ 
“พี”่ ว่าไง “น้อง” ก็ว่าตามนั้น... 
การที่ “บิ๊กตู”่ ที่จะบริหารอ านาจต่อไปอย่างไร การตัดสินใจในการปรับ ครม.ครั้งนี้จึงมีความส าคัญไม่น้อย 
แต่สิ่งหนึ่งที่จะวัดใจกันก็คือ เจตนารมณ์ ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเกาะเกี่ยวกับ กปปส. อย่างแยกไม่ออกจนมีอ านาจ
ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน 
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จะคิดอ่านการใดก็ต้องค านึงถึง “เจตนารมณ์” ของพวกเขาด้วย 
คงไม่ได้หวังว่านายกฯจะต้องต้ังรัฐมนตรีที่พร้อมไปทุกอย่าง แต่ก็ต้องให้เกิดความรู้สึกว่าจะ “คิดด”ี เพื่อชาติบ้านเมือง 
เพราะคงไม่ใช่เรื่องง่ายแค่ในพลังประชารัฐก็เห็นกันแล้วเริ่มเคลื่อนไหวกดดันให้เป็นไปตามความต้องการของพวกเขา 
การเข้าชื่อผ่านหัวหน้าพรรคไปสู่นายกฯก็คือปฏิบัติการต่อรองที่หวังผลเลยทีเดียว 
ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่!!! 
 
“ลิขิต จงสกุล” 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2040672 
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2 ด่านเลือกซ่อม 'เมืองคอน-ชุมพร' ดุลอ านาจ “ยื้อโควตา” ปชป. 
28 กุมภาพันธ์ 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช 7 มี.ค. ย่อมหมายถึงตัวเลข ส.ส.ประชาธิปัตย์ และดุลอ านาจการยื้อ
โควตา รมช.คมนาคม ในสถานการณ์ต่อรองที่ไม่มีใครยอมใคร 
 แน่นอนแล้วว่า “ประชาธิปัตย์” เตรียมเข้าสู่สนามเลือกตั้งซ่อมอีกหนึ่งพื้นที่ ภายหลังศาลอาญามีค า
พิพากษาแกนน าและแนวร่วม "กปปส."หรือ กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 นอกเหนือจากค าพิพากษาจ าคุก ยังมีกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิการเมืองเป็นเวลา 5 ปี คือ จ าเลย 7 คน ใน
จ านวนนี้มีชื่อ 2 ส.ส.ประชาธิปัตย์ “ลกูหมี” ชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร โทษจ าคุก 9 ปี 24 เดือน และ “อิสสระ สมชัย” 
ส.ส.บัญชีรายช่ือ จ าคุก 7 ปี 16 เดือน 
 เมื่อ “อิสสระ” หลุดจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ ล าดับที่ 11 จึงต้องขยับ “สจ.เซ้ม” จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ 
ผู้สมัครล าดับ 26 มาเป็น ส.ส.ในล าดับถัดไปจากโควตา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ที่มีทั้งหมด 19 คน 
 ทว่า ที่ส าคัญกว่า คือพื้นที่ จ.ชุมพร จะเป็นคิวต่อไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ต้องเสนอให้ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่ใน “เขต 1” พื้นที่เดิมของ “ชุมพล จุลใส” ซึ่งคาดว่าจะเปน็
อีกสนามเลือกตั้งที่ดุเดือดไม่แพ้เลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช ระหว่าง “ประชาธิปัตย์-พลังประชารัฐ” ที่จะมี
ขึ้นในวันที่ 7 มี.ค.นี ้
 หากย้อนผลการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ชุมพร จากผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง อ.เมืองชุมพร 
ยกเว้นต าบลวังใหม่ ต าบลบ้านนา ต าบลหาดพันไกร ต าบลบางลึก และต าบลถ้าสิงห์ และ อ.สวี ยกเว้นต าบลเขาทะลุ 
และต าบลเขาค่าย ทั้งหมด 95,945 เสียง 
 โดย “ชุมพล” เบอร์ 7 ได้คะแนนเลือกตั้งอันดับ 1 อยู่ที่ 42,683 คะแนน ชนะ “ชวลิต อาจหาญ” เบอร์ 
5 ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งได้อันดับ 2 ที่ 32,219 คะแนน ส่วนอันดับ 3 เป็นของ “ชาญวิทย์ ใจสว่าง” เบอร์ 
11 จากพรรคอนาคตใหม่ ได้ 10,347 คะแนน โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 28 พรรคการเมือง 
 ความเข้มข้นของสนามเลือกตั้งซ่อมเขต 1 ชุมพรครั้งนี้ อยู่ที่ท่าทีพรรคแกนน ารัฐบาล หาก “พลังประชา
รัฐ” ยึดบรรทัดฐานเดียวกับการส่ง “อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช ย่อมเป็นไป
ได้สูงว่า เลือกตั้งซ่อมเขต 1 ชุมพร พลังประชารัฐจะส่ง “ทนายแดง” ชวลิต อาจหาญ อดีตนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบบ หรือ อบต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร ลงมาแก้มือเช่นกัน 
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 ส าหรับผลเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ในพื้นที่ จ.ชุมพร มีเขตเลือกตั้ง 3 เขต โดยมี 2 เขตเป็นฐานที่มั่นของ
พรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วยเขต 1 “ชุมพล จุลใส” และ เขต 2 สราวุธ อ่อนละมัย ส่วนเขต 3 เป็นของ “สุพล จุล
ใส” จากพรรคพลังประชารัฐ ที่เอาชนะ “ธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์” ตัวแทนจากประชาธิปัตย์มากกว่า 2.2 หมื่น
คะแนน 
 การเลือกตั้งซ่อมเขต 1 ชุมพร ก าลังเป็นเดิมพันโจทย์ใหญ่ประชาธิปัตย์ ภายใต้การน าของ “จุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ”์ จากสถานการณ์จ านวน ส.ส.ภายในพรรคลดลง จากเดิม 52 คน เหลือ 51 คน ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ 
ตัดสิน “เทพไท เสนพงศ์” ส.ส.นครศรีธรรมราชเขต 3 พรรคประชาธิปัตย์พ้นต าแหน่ง และหากรวมรายชื่อ 2 ส.ส. 
“ชุมพล-อิสสระ” ถูกตัดสิทธิทางการเมืองออกไปขณะนี้ ท าให้ประชาธิปัตย์คงเหลือ ส.ส.ในสภาเพียง 48 คนเท่านั้น 
 กลายเป็นสถานการณ์ที่ “จุรินทร์” ก าลังถูกแรงบีบทางการเมือง ท่ามกลางสถานการณ์ฝุ่นตลบของการ
เตรียมปรับคณะรัฐมนตรี ในต าแหน่งที่รัฐมนตรีว่างลง ตั้งแต่ รมว.ศึกษาธิการ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะเก้าอ้ี รมช.คมนาคม ในโควตาของประชาธิปัตย์ ก าลังถูกสั่นคลอนจาก “ศึกใน” ที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาล 
 ผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช 7 มี.ค.นี้ ย่อมหมายถึงตัวเลข ส.ส.ของประชาธิปัตย์ และ
ดุลอ านาจในการยื้อโควตารมช.คมนาคม ในสถานการณ์ต่อรอง ที่ไม่มีใครยอมใคร. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924873 
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