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ข่าวประจ าวันที่ 1 มีนาคม 2564 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ “ไพบูลย์  นิติตะวัน” ร่อนหนั งสือถึ ง กกต. งัดเทคนิคกฎหมาย  

ค ้าสถานะ ส.ส.พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 
6 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ "ไพบูลย์" ดิ นสู้ให้ "พุทธิพงษ์ " จี  กกต. พิจารณาสถานะ ส.ส. 8 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พปชร. ยื่น 'กกต.' แจงสมาชิกภาพ ส.ส. 'พุทธิพงษ'์ ยังไม่สิ นสุดตาม 'รธน.' 10 

4 มติชนออนไลน์ ‘สาทิตย์’ ช่วยหาเสียงเลือกตั งซ่อม ส.ส. เมืองคอน ปราศรัยอัด ‘ทักษิณ’ 
 ชี ควนหนองหงษ์โมเดลผลงาน ปชป. 

12 

5 บ้านเมืองออนไลน์ "สมทรง" น้าทีมกลุ่มกรุงศรีพัฒนา หาเสียงตลาดเจ้าพรหม 14 

6 บ้านเมืองออนไลน์ "โกจู๋" เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ชิงนายกเล็กเมืองคอน คนแห่ฟังแน่น 15 

7 บ้านเมืองออนไลน์ เลือกตั งท้องถิ่นขอนแก่นเดือด ! 16 

8 แนวหน้าออนไลน์ ‘รองบิ๊ก’ ลุยหาเสียงชิงนายกเล็กเมืองบุรีรัมย์ มั่นใจกวาด ส.ท. ยกทีม 3 เขต 17 

9 สยามรัฐออนไลน์ “รองบิ๊ก” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ “กลุ่มเพ่ือนเนวิน”  
ลุยหาเสียง ขอคะแนนพ่อค้าแม่ค้า - ปชช. 

18 

10 เนชั่นทีวีออนไลน์ ลดค่าใช้จ่ายเลือกตั ง ใช้ผู้สมัครติดป้ายหาเสียงกันเอง 19 

11 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ปชป. ลุยหาเสียงช่วย “พงศ์สินธุ์” ชู “พรรคของเราคนของเรา” 20 

12 มติชนออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ เยี่ยมถนนคนเดิน เชียงใหม่ คุยผู้ประกอบการปมผลกระทบโควิด 21 

13 มติชนออนไลน์ ‘พิธา’ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่เชียงใหม่ พร้อมเปิดรับสมาชิก ก.ก. 22 

14 มติชนออนไลน์ “เลขาเพ่ือไทย” แย้ม 2 มี.ค. นี  กก.บห. พรรคหารือปมส่งผู้สมัคร ลต. ซ่อม
เขต 1 ชุมพร 

23 

15 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "นิพนธ์" เปิด 4 ตัวเต็งชิง รมช. คมนาคม แทน "ถาวร เสนเนียม" 24 
16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิด 4 ตัวเต็ง ปชป. เสียบเก้าอี  รมต. 'จุรินทร์' ปัดดีลแลกกระทรวง 25 

17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เฉลิมชัย' ชี ไร้สัญญาณปรับ ครม. ปัดดีล 'อนุทิน' แลกเก้าอี  26 

18 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ส.ส. ราชบุรี พปชร. ปัดข่าวต่อรองขอเก้าอี  รมต. 27 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สรวุฒิ' ปัดข่าวถูกเสนอชื่อนั่ง รมต. แต่แบะท่าถ้าผู้ใหญ่เมตตาก็พร้อม 28 

20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "นิกร" เชื่อ "วราวุธ" ไม่ปรับเก้าอี  เหตุ แกนน้ารัฐบาลพอใจผลงาน 29 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 มติชนออนไลน์ “บิ๊กป้อม” ลั่น เรื่องของผม ! ชงชื่อ ครม. ให้ “บิ๊กตู”่ เคาะ 30 
22 สยามรัฐออนไลน์ “สัมพันธ์ ทองสมัคร” มาเอง เชียร์พรรคกล้า บอกถึงเวลาเปลี่ยนเมืองคอน 31 

23 แนวหน้าออนไลน์ ‘อดีตผู้พิพากษาฯ’ ออกบทความ ‘กกต. ไม่ควรส่งปัญหา ส.ส. หลุดต้าแหน่ง 
คดี ‘กปปส.’ ให้ศาล รธน. 

32 

บทความ / ภาพข่าว 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เปิดไทม์ไลน์เลือกตั งเทศบาล ปี 64 ใครไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ต้องแจ้งเหตุ 35 

2 ประชาชาติธรุกิจออนไลน ์ เปิดขั นตอน เลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28 มี.ค. 37 

3 คมชัดลึกออนไลน์ มิตรเทียม 'พิธา' ล่างูเห่า สะเทือนรัง 'หน'ู 39 
4 คมชัดลึกออนไลน์ "อภิชาต" แจงคุณสมบัติครบ ไม่ได้ถือหุ้น – เป็น บก. นสพ. 41 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ ฝุ่นตลบปรับ ครม. เกมขย่มพรรคร่วม 43 
6 ข่าวสดออนไลน์ ยุทธการ ชู “ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ขึ นประกบ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” 45 
7 สยามรัฐออนไลน์ ลุ้น “ประยุทธ์2/4” ปังหรือแป๊ก ! ? 46 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปม 'ตั๋วช้าง' พปชร. งัดข้อนายกฯ ขวางรวบ 'กระทรวงเกรดเอ' 48 
9 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ ภาวะ ถดถอย ของ “ประยุทธ์” กับ 3 เส้าอ้านาจ คอย “ค ้ายัน” 51 
10 ประชาชาติธรุกิจออนไลน ์ บันได 8 ชั น สู่การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หากศาล รธน. ไฟเขียว 52 
11 ประชาชาติธรุกิจออนไลน ์ “ฝ่ายค้าน” ปรับแท็กติกรัฐธรรมนูญ ผนึกก้าลัง ขวางขบวนการ  

แก้รายมาตรา 
54 

12 ข่าวสดออนไลน์ บทเรียน การเมือง แกนน้า มวลมหา ประชาชน นั่งร้าน ทางการเมือง 56 
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วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 10:01 น. 
ไพบูลย์ ร่อนหนังสือถึง กกต.  
งัดเทคนิคกฎหมาย ค้ าสถานะ ส.ส. พุทธิพงษ์ 
 

 
 

“ไพบูลย์ นิติตะวัน” ร่อนหนังสือถึง กกต. งัดเทคนิคกฎหมาย ค้ าสถานะ ส.ส.พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 
 เ มื่ อ วั นที่  1 มี น าคม  2564 นาย ไพบู ลย์  นิ ติ ต ะวั น  รองหั วหน้ าพรรคพลั งประชารั ฐ  ( พปชร . )  
ฝ่ายกฎหมายกล่าวว่า ตนได้ยื่นหนังสือลงเลขรับที่ 2294 ถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั ง เรื่อง กรณีนายพุทธิพงษ์ 
ปุณณกันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พปชร. ยังคงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ด้วยไม่มี
เหตุสมาชิกภาพสิ นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6) 
 โดยหนังสือมีใจความว่า ตามท่ีศาลอาญาได้มีค้าพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขด้าที่ อ.247/2561 คดีหมายเลข
แดงท่ี อ.317 /2564 พิพากษาให้จ้าคุกจ้าเลยที่ 4 (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์) 7 ปี 
ทั งนี  ตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ.2548 ข้อที่ 5 ก้าหนดว่า 
“ในคดีท่ีศาลชั นต้นหรือศาลชั นอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจ้าคุกจ้าเลยไม่เกิน 3 ปี เมื่อจ้าเลยยื่นค้าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
ระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา หากจ้าเลยเคยได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั นต้นหรือศาลชั นอุทธรณ์
มาก่อน ให้ศาลชั นต้นพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่จ้าต้องส่งให้ศาลชั นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่ง” 
 นายไพบูลย์กล่าวว่า ดังนั น กรณีที่ศาลอาญาพิพากษาจ้าคุกจ้าเลยที่ 4 (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์) 7 ปี ด้วย
อัตราโทษตามค้าพิพากษาข้างต้นเกินกว่า 3 ปี จึงไม่อยู่ในอ้านาจของศาลอาญาที่จะพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวจ้าเลยที่ 4 ในระหว่างอุทธรณ์ แต่เป็นอ้านาจของศาลอุทธรณ์ที่จะพิจารณาสั่งค้าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวจ้าเลย
ที่ 4 เป็นไปตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ.2548 ข้อ 5 
 นายไพบูลย์กล่าวว่า ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีค้าสั่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า พิเคราะห์ความหนัก
เบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว จ้าเลยที่ 4 เคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาล
ชั นต้นมาก่อน ไม่ปรากฏว่า จ้าเลยที่ 4 มีพฤติการณ์จะหลบหนี หรือไม่มาศาลตามก้าหนดนัด แม้ศาลชั นต้นพิพากษา
ลงโทษจ้าเลยที่ 4 แต่โทษจ้าคุกส้าหรับความผิดในแต่ละกระทง ก็ไม่สูงนัก 
 อีกทั งจ้าเลยที่ 4 มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจ้าเลยที่ 4 ในระหว่างอุทธรณ์คดี ตี
ราคาประกันแปดแสนบาท ให้ศาลชั นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วด้าเนินการต่อไป ห้ามจ้าเลยที่ 4 เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลชั นต้น ให้ศาลชั นต้นแจ้งส้านักงานต้ารวจตรวจคนเข้าเมืองโดยเร็ว 
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 นายไพบูลย์กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบกับค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2562ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
คดีระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั ง ผู้ร้อง กับ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ผู้ถูกร้อง ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ปรากฎ
ในหน้าที่ 6 ว่า 
 “เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากศาลจังหวัดขอนแก่นมีค้าพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีค้าสั่งไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลจังหวัดขอนแก่นจึงออกหมายจ้าคุกระหว่างอุทธรณ์ฎีกาให้จ้าคุกผู้ถูกร้องไว้นับตั งแต่
วันที่ 24 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ผู้ถูกร้องจึงเป็นบุคคลซึ่งถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
98(6)” นายไพบูลย์กล่าวว่า ในส่วนที่ว่า “ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล” อีกด้วย 
 ดังนั น เมื่อผู้ถูกร้องต้องค้าพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
จังหวัดขอนแก่นแล้วตั งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องจึงสิ นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6) 
นายไพบูลย์กล่าวว่า ซึ่งค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วรรคสี่บัญญัติว่า 
“ค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของ
รัฐ” 
ย่อมมีผลผูกพันว่า กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสิ นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6) นั น 
จะต้องเป็นกรณีท่ี ศาลอุทธรณ์มีค้าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั นต้นจึงออกหมายจ้าคุกระหว่าง
อุทธรณ์ 

“แต่ปรากฏว่า ในกรณีของนายพุทธิพงษ์ ศาลอุทธรณ์ได้มีค้าสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ และ 
ศาลชั นต้นจึงไม่ได้ออกหมายจ้าคุกระหว่างอุทธรณ์ ซึ่งแตกต่างจากกรณีของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 
4 มีค้าสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ศาลจังหวัดขอนแก่นจึงออกหมายจ้าคุกระหว่างอุทธรณ์” 
นายไพบูลย์กล่าวว่า ดังนั น ตามค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2562 จึงมีผลผูกพันให้นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ยังคงมีสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชา
รัฐ และไม่มีเหตุสมาชิกภาพสิ นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6)” 
 นายไพบูลย์กล่าวว่า นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ยังคงเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ด้วยไม่มีเหตุสมาชิกภาพสิ นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) 
ประกอบมาตรา 98(6) เป็นไปตามค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2562 ที่มีผลผูกพันคณะกรรมการการเลือกตั งตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 211วรรคสี่ 
นายไพบูลย์กล่าวว่า จะส้าเนาหนังสือที่มีถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั ง ไปให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือ
ทราบ และตนเห็นว่ากรณีนายถาวร เสนเนียม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังไม่สิ นสุดการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่นเดียวกันกับ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-621850  
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จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.45 น. 
"ไพบูลย์" ดิ้นสู้ให้ "พุทธิพงษ์ " จี้ กกต. พิจารณาสถานะ ส.ส. 
“ไพบูลย์” ยื่นหนังสือถึง กกต. “พุทธิพงษ์ “ ยังเป็น ส.ส ผูกพันตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที ่12/2562 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรายชื่อ  รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปขร.) ฝ่าย
กฎหมาย เปิดเผยว่า ตนได้ยื่นหนังสือลงเลขรับที่ 2294 ถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) เรื่อง กรณีนาย
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยังคงเป็นส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ด้วยไม่มีเหตุสมาชิกภาพ
สิ นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  101(6) ประกอบมาตรา 98(6) ในหนังสือมีใจความว่า ตามที่ศาลอาญาได้มีค้า
พิพากษาในคดีอาญาหมายเลขด้าที่ อ.247/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อ.317 /2564 พิพากษาให้จ้าคุกจ้าเลยที่ 4 (นาย
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์) 7 ปี  
 ทั งนี ตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่า ด้วยการปล่อยชั่วคราวพ.ศ.2548 ข้อที่ 5 ก้าหนด
ว่า “ในคดีที่ศาลชั นต้นหรือศาลชั นอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจ้าคุกจ้าเลยไม่เกิน 3 ปี เมื่อจ้าเลยยื่นค้าร้องขอให้ปล่อย
ชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา หากจ้าเลยเคยได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั นต้นหรือศาลชั น
อุทธรณ์มาก่อน ให้ศาลชั นต้นพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่จ้าต้องส่งให้ศาลชั นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่ง”  
 ดังนั น กรณีที่ศาลอาญาพิพากษาจ้าคุกจ้าเลยที่ 4 (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์) 7 ปี ด้วยอัตราโทษตามค้า
พิพากษาข้างต้นเกินกว่า 3 ปี จึงไม่อยู่ในอ้านาจของศาลอาญาที่จะพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจ้าเลยที่  4 ใน
ระหว่างอุทธรณ์ แต่เป็นอ้านาจของศาลอุทธรณ์ที่จะพิจารณาสั่งค้าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวจ้าเลยที่ 4 เป็นไปตาม
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ.2548 ข้อ 5 ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีค้าสั่งเมื่อ
วันที่ 25 ก.พ.64 ความว่า “พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว จ้าเลยที่ 4 เคยได้รับอนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั นต้นมาก่อน ไม่ปรากฏว่า จ้าเลยที่ 4 มีพฤติการณ์จะหลบหนีหรือไม่มา
ศาลตามก้าหนดนัด แม้ศาลชั นต้นพิพากษาลงโทษจ้าเลยที่ 4 แต่โทษจ้าคุกส้าหรับความผิดในแต่ละกระทง ก็ไม่สูง
นัก อีกทั งจ้าเลยที่ 4 มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจ้าเลยที่ 4 ในระหว่างอุทธรณ์คดี ตีราคา
ประกันแปดแสนบาท ให้ศาลชั นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วด้าเนินการต่อไป  ห้ามจ้าเลยที่ 4 เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลชั นต้น ให้ศาลชั นต้นแจ้งส้านักงานต้ารวจตรวจคนเข้าเมืองโดยเร็ว” 
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  เมื่อเปรียบเทียบกับค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2562ลงวันที่ 13 พ.ย.62 คดีระหว่างคณะกรรมการการ
เลือกตั ง ผู้ร้อง กับ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ผู้ถูกร้อง ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ปรากฎในหน้าที่ 6 ว่า “เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าหลังจากศาลจังหวัดขอนแก่น มีค้าพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีค้าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
อุทธรณ์ศาลจังหวัดขอนแก่นจึงออกหมายจ้าคุกระหว่างอุทธรณ์ฎีกาให้จ้าคุกผู้ถูกร้องไว้นับตั งแต่วันที่  24 ก.ย.62 เป็น
ต้นไป  
ผู้ถูกร้องจึงเป็นบุคคลซึ่งถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(6) 
 ในส่วนที่ว่า “ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล” อีกด้วย ดังนั น เมื่อผู้ถูกร้องต้องค้าพิพากษาของศาลจังหวัด
ขอนแก่นให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลจังหวัดขอนแก่นแล้วตั งแต่วันที่ 24 ก.ย.62  สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาพ ส.ส.ของผู้ถูกร้องจึงสิ นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6)”  
 ซึ่งค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วรรคสี่บัญญัติว่า “ค้าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ” ย่อมมี
ผ ล ผู ก พั น ว่ า  กรณี ส ม าชิ ก สภ าผู้ แ ทน ร าษฎรจะสิ น สุ ด ล ง ต ามรั ฐ ธ ร ร มนูญ  มาตร า  101(6) ประกอบ 
มาตรา 98(6) นั น จะต้องเป็นกรณีที่ ศาลอุทธรณ์มีค้าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั นต้นจึงออก
หมายจ้าคุกระหว่างอุทธรณ์  
  แต่ปรากฏว่า ในกรณีของนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ศาลอุทธรณ์ได้มีค้าสั่งอนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ และ ศาลชั นต้นจึงไม่ได้ออกหมายจ้าคุกระหว่างอุทธรณ์ ซึ่งแตกต่างจากกรณีของ
นายนวัธ เตาะเจริญสุข ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีค้าสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ศาลจังหวัดขอนแก่นจึงออกหมาย
จ้าคุกระหว่างอุทธรณ์ ดังนั น  ตามค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2562 จึงมีผลผูกพันให้นายพุทธิพงษ์ ส.ส. พรรค
พลังประชารัฐ ยังคงมีสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ และไม่มีเหตุสมาชิกภาพ
สิ นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  101(6)ประกอบมาตรา 98(6) 
 นายไพบูลย์  กล่าวว่า ดังนั นจึงเห็นว่า นายพุทธิพงษ์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยังคงเป็น
ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร  พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ  ด้ ว ย ไ ม่ มี เ ห ตุ ส ม า ชิ ก ภ า พ สิ น สุ ด ล ง ต า ม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6) เป็นไปตามค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2562 ที่มีผลผูกพัน
คณะกรรมการการเลือกตั งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211วรรคสี่ 
 นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ตนจะส้าเนาหนังสือที่มีถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั งไปให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เพ่ือทราบ และตนเห็นว่ากรณีนายถาวร เสนเนียมส.ส.  พรรคประชาธิปัตย์ ก็ยังไม่สิ นสุดการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่นเดียวกันกับ นายพุทธิพงษ ์ด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/828211  
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1 มีนาคม 2564 
พปชร. ยื่น 'กกต.' แจงสมาชิกภาพ ส.ส. 'พุทธิพงษ์' ยังไม่สิ้นสุดตาม 'รธน.' 
 

