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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 2 เมษายน 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ กกต. รับจดทะเบียนจัดตั้ง 'พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่' 6 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ลุ้นกันจนยกสุดท้าย 'อาทิตย์ เสมาพิทักษ์' จับสลากชนะนั่ง "นายกเทศบาล

ต าบลหมวกเหล็ก" 
7 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “อาทิตย์ เสมาพิทักษ์” จับสลากชนะ นั่งนายก ทต. มวกเหล็ก 8 

3 สยามรัฐออนไลน์ เมื่อลมเปลี่ยนทิศ ถึงเวลาพิสูจน์ฝีมือ “รองเสริฐ” ว่าที่นายเทศมนตรีนครแม่สอด 
คนใหม่ 

9 

4 บ้านเมืองออนไลน์ ผู้สมัคร สท. เมืองตราด ร้อง กกต. จนท. ลงคะแนนผิดท าพ่ายเลือกตั้ง 11 

5 บ้านเมืองออนไลน์ ชี้คะแนนเพ้ียนเพราะสลับผู้สมัคร อาจนับใหม่ข้ึนอยู่กับ กกต. กลาง 12 
6 บ้านเมืองออนไลน์ "อดีตนายกตุ๋ง" น าทีมนครหมากแข้งบุก กกต. ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครอุดร 13 

7 สยามรัฐออนไลน์ “อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ” อดีตนายกเทศบาลนครอุดรธานี ร้อง กกต.  
สอบซื้อเสียง หาเสียงโจมตีใส่ร้าย 

14 

8 มติชนออนไลน์ ลูกบิ๊กแจ๊ส ยื่น ‘กกต. - ป.ป.ช.’ ร้องปลัดเทศบาลนครรังสิต ย่องเข้าห้อง

เก็บหีบเลือกตั้ง 

15 

9 บ้านเมืองออนไลน์ "ลูกบิ๊กแจ๊ส" ร้อง กกต. - ปปช. ขอความเป็นธรรม ปลัดรังสิตพาพวกย่องย้าย
หีบบัตรเลือกตั้ง  

16 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ ถึงกับอ้ึง ! บิ๊กก้าวหน้า อ้างผลเลือกตั้งท้องถิ่น สะท้อนความนิยม 'คณะก้าวหน้า' 

เพ่ิมมากขึ้น 

17 

11 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ไปคิดเลขมาใหม่ ! "ช านาญ" โต้ "สามารถ" ชี้ ผลเลือกตั้งเทศบาล "ก้าวหน้า" 

คะแนนนิยมดีขึ้น 

18 

12 แนวหน้าออนไลน์ อ่านด่วน !!! เปิดร่างแก้ไข รธน. 5 ประเด็น 13 มาตรา ฉบับ‘พปชร.’ "พปชร." ยัน

พร้อมลุยแก้ รธน. รายมาตรา 

19 

13 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 3 พรรครัฐบาลผนึกชงร่างแก้ รธน. 6 ฉบับ “เลิก ส.ว. โหวตนายกฯ - เลือกตั้งบัตร 2 ใบ  20 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
14 มติชนออนไลน์ “วันชัย” คาดกฎหมายประชามติ ผ่านฉลุย เหลือถกเรื่องการเข้าชื่อภาคประชาชน 21 

15 คมชัดลึกออนไลน์ ผลหารือ 3 พรรค มอบ "ประชาธิปัตย์" ยกร่างแก้ รธน. เป็นรายมาตรา - ส.ว. 

ไม่มีสิทธิโหวตนายกฯ - แก้ รธน. ใช้เสียง 3 ใน 5 - บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

22 

16 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 3 พรรครัฐบาลผนึกชงร่างแก้ รธน. 6 ฉบับ “เลิก ส.ว. โหวตนายกฯ - เลือกตั้งบัตร 2 ใบ 23 

17 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ ‘องอาจ’ เผย กมธ. ประชามติ เคาะ ปชช. 1 หมื่นคน เข้าชื่อเสนอท าประชามติได้ 24 

18 สยามรัฐออนไลน์ ภท. หนุน กม. ประชามติ 25 

19 มติชนออนไลน์ แก้ รธน. ส่อวุ่น รอยร้าวรัฐบาลปริอีก หลัง พปชร. เล็งยื่น 5 ประเด็น 13 มาตรา 
ไม่ตัดอ านาจ ส.ว.  

27 

20 ไทยโพสต์ออนไลน์ ฝ่ายค้านแห่สุมหัวโรงแรมดัง ลั่นจะถอด 4 สลักอันตรายในรัฐธรรมนูญ 28 

21 สยามรัฐออนไลน์ 'เทพไท' แนะ จับตาเกมแก้ รธน. เป็นละครตบตา ปชช. เสนอ 'บิ๊กตู่' ชูธงน า สยบ ม็อบ 29 

22 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ร่าง รธน. พปชร. ไม่ใช่ของรัฐบาล 30 

23 สยามรัฐออนไลน์ “วิษณุ” ปัดรับร่างแก้ไข รธน. "พปชร." เป็นของ รบ. โยนสังคมตัดสิน 

ไม่ตัดอ านาจ สว. รับเปิดให้ สส. เข้าไปติดตามการปฏิรูป ปท. เป็นเรื่องดี 

31 

24 คมชัดลึกออนไลน์  "หมอชลน่าน" ชี้ข้อเสนอ พปชร. หวังยื้อระบอบประยุทธ์ ฉะรัฐบาลไม่จริงใจแก้ รธน. 33 

25 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ “จุรินทร์” เปิดพรรค รับเลือดใหม่ออนไลน์ คัดส่งสมัคร ส.ส. 34 

26 แนวหน้าออนไลน์ ‘จุรินทร์’ ลุยใต้ เปิดพรรครับ ‘คนรุ่นใหม’่ ลั่นต้องได้ ส.ส. มากกว่าเดิม 35 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี การเมืองชลบุรีแตกเป็น 3 ก๊ก บ้านใหญ่ – พลังเฮ้ง 

- สิงห์โตทอง 
39 

2 คมชัดลึกออนไลน์ "พปชร." ชิงธงน าแก้ รธน. ฆ่าพรรคเล็ก – เพ่ิมอ านาจ สส. ของบฯ ได ้ 42 

3 สยามรัฐอนไลน์ ปรับโครงสร้าง พปชร. ปรับออปชั่นใหม่ ! 44 
4 ไทยรัฐออนไลน์ ผ่านแบเบอร์  46 
5 ไทยรัฐออนไลน์ เข้าสู่ทางตัน 47 
6 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ แผนซ้อนแผน พ.ร.บ. ประชามติ ฝ่ายค้านดักคอ รัฐบาลล็อกข้ึนศาลชี้ขาด 48 
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วันที่ 2 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์  
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง และคณะ ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “แนวคิดในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ครั้งที ่2 หลักสูตร
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  รุ่นที่ 11 (พตส.11) พร้อมกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่  
นายกรกต ธ ารงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอ าเภอปากช่อง
นายจเร บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเลอมอนเต้เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “แนวคิดในการสร้างชุมชนเขม้แข็ง” ครั้งที่ 2 หลักสตูร พตส. 11 
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01 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 19:02 น.       
ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ กกต. รับจดทะเบียนจัดตั้ง 'พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่' 
 

 
 
 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวม
พลังคนรุ่นใหม่ 
 ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ตามมติในการประชุมครั้งที่ 
๖๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ตาม
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง 
เลขที่ ๖/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของ
พรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/98030  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/98030
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1 เมษายน 2564 - 19:38 น. 
ลุ้นกันจนยกสุดท้าย 'อาทิตย์ เสมาพิทักษ์'  
จับสลากชนะนั่ง "นายกเทศบาลต าบล หมวกเหล็ก" 
 