 
 

"ไพบูลย์" ยื่น "กกต." ปม สมาชิกภาพ "ส.ส." ของ "พุทธิพงษ์" ยังไม่สิ้นสุดตาม "รัฐธรรมนูญ" เหตุ "ศาลอุทธรณ์" 
ปล่อยตัวชั่วคราว ขณะที่ "ศาลชั้นต้น" ไม่ออกหมายจ าคุก ระหว่างสู้คดี ชี้ กรณี "ถาวร" อยู่ในข่ายเดียวกัน 
 นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยว่า ตนได้ยื่นหนังสือลงเลขรับ
ที่ 2294 ถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) กรณีนายพุทธิพงษ์ปุณณกันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
พลังประชารัฐ ยังคงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ  ด้วยไม่มีเหตุสมาชิกภาพสิ นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา  101(6)ประกอบมาตรา 98(6) โดยเนื อหาในหนังสือมีใจความว่า 
 ตามที่ศาลอาญาได้มีค้าพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขด้าที่  อ .247/2561 คดีหมายเลขแดงที่อ .317 
/2564 พิพากษาให้จ้าคุกจ้าเลยที่ 4 (นายพุทธิพงษ์) 7 ปี ทั งนี  ตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย
การปล่อยชั่วคราว พ.ศ.2548 ข้อที่ 5 ก้าหนดว่า “ในคดีท่ีศาลชั นต้นหรือศาลชั นอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจ้าคุกจ้าเลยไม่
เกิน 3 ปี เมื่อจ้าเลยยื่นค้าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา หากจ้าเลยเคยได้รับการปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างพิจารณาของศาลชั นต้นหรือศาลชั นอุทธรณ์มาก่อน ให้ศาลชั นต้นพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่
จ้าต้องส่งให้ศาลชั นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่ง” 
 ดังนั น กรณีที่ศาลอาญาพิพากษาจ้าคุกจ้าเลยที่ 4 (นายพุทธิพงษ์) 7 ปี ด้วยอัตราโทษตามค้าพิพากษาข้างต้น
เกินกว่า 3 ปี จึงไม่อยู่ในอ้านาจของศาลอาญาที่จะพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจ้าเลยที่ 4 ในระหว่าง
อุทธรณ์ แต่เป็นอ้านาจของศาลอุทธรณ์ที่จะพิจารณาสั่งค้าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวจ้าเลยที่  4 เป็นไปตามระเบียบ
ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ.2548 ข้อ 5 
 ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีค้าสั่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า “พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและ
พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว จ้าเลยที่ 4 เคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั นต้นมาก่อน  ไม่
ปรากฏว่า จ้าเลยที่ 4 มีพฤติการณ์จะหลบหนี หรือไม่มาศาลตามก้าหนดนัด แม้ศาลชั นต้นพิพากษาลงโทษจ้าเลย
ที่ 4 แต่โทษจ้าคุกส้าหรับความผิดในแต่ละกระทง ก็ไม่สูงนัก อีกทั งจ้าเลยที่ 4 มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน จึงอนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราวจ้าเลยที่ 4 ในระหว่างอุทธรณ์คดี ตีราคาประกันแปดแสนบาท ให้ศาลชั นต้นพิจารณาหลักประกันแล้ว



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

ด้าเนินการต่อไป ห้ามจ้าเลยที่ 4 เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลชั นต้น ให้ศาลชั นต้นแจ้ง
ส้านักงานต้ารวจตรวจคนเข้าเมืองโดยเร็ว” 
 เ มื่ อ เ ป รี ย บ เที ยบกั บ ค้ า วิ นิ จ ฉั ย ศ าลรั ฐ ธ ร รมนูญที่  12/2562ล ง วั นที่  13 พฤศจิ ก า ยน  2562 คดี
ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั ง ผู้ร้อง กับ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ผู้ถูกร้อง ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ปรากฎใน
หน้าที่ 6 ว่า “เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากศาลจังหวัดขอนแก่น  มีค้าพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีค้าสั่งไม่
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลจังหวัดขอนแก่นจึงออกหมายจ้าคุกระหว่างอุทธรณ์ฎีกาให้จ้าคุกผู้ถูกร้อง
ไว้นับตั งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ผู้ถูกร้องจึงเป็นบุคคลซึ่งถูกคุมขังอยู่ โดยหมายของศาลตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 98(6) 
 ในส่วนที่ว่า “ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล” อีกด้วย ดังนั น เมื่อผู้ถูกร้องต้องค้าพิพากษาของศาลจังหวัด
ขอนแก่นให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลจังหวัดขอนแก่นแล้วตั งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องจึงสิ นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6)” 
 ซึ่งค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วรรคสี่บัญญัติว่า “ค้าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลองค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ” ย่อมมีผล
ผูกพันว่า กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสิ นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6) นั น จะต้อง
เป็นกรณีที่ ศาลอุทธรณ์มีค้าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั นต้นจึงออกหมายจ้าคุกระหว่าง
อุทธรณ์ 
 แต่ปรากฏว่า  ในกรณีของนายพุทธิพงษ์  ศาลอุทธรณ์ได้มีค้าสั่ งอนุญาตให้ปล่อยชั่ วคราวระหว่าง
อุทธรณ์ และ ศาลชั นต้นจึงไม่ได้ออกหมายจ้าคุกระหว่างอุทธรณ์ แตกต่างจากกรณีของนายนวัธ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มี
ค้าสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ศาลจังหวัดขอนแก่นจึงออกหมายจ้าคุกระหว่างอุทธรณ์ ดังนั น ตามค้าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2562 จึงมีผลผูกพันให้นายพุทธิพงษ์  ยังคงมีสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคพลังประชารัฐและไม่มีเหตุสมาชิกภาพสิ นสุดลงตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา  101(6)ประกอบมาตรา 98(6) 
 นายไพบูลย์ กล่าวว่า นายพุทธิพงษ์ ยังคงเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ด้วยไม่มีเหตุสมาชิกภาพสิ นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6) เป็นไปตามค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2562 ที่มีผลผูกพัน
คณะกรรมการการเลือกตั งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา211วรรคสี่ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924963  
 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924963


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

12 

 

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 19:33 น. 
 ‘สาทิตย’์ ช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เมืองคอน ปราศรัยอัด ‘ทักษิณ’ ชี้ควนหนองหงษ์โมเดลผลงาน ปชป. 
 

 
 
 ‘สาทิตย’์ ช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เมืองคอน ปราศรัยอัด ‘ทักษิณ’ ชี้ควนหนองหงษ์โมเดลผลงาน ปชป. ลั่น
ศึกนี้ต้องสู้กับ พปชร.สร้างสีสัน 
 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวบนเวทีปราศรัยหาเสียง
เลือกตั งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช ว่า มาช่วยหาเสียง หาคะแนนให้กับนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.ปชป. 
หมายเลข 3 วันนี ดีใจมากที่ได้มาพบกับพ่ีน้องประชาชนในเขตพื นที่ควนหนองหงษ์ หากจ้ากันได้เมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว เรา
เคยมาช่วยกันเรียกร้องเรื่องปัญหาราคายางพารากับพ่ีน้องควนหนองหงษ์ ซึ่งเป็นต้านานการต่อสู้ของพวกเราชาวปักษ์
ใต้ ที่ได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวสวนยางให้คนทั่วประเทศได้รู้จักกับพ่ีน้องชาวสวนยางควนหนองหงษ์ใน
เวลา 7-8 ปี ที่ผ่านมา 
 “ก่อนหน้านี พี่น้องได้เลือกนายเทพไท เสนพงศ์ ไปเป็น ส.ส.เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง จึงต้อง
มีการเลือกตั งซ่อมขึ นอีกครั ง เราได้หารือกันว่าจะท้าอย่างไรให้การเลือกตั งซ่อมเที่ยวนี  ปชป.ต้องได้ที่นั่งกลับมาเท่าเดิม 
เพราะเรารู้ล่วงหน้าว่าเมื่อมีการเลือกตั งซ่อมจะต้องมีหลายพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงแข่งขันด้วย แต่ที่เรานึกไม่ถึง คือ 
พรรคพวกรัฐบาลด้วยกัน เป็นพรรคแกนน้ารัฐบาล คือ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ส่งผู้สมัครมาลงสมัครด้วย เป็นสิทธิ
ทางการเมือง เราจะไปต่อว่าทาง พปชร.ไม่ได้ จึงท้าให้การต่อสู้ทางการเมืองเที่ยวนี มีสีสันมากขึ น มีการใช้เหตุใช้ผลมาก
ขึ น สิ่งหนึ่งที่เราคิดกันว่าจะบอกพ่ีน้องในเขตเลือกตั งที่ 3 อย่างไร อย่าไปเลือกพรรคอ่ืน ให้เลือก ปชป.เท่านั น การ
เลือกตั งซ่อมเที่ยวนี มีความหมายทางการเมืองมาก ถ้าเลือก ปชป.นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ หมายเลข 3 จะท้าให้
สถานการณ์ทางการเมืองกลับไปสู่จุดก้าลังแบบเดิม หมายความว่าตอนที่ตั งรัฐบาลด้วยกัน ปชป.เรามีให้ 52 เสียง ขาด
นายเทพไทไป 1 คน เหลือ 51 เสียง จ้าเป็นจะต้องเติมอีก 1 เสียงให้เท่าเดิม 52 เสียง ปชป.มีความส้าคัญ” นายสาทิตย์
กล่าว 
 นายสาทิตย์กล่าวว่า จ้านายทักษิณ ชินวัตร บริหารประเทศได้หรือไม่ วันนั นทักษิณ มีเสียงเด็ดขาดในสภา 300 
กว่าเสียง รัฐบาลใดก็ตามที่มีเสียงเข้มแข็งไม่ฟังเสียงใคร ในที่สุดเกิดการชุมนุมต่อต้านของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย จนน้ามาสู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่พรรคไทยรักไทย (ทรท.) ก็ล่มไป หลังจากนั น ทรท.ก็เปลี่ยนชื่อ
ทางการเมืองใหม่ นายทักษิณ ชินวัตร ก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั ง เพราะมีคะแนนเสียงในสภาเกินครึ่ง จึงเป็น
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ที่มาของคดีซื อขายหุ้นชินวัตร หรือชินคอร์ป โดยไม่มีการจ่ายภาษี ในสภาเสียงข้างน้อยแบบ ปชป.จะคัดค้านก็ไม่มีใคร
ฟังเสียง นโยบายหลายอย่างที่ไม่ถูกต้อง ปชป.จะคัดค้านก็ไม่ฟัง เราเคยเห็นตัวอย่างมาแล้ว พอเข้ามาสู่รัฐบาลลุงตู่ มี 
พปชร.เป็นแกนน้าในการจัดตั งรัฐบาล มีพรรคขนาดกลางอย่างพรรคภูมิใจไทย พรรค ปชป. และพรรคขนาดเล็กอย่าง 
พรรคชาติไทยพัฒนา จะเห็นว่ารัฐบาลลุงตู่ออกนโยบายมากมาย ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน ล้วนเป็นผลมาจากการรวม
พรรคขนาดกลาง ขนาดเล็ก ไปกดดันรัฐบาลให้ออกนโยบายที่มีประโยชน์ได้ ยกตัวอย่างเช่น ควนหนองหงษ์โมเดล พ่ี
น้องชะอวด รวมทั งภาคใต้ได้กันมากหลังการต่อสู้แล้วเสร็จ  

กรณีบัตรสีชมพู คือ บัตรสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ปชป.จึงประกาศเป็นนโยบายในการเลือกตั ง เพ่ือให้บัตรสี
ชมพูได้มีสิทธิรับเงินจากนโยบายประกันราคายาง เฉพาะนครศรีธรรมราชมีบัตรสีชมพูนับหมื่นราย วันที่เราเข้าไปร่วม
รัฐบาลได้ยื่นข้อเสนอ 3 ข้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคอร์รัปชั่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และนโยบายประกันรายได้เข้าไปด้วย 
ในที่สุดบัตรสีชมพูทั งยางและปาล์มก็ได้รับเงินประกันรายได้เหมือนกัน นี่คือ อิทธิเดชของ 52 เสียง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2601235  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_405028  
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2601235
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_405028
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วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 10.35 น. 
"สมทรง" น าทีมกลุ่มกรุงศรีพัฒนา หาเสียงตลาดเจ้าพรหม 
 
  

 
 

 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั งนายกเทศมนตรีเทศบาลพระนครศรีอยุธยา โดย
ผู้สมัคร เบอร์ 1 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล อดีตนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ผู้สมัครชิงต้าแหน่ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา น้าทีมผู้สมัครรับเลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มกรุงศรีพัฒนา ทั งหมดเข้าสักการะศาลท้าวมหาพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชน พ่อค้า แม่ค้าให้ความเคารพ
นับถือ  มากราบไหว้บูชา เพ่ือความเป็นสิริมงคล  แล้วลงพื นที่แนะน้าตัวผู้สมัครที่ ตลาดเจ้าพรหม อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ. พระนครศรีอยุธยา  ออกเดินแนะน้าตัวตามแผงพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดสด ร้านค้า ในตัวเมือง ได้รับการต้อนรับอย่าง
อบอุ่น  โดยชูนโยบายบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล เพ่ือน้าไปสู่ 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224780  
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/224780
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วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 10.39 น. 
"โกจู๋" เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ชิงนายกเล็กเมืองคอน คนแห่ฟังแน่น 
 

 
 

 เ มื่ อ คื น 27ก พ . 2564 ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร า ย ง า น ข่ า ว ว่ า ที่ ส น า ม ต ล า ด ลี วั ฒ น า  ต . ใ น เ มื อ ง  อ . เ มื อ ง  
จ.นครศรีธรรมราช “โกจู๋” นายวิฑูรย์   อิสระพิทักษ์กุล หน.ทีมนครธรรมาภิบาลประชารัฐ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช หมายเลข 1 พร้อมทีมผู้บริหารนายไสว เขียวจันทร์,นางอัมพาพันธ์   นิลประภา,นายณัฐวรรธน์   อมร
วานิชย์,นายสินเทา  บุญขวัญ,นาย ส.สมบัติ  มีสุนทร,นายพิเชษฐ์  กวีวงศ์ประวัติ และผู้สมัคร สท.ทีมนครธรรมาภิบาล
ประชารัฐ หมายเลข 2-7 ได้เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ครั ง3 ปรากฏว่ามีประชาชนจ้านวนมากหลายพันคนแห่ไปฟังการ
ปราศรัยจนแน่นสนาม 
 นายวิฑูรย์ ได้ปราศรัยว่าเกือบ10ปีที่อาสารับใช้ประชาชนภายใต้หลักการคิดถึงชาติบ้านเมืองให้มากกว่า
การเมือง โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นธงน้า เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้การมีส่วนร่วมของประชาชน มีนโยบายท้าให้
เมืองสะอาด คุณภาพชีวิตต้องดีขึ น การศึกษาทั่วถึงและเท่าเทียม ศูนย์การตลาดชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
New Normalท้าทันทีหากประชาชนเลือกตนและทีมงานเข้าไปบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช. 
  
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224781  
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/224781
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วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 17.23 น. 
เลือกตั้งท้องถิ่นขอนแก่นเดือด ! 
 

 
 

เลือกตั้งท้องถิ่นขอนแก่นเดือด! มือดีท าลายป้ายแนะน าหาเสียงผู้สมัคร สท.พระลับ เขต.1 
 เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวได้การประสานทางโทรศัพท์จาก นายเจริญ เพ็งมูล 
ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลพระลับ เขต 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น หมายเลข 8 ว่า ป้ายแนะน้าผู้สมัครหาเสียงของ
ตนเอง ถูกฉีกท้าลาย 2 จุด โดยที่ป้ายรายชื่ออนะน้าผู้สมัครรายอ่ืนกลับไม่ถูกท้าลาย ได้ถูกมือดีกรีดป้ายหาเสียงมาตั งแต
วันที่ 24 ก.พ.63 ที่บริเวณวัดแห่งหนึ่ง ใน ต.พระลับ, และวันที่ 25 ธ.ค.63 บริเวณ ศาลาประชาคมภายในที่ท้าการ
เทศบาลต้าบลพระลับโดยป้ายหาเสียงมีการฉีกขาด ซึ่งคนร้ายนั นจะลงมือท้าในช่วงกลางคืน 
 หลังจากนั นเจ้าหน้าที่ต้ารวจชุดสืบสวน ผู้สื่อข่าว พร้อมผู้สมัคร ได้ลงไปยังบริเวณป้ายที่โดนคนร้ายลงมือท้า 
เพ่ือตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยผู้สมัครนั นได้ขอให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจสายตรวจช่วงกลางคืนช่วยตรวจตราเพ่ิมความเข้ม โดย
หลังจากนั น นายเจริญ เพ็งมูล ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์และเป็นอดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้สมัคร สท.พระลับ เขต 1 จะเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน. 
  