"อาทิตย์ เสมาพิทักษ์" จับสลากชนะ  "สิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์"  แชมป์เก่า นั่งนายกเทศบาลต าบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีคู่ชิงนายกเทศบาลต าบลมวกเหล็ก ระหว่าง นายสิทธิวัชร์ หวัง
สวัสดิ์ แชมป์คนเดิม กับผู้ท้าชิงคือ นายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์ หลังทั้งคู่ ได้คะแนนเท่ากันคือ 1,461 คะแนน โดยก่อนหน้า
นี้ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์ ผู้สมัครเบอร์ 2 น ามาเป็นอันดับ 1 ได้คะแนน 1,462 คะแนน 
ขณะที่ นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้มาเป็นอันดับ 2 ได้ 1,461 คะแนน แต่มีการประท้วงเรื่องบัตร
เลือกตั้งใบหนึ่งของฝ่ายที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 2 
 กกต.ประจ ามวกเหล็ก ได้ตัดสินให้บัตรใบดังกล่าวที่นับคะแนนไปแล้วว่าเป็นบัตรเสีย พลิกกลับมากลายเป็น
บัตรดี ท าให้คะแนนทั้ง 2 คนมาเท่ากันท่ี 1,462 คะแนน ทั้งนี้ กกต.มวกเหล็ก ให้ผู้สมัครทั้ง 2 ราย ท าการจับสลากหาผู้
ชนะ ปรากฏว่า นายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์ จับสลากได้ค าว่า ได้รับเลือกตั้ง ท าให้ นายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์ กลายเป็น
นายกเทศบาลต าบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี กรณีได้คะแนนเท่ากัน ต้องจับสลากต่อหน้า ผอ.เลือกตั้งเขตนั้น ตามมาตรา 
110 วรรคสอง 
 ทั้งนี้ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น  พ.ศ.2562 มาตรา 110 ภายใต้บังคับมาตรา 111 การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้
ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ส าหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน ให้ผู้สมัคร ซึ่งได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามล ำดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและ
ได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้น 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงล าดับผู้ได้รับ
เลื อกตั้ ง ได้ ต ามวรรคหนึ่ ง  ให้ ผู้ สมั ครที่ ไ ด้ คะแนนเลื อกตั้ ง เท่ ากั นจับสลาก เ พ่ือ ให้ ได้ ผู้ ไ ด้ รั บ เ ลื อกตั้ ง   
ครบจ านวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งต้องกระท าต่อหน้าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 
 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/462718   

https://www.komchadluek.net/news/politic/462718
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1 เมษายน 2564 
'อาทิตย์ เสมาพิทักษ์' จับสลากชนะ นั่งนายก ทต. มวกเหล็ก 
 

 
 
"อาทิตย์ เสมาพิทักษ์" จับสลากชนะ นั่งนายกเทศบาลต าบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีคู่ชิงนายกเทศบาลต าบลมวกเหล็ก ระหว่าง นายสิทธิวัชร์ หวัง
สวัสดิ์ แชมป์คนเดิม กับผู้ท้าชิงคือ นายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์ หลังทั้งคู่ ได้คะแนนเท่ากันคือ 1,461 คะแนน โดยก่อนหน้า
นี้ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์ ผู้สมัครเบอร์ 2 น ามาเป็นอันดับ 1 ได้คะแนน 1,462 คะแนน 
ขณะที่ นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้มาเป็นอันดับ 2 ได้ 1,461 คะแนน แต่มีการประท้วงเรื่องบัตร
เลือกตั้งใบหนึ่งของฝ่ายที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 2 
 กกต.ประจ ามวกเหล็ก ได้ตัดสินให้บัตรใบดังกล่าว ที่นับคะแนนไปแล้วว่าเป็นบัตรเสีย พลิกกลับมากลายเป็น
บัตรดี ท าให้คะแนนทั้ง 2 คนมาเท่ากันท่ี 1,462 คะแนน 
 ทั้งนี ้กกต.มวกเหล็ก ให้ผู้สมัครทั้ง 2 ราย ท าการจับสลากหาผู้ชนะ ซึ่งยังตกลงกันไม่ได้ ปรากฏว่า นายอาทิตย์ 
เสมาพิทักษ์ จับสลากได้ค าว่า ได้รับเลือกตั้ง ท าให้ นายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์ กลายเป็นนายกเทศบาลต าบลมวกเหล็ก จ.
สระบุรี 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930296  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930296
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2 เมษายน 2564 09:38 น.   
เมื่อลมเปลี่ยนทิศ ถึงเวลาพิสูจน์ฝีมือ “รองเสริฐ” ว่าที่นายเทศมนตรีนครแม่สอด คนใหม่ 
 

 
 

 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด เมื่อวันอาทิตย์
ที่  28 มี น าคม  2564 ที่ ผ่ า นม า  ถื อ ว่ า  ช็ อ คแม่ ส อด  ล็ อ คถล่ ม  ก ร ะแสลม เป ลี่ ย น ทิ ศ  แบบฉั บ พลั น  
เมื่อ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร หัวหน้ากลุ่มรักแม่สอด ชาวบ้านเรียกจนติดปากว่ า“รองเสริฐ” อดีตรอง
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด หลายสมัย (อดีตรองนายกฯของนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์) สามารถเอาชนะนายเทอด
เกียรติ ชินสรนันท์ “นายกฝอ” หัวหน้ากลุ่มพัฒนานครแม่สอด อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ที่ด ารงต าแหน่งติดต่อ
ยาวนานมากว่า 27 ปี โดย “รองเสริฐ” ได้คะแนน 6,571 คะแนน ส่วน “นายกฝอ” ได้ 3,998 คะแนน โดย “รองเสริฐ” 
ชนะร่วม 2,000 คะแนน นับเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างเกินความคาดการณ์ของคอการเมือง ที่ตอนแรกวิเคราะห์ว่า “นายก
ฝอ” จะชนะเลือกตั้ง แต่จะชนะแบบสูสี แต่สุดท้ายผลคะแนนกลับกลายเป็น “ลมเปลี่ยนทิศ” เมื่อ “รองเสริฐ” กลับ
กลายมาเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด คนใหม่ พร้อมน าลูกทีมเป็นว่าที่ สท.นครแม่สอด กว่า 10 คน บวกกับ สท.
อิสระ 5-6 คน รวม สท.กว่า 14-15 คน ที่พร้อมจะมาร่วมงานด้วย 
 ที่ผ่านมา ร่วม 30 ปี เราต้องยอมรับ ว่า “นายกฝอ” ที่กลายเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้สร้าง
ผลงานไว้มากมาย จนเป็นที่รู้จักของของในจังหวัดตาก ซึ่งแทบไม่มีใครไม่รู้จัก “นายกฝอ” เลย เพราะฝีมือและการ
ประสานงานนั้นโด่งดังไป จนถึงระดับประเทศ เป็นมือประสานสิบทิศ ในการดึงงบประมาณมาพัฒนาเทศบาลนครแม่
สอด “นายกฝอ” เดินหน้ายกระดับฐานะเทศบาลต าบลแม่สอด เป็นเทศบาลเมืองแม่สอด เรื่อยไปจนถึงเทศบาลนครแม่
สอด และมีแผนผลักดันให้เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ผลงานต่างๆ ได้น าแม่สอดก้าวไปสู่เมืองที่เจริญและ
เมืองชั้นน าในหลากหลายมิติ ซึ่งผลงานในช่วง 4-5 ปี ล่าสุด ทั้งสนามกีฬานานาชาติ 5 อ าเภอชายแดน-สระว่ายน้ า
มาตรฐาน-โครงการบูรณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่มีการออกแบบงดงามตระการตา สมพระเกียรติฯ-โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติฯ-โรงเรียนกีฬานครแม่สอด ตลอดจนการประสานเพ่ือพัฒนานครแม่สอด เช่นโครงการขยายสนามบิน
นานาชาติแม่สอด ที่เดินหน้าติดตามเรื่อง จนถึงล่าสุดในสิ่งที่ “นายกฝอ” ร่วมคิดร่วมสร้างร่วมประสานโครงการเส้นทาง
รถไฟมาที่สถานีแม่สอด ที่ ณ.ปัจจุบันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นแล้ว เพราะการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
บรรจุเข้าแผนเพื่อด าเนินการ ฯลฯ ทุกโครงการล้วนเป็นส่วนส าคัญท่ี “นายกฝอ” สร้างไว้ ร่วมประสานงานไว้ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210402/38f1837e075c9a321017a10966db0faa2d2fd89fc6cd78b1843a9d1dd45213e4.jpeg?itok=NGu1KP2a
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 เมื่อลมเปลี่ยนทิศ และ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร “รองเสริฐ” อดีตรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ซึ่งก าลัง
จะก้าวมาเป็นว่าที่ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด คนใหม่ โดยจะเข้ามาท างานในอีกประมาณ 1 เดือนข้างหน้า จึงเป็น
เวลาที่จะต้องพิสูจน์ฝีมือ “ว่าที่นายกเสริฐ” ใน 4 ปีข้างหน้า ว่าจะมีแนวคิด แนวทางการบริหารจัดการเทศบาลนครแม่
สอด รูปแบบใดบ้าง แต่ก็เชื่อว่า ว่าที่นายกนครแม่สอด คนใหม่ คงจะท าได้ เพราะที่ผ่านมาประสบการณ์ทางการเมือง
กว่า 30 ปี ที่ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร เคยเป็น อดีต สท. เทศบาลต าบลแม่สอด เป็นอดีตเทศมนตรี (ในสมัยนั้น 
เรียกเทศมนตรี) จนถึงอดีตรองนายกเทศมนตรี เกือบ 20 ปี ประสบการณ์เหล่านี้ ว่าที่นายกเสริฐ น่าจะน ามาใช้ในการ
พัฒนาแม่สอด 
 โดยที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่า อดีตนายกฝอ มีการท างานพัฒนานครแม่สอด ด้วยมาตรฐานที่ค่อนข้างสูง 
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประทศ ณ เวลาต่อไป 4 ปี ข้างหน้าจึงเป็นบททดสอบ
และบทพิสูจน์ฝีมือ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร ว่าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมทีมบริหารและ สท.ชุดใหม่ของ
นครแม่สอด ด้วยประสบการณ์ของ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นับ 30 ปี คงน ามาเป็นรูปแบบแนวคิด แนวสร้าง แนว
ท า แนวการบริหารจัดการท้องถิ่น ได้ไม่มากก็น้อย หากผ่านบทพิสูจน์นี้ และได้ใจประชาชน มากยิ่งขึ้น ในอีก 4 ปี
ข้างหน้าก็อาจจะกลับมาบริหารงานต่ออีก แต่ถ้าประชาชน คนชุมชน คนแม่สอด มองแล้วว่าไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีอะไร ดีกว่าเดิม 4 ปี ข้างหน้าในปี 2568 ประชาชนก็เปลี่ยนคนบริหารได้อีก ตามระบอบประชาธิปไตย ผู้บริหาร
เทศบาลนครแม่สอด ชุดใหม่ 2564-2568 จึงต้องท างานพิสูจน์ตัวเอง ถึงวันนั้นสายลมจะพัดต่อไป หรือ ลมอาจจะ
เปลี่ยนทิศ อีกครั้ง... เวลาและผลงาน จะเป็นเครื่องมือและเส้นทางพิสูจน์ฝีไม้ลายมือ คนชื่อ “ประเสริฐ ปวงละคร” 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/232320  
  

https://siamrath.co.th/n/232320
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วันพฤหัสบดี ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.24 น. 
ผู้สมัคร สท. เมืองตราด ร้อง กกต.  
จนท. ลงคะแนนผิดท าพ่ายเลือกตั้ง 
 

 
 
 เวลา 09.00 น.วันที่ 1 เมษายน 2564 นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร ว่าที่นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองตราด ที่ได้รับ
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา น านายเอนก ทองย้อย ทนายความประจ ากลุ่มตราดสร้างสรรค์ พร้อม
สมาชิกกลุ่มและนายแสน สุทธิวารี ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม
จากนายพีระ เอกปิยะกุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวน ส านักงานเลือกตั้งจังหวัดตราด หลังเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนน
เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งหน่วยที่ 3 ชุมชนบ้านล่าง เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ลงคะแนนของนายพรชัย สุทธิวารี  
  นายเอนก กล่าวว่า ในการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งหน่วยที่ 3 หลังจบการนับคะแนนแล้ว จ านวนรวม นาย
ด ารัส บุญศรี ที่ถูกต้องได้คะแนน 152 คะแนนแต่เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเขียนลงกระดาษรวม  157 คะแนน ท าให้เมื่อ
รวมคะแนนทั้ง 4 หน่วยแล้ว นายด ารัส บุญศรี ชนะนายแสน สุทธิวารีไป 3 คะแนน  ซึ่งผลคะแนนรวมที่ถูกต้องของนาย
ด ารัส บุญศรีทั้ง 4 หน่วยเมื่อรวมแล้วจะท าให้นายแสน สุทธิวารี จะชนะนายด ารัส บุญศรีไป 2 คะแนน และจะได้รับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตราด และจะท าให้กลุ่มตราดสร้างสรรค์ได้สมาชิกเพ่ิมมาอีก 1 คน รวม 7 คน จาก
เดิมที่ได้เพียง 6 คนเท่านั้น  
  นายแสน กล่าวว่า ต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ เพราะประชาชนลงคะแนนให้กับตนเอง และ
ท าให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ผิดพลาดตรงที่มีการเขียนคะแนนรวมลงในกระดาษลงคะแนนเท่านั้น หากลง
ถูกต้องตนเองจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแทนนายด ารัส บุญศรี  
  นายพีระ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ได้รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมแล้ว และได้รับข้อเท็จจริงตามที่มีการร้องเรียนและ
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริงตามที่มีการร้องเรียน ซึ่งจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม ผลการลงคะแนนทาง
ส านักงานเลือกตั้งจังหวัดตราดได้ส่งไปยังส านักงานเลือกตั้งในส่วนกลางแล้วทางจังหวัดตราดจะรีบส่งเรื่องนี้ไปยัง
ส่วนกลางเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  
  ส าหรับภาพทั้งเขตเขตเลือกตั้ง นายด ารัส บุญศรี ได้คะแนน 471 คะแนน ได้อันดับที่ 6 และนายแสน สุทธิวารี 
ได้อันดับที่ 7 ได้ 468 คะแนน แต่หากมีการแก้ไขคะแนนให้ถูกต้องตามที่กล่าวมาข้างต้น นายด ารัส จบุญศรีจะได้ 466 
คะแนน และนายแสน สุทธิวารี จะได้ 468 คะแนน เท่าเดิม ซึ่งจะส่งผลให้นายแสน สุทธิวารี ได้คะแนนมากกว่านาย
ด ารัส บุญศรี 2 คะแนน และจะท าให้นายแสน สุทธิวารีได้รับการเลือกตั้งเป็นอันดับที่ 6 แทน 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/228697  
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วันพฤหัสบดี ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2564, 18.55 น. 
ชี้คะแนนเพี้ยนเพราะสลับผู้สมัคร อาจนับใหม่ขึ้นอยู่กับ กกต. กลาง 
 

 
 

ผอ.กกต.นางรอง ชี้กรณีผู้สมัคร สท.นางรอง 10 คน ร้องว่าคะแนนหน้าหน่วยไม่ตรงปกกับศูนย์เลือกตั้ง เบื้องต้น
คาดว่า จนท.ประจ าหน่วยสลับรายชื่อ เพราะตกใจและเร่งรีบหลังจากทราบข่าวว่า มี อสม.เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
  วันที่ 1 เม.ย.64 กรณีผู้สมัครสมาชิกเทศบาล(สท.)เมืองนางรอง จุดเลือกตั้งหน่วยที่ 5 เขต 2 จุดหนองมน ต.
นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จ านวน 10 คน เข้าไปลงบันทึกประจ าวันต่อ ร.ต.อ.เฉลิมชัย เณร
ธรณี รองสารวัตร(สอบสวน)สภ.นางรอง อ.นางรอง และยื่นหนังสือร้องไปยัง กกต.ว่าให้ตรวจสอบ 
 เนื่องจากคะแนนของผู้สมัครที่ศูนย์เลือกตั้งเทศบาลเมืองนางรอง ไม่ตรงกับจุดนับคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง 
บางคนชนะกลายเป็นแพ้ บางคนแพ้กลายเป็นชนะการเลือกตั้ง 
  ความคืบหน้าล่าสุดนายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรอง และผู้อ านวยการเลือกจั้งเทศบาลเมือง
นางรอง ได้ออกมาระบุว่า หลังได้รับเรื่อง ได้เรียกเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาทั้งหมดมาประชุม และท า
การตรวจสอบ พบว่าเบื้องต้นพบความผิดพลาดบางประการ หลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยทราบ
ข่าวว่ามี อสม.ที่มาร่วมคักกรองโรคประจ าหน่วย เสียชีวิตกระทันหัน ท าให้ทุกคนต่างตกใจรีบเอาบัตรใส่หีบ ปิดผนึก
เรียบร้อย แต่ลืมจดบันทึกไว้ว่าเบอร์ไหนได้คะแนนเท่าไหร่ 
  จนท.ประจ าหน่วยเลือกตั้ง จึงเอาภาพจากโทรศัพท์ที่ถ่ายกระดานคะแนนไว้ มากรอกข้อมูลตอนหลัง แต่ จนท.
ได้เอาคะแนนผู้สมัครหมายเลข 1-5 ไปสลับกับผู้สมัครหมายเลข 6-10 ท าให้คะแนนผิดเพ้ียนไปทั้ง 10 คน ตามที่ผู้สมัคร
ร้องเรียน 
 โดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องไปให้ กกต.ประจ าจังหวัดทราบแล้ว ขั้นตอนต่อไป กกต.จังหวัดจะส่งเรื่องไปที่ กกต.กลาง 
เพ่ือให้พิจารณาอีกครั้ง อาจจะเอาคะแนนจากภาพโทรศัพท์ของผู้สมัครมาแก้ใหม่ หรือถ้าจะต้องนับคะแนนใหม่ก็ต้อง
นับ โดยกระดานคะแนนในตอนนี้ยังต้องใช้อันเดิมที่ จนท.ประจ าหน่วยเลือกตั้งส่งมา 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/228741  
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วันพฤหัสบดี ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2564, 16.35 น. 
"อดีตนายกตุ๋ง" น าทีมนครหมากแข้งบุก กกต. ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครอุดร 
 

 
 