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224808   

https://www.banmuang.co.th/news/region/224808
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วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 16.46 น. 
 ‘รองบิ๊ก’ ลุยหาเสียงชิงนายกเล็กเมืองบุรีรัมย์ ม่ันใจกวาด ส.ท. ยกทีม 3 เขต 
 

 
 

 28 กุมภาพันธ์ 2564 นายยุทธชัย พงศ์พณิช หรือ “รองบิ๊ก” อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ หมายเลข 1 “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ “กลุ่ม
เพ่ือนเนวิน” ทั ง 3 เขต น้ารถหาเสียง พร้อมทีมงานลงพื นที่หาเสียงที่ตลาดสด ตลาดค้าปลีกค้าส่ง ตลาดไนท์บาร์ซ่า 
และชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยการแจกแผ่นพับ เพ่ือแนะน้าตัวผู้สมัครและนโยบายของกลุ่มให้กับพ่อค้า
แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื อของที่ตลาด และภายในชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นการเข้าถึงพ่ีน้องประชาชนชนิดบุกถึง
ตลาดและหน้าประตูบ้านเลยทีเดียว ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอบอุ่น 
 นายยุทธชัย กล่าวว่า พร้อมเข้ามารับใช้พ่ีน้องชาวเมืองบุรีรัมย์ ภายใต้สโลแกนของกลุ่มที่ว่า “พัฒนาเมือง 
พัฒนาด้วยใจ พัฒนาไปด้วยกัน” เพ่ิมพื นที่สีเขียวกลางเมือง ขยายระบบสาธารณูปโภค รวมเมืองสู่ “เทศบาลนคร” 
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ทั งนี  จึงได้น้ามาเป็นนโยบาย ด้วยการวางแผนงานมานานกว่า 2 ปี ท้างานต่อเนื่องเกิดขึ น
ได้จริง สร้างปอดของเมือง สู่ เมืองสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์กลางเมืองกว่า 50 ไร่ จุดพักผ่อนใหม่ ของชุมชนและ
นักท่องเที่ยว, เทศบาลนคร พัฒนาเมืองยั่งยืน ผลักดัน จัดผัง รวมเมือง เพ่ือรองรับ การเติบโตของเมือง ก้าวสู่ “เทศบาล
นคร”, ระบบสาธารณูปโภค เพ่ิม ปรับ สลับ ลด โดยเพ่ิมท่อระบายน ้า ปรับขยาย สลับท่อเดิม ลดปัญหาน ้าท่วมเรื อรัง 
จึงท้าให้มั่นใจว่า ผู้สมัคร “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” จะได้รับเลือกตั งทั งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
ยกทีมทั ง 3 เขต เข้ามาอย่างแน่นอน 
 ส้าหรับ นายยุทธชัย พงศ์พณิช ถือเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ขออาสามารับใช้พ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์  จึงได้ฟอร์มทีมสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ที่ประกอบด้วยสมาชิกทั งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ภายใต้ชื่อ 
“กลุ่มเพ่ือนเนวิน” ประกาศพร้อมเข้ามาพัฒนา ดูแลพ่ีน้องประชาชน เพ่ือเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้ดีขึ น โดยเน้นการ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ใจกลางเมืองบุรีรัมย์ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/555836  
 

https://www.naewna.com/local/555836


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

 
 
28 กุมภาพันธ์ 2564 17:07 น.    
“รองบิ๊ก” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ “กลุ่มเพื่อนเนวิน” ลุยหาเสียง ขอคะแนนพ่อค้าแม่ค้า-ปชช. 

 
“ยุทธชัย พงศ์พณิช” อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ หมายเลข 1 “กลุ่ม
เพื่อนเนวิน” พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล “กลุ่มเพื่อนเนวิน” ลุยหาเสียง แจกแผ่นพับแนะน าตัว ขอคะแนน
พี่น้องประชาชน และพ่อค้าแม่ค้าตลาด ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ม่ันใจได้รับเลือกเข้ามาทั้งนายกฯ และ ส.ท.ยกทีม 3 เขต 
 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 นายยุทธชัย พงศ์พณิช หรือ “รองบิ๊ก” อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ หมายเลข 1 “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ “กลุ่ม
เพ่ือนเนวิน” ทั ง 3 เขต ได้น้ารถหาเสียงพร้อมทีมงานลงพื นที่หาเสียง ที่ตลาดสด ตลาดค้าปลีกค้าส่ง ตลาดไนท์บาร์ซ่า 
และชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยการแจกแผ่นพับ เพ่ือแนะน้าตัวผู้สมัครและนโยบายของกลุ่มให้กับพ่อค้า
แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื อของที่ตลาด และภายในชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นการเข้าถึงพ่ีน้องประชาชน ชนิดบุกถึง
ตลาดและหน้าประตูบ้านเลยทีเดียว ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอบอุ่น 
 โดย นายยุทธชัย พงศ์พณิช “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” พร้อมเข้ามารับใช้พ่ีน้องชาวเมืองบุรีรัมย์ ภายใต้สโลแกนของ
กลุ่มที่ว่า “พัฒนาเมือง พัฒนาด้วยใจ พัฒนาไปด้วยกัน” เพ่ิมพื นที่สีเขียวกลางเมือง ขยายระบบสาธารณูปโภค รวม
เมืองสู่ “เทศบาลนคร” พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ทั งนี  จึงได้น้ามาเป็นนโยบาย ด้วยการวางแผนงานมานานกว่า 2 
ปี ท้างานต่อเนื่องเกิดขึ นได้จริง สร้างปอดของเมือง สู่ เมืองสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์กลางเมืองกว่า 50 ไร่ จุดพักผ่อน
ใหม่ ของชุมชนและนักท่องเที่ยว, เทศบาลนคร พัฒนาเมืองยั่งยืน ผลักดัน จัดผัง รวมเมือง เพ่ือรองรับ การเติบโตของ
เมือง ก้าวสู่ “เทศบาลนคร”, ระบบสาธารณูปโภค เพ่ิม ปรับ สลับ ลด โดยเพิ่มท่อระบายน ้า ปรับขยาย สลับท่อเดิม ลด
ปัญหาน ้าท่วมเรื อรัง จึงท้าให้มั่นใจว่า ผู้สมัคร “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” จะได้รับเลือกตั งทั งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ยกทีมทั ง 3 เขต เข้ามาอย่างแน่นอน 
 ส้าหรับ นายยุทธชัย พงศ์พณิช ถือเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ขออาสามารับใช้พ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ จึงได้ฟอร์มทีมสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ที่ประกอบด้วยสมาชิกทั งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ภายใต้ชื่อ “กลุ่ม
เพ่ือนเนวิน” ประกาศพร้อมเข้ามาพัฒนา ดูแลพ่ีน้องประชาชน เพ่ือเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้ดีขึ น โดยเน้นการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ใจกลางเมืองบุรีรัมย์ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/223720   

https://siamrath.co.th/n/223720
https://siamrath.co.th/n/223720
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210228/83e27c8049e671c8e104d2cf8020dbc7dcee8f12d4901c6b7b8ea6fbf9f3e699.jpeg?itok=Fm1WpEdV
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28 ก.พ. 2564 
ลดค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ใช้ผู้สมัครติดป้ายหาเสียงกันเอง 
 

 
 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศบาลมนตรีนคร ฯ กลุ่มเทศบาลก้าวหน้า พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาลดค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 
ใช้ผู้สมัครติดป้ายหาเสียงกันเอง โว มีความชัดเจน ไม่มีซื้อสิทธิขายเสียง ต้องการขับเคลื่อนการเมืองรูปแบบใหม่ 
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณริมคูเมืองโคราช ฝั่งถนนพลแสน เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายฉัตร สุ
ภัทรวณิชย์ อดีตรองประธานสภา ทน.นครราชสีมา ผู้สมัครรับเลือกตั งนายกเทศบาลมนตรีนคร ฯ เบอร์ 4 กลุ่มเทศบาล
ก้าวหน้า พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภา น้าแผ่นป้ายไวนิลซึ่งเป็นรูปภาพและข้อความประชาสัมพันธ์หาเสียงของกลุ่ม
เทศบาลก้าวหน้าไปติดตั งบนพื นที่อนุญาตให้ติดแผ่นป้ายหาเสียงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั ง  ก้าหนดไว้ ส่วนใหญ่
เน้นตามเสาไฟฟ้าริมถนน เพ่ือสื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาสามารถเห็นชัดเจน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายการหาเสียง
เลือกตั ง โดยใช้แรงงานผู้สมัครและกลุ่มผู้สนับสนุนด้าเนินการกันเอง 
 นายฉัตร ผู้สมัครนายก ฯ เบอร์ 4 เปิดเผยว่า ภายหลัง กกต .ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั ง
เทศบาล นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ลงพื นที่มาพบปะและถือโอกาสพูดคุย เพ่ือระดมสมองการ
ก้าหนดยุทธศาสตร์การเมืองและความส้าคัญของท้องถิ่นในพื นที่  จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหัวเมือง 20 จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานคณะก้าวหน้าให้ก้าลังใจและได้ก้าชับหากการเมืองท้องถิ่นสอดประสานได้ดีกับการเมือง
ระดับชาติจะสามารถกระจายความเจริญจากรัฐราชการวมศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทั งนี คณะก้าวหน้า มีความชัดเจน ไม่มีซื อสิทธิขายเสียง ต้องการขับเคลื่อนการเมืองรูปแบบใหม่ เน้นการ
น้าเสนอนโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นประกอบด้วยโครงสร้างพื นฐาน เศรษฐกิจซบเซา ปัญหาจราจร
และการเมืองต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และมีความก้าวหน้าคือก้าวสังคมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ  ลดการเหลื่อม
ล ้า ก้าวสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล "เทศบาลก้าวหน้า เป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่น
รูปแบบใหม่ รวมผู้คนหลากหลายสถานะที่มีความสามารถมาท้างานร่วมกัน ระดมความคิดที่ตกผลึกมาเป็นนโยบาย เรา
เสียโอกาสมามากแล้ว ต้องรวมพลังสร้างเทศบาลโคราชให้ก้าวไปสู่อนาคตและเป็นเบอร์หนึ่งของอีสาน" นายฉัตร กล่าว 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378817080?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region  

https://www.nationtv.tv/main/content/378817080?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378817080?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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28 Feb 2021 17:57 น. 
ปชป. ลุยหาเสียงช่วย “พงศ์สินธุ์” ชู “พรรคของเราคนของเรา” 
 

 
 

“จุรินทร์”ยกคณะปชป.ลุยหาเสียงช่วย “พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์” ผู้สมัครส.ส.เมืองคอน เขต 3 เผย “กระแสตอบรับดี” 
เตรียมเปิดปราศรัยใหญ่ 4-5 มี.ค. ชู“พรรคของเราคนของเรา” 
 รวมเพลง (28 ก.พ. 64)   นายจุรินทร์ลภั ณ วิศิษฏ์หัวหน้ากองชานายนิพนธ์บุญญามณีหัวหน้ารองท้ายพร้อม
คณะได้พบปะสังสรรค์ท่ีพุดกามาลุดดีนบ้านไชเจริญต้าบลนาสาร อ. เมืองจ. ประเทศเพ่ือช่วยหาเสียงให้กับนายพงศ์สินธุ์
เสนพงศ์เบอร์ 3 น้องชายนายเทพไทเสนพงศ์ในการซ่อมส. ส. นครศรีธรรมราชเขต 3 
นายจุรินทร์ได้กล่าวถึงนโยบายการจัดการรายได้พืชผลผลไม้ 5 ตัวของตรวจสอบทั งปาล์มน ้ามันพืชเลี ยงสัตว์ข้าวและมัน
ส้าปะหลังซึ่งเป็นหนึ่งในการเข้าร่วมรัฐบาลครั งนี ยันว่าจะเดินหน้าท้าความขัดต่อไปน้อย นี ยังได้แนะน้าหาเสียงของเรือ
นายพงศ์สินธุ์เสนพงศ์เบอร์ 3 
 ขณะเดียวกันนายจุรินทร์กับนายนิพนธ์ยังได้นั่งฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมัลลิศาสนาที่แฟชันนี ด้วย
ความท้าทายมีโต๊ะอิหม่ามชุมชุมตระกูลสตรีร่วมรับฟังและตอบปัญหาในพื นที่ให้กับหัวหน้าพูได้รับทราบ  หัวหน้าฝ่าย
ตุลาการว่าการหาเสียงประชุมสุดยอดใหญ่ในวันที่ 4-5 มี. ค. นี จะมาเป็นลีในการบรรลุผลใหญ่และชู“ รับของเราคนของ
เรา”พร้อมเชื่อว่าการเผชิญหน้ากับความส้าเร็จจะได้รับการ ตอบรับจากประชาชนโดยเฉพาะชาวบ้านเขต 3 ในเรื่องการ
ประกันรายได้และปาล์มรวมทั งดูแลราคาผลไม้ม้าคุมได้รับรายได้ที่ดีขึ นมาก ไซนี นายจุรินทร์พร้อมคณะยังได้ไปเดินหาที่
นั่งเทศบาลชะลวดหาเสียงให้นายสินธุ์เสนพงศ์เบอร์ 3 โดยนายจุรินทร์ระบุว่า“ กระแสตอบรับดีมาก ๆ ครับ” 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/470389  
   
 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/470389
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 21:07 น. 
 ‘ก้าวไกล’ เยีย่มถนนคนเดิน เชียงใหม่ คุยผู้ประกอบการปมผลกระทบโควิด 
 

 
 
 เวลา 19.30 น.วันที่  28 กุมภาพันธ์  2564 ที่ถนนคนเดินวันอาทิตย์  อ. เมือง จ. เชียงใหม่  นายพิธา  
ลิ มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) พร้อมนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการ ก.ก. ได้ลงพื นที่พบปะผู้ประกอบการที่
ได้รับผลกระทบโควิด เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พร้อมหาทางและน้าเสนอช่วยเหลือ
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวในสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้รัฐบาลได้พิจารณาและมีมาตรการช่วยเหลือและ
เยียวยาดังกล่าว มีนายนิติพล ผิวเหมาะ นายธวัชชัย พันธุเลิศ นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.ปาร์ตี ลิสต์ ก.ก. ร่วมคณะ
และสังเกตการณ์ดังกล่าวโดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง 
 ต่อมานายพิธา  และคณะ ได้ เดินพบปะผู้ ป ระกอบการ พร้อมพูดคุยทั กทายอย่ าง เป็ นกัน เ อง  
โดยสอบถามผู้ค้าบางรายเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราชนะ ว่าเข้าร่วมโครงการหรือไม่ และลูกค้า 
สามารถใช้บริการหรือสแกนบาร์โค๊ดได้หรือไม่ ก่อนมีผู้ค้าบางรายขอถ่ายรูปหรือเซลฟ่ีเป็นที่ระลึก พร้อมชูนิ ว ไอเลิฟยู 
เพ่ือต้อนรับ ให้ก้าลังใจและสนับสนุน ก.ก.ด้วย ก่อนนายพิธา ได้เข้าไปพูดคุย กับผู้ประกอบการย่านดังกล่าวที่
ร้านอาหาร ชูชิบาร์ ตามล้าดับ 
 
อ้างอิง   : https://www.matichon.co.th/politics/news_2601326  
 
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/1559008.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/1559008.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2601326
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/1559008.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 18:40 น. 
 ‘พิธา’ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่เชียงใหม่  
พร้อมเปิดรับสมาชิก ก.ก. 
 

 
 
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายพิธา ลิ มเจริญรัตน์ หัวหน้า
พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน พร้อมพบปะสมาชิกและผู้สนับสนุน ก.ก. และร่วม
ออกแบบแผนการสร้างพรรคไปด้วยกัน ซึ่งเวทีดังกล่าว ได้เปิดรับสมัครสมาชิกพรรค พร้อมป้ายข้อความว่า “เปิด
วิสัยทัศน์ เปลี่ยนอนาคต” ก่อนแจกปฏิทิน 2021, มีข้อความว่า 12 นโยบายก้าวไกล #แก้ได้ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ แก่
ผู้ร่วมงานดังกล่าว มีนางมีนา กัลมาพิจิตร อดีตหัวหน้าสาขาพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พร้อมสมาชิก และผู้สนใจ เข้า
ร่วมกว่า 100 คน ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง 
 ทั งนี  นายพิธา ได้เปิดให้สมาชิกและผู้สนใจ ได้แสดงความคิดเห็นเชิงนโยบาย อาทิ กลุ่มการเมือง กลุ่มกระจาย
อ้านาจ กลุ่มการศึกษา กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเพศทางเลือกและสมรสเท่ากัน ซึ่งบางรายเสนอ ให้เปลี่ยนโล
โก้พรรคจากสามเหลี่ยม เป็นวงกลม ตามต้าราฮวงจุ้ย เพ่ือความเป็นมงคล แต่ไม่เปลี่ยนอุดมการณ์และสีพรรคอย่างใด 
พร้อมท้าหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมา รักษาผลประโยชน์ประเทศและประชาชนให้มากที่สุด พร้อมโจมตี ส.ส.ก้าว
ไกล ที่เป็นงูเห่า หรือแปรพักตร์ไปสนับสนุนรัฐบาลด้วย 
 นายพิธากล่าวว่า พรรคมีนโยบายขยายสมาชิกพรรค เพ่ือเป็นตัวแทนพรรคลงสมัครการเมืองระดับชาติและ
ท้องถิ่น ซึ่งเชียงใหม่ มีตัวแทนพรรคเพียง 2 เขต คือ เขต 3 และเขต 8 จาก 9 เขต ดังนั นอยากให้สมาชิกและผู้สนใจเข้า
ร่วมอุดมการณ์ทางการเมือง ถ้าพรรคมีโอกาสจัดตั งรัฐบาล สามารถน้านโยบายเชิงพื นที่ไปสู่ การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ 
เพ่ือเปลี่ยนแปลง หรือปฏิรูปประเทศไปสู่สิ่งที่ดีขึ น 
 “ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พรรคในฐานะฝ่ายค้าน ได้ท้าหน้าที่อย่างดีที่สุด ที่ส้าคัญได้ขับเคลื่อน และผลักดันออก
กฎหมายหลายฉบับ อาทิ เรื่องการศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ เพศทางเลือก และกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่น ในอนาคต
ตามล้าดับ ตามนโยบายที่พรรคเคยหาเสียงกับประชาชนไว้ ส่วน 2 ปีข้างหน้า มุ่งท้าการเมืองที่ตอบสนองความต้องการ
ประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วม พร้อมสร้างฐานและเครือข่ายพรรคออกสู่ต่างจังหวัดมากขึ น เพ่ือปูทางเลือกตั ง
ระดับชาติและท้องถิ่นต่อไป” นายพิธากล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2601156  
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 15:47 น. 
 “เลขาเพื่อไทย” แย้ม 2 มี.ค. นี้ กก.บห. พรรคหารือปมส่งผู้สมัคร ลต.ซ่อมเขต 1 ชุมพร 
 

 
 