 วันที่  1 เม .ย .64 ที่  ส านั กงานการ เลื อกตั้ งประจ าจั งหวัด อุดรธานี  กลุ่ มนครหมากแข้ ง  น า โดย 
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ พร้อมสมาชิกของกลุ่มได้หอบเอกสารหลักฐานจ านวนหนึ่งยืนเรื่องร้องเรียนต่อ
ผู้อ านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี ว่า มีบุคคลกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร เทศบาลอุดรธานี โดยมีนายกฤษฎา สัพโส นักจัดการงานทั่วไปหัวหน้ากลุ่มงาน
อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี รับเรื่อง 
  นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนครหมากแข้ง เปิดเผยว่า วันนี้ได้มายื่นเอกสารหลักฐานให้ กกต.
อุดรธานี เนื่องจากในวันเลือกตั้งนายกเทศบาลนครอุดรธานีและสมาชิกสภาท้องถิ่นวันที่ 28 มี.ค.64 ที่ผ่านมา เชื่อได้ว่า
มีการกระท าความผิดกฎหมาย ซึ่งทางตนเองและก็ทีมงานนั้นได้รับข้อมูลจากพ่ีน้องประชาชนที่ได้แจ้งเบาะแสมาในการ
ยื่นเรื่องร้องเรียน และวันนี้ก็มาให้ปากค าเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียง การโจมตีให้ร้ายทางสื่อ
โซเชียล รวมทั้งเรื่องของการที่สัญญาว่าจะให้ 
  ผู้สื่ อข่าวรายงานเ พ่ิมเติมว่า ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจั งหวัดอุดรธานี   
รับเรื่องร้องเรียนไปแล้ว 21 เรื่อง ซึ่งได้ท าการส่งให้ส่วนกลางพิจารณา และรอค าสั่งให้สั่งสอบสวนต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/228730  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/228730


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

 
 
1 เมษายน 2564 19:04 น.      
 “อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ” อดีตนายกเทศบาลนครอุดรธานี ร้อง กกต. สอบซื้อเสียง หาเสียงโจมตีใส่ร้าย 
 

 
 
  
 
 
เ มื่ อ เ ว ล า  10.30 น  วั น ที่  1 เ ม ษ า ย น  2564 ที่ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  จ . อุ ด ร ธ า นี   
ถนนรอบเมือง ด้านตะวันออก เทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี กลุ่มนครหมากแข้ง พร้อมคณะ เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องต่อ ผอ.การเลือกตั้งประจ า จ.อุดรธานี ให้มีการ
สอบสวนการกระท าผิดกฎหมาย ในการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา เทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่
ผ่านมา โดยมี นายกฤษดา สัพโส หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการส านักงาน กกต.อุดรธานี เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ 
จากนั้นได้ข้ึนไปห้องสอบสวนชั้น 2 เพ่ือให้ปากค า 
 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ เปิดเผยว่า มายื่นหนังสือร้องเรียนตามสิทธิผู้สมัคร พร้อมทั้งมาให้ปากค าเพ่ิมเติม 
กับเรื่องที่เคยร้องมาก่อนหน้านี้ หลังจากมีผู้ส่งหลักฐานมาให้ ซึ่งประชาชนทั่วไปรู้กันอยู่แล้ว ว่าเกิดการท าผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง ในภาพรวมทุกเขตเลือกตั้ง ในเรื่องของการซื้อสิทธิขายเสียง , การสัญญาว่าจะให้ และการให้ร้ายผู้สมัครฝ่าย
ตรงข้าม โดยเฉพาะการให้ร้ายตนเอง ผ่านทางสื่อโซเชียลมีมาต่อเนื่อง ซึ่งสื่อโซเชียลแม้จะเป็นเรื่องใหม่ แต่ก็มีผลกับการ
สื่อสารถึงเป้าหมาย ท าให้ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าใจผิดในตัวของตนเอง วันนี้ได้รวบรวมหลักฐานต่างๆ ส่ง
มอบให้กับ กกต.อุดรธานี 
 นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี เปิดทางโทรศัพท์กับสื่อมวลชนว่า เป็นสิทธิที่ผู้สมัครจะมาร้องคัดค้าน
ใน 30 วัน เราเองก็มีทีมสอบสวนท าหน้าที่ ให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง จนถึงขณะนี้มีการร้องเข้ามาแล้ว 19 
เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องซื้อสิทธิขายเสียง และการหาเสียงไม่เป็นไปตามกติกา เชื่อว่ายังคงมีการร้องเรียนเข้ามาเรื่อย ๆ ซึ่ง
ตามขั้นตอนเมื่อสอบสวนเสร็จ ก็จะสรุปรายงานให้คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณา 
 ส าหรับผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ของเทศบาลนครอุดรธานี ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 88,934 , มาใช้
สิทธิ 48,034 , บัตรเสีย 1,186 , ไม่เลือกผู้สมัครใด 2,003 คะแนนอันดับ 1 นายธนาดร พุทธรักษ์ กลุ่มรักษ์เมืองอุดร 
22,986 คะแนน อันดับ 2 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ กลุ่มนครหมากแข้ง 19,184 คะแนน และ อันดับ 3 นายวีระ
วัตร ไวทยานุวัตติ กลุ่มพลังอุดร 2,674 คะแนน ส่วนสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี กลุ่มนครหมากแข้ง 17 ที่นั่ง 
กลุ่มรักษ์เมืองอุดร 7 ที่นั่ง. 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/232238  
 

https://siamrath.co.th/n/232238
https://siamrath.co.th/n/232238
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210401/0a4b96df88340ac2348caaf187c3f1a020d8b7898716ab15ee3de6e8926aaed7.jpg?itok=38er1X8Z
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วันที่ 1 เมษายน 2564 - 18:48 น. 
ลูกบิ๊กแจ๊ส ยื่น ‘กกต. - ป.ป.ช.’ ร้องปลัดเทศบาลนครรังสิต ย่องเข้าห้องเก็บหีบเลือกตั้ง  
 
 

 
 
ปทุมธานี- “ลูกบิ๊กแจ๊ส” หอบเอกสารหลักฐานร้อง ป.ป.ช.ปลัด ทน.รังสิต และพวกย่องย้ายกล่องบัตรเลือกตั้ง 
 เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 1 เมษายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
ฯ  ร .ต .อ .ดร .ตรี ลุพธ์  ธูปกระจ่ าง  (โบว์ลิ่ ง )  ว่ าที่ นายกเทศมนตรีนครรั งสิ ต  ต .ประชาธิปั ตย์  อ . ธัญบุ รี   
จ.ปทุมธานี ลูกชายของ พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ได้เข้ายื่นร้องเรียน นายสมชาย สีวะ
รมย์ ปลัดเทศบาลนครรังสิต และพวกรวม 5 คน กรณีท่ีเข้าไปภายในห้องเก็บหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครรังสิต 
ชั้นที่ 11 อาคารส านักงานเทศบาลนครรังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   จากนั้นได้เดินทางมา
ยื่นหนังสือที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  สนามบินน้ าด้วย 
 ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ กล่าวว่า ตนมาร้องขอความเป็นธรรมต่อ กกต. ป.ป.ช.จากเหตุการณ์ที่มีบุคคลเข้าไป
เคลื่อนย้ายกล่องหีบบัตรเลือกตั้ง ภายในห้องเก็บหีบที่คณะกรรมการเลือกตั้งจัดเตรียมไว้ โดยน าเอกสารพร้อม ภาพ
กล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานที่ชัดเจน ซึ่งก็ได้มอบส าเนาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป ในส่วน
ของเทศบาลนครรังสิตนั้น ได้มีประชาชนจ านวนหนึ่งเดินทางมามอบดอกไม้ให้ นายเดชา กลิ่นกุสุม ผู้สมัครนายก
นายกเทศมนตรีนครรังสิตหมายเลข 1 พร้อมให้ก าลังนายสมชาย สีวะรมย์ ปลัดเทศบาลนครรังสิต และพวก ที่ได้
ด าเนินการเข้าไปห้องเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง เหมือนเป็นการกระท าที่ถูกต้อง พร้อมตะโกนว่าให้นับคะแนนใหม่ และห้าม
ย้ายกล่อง จึงเป็นที่กังขาของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2653607  
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วันพฤหัสบดี ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2564, 19.08 น. 
"ลูกบิ๊กแจ๊ส" ร้อง กกต.-ปปช. ขอความเป็นธรรม ปลัดรังสิตพาพวกย่องย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง 
 

 
 

 เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 1 เมษายน 2564 ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง (โบว์ลิ่ง) ว่าที่ นายกเทศมนตรีนคร
รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นลูกชายของ พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ปกระจ่าง ได้เดินทางมายื่นหนังสือ
ร้องเรียนที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภั กดี (อาคารบี) 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กรณี นายสมชาย สีวะรมย์ ปลัดเทศบาลนครรังสิต และพวกรวม 5 คน 
เข้าไปภายในห้องเก็บหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครรังสิต ที่ชั้น 11 เทศบาลนครรังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จากนั้นได้เดินทางมายืนหนังสือที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ า ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง กล่าวว่า ที่มายื่นหนังสือร้องเรียนเพ่ือขอความเป็นธรรมที่ กกต.และปปช. จาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ได้มีบุคคลเข้าไปเคลื่อนย้ายกล่องบัตรเลือกตั้ง ภายในห้องเก็บกล่องหรือหีบบัตรเลือกตั้ง โดยเรามี
เอกสารและภาพกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานที่ชัดเจน เราได้มอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 
 ในส่วนของเทศบาลนครรังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้มีประชาชนได้เดินทางมา
มอบดอกไม้ให้ก าลังใจนายเดชา กลิ่นกุสุม ผู้สมัครนายกนายกเทศมนตรีนครรังสิตหมายเลข 1 ตะโกนว่าให้นับคะแนน
ใหม่ และห้ามย้ายกล่องใส่บัตรเลือกตั้งไปไว้ที่อ่ืน นอกจากเทศบาลนครรังสิตเท่านั้น. 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/228742  
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02 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 11:49 น.     
 ถึงกับอ้ึง! บิ๊กก้าวหน้า อ้างผลเลือกตั้งท้องถิ่น  
สะท้อนความนิยม 'คณะก้าวหน้า' เพิ่มมากขึ้น 
   