 “เลขาเพื่อไทย” แย้ม 2 มี.ค.นี้ กก.บห.พรรคหารือปมส่งผู้สมัครลต.ซ่อมเขต 1 ชุมพร ด้าน “ฝ่ายค้าน” นัดถก
ข้อมูลร้ององค์กรอิสระหลังการอภิปรายวันเดียวกัน 
 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่พรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาาธิการพรรค
เพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงการส่งผู้สมัครลงเลือกตั งซ่อมส.ส.เขต 1 ชุมพร แทนนายชุมพล จุลใส อดีตส.ส.ชุมพร พรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ถูกศาลอาญา ตัดสิทธิ์ทางการเมือง ว่า ในวันที่ 2 มีนาคมนี  คณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย 
จะประชุมเพ่ือหารือเรื่องการส่งผู้สมัครในเขตดังกล่าว เนื่องจากในพื นที่ดังกล่าว ไม่ใช่พื นที่เก่าที่พรรคพท. เคยส่ง จึง
ต้องรอดูความพร้อมก่อน 
 เมื่อถามถึงกรณีการรวบรวมข้อมูลเ พ่ือยื่นร้องรัฐมนตรี หลังกรอภิปรายม่ไว้วางใจต่อองค์กรอิสระ  
นายประเสริฐ กล่าวว่า เบื องต้นพรรคร่วมฝ่ายค้านจะหารือเรื่องข้อมูลเวลา 10.00 น. ในวันที่ 2 มีนาคมนี  ทั งนี ในส่วน
ของตนที่จะยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรมการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีการทุจริตถึงมือยางนายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นั นจะสามารถด้าเนินการได้ภายในสัปดาห์นี  ขณะนี กรณี
ของนายกฯ ยังต้องรวบรวมข้อมูลอีกเพียงเล็กน้อยคาด่าจะยื่นต่อป.ป.ช.ได้ในสัปดาห์ถัดไป 
 นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า นอกจากนี ในวันที่ 2 มีนาคมนี  พรรคร่วมฝ่ายค้านได้นัดกันไปยื่นหนังสือถึงศาล
รัฐธรรมนูญ กรณีที่เรียกผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ไปชี แจงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะฝ่ายค้านเห็นว่าศาล
รัฐธรรมนูญควรเปิดกว้างให้บุคคลเข้าให้ข้อมูลเพื่อประกอยการพิจารณามากกว่านี  
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2600852  
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28 Feb 2021 17:12 น. 
"นิพนธ์" เปิด 4 ตัวเต็งชิง รมช. คมนาคม แทน "ถาวร เสนเนียม" 
 

 
 

“นิพนธ์”เปิด 4 ชื่อ “สาทิตย-์ประกอบ-เจือ-ชินวรณ์” ลุ้นนั่งรมช.คมนาคม แทน “ถาวร เสนเนียม” แต่ด่านสุดท้าย
ขึ้นกับที่ประชุมพรรคชี้ขาด  
 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการ  “ปรับ
ครม.”  ในต้าแหน่ง รมช.คมนาคม แทน นายถาวร เสนเนียม อดีตรมช.คมนาคมว่า  ไม่จ้าเป็นต้องเป็นโควตาของ จ.
สงขลา แต่ถือเป็นโควตาภาคใต้ ส่วนจะเป็นใครทั ง นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย, นายประกอบ รัตนพันธ์ , นายเจือ 
ราชสีห์ หรือ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สุดท้ายก็ต้องขึ นอยู่กับทีป่ระชุมของพรรค 
 ขณะที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่า การ “ปรับ ครม.” จะมีการแลกโควตาต้าแหน่งรัฐมนตรีข้ามกระทรวงหรือไม่ ว่า ตนยังไม่ได้ยิน
การปรับ ครม.ในสูตรดังกล่าว ขอให้ไปสอบถามจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการ
พรรคประชาธิปัตย์ เผื่อมีการประสานมา  
 อย่างไรก็ตาม การเจรจาเรื่องใดก็ตามกับพรรคร่วมรัฐบาล ตนได้มอบหมายให้นายเฉลิมชัย และนายนิพนธ์ เป็น
ตัวแทนพรรคในการเจรจา โดยตอนนี ยังไม่ได้รับรายงานจากนายเฉลิมชัย ว่ า นายกรัฐมนตรีให้ส่งรายชื่อรัฐมนตรี ใน
โควตาพรรคเม่ือใด  และคงต้องรอหลังการหาเสียงเลือกตั งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราชก่อน 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการหาเสียงช่วยผู้สมัครของพรรคที่ลงเลือกตั งซ่อม ส.ส.นครราชสีมา เขต 3 
กล่าวอีกว่า การเจรจาใดๆ มอบให้นายเฉลิมชัย และนายนิพนธ์แล้ว เมื่อได้รับแจ้ง ต้องรายงานให้ตนรับทราบ ซึ่งเรื่อง
ใดต้องใช้มติกรรมบริหารพรรค ก็ต้องใช้ถ้าเรื่องใดไม่ต้องก็ไม่ต้อง เช่น ถ้าเป็นเรื่องเสนอรายชื่อรัฐมนตรีคนใหม่ หรือ
ต้าแหน่งทางการเมือง ต้องน้าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ก่อนน้าเข้าที่ประชุมร่วมกรรมการบริหาร และ 
ส.ส.ของพรรค ตามท่ีข้อบังคับก้าหนด 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/470384  
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28 กุมภาพันธ์ 2564 
เปิด4ตัวเต็ง ปชป. เสียบเก้าอี้ รมต. 'จุรินทร์' ปัดดีลแลกกระทรวง 
 

 
 

'จุรินทร์' ปัดดีลแลกกระทรวง โยนถาม'เฉลิมชัย' ด้าน'นิพนธ์' รับ4ส.ส.-อดีตส.ส.ใต้ตัวเต็งเสียงรมตแทน "ถาวร" 
โยนกรรมการบริหารเคาะ 
 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 
ปฏิเสธกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่จะมีการแลกโควตาต้าแหน่งรัฐมนตรีข้ามกระทรวง ว่า ตนยังไม่ได้ได้ยิน
การปรับ ครม.ในสูตรดังกล่าว ขอให้ไปสอบถามจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการ
พรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจาการเจรจาเรื่องใดก็ตามกับพรรคร่วมรัฐบาล ตนได้มอบหมายให้นายเฉลิมชัย และนาย
นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ยังเป็นตัวแทนพรรค 
ตอนนี ยังไม่ได้รับรายงานจากนายเฉลิมชัยว่านายกรัฐมนตรีให้ส่งรายชื่อรัฐมนตรี ในโควตาพรรคฯ   
 ด้านนายนิพนธ์ กล่าวยอมรับว่า การสรรหาบุคคลแทนนายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ต้องเป็นโควตา
ภาคใต้ ส่วนรายชื่อที่ปรากฎออกมาทั งนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย , นายประกอบ รัตนพันธ์ , นายเจือ ราชสีห์ หรือนาย
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ สุดท้ายก็ต้องขึ นอยู่กับที่ประชุมของพรรค 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924909  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/94506  
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28 กุมภาพันธ์ 2564 
'เฉลิมชัย' ชี้ไร้สัญญาณปรับ ครม. ปัดดีล 'อนุทิน' แลกเก้าอ้ี 
 

 
 

 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการปรับ
คณะรัฐมนตรี ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ยังไม่มีอะไร นายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรอย่างเป็นทางการ 
 ส่วนกรณีที่ตนไปพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขนั น ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่อง
การปรับครม. แต่เป็นการไปพูดคุยส่วนตัว เพราะพูดคุยกันมาตั งแต่ก่อนร่วมรัฐบาล และปกติก็คุยกันมาตลอด รวมถึง
บังเอิญวันนั น มาตรวจโควิดที่กระทรวงสาธารณสุข ก็เลยแวะมาทักทายกันตามปกติ 
 เมื่อถามว่าโควตาพรรคประชาธิปัตย์ยังเหมือนเดิมหรือไม่ นายเฉลิมชัย กล่าวว่า คงต้องรอดู แต่ก็คิดว่า เป็น
เช่นนั น ส่วนกรณีท่ีมีกระแสข่าวว่า จะแลกเก้าอี รมช.คมนาคมกับพรรคภูมิใจไทยนั น อย่าเพิ่งไปคาดเดา รอให้นายกฯส่ง
สัญญาณให้ชัดเจนก่อน จากนั นพรรคประชาธิปัตย์ จึงจะมีการประชุมกัน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924890  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924890
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วันที่ 28 ก.พ. 2564 เวลา 14:12 น. 
ส.ส. ราชบุรี พปชร. ปัดข่าวต่อรองขอเก้าอ้ี รมต. 
 

 
 

"บุญยิ่ง นิติกาญจนา" ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เผยไม่เคยต่อรองขอต าแหน่งรัฐมนตรี ชี้อยู่ที่ผู้ใหญ่
พิจารณาหาคนที่เหมาะสม 
 นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่าถูกเสนอชื่อชิงเก้าอี 
รัฐมนตรีที่ว่างลง ว่า เรื่องนี คงเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนคาดเดากันไปเอง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของช่วงที่จะมีการปรับครม. 
ตอนนี ตนมีความสุขกับการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. เป็นตัวแทนของชาวบ้านและช่วยเหลือประชาชนในพื นที่ ตนไม่เคยไป
เรียกร้องหรือต่อรองเรื่องต้าแหน่งใดๆทั งสิ น เพราะตนเกรงว่าจะท้าให้เกิดความขัดแย้งกันเองภายในพรรค 
 ทั งนี การพิจารณาต้าแหน่งต่างๆนั น เป็นเรื่องที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ และผู้ใหญ่ภายในพรรคจะพิจารณาหาผู้ที่เหมาะสมมากที่สุด ก่อนที่จะน้าชื่อส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 
 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/646587  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/94491 
ข่าท่ีเกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/223658  
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28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 16:28 น.       
'สรวุฒิ' ปัดข่าวถูกเสนอชื่อนั่ง รมต. แต่แบะท่าถ้าผู้ใหญ่เมตตาก็พร้อม 
   

 
 
  28 ก.พ.64-นายสรวุฒิ  เนื่องจ้านงค์ ส.ส.ชลบุรี และรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณี
มีกระแสข่าวถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีในการปรับครม.ครั งนี ว่า ตนไม่ทราบเรื่อง แล้วแต่ผู้ใหญ่ในพรรคจะพิจารณาความ
เหมาะสม เพราะในพรรคก็มีคนเหมาะสมหลายคน ดังนั นสุดแท้แต่ผู้ใหญ่จะพิจารณา เพราะไม่ว่าใครได้เป็นรัฐมนตรีก็มี
เป้าหมายเดียวกันคือ ท้างานให้ประเทศชาติเป็นหลักเป็นรัฐมนตรีของคนไทย ท้างานสนองนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ  
 "เรื่องท่ีผมถูกเสนอชื่อไม่ได้มีการแจ้งจากผู้ใหญ่ ทราบจากสื่อมวลชนเช่นเดียวกัน จึงไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร 
อาจเพราะผมเป็นรองเลขาธิการพรรคผู้ใหญ่อยู่แล้ว หรือคงมองการท้างานที่ผ่านมาเป็นหลัก แต่ย ้าว่าในพรรคก็มีคน
เหมาะสมหลายคน ตนจะอยู่ท้างานตรงไหนก็ได้ เพราะส่วนตัวท้างานอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในต้าแหน่งอะไร และถ้าผู้ใหญ่
ไม่ให้ความเมตตาและให้โอกาสส่วนตัวก็พร้อมท้าหน้าที่ให้บ้านเมือง แต่ขอย ้าอีกครั งว่าส่วนตัวไม่ได้เรียกร้องอะไร ทั งนี  
ในวันที่ 2 มี.ค.จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่แน่ใจจะมีการคุยเรื่องการปรับครม.ด้วย
หรือไม ่
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/94522  
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/94522
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28 กุมภาพันธ์ 2564 
"นิกร" เชื่อ "วราวุธ" ไม่ปรับเก้าอ้ี เหตุ แกนน ารัฐบาลพอใจผลงาน 
 

 
 
แกนน าชาติไทยพัฒนา เชื่อ "วราวุธ" ไม่ปรับเก้าอ้ี เหตุ แกนน ารัฐบาลพอใจผลงาน ชี้กระแสข่าว เพื่อสร้าง
สถานการณ์การเมือง 
       นายนิกร จ้านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และผู้อ้านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับเก้าอี รัฐมนตรี 
ของนายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนาในต้าแหน่งรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม 
ว่า ไม่เป็นความจริง และไม่มีการเปลี่ยนกระทรวงในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนา อย่างไรก็ดีแกนน้ารัฐบาลยังพอใจ
ในผลงานของนายวราวุธ เพราะได้ท้างานอย่างเอาจริงเอาจัง ส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ น ตนมองว่าเป็นการโยนหินเพ่ือ
สร้างทางทางการเมืองในสถานการ์ที่เตรียมปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.). 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924898  
 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924898
https://trk3.perfectinstall.net/click.php?key=ynw5hfkghq0w8q8yaaik&cpc=0.072&widget=277270&adid=1745705&cost=0.072
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วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 10:50 น. 
บิ๊กป้อม ลั่น เรื่องของผม! ชงชื่อ ครม. ให้ บิ๊กตู่ เคาะ 
 

 
 
 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 มีนาคม ที่ท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า 
“ยังไม่มีการคุยกันเบื องต้นในเรื่องนี  และไม่คุยจะคุยท้าไม เป็นเรื่องของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกลาโหม” 
 เมื่อถามว่า การประชุม พปชร. ในวันพรุ่งนี  จะมีการเตรียมพร้อมเพ่ือเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรีหรือไม่ พล.อ.
ประวิตร กล่าวว่า 
“อันนั นเป็นเรื่องของผม ส่วนที่มีข่าวว่า จะย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั นไม่มี ไม่จริงและที่
หนังสือพิมพ์บางฉบับไปพาดหัวข่าวเช่นนั นก็ให้ไปถามหนังสือพิมพ์กันเอาเอง” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2601649  
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28 กุมภาพันธ์ 2564 13:23 น.    
“สัมพันธ์ ทองสมัคร” มาเอง  
เชียร์พรรคกล้า บอกถึงเวลาเปลี่ยนเมืองคอน 
 

 
“สัมพันธ์ ทองสมัคร” มาเอง เชียร์พรรคกล้า บอกถึงเวลาเปลี่ยนเมืองคอน “กรณ์” น าทีมลุยหาเสียงโค้งสุดท้าย 
ย้ าชาวบ้านสะท้อนอยากได้คนบริหารเศรษฐกิจ มากกว่านักปกครองแบบราชการ 
 วันที่ 28 ก.พ.64 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ได้เข้าพบ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร อดีต ส.ส.13 สมัย 
และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสัมพันธ์ ได้ให้ก้าลังใจนายกรณ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้า และ
ขอให้ นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ผู้สมัครรับเลือกตั งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช ได้เข้ามาเป็น ส.ส.คนแรกของพรรคได้
อย่างที่ตั งใจ เพ่ือให้คนรุ่นใหม่มาพัฒนาเมืองคอน มาเปลี่ยนการเมืองใหม่ให้มีแต่ ส.ส.ที่ตั งใจเข้ามาพัฒนาเพ่ือชาว จ.
นครศรีธรรมราชอย่างแท้จริง 
 นายกรณ์ กล่าวว่า พรรคกล้ามีความพร้อมที่จะท้างานเพ่ือเขต 3 ไม่แพ้พรรคการเมืองขนาดใหญ่  
ดูจากตอนนี  พรรคกล้าระดมสรรพก้าลังทั งพรรค ลงพื นที่พบปะประชาชนทั ง อ.ชะอวด อ.พระพรหม อ.เฉลิมพระเกียรติ 
อ.จุฬาภรณ์ ซึ่งนอกจากการหาเสียงแล้ว ยังท้าการบ้านรับฟังปัญหาประชาชนในพื นที่ เพ่ือท้าเป็นการบ้านไว้ หากได้รับ
เลือกจะได้ด้าเนินการแก้ไข ซึ่งตนเองจะอยู่ในพื นที่ต่อเนื่องเพ่ือพบปะประชาชนให้มากที่สุด จนกว่าการเลือกตั งซ่อมเขต 
3 นครศรีธรรมราชจะเสร็จสิ น 
 หัวหน้าพรรคกล้า ย ้าด้วยว่าหากพรรคกล้าได้รับโอกาส นอกจากจะได้ ส.ส.คนรุ่นใหม่แล้ว ถือว่าได้พรรคกล้า
ทั งพรรค ที่เต็มไปด้วยบุคคลที่ประสบความส้าเร็จด้านธุรกิจ และเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ มาท้างานเพ่ือพื นที่ หากความ
ฝันนี เป็นจริง ไม่ใช่แค่ฝันของพรรคกล้า แต่เป็นฝันที่จะท้าให้เขต 3 นครศรีธรรมราชหลุดพ้นจากวงจรเดิม ๆ พรรค
การเมืองเดิม ๆ ร่วมท้าการเมืองสร้างสรรค์ให้เกิดขึ นในนครศรีธรรมราชเป็นพื นที่แรก เมืองคอนอุดมสมบูรณ์มี ครบทั ง 
เขา นา ป่า เล ขาดเพยงการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 
 นายกรณ์ ยังกล่าวถึง ความรู้สึกของชาวบ้านในพื นที่ หลังรับฟังปัญหามาหลายกลุ่ม โดยชาวบ้านหลายคน
สะท้อน ว่าอยากให้มีคนลงมาแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะปัญหาปากท้อง จึงอยากได้นักบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐกิจ เข้ามาแก้ปัญหาในพื นที่ มากกว่านักปกครองหรือนักการเมืองอาชีพ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นายกรณ์ และคณะได้ลงพื นที่ช่วยนายสราวุฒิ ผู้สมัครรับ
เลือกตั งซ่อมเบอร์ 1 โดยไปพบปะกับประชาชนหลายพื นที่ พร้อมร่วมงานบุญประเพณีโบราณของชาวเมืองคอน เยี่ยม
ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประจ้าโรงเรียน แหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมน ้าหลายแห่ง ดูปัญหาแบบเอ๊กซเรย์พื นที่ และ
ในช่วงโค้งสุดท้าย ก็ได้ระดมทีมงานหลายสิบชีวิตลงพื นที่ และร่วมสัมมนาเวทีย่อยกับประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/223665  
 

https://siamrath.co.th/n/223665
https://siamrath.co.th/n/223665
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210228/34e2343a65e2880533ff22e7421fcc522930a605f80f77eb6ed108107f131070.jpg?itok=UXLFxcDC
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วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 18.08 น. 
 ‘อดีตผู้พิพากษาฯ’ ออกบทความ ‘กกต. ไม่ควรส่งปัญหา ส.ส. หลุดต าแหน่งคดี ‘กปปส.’ ให้ศาล รธน. 
 