 
 

 2 เม.ย.64 - นายช านาญ จันทร์ เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีที่นายสามารถ  
เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ
ระบุว่า การเลือกตั้งเทศบาลทีมของคณะก้าวหน้าได้แค่ 10 เทศบาล จากทั้งหมด 2,472 แห่ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ไม่ถึง 1 
เปอร์เซ็นต์ และการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อเพ่ือแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา ในแคมเปญ “ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์” ที่จะ
เริ่มคิกออฟในวันที่ 6 เม.ย.นี้ เย้ยว่าจะถูกประชาชนออกมาขับไล่ และคงไม่มีใครบ้าจี้ไปลงชื่อ เพราะกลัวว่าในอนาคต
จะต้องเดือดร้อนหรือติดคุกตามไปด้วยนั้น 
 นายช านาญ กล่าวว่า เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งเทศบาลเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะคณะก้าวหน้า ส่ง
ผู้สมัคร 107 เทศบาล ถ้าได้ทั้ง 107 แห่ง จะเท่ากับ 100 % แต่ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาคือ เราได้นายกเทศมนตรี มา 
16 แห่ง จึง (16 x100)/ 107 = 14.95 % นอกจากนี้ ยังได้สมาชิกสภาเทศบาลอีกถึง 136 คน ด้วย ซึ่งถ้าจะลองเทียบ
กับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อครั้งเป็นพรรคอนาคตใหม่ เราส่ง 349 เขต ได้รับเลือกตั้งมี ส.ส. 30 เขต  คิดเป็น (30x100) 
/349 = 8.59 % อย่างนี้ คะแนนความนิยมไม่น่าจะเรียกว่าลด แต่ตรงกันข้าม กลับเพ่ิมขึ้น ทั้งๆ ที่การเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่มีคะแนนจากการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือคะแนนจากผู้เลือกตั้งในต่างประเทศ โดยเรามั่นใจว่านั่นคือผู้นิยมในส่วนของ
เรา  อนึ่ง จ านวนเทศบาลในปัจจุบันจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อ 30 ก.ค. 2563 มี 2,469 แห่ง 
มิใช่ 2,472 แห่งตามท่ีนายสามารถเข้าใจ 
  “ส่วนกรณีที่ว่าการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อเพ่ือแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา คงไม่มีใครบ้าจี้ไปลงชื่อเพราะกลัวว่าใน
อนาคตจะต้องเดือดร้อนหรือติดคุกตามไปด้วย นั้น การลงชื่อเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการใช้สิทธิตามมาตรา 256 (1) 
จะได้รับความเดือดร้อนหรือติดคุกไปได้อย่างไร ตัวเองเป็นถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรมพูดอย่างนี้ไม่
ถูกต้อง เป็นการละเมิดจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด และที่บอกว่าไปที่ไหนจะถูกชาวบ้าน
ขับไล่ อย่างนี้ถือเป็นการข่มขู่หรือไม่ ทั้งๆ ที่การรณรงค์ท าได้ และเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม เราไม่กังวล
เรื่องนี้เท่าไหร่ เพราะถ้าไม่เป็นการจัดตั้งมา ส่วนใหญ่แล้วจะอธิบายพูดคุยด้วยดีก็แยกย้ายกันได้ ส่วนจ านวนผู้มาลงชื่อ
จะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดู ถ้ายังจ าได้ตอนผลเลือกตั้งปี 2562 ออกมา มีคนลงรายชื่อ 8 แสนกว่าชื่อ เพ่ือไล่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็เคยมีมาแล้วนะครับ” นายช านาญ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/98090  
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วันที่ 02 เม.ย. 2564 เวลา 11:54 น. 
ไปคิดเลขมาใหม่ ! "ช านาญ" โต้ "สามารถ" 
ชี้ ผลเลือกตั้งเทศบาล "ก้าวหน้า" คะแนนนิยมดีขึ้น 
 

 
“ช านาญ” โต้ " สามารถ" เทียบผลเลือกตั้งเทศบาล “คณะก้าวหน้า” สะท้อนความนิยมดีขึ้น ย้ ารณรงค์ล่ารายช่ือ
แก้ รธน.เป็นสิทธิท าได้ 
 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 นายช านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีที่นายสามารถ เจน
ชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐระบุ
ว่า การเลือกตั้งเทศบาลทีมของคณะก้าวหน้าได้แค่ 10 เทศบาล จากทั้งหมด 2,472 แห่ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ไม่ถึง 1 
เปอร์เซ็นต์ และการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อเพ่ือแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา ในแคมเปญ “ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์” ที่จะ
เริ่มคิกออฟในวันที่ 6 เมษายนนี้ เย้ยว่าจะถูกประชาชนออกมาขับไล่ และคงไม่มีใครบ้าจี้ไปลงชื่อเพราะกลัวว่าในอนาคต
จะต้องเดือดร้อนหรือติดคุกตามไปด้วยนั้น 
 นายช านาญ กล่าวว่า เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งเทศบาลเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะคณะก้าวหน้า ส่ง
ผู้สมัคร 107 เทศบาล ถ้าได้ทั้ง 107 แห่ง จะเท่ากับ 100 % แต่ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาคือ เราได้นายกเทศมนตรี มา 
16 แห่ง จึง (16 x100)/ 107 = 14.95 % นอกจากนี้ ยังได้สมาชิกสภาเทศบาลอีกถึง 136 คน ด้วย ซึ่งถ้าจะลองเทียบ
กับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อครั้งเป็นพรรคอนาคตใหม่ เราส่ง 349 เขต ได้รับเลือกตั้งมี ส.ส. 30 เขต คิดเป็น (30x100) 
/349 = 8.59 % อย่างนี้ คะแนนความนิยมไม่น่าจะเรียกว่าลด แต่ตรงกันข้าม กลับเพ่ิมขึ้น ทั้งๆ ที่การเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่มีคะแนนจากการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือคะแนนจากผู้เลือกตั้งในต่างประเทศ โดยเรามั่นใจว่านั่นคือผู้นิยมในส่วนของ
เรา อนึ่ง จ านวนเทศบาลในปัจจุบันจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อ 30 ก.ค.2563 มี 2,469 แห่ง 
มิใช่ 2,472 แห่งตามท่ีนายสามารถเข้าใจ 
 “ส่วนกรณีที่ว่าการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อเพ่ือแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา คงไม่มีใครบ้าจี้ไปลงชื่อเพราะกลัวว่าใน
อนาคตจะต้องเดือดร้อนหรือติดคุกตามไปด้วย นั้น การลงชื่อเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการใช้สิทธิตามมาตรา 256 (1) 
จะได้รับความเดือดร้อนหรือติดคุกไปได้อย่างไร ตัวเองเป็นถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรมพูดอย่างนี้ไม่
ถูกต้อง เป็นการละเมิดจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด และที่บอกว่าไปที่ไหนจะถูกชาวบ้าน
ขับไล่ อย่างนี้ถือเป็นการข่มขู่หรือไม่ ทั้งๆ ที่การรณรงค์ท าได้ และเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม เราไม่กังวล
เรื่องนี้เท่าไหร่ เพราะถ้าไม่เป็นการจัดตั้งมา ส่วนใหญ่แล้วจะอธิบายพูดคุยด้วยดีก็แยกย้ายกันได้ ส่วนจ านวนผู้มาลงชื่อ
จะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดู ถ้ายังจ าได้ตอนผลเลือกตั้งปี 2562 ออกมา มีคนลงรายชื่อ 8 แสนกว่าชื่อ เพ่ือไล่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็เคยมีมาแล้วนะครับ” นายช านาญ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/649503   

https://www.posttoday.com/politic/news/649503
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วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564, 14.28 น. 
อ่านด่วน !!! เปิดร่างแก้ไข รธน. 5 ประเด็น 13 มาตรา ฉบับ‘พปชร.’ 
 