 
 

‘อดีตผู้พิพากษาฯ’ออกบทความ‘กกต.ไม่ควรส่งปัญหาส.ส.หลุดต าแหน่งคดี‘กปปส.’ให้ศาลรธน. 
 28 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัส ติงสมิตร อดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และอดีตผู้
พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ออกบทความเรื่อง “กกต. ไม่ควรส่งปัญหา สส. หลุดจากต้าแหน่งในคดี กปปส. ไปให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย” ผ่านทางเฟซบุ๊ก มีเนื อหาระบุว่า... 
กกต. ไม่ควรส่งปัญหา สส. หลุดจากต้าแหน่งในคดี กปปส. ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
1) หลังจากศาลอาญาอ่านค้าพิพากษาคดีกลุ่มกบฏคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้
เ ป็ น ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ที่ ส ม บู ร ณ์ แ บ บ อั น มี พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ท ร ง เ ป็ น ป ร ะ มุ ข  ( ก ป ป ส . )  เ ป็ น จ้ า เ ล ย  
39 คน เสร็จเมื่อเย็นวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และส่งค้าร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ของจ้าเลย  
8 คน ไปให้ศาลอุทธรณ์สั่งในคืนเดียวกัน และมีการอ่านค้าสั่งศาลอุทธรณ์ที่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ใน
เช้ า วั น เสาร์ ที่  26 เดื อน เดี ยวกัน  ท้ า ให้ จ้ า เลย  8 คนดั งกล่ า วถู กขั ง อยู่ ใ น เ รื อนจ้ า พิ เ ศษกรุ ง เทพรวม  
2 วัน จึงมีปัญหว่า สมาชิกภาพของ สส. 2 คน ในคดีนี สิ นสุดลงแล้วหรือไม่ 
2) ปัญหานี มีความเห็นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย 
2.1 ฝ่ายแรกเห็นว่า ยังไม่สิ นสุดลง โดยให้เหตุผลว่า 
(ก) เป็นเพียงกระบวนการควบคุมตัวจ้าเลยไว้ระหว่างรอค้าสั่งของศาลเท่านั น ซึ่งปกติก็จะมีการควบคุมไว้ที่ชั นล่างของ
ศาล แต่เนื่องจากในวันนั นหมดเวลาราชการจึงต้องเปลี่ยนที่ควบคุมไปเป็นเรือนจ้า กรณีจึงไม่พ้นจากต้าแหน่ง ส.ส ถ้า
ถูกจ้าคุกเพียง 1 ชั่วโมงแล้วต้องขาดคุณสมบัติความเป็นส.ส. จนน้าไปสู่การจัดการเลือกตั งใหม่ จะท้าให้รัฐเกิดความ
เสียหายจากการต้องเสียเงินหลายสิบล้านบาทส้าหรับการจัดการเลือกตั งซ่อม 
(ข) จ้าเลยไม่ได้ต้องค้าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ้าคุกอันจะท้าให้สมาชิกภาพต้องสิ นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(13) 
(ค) รัฐธรรมนูญมาตรา 125 วรรคแรกบัญญัติว่า ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ 
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.....ในวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ในระหว่างสมัยประชุมของรัฐสภา ดังนั นการที่ศาลอาญาออกหมายขังตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส่งตัวนายถาวรไปคุมขังที่เรือนจ้าพิเศษกรุงเทพ 
.....จึงเป็นการกระท้าที่ขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด ย่อมใช้บังคับไม่ได้ จึงต้องถือว่าไม่มีการ
ออกหมายขังนายถาวร และนายถาวรไม่ได้ถูกคุมขังโดยหมายของศาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (6) 
.....ดังนั นสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายถาวรจึงไม่สิ นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6)ประกอบ
มาตรา 98(6) 
.....กล่าวโดยสรุปคือนายถาวร เสนเนียม ยังมีฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา 
2.2 ฝ่ายหลังเห็นว่า สิ นสุดลงแล้ว โดยให้เหตุผลว่า 
(ก) คดีนี ศาลชั นต้นมีค้าพิพากษาลงโทษจ้าคุกจ้าเลยดังกล่าว โดยไม่รอการลงโทษ ศาลออกหมายจ้าคุกระหว่างอุทธรณ์
ฎีกา (แบบพิมพ์ 51 ตรี (สีเหลือง)) ดังนั น แม้จ้าเลยจะถูกขังหรือจ้าคุกเพียง 1 วัน ก็เข้าข่ายถูกคุมขังโดยหมายของศาล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(6) สมาชิกภาพ ส.ส.ของจ้าเลยดังกล่าวจึงสิ นสุดลงตั งแต่วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว 
อนึ่ง การสิ นสุดสมาชิกภาพของ สส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 มีทั งหมด 13 ข้อ แต่ละข้อย่อมเป็นเอกเทศต่อกัน 
มาตรา 101(13) เป็นกรณีต้องมีค้าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ้าคุก แม้ไม่ได้ติดคุกจริง เพราะมีการรอการลงโทษ สมาชิกภาพก็
ต้องสิ นสุดลง โดยมีข้อยกเว้นที่ไม่สิ นสุดลงอยู่ 3 กรณี คือ กระท้าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดฐานหมิ่น
ประมาท คดีนี ไม่ใช่กรณีตามมาตรา 101(13) แต่เป็นกรณีที่สมาชิกภาพสิ นสุดลงตามมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 
98(6) 
ส่วนข้อห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว สส. ในระหว่างสมัยประชุมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 125 วรรคหนึ่ง เป็น
ข้อห้ามที่จะสอบสวนในฐานะที่ สส. ผู้นั นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา (แต่เจ้าพนักงานมีอ้านาจจับในขณะที่ สส . กระท้า
ความผิด) ไม่ได้ใช้กับการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งเป็นกรณีตามวรรคสี่ของมาตรานี  ศาลมีอ้านาจพิจารณาคดีนั นในสมัย
ประชุมได้ในกรณีที่ไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั นจะมาประชุมสภา และเมื่อศาลมีค้าพิพากษาให้จ้าคุก สส. ผู้
นั น โดยยังไม่ได้มีค้าสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ศาลก็มีอ้านาจออกหมายจ้าคุกระหว่างอุทธรณ์ฎีกาได้ ไม่ได้ขัดต่อ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่ประการใด 
(ข) เทียบเคียงกับคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ไม่อนุญาต
ให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามค้าร้องของนายนวัธ เตาะเจริญสุข สส. พรรคเพื่อไทย จึงถือว่าเข้าข่ายถูกคุมขังอยู่โดยหมายของ
ศาลแล้ว ดังนั น สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายนวัธย่อมสิ นสุดลง 
(ค) สอดคล้องกับค้าพิพากษาปกครองสูงสุดที่ อ. 2162/2559 ที่วินิจฉัยว่า แม้ผู้ฟ้องคดียื่นค้าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างอุทธรณ์ในวันเดียวกัน แต่ศาลแขวงก็มีค้าสั่งให้ส่งค้าร้องของผู้ฟ้องคดีไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาสั่ง โดย
มิได้มีค้าสั่งให้ปล่อยชั่วคราวผู้ฟ้องคดี และมีหมายลงวันที่ 18 กันยายน 2555 จ้าคุกผู้ฟ้องคดีไว้ระหว่างอุทธรณ์ แม้
ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีค้าสั่งอนุญาตให้ปล่อยผู้ฟ้องคดีชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลแขวงจึงมีหมายลงวันที่ 19 
กันยายน 2555 ปล่อยตัวผู้ฟ้องคดีก็ตาม 

กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั ง ตามมาตรา 45(4) แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้ว สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
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ต้าบลของผู้ฟ้องคดีจึงสิ นสุดลงตามนัยมาตรา 47 ตรี วรรคหนึ่ง (7) ประกอบมาตรา 47 ทวิ (3) แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 แม้จะเป็นการถูกคุมขังเพียง 1 วัน และต่อมาผู้ฟ้องคดีจะได้รับการ
ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ก็ไม่ท้าให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลของผู้ฟ้องคดีซึ่ง
สิ นสุดลงโดยผลของกฎหมายกลับฟ้ืนคืนมาได้แต่ประการใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลของผู้ฟ้องคดีสิ นสุดลง จึงเป็นค้าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
3) ผู้เขียนมีความเห็นว่า สมาชิกภาพของ สส. 2 คน ในคดี กปปส. (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ และนายถาวร เสนเนียม) 
ได้สิ นสุดลงตั งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยเหตุผลตามข้อ 2.2 แล้ว รัฐพึงจัดให้มีการเลือกตั งซ่อม สส. แบบแบ่ง
เขตเลือกตั งแทนต้าแหน่งที่ว่าง และประธานสภาผู้แทนราษฎรพึงประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในล้าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองนั น เลื่อนขึ นมาเป็น สส. แทนต้าแหน่ง สส. แบบบัญชีรายชื่อที่ว่างลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 
4) กกต. ควรส่งปัญหา สส. หลุดจากต้าแหน่งในคดี กปปส. ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม ่

ผู้เขียนเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. พ.ศ. 2560 มาตรา 21 การปฏิบัติหน้าที่
และการใช้อ้านาจของ กกต. ต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั งปวงในการใช้ดุลพินิจ 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 215 วรรคสอง คดีนี ปัญหาเกี่ยวกับสมาชิกภาพของ สส. สิ นสุดลง เพราะเหตุที่จ้าเลย
ต้องค้าพิพากษาให้จ้าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลมีค้าตอบที่ชัดเจนและตกผลึกแล้ว กกต. จึงควรใช้ความกล้า
หาญด้าเนินการจัดให้มีการเลือกตั ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั งในจังหวัดสงขลาแทนต้าแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน นับแต่
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
 
วัส ติงสมิตร 
28 กุมภาพันธ์ 2564 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/555859  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/94508  
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วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 08:30 น. 
เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งเทศบาล ปี 64 ใครไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ต้องแจ้งเหตุ 
 

 
 

ก าหนดการเลือกตั้งเทศบาล “ครม.เห็นชอบ-ประกาศผล” ใครไปใช้สิทธิ์ไม่ได้แจ้งก่อนได้ 2 ช่วงเวลา  
 คณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ได้ประสาน กกต.แต่ละจังหวัด ให้เปิดรับสมัครเลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาล 
(ส.ท.) และนายกเทศมนตรี ตั งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 12 กุมภาพันธ์ 2564 “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ก้าหนดการตั งแต่ขั นตอน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดการเลือกตั งของเทศบาล รวมถึงการด้าเนินการทุกอย่าง ก่อน
เลือกตั งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เพ่ือให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม ดังต่อไปนี  
ไทม์ไลน์การจัดการเลือกตั ง 
เดือนมกราคม  
12 ม.ค. 64 : คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั งของเทศบาล 
เดือนกุมภาพันธ์  
1 ก.พ. 64 : วันที่คณะกรรมการการเลือกตั งประกาศก้าหนดให้มีการเลือกตั ง 
2 ก.พ. 64 : วันที่ผู้อ้านวยการการเลือกตั งประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั ง 
3 ก.พ. 64 : วันที่ผู้อ้านวยการการเลือกตั งประจ้าจังหวัดให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั ง 
4 ก.พ. 64 : วันที่ผู้อ้านวยการการเลือกตั งประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั ง 
8-12 ก.พ. 64 : วันรับสมัครเลือกตั ง 
19 ก.พ. 64 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
22 ก.พ. 64 : วันสุดท้ายยื่นค้าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั ง กรณีไม่รับสมัคร 
25 ก.พ. 64 : วันสุดท้ายจัดท้าร่างประกาศก้าหนดหน่วยเลือกตั ง / ที่เลือกตั ง และเป็นวันสุดท้ายจัดท้าร่างประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั ง 
เดือนมีนาคม  
2 มี.ค. 64 : ประกาศก้าหนดหน่วยเลือกตั ง / ที่เลือกตั ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั ง 
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7 มี.ค. 64 : วันสุดท้ายแต่งตั งเจ้าพนักงานผู้ด้าเนินการเลือกตั ง และวันสุดท้ายการยื่นค้าร้องคัดค้านการรับสมัคร (กรณี
ยื่นก่อนวันเลือกตั ง 20 วัน) 
12 มี.ค. 64 : วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 
 
17 มี.ค. 64 : วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั ง / ที่เลือกตั ง, วันสุดท้ายเพ่ิมชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั ง / ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์
เลือกตั ง และวันสุดท้ายคณะกรรมการการเลือกตั งวินิจฉัยสิทธิ์สมัคร (กรณียื่นก่อนวันเลือกตั ง 20 วัน) 
20 มี.ค. 64 : วันสุดท้ายแจ้งการแต่งตั งตัวแทนผู้สมัคร 
21-27 มี.ค. 64 : แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั ง 
27 มี.ค. 64 : วันสุดท้ายศาลอุทธรณ์ / ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิ์สมัคร และวันสุดท้ายอบรมเจ้าพนักงานผู้ด้าเนินการ
เลือกตั ง / มอบวัสดุอุปกรณ์ 
28 มี.ค. 64 : วันเลือกตั ง 
29 มี.ค.-4 เม.ย. 64 : แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั ง 
เดือนเมษายน 
12 เม.ย. 64 : วันสุดท้ายจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั งเพ่ือจัดท้าบัญชีผู้ถูกจ้ากัดสิทธิ์ (ตามระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 
216) 
27 เม.ย. 64 : ประกาศผลการเลือกตั ง กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน 
เดือนพฤษภาคม  
27 พ.ค. 64 : ประกาศผลการเลือกตั ง กรณีมีเรื่องร้องเรียน และวันสุดท้ายจัดท้าบัญชีรายชื่อผู้ถูกจ้ากัดสิทธิ์ (ระเบียบ
ท้องถิ่นฯ ข้อ 66) 
 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-609600  
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วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 09:01 น. 
เปิดขั้นตอน เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28 มี.ค. 
 

 
ASUPA / AFP 

ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี 2564 วันที่ 28 มี.ค. พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-
19 
 หลังคณะกรรมการเลือกตั ง (กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี 2564 
พร้อมก้าหนดวันเลือกตั งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมขั นตอนการเลือกตั งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี รวมถึงมาตรการรองรับการเลือกตั งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส
โคโรนา 2019 ของ กกต. ดังนี  
ขั นตอนการเลือกตั ง 
 การเลือกตั งสภาชิกสภาเทศบาลฯ เมื่อถึงเวลา 08.00 น. ประธานกรรมการประจ้าหน่วยเลือกตั งจะกล่าวเปิด
การออกเสียงลงคะแนนแล้ว การใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมีขั นตอน ดังนี  
ตรวจสอบรายชื่อและล้าดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่หน่วยเลือกตั ง 

ยื่นหลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั ง ได้แก่ บัตรประจ้าตัวประชาชนหรือบัตรประจ้าตัวประชาชนที่หมดอายุ 
หรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และหมายเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ วมือในบัญชีรายชื่อ 

รับบัตรเลือกตั ง 2 ใบ พรอ้มลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ วมือต้นขั วบัตรเลือกตั งแล้ว 
เข้าคูหาลงคะแนนแล้วท้าเครื่องหมายกากบาท (x) 
– บัตรเลือกตั งสมาชิกเทศบาล เลือกผู้สมัครได้จ้านวน 6 หมายเลข 
– บัตรเลือกตั งนายกเทศมนตรีเลือกผู้สมัครได้จ้านวน 1 หมายเลข 
– หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท้าเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั งให้
เรียบร้อย 
หย่อนบัตรเลือกตั งใส่ลงในหีบบัตรแต่ละประเภทด้วยตนเอง 
มาตรการรองรับโควิด 
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ก้าหนดจ้านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั งต่อหน่วยเลือกตั งให้น้อยลง เพ่ือลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั ง 
การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิ์เลือกตั งที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั ง ก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั ง  
จัดให้มี อสม. เพ่ือท้าหน้าที่คัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ์บริเวณหน้าที่เลือกตั ง 

กรณีพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิ์ลงคะแนนในคูหาพิเศษ 
ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั งเดียวกันเพ่ือมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั งอ่ืน และ อสม. จะมีการรายงานตามขั นตอนของ
สาธารณสุขต่อไป 
จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ ส้าหรับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั งได้ล้างมือ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั ง ที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายชื่อและรับ
มอบบัตรเลือกตั งรวมถึงก่อนออกจากที่เลือกตั ง 
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่บริเวณหน่วยเลือกตั ง 
ท้าความสะอาดอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั งตามเวลาที่ก้าหนด 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-609645  
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28 กุมภาพันธ์ 2564 - 14:10 น. 
มิตรเทียม 'พิธา' ล่างูเห่า สะเทือนรัง 'หนู' 
 

 
 