 
 
 ‘ไพบูลย์ ’ เผย พปชร.เตรียมยื่นแก้ไข รธน. 5 ประเด็น 13 มาตรา ไม่ต้องท าประชามติ กลับไปใช้ระบบเลือกตั้ง 2 
ใบ ม่ันใจ ส.ว. เอาด้วยเหตุไม่เข้าไปตัดอ านาจ เชื่อผ่านวาระ 3 ปลายเดือน ก.ค. 
 1 เมษายน 2564 นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยถึง
เนื้อหา การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ที่จะยื่นเรื่องแก้ไข ต่อรัฐสภาในวันที่ 7 เมษายน 2564 ว่า ร่างฯที่จะแก้ไขเป็น
ของ พปชร. พรรคเดียว โดยใช้เสียง ส.ส.ร้อยคนขึ้นไปยื่นแก้ไข ทั้งหมด 5 ประเด็น 13 มาตรา โดยเป็นประเด็นที่ทุก
ฝ่ายเห็นพ้อง เพ่ือให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นผลส าเร็จ คาดว่ารัฐสภาจะพิจารณาแก้ไข และ   เห็นชอบในวาระ 3 ในช่วง
ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ โดยไม่ต้องท าประชามติ  
นายไพบูลย์ กล่าวว่า ส าหรับประเด็นที่แก้ไข เช่น 
ข้อ 1.ระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียว จะแก้ไขเป็นบัตร 2 ใบ คือ ประกอบด้วย ส.ส.เขต 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 
คน 
ข้อ 2 มาตรา 29 เพ่ิมสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน และสิทธิชุมชนจะให้รัฐจัดให้มีทนายความใน
การต่อสู้คดีกับภาครัฐ        
ข้อ 3 มาตรา 144 ปรับปรุงเกี่ยวกับการเข้าไปใช้งบประมาณของประเทศให้มีความยืนหยุ่นเพ่ิมขึ้น  โดยกลับไปใช้
เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ 50   
ข้อ4 มาตรา 185 ผ่อนคลายให้ ส.ส.สามารถเข้าไปติดตามข้าราชการ และช่วยเหลือความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
เพ่ิมข้ึน 
ข้อ 5 มาตรา270 ในบทเฉพาะกาล แก้ไขให้ รัฐสภา โดย ส.ส. ส.ว.เข้าไป ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ จากเดิมท่ีให้ ส.ว.ด าเนินการเพียงล าพัง 
 “เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ จะตอบโจทย์ของปัญหาของประเทศร่วมกัน และสามารถ
แก้ไขให้ประชาชนได้จริง ใช้เวลาสั้น และไม่ต้องเสียงบประมาณท าประชามติ ส่วนประเด็นเรื่องการตัดอ านาจ ส.ว. อาทิ 
ยกเลิกส.ว.สรรหา หรืออ านาจการเลือกนายกฯ  พปชร.ยังไม่แก้ไข เพราะหากไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็ท าให้เกิดความ
ขัดแย้ง และไม่สามารถแก้ไขได้ส าเร็จ” รองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/563248  
 
 

https://www.naewna.com/politic/563248
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วันที่ 01 เม.ย. 2564 เวลา 14:47 น. 
"พปชร." ยันพร้อมลุยแก้ รธน. รายมาตรา 
 

 
 
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ยัน พร้อมลุยแก้ รธน.รายมาตรา ย้ ามีความจริงใจ 
 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกฯ ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 
ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคพลังประชารัฐจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราว่า พรรคพลังประชารัฐจะเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยจะมีการยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7 เม.ย. ตามที่โฆษกพรรคพลังประชารัฐระบุ
ไว้ ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคอยู่ระหว่างการหารือกับประธานวิปรัฐบาล ส่วนจะเสนอแก้ไขกี่มาตรานั้นยังไม่ได้ลง
รายละเอียดถึงข้ันนั้น 
 เมื่อถามว่าจะยื่นร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลที่จะเสนอยื่นแก้รายมาตราด้วยหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า คงต้องมี
การพูดคุยกันบ้างแต่ทางพรรคเราก็ยืนยันและมีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นแอบแฝง ขณะที่ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดไม่มีเรื่องอ่ืนที่เป็นข้อ
ขัดแย้งหรือความคิดท่ีไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของรัฐสภา 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/649427  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/649427
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วันที่ 1 เมษายน 2564 - 16:10 น. 
วันชัย คาดกฎหมายประชามติ ผ่านฉลุย  
เหลือถกเรื่องการเข้าชื่อภาคประชาชน 
 

 
วันชัย คาดกฎหมายประชามติ ผ่านฉลุย เหลือถกเรื่องการเข้าชื่อภาคประชาชน 
 เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 1 เมษายน ที่รัฐสภา นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. แถลง ถึงผลการประชุม กมธ. 
ในช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า จากที่ประชุมกันมา ภาพรวมทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยเป็นไปด้วยความเข้าใจกัน ซึ่ง
เป้าหมายของ กมธ.ทุกคนค่อนข้างจะเห็นตรงกันว่าอยากให้กฎหมายออกเสียงประชามติผ่านไปได้ และสามารถน ามาใช้
บังคับได้ 
 ดังนั้นทุกคนจึงพยายามหาทางออกร่วมกัน พยายามลดข้อขัดแย้งหรือประเด็นที่เป็นปัญหาให้มากที่สุด 
เบื้องต้นในช่วงเช้า ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดในรายมาตรา แต่ได้ให้ กมธ.แต่ละคนแสดงความเห็นตามกรอบของ
มาตรา 9 และมาตรา 11 ที่จะแก้ไขการแก้ไขเพ่ิมเติมเข้ามา ซึ่งทุกฝ่ายค่อนข้างจะเห็นพ้องต้องกัน ว่าการแก้ไขมานี้ลด
ประเด็น ลดปัญหาข้อวิตกกังวลว่า ข้อที่เสนอแก้ไขเข้ามาใหม่ในมาตรา 9 นั้น จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เห็นตรงกัน
ว่าที่แก้ไขเพ่ิมเติมเข้ามาในมาตรา 11 หมดปัญหานี้ไป และเป็นที่สามารถยอมรับกันได้ ข้อวิตกว่าจะไปก้าวก่ายอ านาจ
ของแต่ละฝ่าย ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารหรือไม่ ได้มีการถกแถลงกันแล้วว่าข้อที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นลด
ปัญหาดังกล่าวไปได้ และประเด็นในรายละเอียดที่ก าลังด าเนินการอยู่ คือขั้นตอนที่ภาคประชาชน เสนอมาควรจะ
ก าหนดจ านวน ขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งมาตราในการตรวจสอบนั้นอย่างไร ส่วนประเด็นของรัฐสภาว่าจะต้องผ่านสภาใด 
อย่างไร ได้คุยกันจบแล้ว เหลือเพียงแค่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องภาคประชาชนเท่านั้นที่ก าลังถกกันอยู่ ซึ่งน่าจะเป็นไปได้
ด้วยความเรียบร้อย 
 ข้อวิตกกังวลว่าจะท าให้กฎหมายฉบับนี้ตกในวาระ 3 หรือไม่ มองดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหา รวมทั้งปล่อยให้
กฎหมายฉบับนี้ผ่านไปและมีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปหรือไม่ ก็ไม่น่าจะมีปัญหา รวมทั้งที่จะมีการส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ได้มีการพูดคุยกันอย่างละเอียดว่าไม่มีประเด็นไหนที่จะเป็นปัญหาที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เป้าหมาย 
กมธ. ส.ส. และ ส.ว.ทุกคน ตรงกันคือต้องการให้กฎหมายนี้ผ่านและต้องการให้แก้ไขให้ดีที่สุด 
 เมื่อถามว่า ที่บอกว่าการถกเถียงกันถึงเรื่องประชาชนในการเข้าชื่อ มีแนวคิดหรือข้อเสนอจาก กมธ.อย่างไรบ้าง 
นายวันชัยกล่าวว่า บางคนเสนอมาหนึ่งหมื่นชื่อ บางคนก็เสนอมาห้าหมื่นชื่อ บางคนก็เสนอมาแสนและ สองแสน ชื่อ 
บางคนบอกเกลี่ยทุกภูมิภาค ซึ่งตอนนี้ก าลังถกกันอยู่ และบางคนบอกปล่อยกว้างๆ เช่นนี้ไว้ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะได้ก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์มากกว่าที่ จะมาก าหนดเพ่ือก่อให้เกิดความ
ยืดหยุ่น และเป็นที่น่าจะตั้งข้อสังเกตเอาไว้ ซึ่งมีหลายแนวทาง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2653197  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-1.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2653197
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-1.jpg
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1 เมษายน 2564 - 21:21 น. 
ผลหารือ 3 พรรค มอบ "ประชาธิปัตย์" ยกร่างแก้ รธน. เป็นรายมาตรา - ส.ว. ไม่มีสิทธิโหวตนายกฯ -  
แก้ รธน. ใช้เสียง 3 ใน 5 - บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
 

 
 