ไม่ยอมจบ "พิธา" พาทีมล่างูเห่า กระทบชิ่งค่ายสีน้ าเงิน เตรียมฟอร์มทีมยึดเชียงราย 
 “ศัตรูที่อยู่ต่อหน้า ยังน่ากลัวน้อยกว่ามิตรจอมปลอมที่อยู่ด้วยกัน” ค้าคมบาดลึกที่สะเทือนทั งยุทธจักร
การเมือง อันเนื่องจากโปรแกรมวันหยุดยาว “ก้าวไกล ก้าวไปตวยกั๋น @เชียงใหม่ - เชียงราย” ของ พิธา  
ลิ มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และชาวคณะ เริ่มจากวันเสาร์ที่ 27 ก.พ.2564 ทีมก้าวไกล ไปตั งต้นที่เขต 6 อ.แม่
สาย ก่อนจะมาจบที่เขต 1 อ.เมืองเชียงราย 
 นี่คือปฏิบัติการ “ขอโทษประชาชน” กรณีที่ น.พ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย เขต 1 เเละ พีรเดช ค้า
สมุทร ส.ส.เชียงราย เขต 6 โหวตไว้วางใจให้ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  สมัยที่มี ส.ส.อนาคตใหม่ แหกมติพรรคและย้ายสังกัด แกนน้าพรรคสีส้ม ก็ออกตามล่า 
“งูเห่า” ในพื นที่แบบนี  เช่นที่เขต 8 เชียงใหม่ และเขต 3 ปทุมธานี  
 “ศัตรูที่อยู่ต่อหน้า ยังน่ากลัวน้อยกว่ามิตรจอมปลอมที่อยู่ด้วยกัน เรื่องนี เป็นสิ่ งส้าคัญที่พรรคก้าวไกล จะต้อง
เร่งเดินหน้า แก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องชาวเเม่สาย เชียงราย เราจะคัดกรองผู้สมัครที่เก่งกว่า เจ๋งกว่า โดนกว่า เพ่ือมาเติม
นโยบายใหม่ๆให้กับชาวแม่สายอย่างตรงจุด”  การเดินทางมาเชียงรายเที่ยวนี  หัวหน้าพรรคก้าวไกลจึงฝากวาทะ
ข้างต้น ที่กลายเป็นพาดหัวข่าวหลายส้านัก 
ตระกูล “จงสุทธนามณี” 
 พลิกแฟ้มเลือกตั ง ส.ส.เชียงราย ปี 2562 เขต 1 อ.เมืองเชียงราย เอกภพ เพียรพิเศษ พรรคอนาคตใหม่(พรรค
ก้าวไกล) พลิกเอาชนะตัวเต็ง 2 คนคือ สามารถ แก้วมีชัย พรรคเพ่ือไทย(ลาออกจากเพ่ือไทยแล้ว) และ รัตนา จงสุทธา
นามณี พรรคพลังประชารัฐ 
 เขต 6 อ.แม่สาย, อ.เชียงแสน และ อ.ดอยหลวง พีรเดช ค้าสมุทร พรรคอนาคตใหม่(พรรคก้าวไกล) เฉือนชนะ
อิทธิเดช แก้วหลวง พรรคเพ่ือไทย แชมป์เก่า แค่ 200 แต้ม 
 มองไปข้างหน้า เขต 1 เชียงราย รัตนา จงสุทธานามณี อาจย้ายกลับเพ่ือไทย ส่วนสามารถ แก้วมีชัย คงต้องไป
สังกัดพรรคใหม่ “หมอเอก” เอกภพ เจอศึกหนักแน่ 
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 เขต 6 อิทธิเดช แก้วหลวง อดีต ส.ส.เชียงราย 4 สมัย คงต้องขอแก้มืออีกครั ง และ “ส.ส.ต้น” พีรเดช ก็เหนื่อย
ไม่แพ้หมอเอกท่ีเขต 1 ธร” เป็นหัวหน้าพรรคนั น คะแนนไม่ได้ไหลมาเหมือนเก่าแน่ จึงต้องหาบ้านหลังใหม่ 
 ส้าหรับผู้ที่จะดูแลพื นที่เชียงรายของพรรคก้าวไกล พิธามอบให้ กัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณี ส.ส.แบบบัญชี
รายชื่อ สัดส่วน จ.เชียงราย ร่วมท้างานกับทีมงานก้าวไกลต่อไป กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี เป็นคนในตระกูลการเมืองดัง
แห่งเชียงราย และดูหน่วยก้านก็ถือว่าเป็นนักการเมืองหนุ่มรุ่นใหม่ มีอนาคตคนหนึ่ง 
การเมืองเชียงราย 
 เมืองเชียงราย มี 4 ตระกูลการเมืองดังคือ “ติยะไพรัช” , “เตชะธีราวัฒน์” , “วันไชยธนวงศ์” และ  
“จงสุทธนามณี” การเลือกตั งนายก อบจ.เชียงราย เมื่อปลายปีที่แล้ว 3 ตระกูล “ติยะไพรัช”, “เตชะธีราวัฒน์” และ 
“จงสุทธนามณี” จับมือกันถล่ม “วันไชยธนวงศ์” ที่มีตระกูล “โพธสุธน” เป็นแนวร่วม จบเกม “อทิตาธร วันไชยธน
วงศ์” ชนะ “วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์” เรียกว่า แผ่นดินไหวที่เชียงรายสะเทือนถึงนครดูไบ  
ตระกูล “วันไชยธนวงศ์” น้าโดย “เสี่ยโป๊ย” สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคชาติพัฒนา ก่อนจะย้าย
มาพรรคไทยรักไทย และพรรคพลังประชาชน เมื่อการเลือกตั งปี 2554 “สมบูรณ์” พาลูกชายลูกสาว “สุธีระ-อทิตาธร” 
ย้ายจากค่ายทักษิณ ตาม “เนวิน ชิดชอบ” ไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย แต่ก็สอบตก 
 ด้วยเหตุนี เอง เมื่อสมบูรณ์พาลูกสาวกลับพรรคเพ่ือไทยอีกครั ง จึงถูก “คนแดนไกล” ปฏิเสธ และให้ลูกสาวของ
วิสาร เตชะธีราวัฒน์ ลงสมัครนายก อบจ.เชียงราย  
 ตระกูลวันไชยธนวงศ์ จึงหยัดยืนบนล้าแข้งตัวเอง โดยใช้ชื่อทีม “สจ.นก” โดยมี “สจ.เล็ก” สุธีระพงศ์ วันไชย
ธนวงศ์ เป็นแม่ทัพใหญ่ และมีตระกูล “โพธสุธน” ซึ่งปักหลักท้าธุรกิจแถวชายแดนไทย-เมียนมา ได้หนุนช่วย สจ.นก อีก
แรง 
 สภากาแฟเชียงราย จึงวิเคราะห์ว่า “หมอเอก” และ “ส.ส.ต้น” อาจผนึกก้าลังกับ “วันไชยธนวงศ์” ลงสนาม
เลือกตั ง ส.ส.สมัยหน้า ก็เป็นได้ เพราะเสี่ยโป๊ย แห่ง อ.เทิง อาจหวนคืนค่ายสีน ้าเงิน เพราะรู้จักมักคุ้นกับ “นายใหญ่โรง
โม่” มานานปี 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/459693  
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1 มีนาคม 2564 - 10:22 น. 
"อภิชาต" แจงคุณสมบัติครบ ไม่ได้ถือหุ้น – เป็น บก. นสพ. 
 

 
 
"อภิชาต"  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ทีมพลังเมืองนคร แจงคุณสมบัติครบ  ไม่ได้ถือหุ้น-เป็น
บรรณาธิการ นสพ. "มติมหาราษฎร์"  
 1 มีนาคม 2564  นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หมายเลข 2 ทีมพลัง
เมืองนคร กล่าวปราศรัยบนเวทีหาเสียง ที่ลานกิจกรรมชุมชนเพชรจริก เมื่อคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า ตามที่
ปรากฏมีบุคคลและกลุ่มบุคคลเผยแพร่ข้อมูลบางประการทางสื่อมวลชนและสื่อสังคม มีเจตนาที่จะท้าให้ผู้รับข่าวสาร 
เข้าใจว่า ตน ขาดคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั ง และมีลักษณะต้องห้ามลงสมัครรับเลือกตั งนายกเทศมนตรี โดยอ้าง
หนังสือด่วนที่สุด ของกรมศิลปากร ถึงศูนย์ประสานงานการเลือกตั งประจ้าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564 ระบุว่า มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลจดแจ้งการพิมพ์ตาม พ.ร.บ.จดแจ้ง การพิมพ์ พ.ศ.2550 เป็นเจ้าของ
กิจการหนังสือพิมพ์ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชื่อ “มติมหาราษฎร์” อันเป็นลักษณะต้องห้ามสมัคร
รับเลือกตั งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนั น 
 นายอภิชาตกล่าวว่า ตนขอชี แจงข้อเท็จจริงว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.2527 ได้ร่วมกับเพ่ือนร่วมธุรกิจจัดตั ง 
“บริษัท  ส้ านั ก พิมพ์สัญญลักษณ์  จ้ ากัด ”  เ พ่ือท้ าธุ รกิ จ พิมพ์และจ้ าหน่ ายหนั งสื อ พิมพ์รายสัปดาห์ ชื่ อ  
“มติมหาราษฎร์” โดยตนได้ท้าหน้าที่ผู้อ้านวยการ และจดแจ้ง ท้าหน้าที่เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ตาม พ.ร.บ.
การพิมพ์ พ.ศ.2484 ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2528 ตนได้ถอนตัวออกจากบริษัทดังกล่าว โดยลาออกจากกรรมการบริษัท 
พร้อมกับจดแจ้งการลาออกจาก บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ดังกล่าว โดยด้าเนินการแจ้งต่อ กองบังคับ
การต้ารวจสันติบาล กรมต้ารวจ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานการพิมพ์ตามกฎหมายในขณะนั น เป็นที่เรียบร้อย โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา เป็นบุคคลอ่ืน ตนจึงพ้นจากหน้าที่เจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิม พ์ผู้
โฆษณา หนังสือพิมพ์ดังกล่าว ตั งแต่บัดนั น และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบใดๆทางกฎหมายในฐานะ
เจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาอีกเลย 
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  “หลักฐานการจดแจ้ง เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ “มติมหาราษฎร์” ของบุคคล
อ่ืน นับจากประมาณปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา มีปรากฎชัดเจนอยู่ในฐานข้อมูลของกรมศิลปากรเอง สามารถสืบค้น
รายการจดแจ้งดังกล่าวได้” นายอภิชาตกล่าว 
 นายอภิชาต กล่าวอีกว่า ทราบต่อมาว่า ประมาณกลางปี  พ.ศ.2528 หนังสือพิมพ์มติมหาราษฎร์ได้หยุดตีพิมพ์
และจ้าหน่าย พร้อมๆกับบริษัท ส้านักพิมพ์สัญลักษณ์ จ้ากัด ได้หยุดด้าเนินกิจการ จวบจนกระทั่งบัดนี เป็นเวลา
ติดต่อกันผ่านมาแล้วร่วม 35 ปี ไม่ปรากฏว่า หนังสือพิมพ์ มติมหาราษฎร์ ได้ตีพิมพ์ออกมาจ้าหน่ายอีกเลย ขณะเดียวกัน
ปัจจุบัน บริษัท ส้านักพิมพ์ สัญญลักษณ์ จ้ากัด มีสถานะเป็น “บริษัทร้าง” ตั งแต่ปีพ.ศ. 2532 เป็นต้นมา  

ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั งในประการส้าคัญคือ ไม่มีชื่อของตน
ร่วมอยู่ในรายชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ดังปรากฏข้อเท็จจริงอยู่ในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์  
 “ดังนั น ผมจึงไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั งเป็นนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 แต่อย่างใด” นายอภิชาต กล่าว 
 ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หมายเลข 2 เปิดเผยด้วยว่า เรื่องนี เคยชี แจงต่อเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง(ก.ก.ต.) ในกรณีข้อสงสัยดังกล่าว มาครั งหนึ่งแล้ว เพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติของตน เมื่อคราวลงสมัครรับเลือกตั งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรค
ประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั งทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข้อสงสัยขึ นมาอีก จึงเป็นเรื่องของ 
กกต.ที่จะต้องพิจารณาตามกระบวนการ ซึ่งตนจะได้รวบรวมข้อมูลหลักฐาน และเสนอค้าชี แจง เพ่ือยืนยันการมี
คุณสมบัติที่ครบถ้วนในการสมัครรับเลือกตั งเป็นนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชครั งนี  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/459755  
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จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. 
ฝุ่นตลบปรับ ครม. เกมขย่มพรรคร่วม 
"ล าพังแค่เกมการเมืองนอกสภาคงไม่สามารถสร้างแรงเขย่าเสถียรภาพของรัฐบาลได้ แต่เสี้ยมหนามส าคัญจะมา
จากคนในพรรคร่วมที่กินแหนงแคลงใจเป็นหอกข้างแคร่ สุดท้ายก็จะกลายเป็นระเบิดเวลานับถอยหลังอายุขัยของ
รัฐบาลชุดนี้" 
 

 
 
 วันนี ที่ รอคอย! นาทีประวัติศาสตร์ฉีดโชว์ เข็มแรกกันไปแล้ว ส้าหรับวัคซีนโควิด -19  ของบริษัท  
ซิโนแวค ที่สถาบันบ้าราศนราดูร มี 'เสี่ยหนู'นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข  แท็คทีม
รัฐมนตรี ประกอบด้วย นายอิทธิพล คุณปลื ม รมว.วัฒนธรรม นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ นายสาธิต ปิตุ
เตชะ รมช.สาธารณสุข ส่วนนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ก็มาแสดงสปิริต แต่อดฉีดเหตุความดันสูง จะ
เห็นว่าส่วนใหญ่เป็นภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์  
 โดยมี"บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  ยืนเชียร์ปรบมือให้ก้าลังใจ และมี
ค้าถามว่า ท้าไมนายกฯ ตกขบวนโชว์แมนรอบนี  เนื่องจากเกิดจากติดขัดเรื่องของธุรการ หลังเล่นเกมวัคซีนการเมือง 
ป้องเสียงวิจารณ์ก่นด่าเลยฉกวัคซีนมาจากเกาหลี ไม่ได้มาจากอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง จึงยังไม่มีเอกสาร
รับรองเป็นทางการ ส่งผลให้"บิ๊กตู่"ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี ต้องเลื่อนฉีดวัคซีนเข็มปฐมฤกษ์ออกไปก่อน 
 งานนี เลยกลายเป็นรัฐมนตรี โชว์เรียกความเชื่อมั่นให้ประชาชน ประเดิมฉีดวัคซีนซิโนแวค  ด้วยใจตุ๊มๆ ต่อมๆ 
ซึ่งเรื่องนี ได้จังหวะพอดิบพอดีสะท้อนเกมการเมืองพรรคร่วมผนึกก้าลังระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์  
 ทั งนี ในแวดวงการเมืองก็จับยามสามตาโยงภาพก่อนหน้านี ที่"เฉลิมชัย"โร่หารือ"อนุทิน"ถึงกระทรวงสาธารณสุข
โดยมี"สาธิต"ร่วมวง แสดงนัยยะทางเมืองท่ามกลางการจับตา 2 พรรคร่วมผนึกก้าลังสร้างอ้านาจต่อรองหรือไม่ ในช่วง
ฝุ่นตลบการปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) ครั งใหญ ่ 
 ก่อนหน้านี "บิ๊กตู่"ได้ประกาศปรับครม.รอบนี อาจสลับโควต้าโยกเก้าอี ตรงไหนก็ได้ เล่นเอาพรรคร่วมสั่นขวัญ
หาย เพราะทั งภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์เองก็ไม่ได้ต้องการปรับเก้าอี  ดังนั นถ้ามีการโยกสลับพลิกสูตรใหม่ เรียกว่า
บรรลัยกัน  
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 โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ ถ้าเก้าอี รัฐมนตรีพรรคตัวเองหาย แรงระส่้าภายในพรรคคงยากที่จะควบคุมได้ 
ท้าให้คอการเมืองมองตรงกันว่า 2 พรรคร่วมหันมาจับมือผนึกก้าลังกันเพ่ือส่งสัญญาณว่าเก้าอี พรรคร่วมต้องเท่าเดิม 

ในเรื่องนี "บิ๊กป้อม"พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  ก็ออกมา
ยืนยันว่า ยึดโควตาเดิมตามที่ตกลงไว้ตั งแต่แรกตอนดีลร่วมรัฐบาล 
 อย่างไรก็ตามถ้าถามว่าท้าไม 2 พรรคร่วมนี ต้องระแวง เหตุเพราะปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐเอง ที่ตอนนี 
มีหลายกลุ่ม หลายก๊วน พากันออกมาขย่มปล่อยข่าวหวังยึดเก้าอี รัฐมนตรี 
 งานนี ถ้ามีการหักดิบโยกปรับสลับขั วเปลี่ยนโควต้า รับรองสั่นสะเทือนถึงความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาล
อย่างแน่นอน 
 ล้าพังแค่เกมการเมืองนอกสภาคงไม่สามารถสร้างแรงเขย่าเสถียรภาพของรัฐบาลได้ แต่เสี ยมหนามส้าคัญจะมา
จากคนในพรรคร่วมที่กินแหนงแคลงใจเป็นหอกข้างแคร่ สุดท้ายก็จะกลายเป็นระเบิดเวลานับถอยหลังอายุขัยขอ ง
รัฐบาลชุดนี  ที่อาจจะไปต่อไม่ครบวาระจากปัญหาภายใน 
 ดังนั นเรื่องนี คงขึ นอยู่ที่"บิ๊กป้อม"ว่าจะคุมเกมป่วนในพรรคพลังประชารัฐได้แค่ไหน? และอยู่ที่"บิ๊กตู่"ว่าจะ
บริหารจัดการองคาพยพรัฐบาลในภาพรวมได้ดีเพียงใด?  
 เพราะหลังจากนี นอกจากเกมในพรรคร่วมรัฐบาลเองแล้ว เกมข้างนอกสภาก็จะเพ่ิมดีกรีความรุนแรงไม่แพ้กัน... 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/828109  
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/article/828109
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28 ก.พ. 2564-14:55 น. 
ยุทธการ ชู ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นประกบ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 

 เพียงเห็นหนังสือที่ 90 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐร่วมกันลงนามยื่นต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะ
หัวหน้าพรรค ก็อ่านออกว่าวิธีวิทยาในการต่อสู้ทางการเมืองครั งใหม่นี เป็นอย่างไร  พลันที่เห็นลายเซ็นของ นายไพบูลย์ 
นิติตะวัน ตีคู่มากับลายเซ็นของ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ทุกคนก็แจ่มชัด แจ่มชัดว่าเป็นกลยุทธ์เหมือนที่ต่อสู้กับ”กลุ่ม 4 
กุมาร” หลายคนย่อมจ้ากันได้ว่าเป้าหมายการกดดันต่อ”กลุ่ม 4 กุมาร”นั นเบื องต้นอยู่ที่ต้าแหน่งภายในพรรคพลัง
ประชารัฐ เริ่มจาก หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค กรรมวิธีของหลายๆ กลุ่มก็คือ การชู พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
ขึ นมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ประสานไปกับการกดดันให้ นายอุตตม สาวนายน ลาออก  
 ถามว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ นายอุตตม สาวนายน จะแข็งขืนไม่ยอมรับการรุกคืบเข้ามาของ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ เพียงแต่ในหนังสือของเหล่า ส.ส.ส่วนข้างมากภายในพรรคพลังประชารัฐเป็นการชูบทบาทของ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ให้ยึดกุมอ้านาจอย่างเบ็ดเสร็จในการจัดสรรต้าแหน่งรัฐมนตรี  
 ถามว่าเหตุใดในการให้สัมภาษณ์ซ ้าแล้วซ ้าอีก 2 ครั ง 2 คราต่อกระ บวนการปรับครม.ต่อ 2 ต้าแหน่งคือ 
ต้ าแหน่ งในกระทรวงศึกษาธิการ ต้ าแหน่ งในกระทรวงดิจิทัล เ พ่ือเศร ษฐกิจและสั งคม  พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ ยังยืนกระต่ายขาเดียวในค้าพูด เป็นอ้านาจของนายกรัฐมนตรี  พร้อมกับค้าว่า “ผมไม่ เสนอ  
เป็นอ้านาจของนายกรัฐมนตรี” ทางหนึ่ง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าอ้านาจในการปรับครม.เป็นอ้านาจของนายกรัฐมนตรี อีก
ทางหนึ่ง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายในอ้านาจของนายกรัฐมนตรี แต่ในความเป็นจริงนายกรัฐมนตรีก็
จ้าเป็นต้องด้าเนินการไปตามที่พรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นเจ้าของโควต้าเสนอขึ นมา 
นั่นก็คือ อ้านาจที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้จัดการ ข้อเรียกร้องของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ รวมถึงท่าทีของ 
พล.อ.ประ วิตร วงษ์สุวรรณ ส้าแดงต่อสังคมเหมือนกับจะไม่เข้าไปก้าวก่ายกับอ้านาจที่มีอยู่ของนายกรัฐมนตรี 
 กระนั น กรอบและขอบข่ายในการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีก็ ต้องเป็นไปตามที่พรรคพลังประชารัฐเสนอ นั่น
เท่ากับชี ว่า”อ้านาจ”ในเรื่องนี อยู่ในความรับผิดชอบของใคร เหมือนกับเป็นความรับผิดชอบของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา แต่อยู่ในก้ากับของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แห่งพลังประชารัฐ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6041607  
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6041607
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/02/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg
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28 กุมภาพันธ์ 2564 23:00 น.    
ลุ้น “ประยุทธ์2/4” ปังหรือแป๊ก ! ? 
 