 
"ชินวรณ์"เผย ผลหารือ 3 พรรค มอบ "ประชาธิปัตย์" ยกร่าง พร้อมหนุนแก้ รธน. เป็นรายมาตรา ปลดล็อกแก้ไข 
รธน.ใช้เสียง 3 ใน 5 , ส.ว.ไมมี่สิทธิโหวตนายกฯ-บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
 วันนี้ (1 เม.ย.2564) นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธาน
วิปพรรค ได้หารือร่วมกันกับตัวแทนกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ 3 พรรค ประกอบด้วย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรค
ประชาธิปัตย์ นายศุภชัย ใจสมุทร นายภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย และนายนิกร จ านง พรรคชาติไทย
พัฒนา ซึ่งจากการหารือมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นรายมาตรา โดยจะแยกเสนอเป็น
รายฉบับดังนี้  
ฉบับที่ 1 ประเด็นมาตรา 256 แก้ไขจากยากให้ง่ายขึ้น โดยใช้เสียง 3 ใน 5   
ฉบับที่ 2 ประเด็นมาตรา 272 ส.ว. ไม่สิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรี 
ฉบับที่ 3 ประเด็นหมวดสิทธิเสรีภาพและสิทธิชุมชน  
ฉบับที่ 4 ประเด็นหมวดการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและธรรมาภิบาล  
ฉบับที่ 5 ประเด็นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  
และฉบับที่ 6 ประเด็นที่ระบบการเลือกตั้งเป็นระบบบัตร 2 ใบ  
 ซึ่งจากการหารือได้มอบหมายให้พรรคประชาธิปัตย์ไปยกร่างและน ากลับมาหารือร่วมกันอีกรอบในสัปดาห์หน้า 
โดยคาดว่าจะเสนอต่อประธานรัฐสภาได้ในสมัยประชุมที่จะถึงนี้แน่นอน  
 นายชินวรณ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรณีพรรคพลังประชารัฐ ให้ ส.ส. ลงนามเสนอขอแก้ ไขรัฐธรรมนูญ ใน 5 
ประเด็น 13 มาตรานั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี และได้คุยกับประธานวิปรัฐบาล นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ และนายอนุชา นาคาศัย 
แล้วว่าประเด็นใดที่เห็นพ้องต้องกันก็พร้อมที่สนับสนุนกัน ในส่วน 3 พรรคที่หารือกันนั้นก็มีข้อสรุปตรงกันว่ายินดี
ร่วมมือกับทุกพรรครวมถึงภาคประชาชนด้วย เพ่ือให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศมีความ
เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/462736  
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/462736
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3 พรรครัฐบาลผนึกชงร่างแก้ รธน. 6 ฉบับ “เลิก ส.ว. โหวตนายกฯ - เลือกตั้งบัตร 2 ใบ  
 

 
 

 
 
 
3 พรรครัฐบาล “ปชป.-ภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา”ผนึกแก้รัฐธรรมนูญ รายมาตรา 6 ฉบับ รื้อ“ส.ว.ไม่มีสิทธิ์โหวต
นายกฯ-เลือกตั้งบัตร 2 ใบ-กระอ านาจท้องถิ่น” 
 วันนี้ (1 เม.ย.64)  นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ในฐานะประธาน
วิปพรรค ได้หารือร่วมกับตัวแทนกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ 3 พรรค ประกอบด้วย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรค
ประชาธิปัตย์ นายศุภชัย ใจสมุทรนายภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย และนายนิกร จ านงค์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
 นายชินวรณ์ เปิดเผยว่า จากการหารือมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น “ราย
มาตรา” โดยจะแยกเสนอเป็นรายฉบับดังนี้ 
ฉบับที่ 1 ประเด็นมาตรา 256 แก้ไขจากยากให้ง่ายขึ้น โดยใช้เสียง 3 ใน 5  
ฉบับที่ 2 ประเด็นมาตรา 272 ส.ว.ไม่มีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรี  
ฉบับที่ 3 ประเด็นหมวดสิทธิเสรีภาพและสิทธิชุมชน  
ฉบับที่ 4 ประเด็นหมวดการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและธรรมาภิบาล 
ฉบับที่ 5 ประเด็นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  
ฉบับที่ 6 ประเด็นที่ระบบการเลือกตั้งเป็นระบบบัตร 2 ใบ  
  นายชินวรณ์ กล่าวว่า จากการหารือได้มอบหมายให้พรรคประชาธิปัตย์ ไปยกร่างและน ากลับมาหารือร่วมกัน
อีกรอบในสัปดาห์หน้า โดยคาดว่าจะเสนอต่อประธานรัฐสภาได้ในสมัยประชุมที่จะถึงนี้แน่นอน ส่วนกรณีพรรคพลัง
ประชารัฐ ให้ ส.ส.ลงนามเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใน 5 ประเด็น 13 มาตรานั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีและได้คุยกับนายวิรัช 
รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล และนายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแล้วว่า ประเด็นใดที่เห็นพ้อง
ต้องกันก็พร้อมที่สนับสนุนกัน 
 “ในส่วน 3 พรรคที่หารือกันนั้น ก็มีข้อสรุปตรงกันว่ายินดีร่วมมือกับทุกพรรครวมถึงภาคประชาชนด้วย เพ่ือให้
แ ก้ ไ ข รั ฐ ธ ร รมนูญ เป็ นป ร ะ โ ยชน์ ต่ อป ร ะช าชนและประ เทศมี ค ว าม เป็ นป ร ะช า ธิ ป ไ ตยมากยิ่ ง ขึ้ น "  
นายชินวรณ์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/474342  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/649466  

https://www.thansettakij.com/content/politics/474342
https://www.posttoday.com/politic/news/649466
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วันพฤหัสที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 
‘องอาจ’ เผย กมธ. ประชามติ เคาะ ปชช. 1 หม่ืนคน เข้าชื่อเสนอท าประชามติได้ 
 

 
 
‘องอาจ’ เผย กมธ.ประชามติ เคาะ ปชช. 1 หม่ืนคน เข้าชื่อเสนอท าประชามติได้ 
 วันที่ 1 เม.ย.2564 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ
รองประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ กล่าวว่า การท าประชามติ แม้อ านาจชี้ขาด
การท าประชามติขึ้นอยู่กับครม.เหมือนเดิม แต่การแก้ไขมาตรา 9 ครั้งนี้ อย่างน้อยก็เป็นการเปิดทางให้รัฐสภาและ
ประชาชนเป็นผู้เสนอเรื่องท่ีจะท าประชามติได้ ซึ่งแตกต่างจากของเดิมที่ให้อ านาจเฉพาะครม.เป็นผู้ริเริ่มเท่านั้น ถ้าครม.
จะไม่ท าประชามติตามท่ีประชาชนเข้าชื่อ ครม.ก็ต้องมีเหตุผลว่าท าไมถึงไม่เห็นด้วย 
 นอกจากนี้ ที่ประชุมกมธ.ฯได้หารือถึงจ านวนประชาชนที่จะเช้าชื่อ ซึ่งมีการเสนอตั้งแต่ 1 หมื่นคน , 5 หมื่นคน 
และไม่จ ากัดจ านวน ซึ่งที่สุดแล้วที่ประชุมลงมติเห็นชอบจ านวนประชาชนให้เข้าชื่อ 1 หมื่นคน เพ่ือเสนอให้ท าประชามติ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_414628  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/834590  
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_414628
https://www.dailynews.co.th/politics/834590
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/04/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
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2 เมษายน 2564 00:10 น.   
ภท. หนุนกม. ประชามติ 
 

 
 