 
 

ยิ่ งออกแรง  “กดดัน” คนที่ “บิ๊กตู่ ” พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงกลาโหม มากเท่าใด ยิ่งท าให้หลายคนอยากเห็นหน้าค่าตาของ รัฐมนตรีในรัฐบาล “ประยุทธ์2/4” มาก
เท่านั้น ว่าที่สุดแล้ว “บิ๊กตู”่ จะรับมือกับ “ศึกใน-ศึกนอก” ครั้งนี้ออกมารูปไหน !? 
 การปรับครม.รอบนี  มีความแตกต่างอย่างสิ นเชิง เมื่อมองย้อนกลับไป คราวที่พล.อ.ประยุทธ์ ใช้เวลาอยู่พักใหญ่
กับการเฟ้นหา “มือเศรษฐกิจ” เข้ามานั่งในเก้าอี กระทรวงเศรษฐกิจ จนได้ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ มาเป็นรอง
นายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน มี ปรีดี ดาวฉาย เป็น รมว.คลัง ในครม. “ประยุทธ์2/2” จากนั นพล.อ.ประยุทธ์ ได้น้า
ครม.ชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 ที่ผ่านมา 
 แน่นอนว่าการตัดสินใจเลือกเฟ้น “มือเศรษฐกิจ” เข้ามาท้างาน และขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจ ให้กับ
รัฐบาลในครั งนั น พล.อ.ประยุทธ์ เองต้องเผชิญกับแรงกดดันไม่น้อย เพราะผู้คนฝากความหวังเอาไว้ไม่น้อย และที่
ส้าคัญ “มือเศรษฐกิจ” ที่จะเข้ามาต้องไม่มีเสียง “ยี ” เป็นที่ยอมรับ 
 ในครั งนั นพล.อ.ประยุทธ์ แสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะเป็นคนเลือก มือท้างานเข้ามาดูแลกระทรวงด้าน
เศรษฐกิจด้วยตัวเอง หมายความว่า เก้าอี รัฐมนตรีที่ว่างลง จึงถูกล็อคเอาไว้ให้เป็นโควตาของนายกฯ ดังนั น  “นัก
วิ่ง” ภายในพรรคพลังประชารัฐ จึงต้อง “เบรกกันตัวโก่ง” ! 
 แม้ต่อมาปรีดี ดาวฉาย จะยื่นใบลาออกจากต้าแหน่งภายหลังจากนั่งในเก้าอี  ขุนคลังได้เพียง26วัน แต่ไม่นาน 
พล.อ.ประยุทธ์ ได้เลือก “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในปี2558 และได้รับการโปรด
เกล้าฯ เมื่อวันที่ 5 ต.ค.63ในครม. “ประยุทธ์2/3” 
 แต่มารอบนี การตัดสินใจปรับครม. ของพล.อ.ประยุทธ์ ก้าลังถูกกดดันและมี “เงื่อนไข” ทางการเมืองเป็นเรื่อง
หลัก อีกทั งยังเป็นเหมือน “ทางสองแพร่ง” ที่ท้าให้พล.อ.ประยุทธ์ และ บิ๊กป้อม ต้องมองเกมชนิดที่เรียกว่า “ข้ามช็อต” 
 เมื่อเก้าอี รัฐมนตรีว่างลง 2ที่นั่งคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แต่กลับกลายเป็นว่าภายในพรรคพลังประชารัฐเปิดเกมต่อรองกันอย่างดุเดือด กลุ่ม
การเมืองที่มีอยู่ไม่น้อย ส่งสัญญาณทั งทางตรงและทางอ้อมว่าต้องการเก้าอี รัฐมนตรีเช่นกัน  

https://siamrath.co.th/n/223711
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210228/b3baf41328053a3b431ec26114b24c2ec42655e377241db6f38b75c90cdb8000.jpg?itok=uRGF90bI
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ขณะที ่“กลุม่3ช.” คือรัฐมนตรีช่วย 3กระทรวงก็ต้องการขยับขึ นมานั่งเก้าอี รัฐมนตรีว่าการฯ ส.ส.กลุ่มใต้ที่มีอยู่ 
13เสียง ก็หวังว่าจะได้ “รางวัล” ตอบแทนหลังจากที่ผิดหวังจากรอบที่แล้ว ล่าสุดกลุ่มสามมิตร เริ่มขยับเปิดโผส่งชื่อ 
ผ่านหน้าสื่อ แต่ที่ดุเดือดไปกว่านั นคือการที่ส.ส.ในพลังประชารัฐ พากันออกแรงกดดัน นายกฯประยุทธ์ ด้วยการล่า
รายชื่อแล้วมอบอ้านาจให้บิ๊กป้อม เป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกใครเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรี 
 แน่นอนว่าลึกๆแล้ว นักการเมืองในพลังประชารัฐ หวั่นไหวมากที่สุดคือการตัดสินใจชนิดเบ็ดเสร็จของพล.อ.
ประยุทธ์ ที่จะดึง “คนนอก”เข้ามาเป็นรัฐมนตรี เพ่ือ “สยบ” แรงกดดันภายในพรรค ไปพร้อมๆกับการจงใจปรับลุคส์ 
ปรับโฉมให้หน้าตาครม. “ประยุทธ์2/4” เรียกความเชื่อมั่นให้มากที่สุด ก่อนเข้าช่วงโค้งส้าคัญก่อนถึงการเลือกตั ง รอบ
หน้ามาถึง และที่ส้าคัญไปกว่านั นคือการพิสูจน์ว่า ที่สุดแล้วสิทธิ์ขาด ในการตัดสินใจปรับครม.จะต้องอยู่เหนือ แรง
กดดันและความต้องการจาก “ฝ่ายการเมือง” ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/223711  
 

  

https://siamrath.co.th/n/223711
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1 มีนาคม 2564 
ปม 'ตั๋วช้าง' พปชร. งัดข้อนายกฯ ขวางรวบ 'กระทรวงเกรดเอ' 
 

 
 

กลุ่มแกนน าที่ใหญ่ที่สุดใน "พลังประชารัฐ" ตอนนี้ ดูเหมือนก าลังม่ันใจในขุมก าลัง ที่สามารถรวบรวม ส.ส.ในพรรค
ร่วมๆ ครึ่งร้อย ยังไม่นับส.ส. "พรรคเล็ก" และในส่วนของ "ฝ่ายค้าน" จึงเปิดศึก บีบคอ "นายกฯ" อย่าดึงคนนอก
มากินต าแหน่ง "รัฐมนตรี" แถมยังท้าทาย ถ้ากล้า "ยุบสภา" ก็ไม่หว่ันอีกแล้ว 
 นับเป็นจุดเปลี่ยนส้าคัญในทางการเมืองของซีก  “พลังประชารัฐ” หรือ พปชร . เมื่อแกนน้า  “กลุ่ม
กทม.” ทั ง “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” และ “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” ต้องค้าพิพากษาศาลชั นต้นให้จ้าคุกในคดีที่เกี่ยวข้อง
กับการชุมนุม “กปปส.” จนต้องพ้นจากต้าแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการ และรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 การหลุดจากต้าแหน่งของทั ง 2 คน ก้าลังส่งแรงกระเพ่ือมภายในขึ นอีกครั ง เมื่อ ส.ส.ของพรรคเกือบร้อยคนลง
ชื่อมอบอ้านาจ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพปชร. เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็น
รัฐมนตรี ถือว่าเป็นเด็ดขาด เรียกว่า ต้องการดักคอ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ที่
มักเอาคนนอกพรรคมากินต้าแหน่งส้าคัญโดยอ้างโควตา “นายกฯ” อยู่เสมอ ด้วยเหตุผล “ไม่ไว้ใจนักการเมือง” 
 โดยหลังจากกลุ่ม กทม.เจออุบัติเหตุทางการเมืองอย่างหนักหน่วง ดุลอ้านาจใน พปชร . จึงสวิงมายัง
สาย “ธรรมนัส” อย่างเต็มที่ และแกนน้ากลุ่มนี ก็ก้าลังเตรียมขยับอัพเกรดเก้าอี รัฐมนตรีกันยกแผง  ว่ากันว่า  
คีย์แมนที่ เป็นตัวตั งตัวตีให้  ส .ส .ลงชื่อ คือ “กลุ่ม 3 ช” น้าโดย  “ร .อ .ธรรมนัส  พรหมเผ่า” รมช .เกษตรและ
สหกรณ์ “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง และ “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รมช.แรงงาน ที่อิทธิพลในพรรคก้าลังเบ่งบานถึง
ขีดสุด จนกลายเป็นก๊กการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในพปชร .ขณะนี  โดยมี ส.ส.ในคาถาร่วมๆ 50 ชีวิต และเป็นกลุ่มที่
ใกล้ชิด “พล.อ.ประวิตร” มากที่สุด 
 หากวัดขุมก้าลังกับกลุ่มอ่ืนในพรรค นับว่าสาย “ธรรมนัส” ที่มี ส.ส.ในมือมากที่สุดตอนนี  แต่กลับไม่สะท้อน
ผ่ านต้าแหน่ ง  “รัฐมนตรีว่ าการ” เลยแม้แต่ที่นั่ ง เดี ยว  ดั งนั นการ  ปรับ  ครม .รอบนี จึ ง เป็นโอกาสดีที่ สุ ด
ส้าหรับ “กลุ่ม 3 ช”  
* ขวางนายกฯเลิกโควตา “ตั๋วช้าง” 
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 เมื่อต้าแหน่ง รมว.ศึกษาฯ และดิจิทัลฯ ว่างลง จึงเป็นจังหวะสลับสับเปลี่ยนที่ดีที่สุด และการร่วมลงชื่อ
ข อ ง  ส .ส .พ ป ช ร . ยั ง ตี กั น น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  ที่ มั ก เ อ า เ ก้ า อี ส้ า คั ญ ไ ป ป ร ะ เ ค น ค น น อ ก
พรรค นับตั งแต ่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงาน โดยมองว่านายกฯ ที่ถือ 
“ตั๋วพิเศษ” หรือ “ตั๋วช้าง” ยึดไปเป็นโควตาตัวเองทั งหมด 
 “พล.อ.ประวิตร ต้องฟังลูกพรรค ผ่านมาเกือบ 2 ปีแล้ว เราให้เกียรตินายกฯ ตลอด ไม่ใช่กลัวแต่ถ้าไม่เห็นหัว
กันแบบนี มันก็ไม่ใช่ ถ้าจะยุบสภาก็พร้อม นายกฯ กล้าไหม และอย่าลืมว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินของรัฐบาลจะ
เข้าสภาอีกจ้านวนมาก ถ้าส.ส.ของพรรคไม่ยกมือผ่านให้ รัฐบาลจะเป็นอย่างไร วันนี ถึงเวลาต้องแสดงออก ส.ส.ไม่ใช่
ทหารเกณฑ์ การเมืองจ้าเป็นต้องเดินต่อ อีก 2 ปีจะครบวาระรัฐบาลเลือกตั งใหม่ เราต้องเตรียมความพร้อม” แหล่งข่าว
ในพรรค พปชร. เปิดเผยถึงความอัดอั นตันใจ 
* 2 ก๊ก “ธรรมนัส” VS “สามมิตร” 
 จะว่าไปแล้ว ภายใน พปชร.ตอนนี จะเห็นชัดเจนว่าเหลือเพียง 2 ก๊กหลัก คือ 1. “กลุ่มธรรมนัส” ที่เดินเกม
แรง กดดันเรียกร้องเก้าอี ตัวที่ใหญ่ขึ น และ 2. “กลุ่มสามมิตร” กลุ่มที่คานอ้านาจกลุ่มธรรมนัส แม้จะมี ส.ส.ในสังกัดไม่
มากเท่าก็ตาม นอกจากนั น ตัวแปรส้าคัญในพรรคคือ “วิรัช รัตนเศรษฐ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานวิปรัฐบาล ก็เพ่ิง
แยกทางกับ “สุชาติ ชมกลิ่น” รมว.แรงงาน ด้วยเหตุผลบางประการ 
“วิรัช” เลือกไปอยู่กับ “ธรรมนัส” ทั งที่ก่อนหน้านี  คนทั งคู่ ถือเป็นคู่ปรับตัวฉกาจของกันและกันมาวันนี กลับจับมือกัน
เดินเกมหวังคุมพรรคเบ็ดเสร็จ  ขณะที ่“สุชาติ” เลือกไปซบ “กลุ่มสามมิตร” เป็นฐานที่มั่นใหม่ ท่ามกลางการจับตา
ว่า “กลุ่มธรรมนัส” พยายามเขย่าให้หลุดจากต้าแหน่ง “รมว.แรงงาน” 
 ดังนั น เมื่อกลุ่มธรรมนัสเปิดเกมรุก ทวง “รัฐมนตรีว่าการ” ขณะที่สามมิตรเลือกเก็บเนื อเก็บตัวไม่ผลีผลาม เพ่ือ
รอจังหวะที่อีกฝ่ายก้าวพลาด จึงต้องรอลุ้นสเต็ปต่อไปของสามมิตร 
* สูตร ครม.เล็กๆไม่ใหญ่ๆต้อง “3 ช” 
 ในวันที่ 2 มี.ค.นี  ทาง พปชร.จะมีการประชุมเพ่ือเสนอชื่อบุคคลใหม่ของพรรคให้เป็นรัฐมนตรีได้แก่  “ชัย
วุฒิ ธนาคมานุสรณ์”ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ถูกวางตัวในบัญชีพรรคอันดับ 1 ส่วนอีกคนที่“กลุ่ม 3 ช” เตรียมเสนอ
คื อ  “ไผ่  ลิ กค์” ส .ส .ก้ า แพง เพชร  น้ อ ง เ ลิ ฟ  “ธ ร รมนั ส” ที่ มี ลุ้ น คั่ ว ต้ า แหน่ ง เ สนาบดี ก็ ค ร า วนี  ส่ วนตั ว
ข อ ง  “ธ ร ร ม นั ส ” เ อ ง  มี ร า ย ง า น ว่ า  จ้ อ ง จ ะ ไ ป คุ ม ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น  “น ฤ ม ล ” ส ลั บ ไ ป นั่ ง “ร ม ช .
คลัง” ส่วน “สันติ” นั น ทาง “กลุ่ม 3 ช” มีแนวคิดจะเอา “กระทรวงศึกษาธิการ” ไปแลกกับ“กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ”์ ของประชาธิปัตย์ เพ่ือดัน “สันติ” ขึ นว่าการ 
 เกมนี  “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รมว.เกษตรฯ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ อ่านเกมออก ไม่ยอมง่ายๆ จึง
เดินสายคุย “อนุทิน ชาญวีรกูล”รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หวังแพ็คสองพรรคให้
เป็นหนึ่ง สร้างอ้านาจต่อรองกับ พปชร. 
 ถือว่าประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย วินวินทั งคู่ เพราะประชาธิปัตย์จะสามารถรักษาโควตาเดิมเอาไว้ได้ ส่วน
ภูมิใจไทยอาจเข้าทาง แผนจ้องจะคุม “คมนาคม-สาธารณสุข” แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วย
จากภูมิใจไทยทั งหมด ซึ่งสูตรนี อาจต้องมีการสลับต้าแหน่งรมช . กับประชาธิปัตย์ หรือหากแผน “กลุ่ม 3 ช” ไม่
ส้าเร็จ เก้าอี  “รมว.ดิจิทัลฯ” ก็ยังอยู่ และอาจดัน “สันติ” มานั่งตรงนี ก็ย่อมเป็นไปได ้
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 ส่วน “อธิรัฐ รัตนเศรษฐ”รมช.คมนาคม ที่ก่อนหน้านี  มีรายงานว่า “พล.อ.ประวิตร” เคยเปรยๆว่าจะให้มา
คุม “กระทรวงดิจิทัลฯ” อาจต้องหลบไปนั่งเป็น “รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย” หรือ“มท.2” แทน 
 ที่ส้าคัญ การปรับครม .ครั งก่อนหน้านี  “กลุ่ม 3 ช” พยายามผลักดันสูตรให้  “พล .อ .ประวิตร” ไปนั่ ง
ควบ “มท.1” โดย “ธรรมนัส” จะมานั่ง “มท.2” เพ่ือดู ส.ส. เพราะคนใน พปชร.ต่างรับรู้กันดีว่า สไตล์การท้างาน
ของ “พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา” รมว.มหาดไทย คนปัจจุบัน ไม่ตอบสนองความต้องการของ “ส.ส.พปชร.” ที่ต้องการ
ขยายฐานการเมืองในพื นที่เท่าที่ควร พูดง่ายๆ ว่าจะอยู่ตรงข้ามกับสิ่งที่ขอมาเสมอ การที่ ส.ส.พปชร.ร่วมลงชื่อคัดค้าน
นายกฯ ดึงคนนอกเป็นรัฐมนตรีนั น อีกมุมหนึ่งก็เพ่ือส่งสัญญาณถึง “รัฐมนตรี” ในโควตานายกฯให้เปลี่ยนท่าที เพ่ือ
เตรียมการรองรับการเลือกตั งครั งต่อไปเท่านั นเอง 
* พปชร.ปีกกล้าขาแข็ง สะท้อน“ประยุทธ์”ขาลง 
 ถึงวันนี  จะเห็นได้ชัดว่า กลุ่มก้อนภายใน พปชร.กลุ่มใดที่ปีกกล้าขาแข็ง พร้อมงัดข้อกับ“พล.อ.ประยุทธ์” แบบ
ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจกันอีกต่อไปแล้ว ด้วยหลายเหตุผล โดยเฉพาะการเลือกคนนอกเป็นรัฐมนตรีข้ามหัวคนของ
พรรค ทั งที่ พล.อ.ประยุทธ์ เองก็เลือกจะลอยตัว ไม่สังฆกรรม ไม่ร่วมเป็นเนื อเดียวกันกับ พปชร.แต่ไหนแต่ไร ขณะที่
พรรคก็ต้องการเติบโต หากปล่อยไปเช่นนี  บรรดา ส.ส.ต่างมองว่า ไม่เป็นผลดีในระยะยาว เนื่องจากคู่แข่งทางการเมือง
หลายพรรคดูจะมีความพร้อมมากกว่า พปชร.หลายขุม 
 ถึงตอนนี  หาก ส.ส.พปชร.ยืนกรานต้องลดอ้านาจนายกฯ ในการปรับ ครม. มุมหนึ่งพวกเขาอาจประเมิน
แล้ว มองเห็นอะไรบางอย่าง ที่ท้าให้กล้าลุกขึ นมาต่อกรกับผู้น้ารัฐบาล หรือนี่จะเป็นสัญญาณช่วงขาลงของ พล.อ.
ประยุทธ์ อย่างชัดเจน 
 เพราะพฤติกรรมหลายอย่างของนักการเมืองและนักเลือกตั งใน  พปชร.ในวันนี  กับก่อนเลือกตั งที่มีต่อ พล.อ.
ประยุทธ์ ได้เปลี่ยนไป จนเริ่มเห็นเค้าลางบางอย่างที่ไม่สู้ดีนัก และปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์เช่นนี  จะสร้างความ
ระส่้าระสายให้กับภาพรวม “รัฐบาล” ที่อาจต้องปิดฉาก “ยุบสภา” ก่อนก้าหนด 
 
อ้างอิง   : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924970  
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วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
ภาวะ ถดถอย ของ “ประยุทธ์” กับ 3 เส้าอ านาจ คอย”ค้ ายัน” 
 

 
 
 พลันที่เห็นอาการของเหล่า ส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ร่วมกันท้าหนัง สือถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยืนยัน
อ้านาจของพรรคพลังประชารัฐในการปรับครม. สังคมเริ่มสัมผัสได้ในอ้านาจและบารมีทางการเมืองที่ลดลงเป็นล้าดับ
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ยิ่งเมื่อย้อนกลับไปศึกษาและพิจารณาผลการลงมติไว้วางใจ ไม่
ไว้วางใจ งดออกเสียง ไม่ลงคะแนน ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ก็ยิ่งเพ่ิมน ้าหนักมากยิ่งขึ น 
ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้คะแนนไว้วางใจ 272 ปรากฏว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้คะแนนไว้วางใจ 
274 ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้คะแนนไว้วางใจ 274 ยิ่งกว่านั น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมน 
ตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนไว้ วางใจเป็นจ้านวนสูงถึง 275 มากกว่าคะแนน
ไว้วางใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากกว่าคะแนนไว้วางใจของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
  ค้าถามอันตามมาโดยฉับพลันทันใดก็คือ คะแนนความไว้วางใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เพียงแต่จะ
น้อยกว่าคะแนนของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หากยังน้อยกว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หากน้าเอารูปธรรมและการ
แสดงออกเช่นนี ไปเทียบกับเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ก็ยิ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังแห่ง
อ้านาจและบารมี สะท้อนให้เห็นจุดต่างจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยมีในห้วงหลังรัฐประหารเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2557 หลังการได้รับเสียงขานชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลัง ประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรค
ภูมิใจไทย และพรรคเล็กๆอีก 17 พรรคการเมืองในเดือนมิถุนายน 2562 
เวลาเพียง 2 ปีความถดถอดด้อยลงปรากฏอย่างเด่นเห็นชัด อย่างน้อยคนที่จะขึ นมาเทียบรัศมีก็มีทั ง พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุ วรรณ และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
  นับตั งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปอ้านาจที่ค ้ายัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงด้าเนินไปในลักษณะเป็น 3 เส้า
แห่งอ้านาจอย่างสัมผัสได้โดยตรง 1 อ้านาจ 250 ส.ว. 1 อ้านาจจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ 1 อ้านาจจาก
พรรคภูมิใจไทยของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หากเส้าใดเส้าหนึ่งถอนตัวอ้านาจนี ย่อมพังครืน  
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_404877  
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 12:58 น. 
บันได 8 ชั้น สู่การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หากศาล รธน. ไฟเขียว 
 

 
 
อาจกล่าวได้ว่าวันที่ 3 และ 4 มีนาคม ที่จะถึงนี้ เป็นเกมชี้ชะตาการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะแท้งก่อนถึงการ
ลงมติวาระที่ 3 หรือไม่ 
 เพราะศาลรัฐธรรมนูญ จะมีการปรึกษา หน้าที่และอ้านาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม
ของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) ตามที่ที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนาย
สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้เสนอให้รัฐสภาพิจารณามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับหน้าที่และอ้านาจของรัฐสภาตามญัตติ ว่าให้อ้านาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั งฉบับได้หรือไม่  คนการเมืองต่าง
เดาสถานการณ์กันล่วงหน้าว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่งโหวตผ่านวาระท่ี 2 รายมาตรา อาจเสียเปล่า 
 แต่หากศาลรัฐธรรมนูญ ไฟเขียวให้เกมแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้าไปต่อได้  โดยอนุญาตให้จัดท้ารัฐธรรมนูญใหม่
โดยมี ส.ส.ร. การพิจารณาจากวาระ 2 ก็จะเข้าสู่การลงมติในวาระที่ 3 วันที่ 17 มีนาคมที่จะถึงนี  จากนั นจะเข้าสู่ขั นตอน
การจัดท้ารัฐธรรมนูญใหม่ ตามที่ก้าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พ.ศ…. อันที่
เพ่ิงผ่านที่ประชุมรัฐสภาไปสดๆ ร้อนๆ 
1.ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 200 คน ระบุคุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2.มีอายุไม่ต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
ในวันเลือกตั ง 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวัน 
สมัครรับเลือกตั ง หรือเป็นบุคคลที่เกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั ง หรือเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั งอยู่ในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5 ปีการศึกษา หรือเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 ส่วนผู้ที่ไม่สามารถเป็น ส.ส.ร.ได้ โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการห้ามสมัครเป็น ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 
นอกจากนี  ยังห้ามเป็นข้าราชการการเมือง  ห้ามเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือรัฐมนตรี พร้อมทั ง 
อนุญาตให้แม่น ้า 5 สายยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สามารถให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557, สมาชิก
สภาปฏิรูปประเทศ และเคยด้ารงต้าแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาเป็น ส.ส.ร.ได้ แต่ไม่อนุญาตให้
พระสงฆ ์

2.ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั งแบบแบ่งเขตเลือกตั ง โดยให้แต่ละเขตเลือกตั งมี ส.ส.ร.ได้เขตละ 1 คน 
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3.ให้ กกต.จัดให้มีการเลือกตั ง ส.ส.ร.ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่มีเหตุแห่งการจัดท้าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
และก้าหนดวันเลือกตั ง ส.ส.ร.ให้กระท้าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ให้เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

4.ส.ส.ร.ต้องจัดท้ารัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน 240 วัน นับแต่มีการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญวันแรก โดย
จะต้องมีการจัดประชุมไม่ช้ากว่า 30 วัน นับจากวันที่มีการเลือกตั ง ส.ส.ร. หรือมีจ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ 
ส.ส.ร.ทั งหมด 

5.สามารถตั งคณะกรรมาธิการท้าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ หรือ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ 
แต่งตั งจาก ส.ส.ร. ส้าหรับกรรมาธิการอ่ืนอาจตั งจากบุคคลซึ่งไม่ได้เป็น ส.ส.ร.ได้ โดยให้พิจารณาถึงความรู้ความ
เชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในการท้าหน้าที่และมีจ้านวนกรรมาธิการตามความจ้าเป็น 

6.เมื่อ ส.ส.ร.จัดท้าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้น้าเสนอต่อรัฐสภา เพ่ืออภิปรายโดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ จากนั นส่งให้ กกต.จัดออกเสียงประชามติภายใน 7 วัน 

7.ให้ กกต.ประกาศผลการออกเสียงประชามติให้เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันออกเสียงประชามติ หากคะแนน
ประชามติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภาน้าร่างรัฐธรรมนูญขึ นทูลเกล้าฯ 

8.แต่หากคะแนนออกเสียงประชามติ ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ หรือผู้มีสิทธิออกเสียงมาออกเสียง
ลงคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ้านวนผู้มีสิทธิออกเสียง ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั นเป็นอันตกไป ให้ กกต.แจ้งผลการออกเสียง
ประชามติให้ประธานรัฐสภา และประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญทราบโดยเร็ว 
จากนั น คณะรัฐมนตรี หรือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือ ส.ส.และวุฒิสภา (ส.ว) 
รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของทั งสองสภา มีสิทธิเสนอญัตติต่อรัฐสภา เพ่ือให้รัฐสภามีมติให้มีการจัดท้าร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ตามหมวดนี อีกได้ 
 การออกเสียง ลงคะแนนให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของสมาชิกทั งหมดเท่าท่ี
มีอยู่ของทั งสองสภา ทั งนี  บุคคลผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นสมาชิก สภาร่างรัฐธรรมนูญอีกมิได้ ทั ง 8 
ขั นตอน จะเกิดขึ นได้ต้องฝ่าด่าน 9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 3-4 มีนาคมที่จะถึงนี ให้ได้ก่อน 
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 13:16 น. 
 “ฝ่ายค้าน” ปรับแท็กติกรัฐธรรมนูญ ผนึกก าลัง ขวางขบวนการ แก้รายมาตรา 
 

 
 
4 มีนาคม 2564 อาจเป็นวันที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินเกมแก้รัฐธรรมนูญ ภายหลังนัดพิจารณาคดี
ที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ้านาจของรัฐสภาในการเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 256 (1) โดยให้ มีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธาน
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สมคิด เลิศ
ไพฑูรย์ และ อุดม รัฐอมฤต อดีตโฆษก กรธ. ท้าความเห็นเป็นหนังสือโดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันพุธที่ 3 
มีนาคม 2564 มาประกอบการพิจารณา เพ่ือตีความว่ารัฐสภามีอ้านาจแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทั งฉบับ โดยตั งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ได้หรือไม่ หรือให้แก้ได้เฉพาะรายมาตรา โดยศาลนัดประชุมต่อเนื่องในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 
2564 เรื่องของเรื่อง “อุดม” อดีตโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เคยไปให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ พ.ศ. …. ว่า ในความเห็นส่วนตัวที่ไม่ใช่ 
กรธ. เห็นว่ารัฐธรรมนูญ 2560 มุ่งหมายให้แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเท่านั น มิได้มุ่งหมายให้มีการจัดท้า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั งฉบับ มาก่อนหน้านี  
 บริหารประเทศ 6 พรรค ฝ่ายค้านจึงต้อง “รวมพลัง” ปรับแท็กทีมแก้เกมฝ่ายรัฐบาล ปรับแผนเดินหน้าพร้อม
กันทั งองคาพยพ ไม่มีต่างคน-ต่างเดิน แยกกันโหวต แต่จะโหวตตามยุทธศาสตร์พรรคร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือให้เกิดพลังใน
การต่อสู้ และอาจเป็นเพราะเป็นบทเรียนจากในอดีตที่เพ่ือไทย-ก้าวไกล แยกกันเดิน ต่างฝ่ายต่างยื่นร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญไม่เป็นขบวน มาครั งนี  พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงมีมติร่วมกันยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรับฟังความเห็นเพ่ิมเติม
จากนักวิชาการกฎหมายคนอ่ืน ๆ นอกจาก 4 คนข้างต้น “ชูศักดิ์ ศิรินิล” รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธาน
คณะท้างานฝ่ายกฎหมาย กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านมีข้อสังเกตและตั งประเด็นว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญฟังความเห็น 
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อาจารย์มีชัย นายอุดม บุคคลต่าง ๆ เหล่านี มีส่วนในการยกร่างรัฐธรรมนูญทั งสิ น ทั งที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่มี
ความเห็นหลากหลายจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ มากมายในอดีต 
 “ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงยกร่างหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือขอความกรุณาจากศาลรัฐธรรมนูญให้รับ
ฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่านี  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา โดยน่าจะฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านกฎหมายมหาชน และด้านกฎหมายต่าง ๆ ว่ารัฐธรรมนูญจะแก้ไขได้อย่างไร เพ่ือให้ศาลได้พิจารณารอบคอบ
มากขึ น” 
 ขณะที่ “สุทิน คลังแสง” ประธานวิปฝ่ายค้าน เผยความในใจของที่ประชุมวิปฝ่ายค้าน โดยเก็งว่าถ้าศาล
รัฐธรรมนูญตีความว่าไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญทั งฉบับได้ จะส่งผลทางสังคมเกิดความขัดแย้งตามมา เกิดความไม่
ไว้วางใจกันมากขึ นไปอีก 
 อาจเกิดวิกฤตรฐัธรรมนูญได้ เพราะเป็นการหักมุมแบบ 360 องศา อุตส่าห์เดินมาไกลขนาดนี  แต่ถูกหัก น่าเป็น
ห่วงอย่างยิ่ง แม้ศาลรัฐธรรมนูญตีตกการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั งฉบับ ฝ่ายค้านจะหาวิธีอ่ืนแก้รัฐธรรมนูญต่อไป อาจเป็น
การแก้รายมาตราที่ฝ่ายค้านเคยเสนอไป 6 มาตราก่อนหน้านี  ถ้าไม่ผ่านก็ต้องสู้ต่อ 
และหากสุดท้ายลงเอยที่ “แก้เป็นรายมาตรา” ก็เข้าทางฝ่ายผู้มีอ้านาจที่เขาล็อกการแก้ไขมาตราที่ต้องการไว้เช่นเดิม 
ไม่ใช่รายมาตราที่ฝ่ายค้านหรือประชาชนอยากได้ เรื่องนี จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ 
 “สุทิน” ขยายความ “ค้าขอ” ของฝ่ายค้านที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ที่ค้านไม่ให้ฟังเสียงแค่มีชัย-บวรศักดิ์-อุดม-
สมคิด ว่า “เขาก็ร่างรัฐธรรมนูญมาเองกับมือ เขาก็ไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญที่ตัวเองเขียน เพราะเขียนด้วยมือลบด้วยมือ
ได้อย่างไร เขาอาจคิดว่าเขาคิดถูกแล้ว ถ้าศาลรัฐธรรมนูญฟังพวกนี ก็ต้องไปทางนั นอยู่แล้ว ท้าไมไม่เชิญอย่างอา จารย์
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ มาให้ความคิดเห็นบ้าง” 
“สุทิน” คาดการณ์ว่า ศาลรัฐธรรมนูญน่าจะรับค้าขอจากฝ่ายค้าน  การรวมพลังของพรรคร่วมฝ่ายค้าน สู้เกมแก้
รัฐธรรมนูญทั งในสภา-นอกสภา ฟื้นกระแสแก้รัฐธรรมนูญขึ นมาอีกครั ง 
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1 มี.ค. 2564-00:01 น. 
บทเรียน การเมือง แกนน า มวลมหา ประชาชน นั่งร้าน ทางการเมือง  
 

 
 
 ชะตากรรมของ “แกนน้า” มวลมหาประชาชน “กปปส.” ก้าลังกลายเป็นประเด็น ไม่เพียงแต่แต่ละคนมี
ความรู้สึกอย่างไรต่อ “ชะตากรรม” ที่ก้าลังประสบ โดยเฉพาะคนที่เป็น “รัฐมนตรี” โดยเฉพาะคนที่เป็น “ส.ส.” เพราะ
อย่างน้อยมี 3 คนที่กลายเป็น “เทวดาตกสวรรค์” 1 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
1 นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์  รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงดิจิทัล เ พ่ือเศรษฐกิจและสั งคม 1 นายถาวร เสน
เนียม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จ้าเป็นต้องคิดถึง “เส้นทาง” ต่อไปใน “อนาคต” 
  อะไรท้าให้รู้สึกว่า “แกนน้า”เหล่านี มีอารมณ์และความรู้สึกค่อนข้างสับสน ไม่ว่าก่อนเข้าคุก ไม่ว่าหลังเข้าคุก 
บรรดาแกนน้าที่เป็น “รัฐมนตรี” ยืนยันในความถูกต้องที่ตนเองลงไปต่อสู้บนท้องถนนเมื่อเดือนมกราคม 2557 อย่าง
เต็มเปี่ยม ทั งเรื่องของ “ชัตดาวน์” ทั งเรื่องของ “ต้านการเลือกตั ง” กระนั น ผลจากค้าพิพากษาของศาลอาญาแม้เสมอ
เป็นเพียงศาลชั นต้นก็เด่นชัดว่าเป็นการพิพากษาว่ามีความผิดและท้าให้ถูกจ้าขังกระทั่งพ้นจากต้าแหน่งทางการเมือง 
บางคนยังถูก “ตัดสิทธิ” ในทางการเมืองเป็นเวลาหลายปี 
  จากความรู้สึกของแต่ละ “แกนน้า” นั่นเองน้าไปสู่บทสรุป “เสร็จนาฆ่าขุนศึก” เนื่องจากการเคลื่อนไหวของ
มวลมหาประชาชนในห้วงปลายปี 2556 ต่อมายังต้นปี 2557 ด้าเนินไปเหมือนกับเป็นการปูทางและสร้างเงื่อนไขในทาง
การเมือง เป็นเหตุผลท้าให้เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 รัฐประหารครั งนั นไม่เพียงแต่เป็นกระดานหก
ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อ้านาจทางการเมือง และท้าให้บรรดา “แกนน้า” ได้ร่วมเสวยอ้านาจ ได้เป็น 
“รัฐมนตรี” แต่แล้วจากการเคลื่อนไหวนั นก็ท้าให้ต้องตกออกจาก “อ้านาจ” 
  ค้าถามอันแหลมคมยิ่งในทางการเมืองเป็นค้าถามในเชิงเปรียบเทียบ  เปรียบเทียบต่อการได้อยู่ในอ้านาจ
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับการตกหล่นไปจากวงจรแห่งอ้านาจของบรรดา “แกนน้า” หลายคนแห่งมวลมหา
ประชาชนกปปส. กลายเป็นเหมือน “นั่งร้าน” ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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