 “อนุทิน” ยันไม่ก าชับ “ส.ส.ภูมิใจไทย” ลงมติกฎหมายประชามติ ชี้เป็นเอกสิทธิ์แต่ถ้าเป็นแนวทางรบ.ต้อง
สนับสนุน ด้าน “สุรชัย” เชื่อร่างพ.ร.บ.ประชามติ ผ่านวาระ 3 ได้แน่ “วันชัย” ชี้เป็นกุญแจดอกแรกน าไปสู่การแก้ไขร
ธน.ไม่ฟันธงมีสมาชิกยื่นตีความหรือไม่ ส่วนที่ปรึกษา“ชวน”สอน“โรม” ศึกษาข้อ กม.ให้ดีก่อนเชิญศาลแจง เตือนระวัง
ก้าวก่ายอ านาจศาลฯ “สิระ” ตะเพิด“ตู่-จตุพร” ท าอะไรให้ชาติบ้าง เย้ยถูกปลดออกจากแกนน า นปช.เรื่องเงินทองใช่
หรือไม่ “อดีตปธ.หมู่บ้านเสื้อแดง” ดึงสติ “คนเสื้อแดง” เตือนอย่าหลงลม “ตู่-จตุพร” ก่อม็อบ ย้อนอดีตเคยสู้แล้วต้อง
ติดคุก ไร้คนเหลียวแล ขณะที่ “มายด์-อ๋ัว” ไม่รอด “ตร.บางโพ” สั่งฟ้องพร้อมพวกคดีชุมนุมหน้าสภา 24ก.ย. ผิดมาตรา
112 จ่อออกหมายจับ“ฟอร์ด” เมินรายงานตัว 
 ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะ
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ก าชับเรื่อง
กฎหมายส าคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ที่จะมีการประชุมสภาสมัยวิสามัญใน
วันที่ 7-8 เม.ย.นี้ ได้ก าชับ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ ส.ส.อยู่แล้วที่ต้องเข้าประชุมรัฐสภาและลง
มติ จึงไม่ต้องก าชับอะไร เพราะถ้าเป็นเรื่องของรัฐบาลและรัฐบาลเห็นพ้องต้องกันก็ต้องให้ความมั่นใจว่าส.ส.จะให้การ
สนับสนุน 
 เมื่อถามว่า เชื่อมั่นว่าการโหวตจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไปพูดค านี้คงไม่ได้ 
เพราะส.ส.ทุกคนมีเอกสิทธิ์ แต่ต้องใช้ดุลพินิจอย่างละเอียดและลงมติในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง จะไป
บังคับคงไม่ได้ ถ้าท าได้คงไม่มีการงดออกเสียง ย้ าว่าเคารพในเอกสิทธิ์และท าอะไรไปแล้วต้องอธิบายได้ เพราะเราไม่ได้
อยู่คนเดียว ส.ส.อยู่ในพรรค และพรรคอยู่ร่วมรัฐบาล อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต้องท า ดังนั้น ในส่วนร่าง 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติถ้าเป็นแนวทางของรัฐบาล พรรคภูมิใจไทยต้องสนับสนุน 
 เมื่อถามว่า ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียประชามติจะถูกคว่ าไมได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นกฎหมาย
ที่รัฐบาลเสนอ ดังนั้นในนัยยะต้องสนับสนุน เพราะได้ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญ
เลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปิดเผยถึงกรณีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประชามติ ที่คณะกรรมการกฤษฎีก าปรับแก้ว่า 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210402/8c87df2e7c453f4ac63075290d610aa9f7981db7c3390513acffee5cfc098803.jpeg?itok=hzzQQU0x
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หลักๆ จะพิจารณามาตราที่เป็นผลกระทบกับมาตรา 9 ซึ่งจากท่ีได้คุยนอกรอบกับผู้แทนกฤษฎีกาเห็นตรงกันว่า ปรับให้
สอดคล้องกับมาตรา 9 แล้ว โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาว่าจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญ และให้กระทบกับมาตราที่เหลือให้
น้อยที่สุด ดังนั้น ร่างที่ตนจะเสนอให้ที่ประชุม กมธ.พิจารณา คือร่างที่มีการแก้ไขเฉพาะมาตรา 10 และ มาตรา 11 ซึ่ง
ทั้ง 2 มาตรา เป็นมาตรา ที่ระบุถึงรายละเอียดวิธีการท าประชามติ ตั้งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไปจนถึงมติที่มาจาก 
ครม.รวมถึงมติของรัฐสภา และกฎหมายอื่นๆ ที่ระบุให้ท าประชามติ 
 เมื่อถามว่า ควรก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเสนอท าประชามติไว้หรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ตนคิดว่าควร อย่างเรื่อง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน แต่ละเรื่อง เราก าหนดกรอบหลักไว้หมด แต่เรื่องนี้ ไม่ได้ก า หนดก
รอบหลักไว้ เมื่อถามว่า การพิจารณา 2 วัน จะได้ข้อสรุปทันน าเข้าที่ประชุมรัฐสภาหรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ต้องเสร็จ 
เพราะตนรับปาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ไว้แล้ว 
 ด้าน นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การ
ออกเสียงประชามติ กล่าวว่า แนวโน้ม พ.ร.บ.ประชามติน่าจะผ่านไปได้ด้วยดี และไม่มีข้อวิตกกังวลอ่ืนใด 
 เมื่อถามว่า เมื่อมีการปรับแก้ให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญแล้ว เชื่อว่าจะไม่มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกใช่
หรือไม่ นายวันชัย กล่าวว่า เมื่อได้มีการปรับแก้ และอธิบายแล้วว่าจะไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ก็เชื่อว่าคงจะไม่มี
ใครไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะเกรงว่าประชาขนจะมองว่า เป็นการแตะถ่วงยื้อเวลา แต่ทั้งนี้จะไปห้าม
สมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่ได้ เพราะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ หรือภาคประชาชนก็ยังมีสิทธิที่จะยื่นได้หากเห็นว่าขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
 “หากเสียงข้างมากสามารถผ่านไปได้ เชื่อว่าในวาระ3 ก็จะผ่านไปได้ และจะประกาศใช้ พ.ร.บ.การออกเสียง
ประชามติได้ เพราะเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากเป็นกฎหมายของรัฐบาล และประการต่อมาที่มีการพูดคุยกันเรื่องการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราจะต้องใช้ พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ ดังนั้นการมีกฎหมายฉบับ
นี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของกุญแจดอกแรกที่จะน าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ” 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/232214  
  
  

https://siamrath.co.th/n/232214
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วันที่ 2 เมษายน 2564 - 09:41 น. 
แก้ รธน. ส่อวุ่น รอยร้าวรัฐบาลปริอีก หลัง พปชร. เล็งย่ืน 5 ประเด็น 13 มาตรา ไม่ตัดอ านาจ ส.ว. 
 

 
 
แก้รัฐธรรมนูญส่อวุ่น รอยร้าวรัฐบาลปริอีก หลัง “พปชร.” เล็งยื่น 5 ประเด็น 13 มาตรา ไม่ตัดอ านาจส.ว. แต่ 3 
พรรคร่วมรัฐบาลชงแก้ 5 มาตรา ยืนยันตัดอ านาจวุฒิสภาไม่มีสิทธิ์โหวตนายกฯ 
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยถึง
เนื้อหา การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ที่จะยื่นเรื่องแก้ไข ต่อรัฐสภาในวันที่ 7 เมษายนว่า ร่างฯที่จะแก้ไขเป็น
ของพปชร.พรรคเดียว ทั้งหมด 5 ประเด็น 13 มาตรา ส าหรับประเด็นที่แก้ไข เช่น ระบบเลือกตั้ง จากบัตรใบเดียว จะ
แก้ไขเป็นบัตร 2 ใบ คือ ประกอบด้วย ส.ส.เขต 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน ผ่อน คลายให้ ส.ส.สามารถเข้าไป
ติดตามข้าราชการและช่วยเหลือความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเพ่ิมขึ้น และบทเฉพาะกาลแก้ไขให้รัฐสภาโดย ส.ส. - 
ส.ว.เข้าไป ติดตาม เสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ จากเดิมท่ีให้ ส.ว.ด าเนินการเพียงล าพัง 
 “เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ จะตอบโจทย์ของปัญหาของประเทศร่วมกัน และสามารถ
แก้ไขให้ประชาชนได้จริง ใช้เวลาสั้น และไม่ต้องเสียงบประมาณท าประชามติ ส่วนประเด็นเรื่องการตัดอ านาจ ส.ว. อาทิ 
ยกเลิกส.ว.สรรหา หรืออ านาจการเลือกนายกฯ ยังไม่แก้ไข เพราะหากไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็ท าให้เกิดความขัดแย้ง และ
ไม่สามารถแก้ไขได้ส าเร็จ ” นายไพบูลย์ กล่าว 
 ขณะที่นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานวิปพรรค เปิดเผยว่า 
ได้หารือร่วมกับตัวแทนกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ 3 พรรค พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา และประชาธิปัตย์ 
จากการหารือมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นรายมาตรา โดยจะแยกเสนอเป็นรายฉบับ 
อาทิ ประเด็นมาตรา 256 แก้ไขจากยากให้ง่ายขึ้น 
 โดยใช้เสียง 3 ใน 5 ประเด็นมาตรา 272 ส.ว. ไม่มีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรี และ ประเด็นที่ระบบการเลือกตั้ง
เป็นระบบบัตร 2 ใบ โดยได้มอบหมายให้พรรคประชาธิปัตย์ไปยกร่างและน ากลับมาหารือร่วมกันอีกรอบในสัปดาห์หน้า 
โดยคาดว่าจะเสนอต่อประธานรัฐสภาได้ในสมัยประชุมหน้า 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2654023  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B3-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B3-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2654023
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B3-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.jpg
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01 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 21:19 น.     
ฝ่ายค้านแห่สุมหัวโรงแรมดัง ลั่นจะถอด 4 สลักอันตรายในรัฐธรรมนูญ 
 

 
 
 1  เม.ย.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงค่ าวันนี้  ที่โรงแรมเอสซีปาร์ค หัวหน้าพรรคและตัวแทนพรรคฝ่ายค้าน น า
โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายสงคราม กิจเลิศ
ไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือชาติ  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นต้น  นัดหารือเนื่องในโอกาส 
ครบรอบ 2 ปี การท างานร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือสรุปและประเมินผลการท างานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
 นายสมพงษ์ กล่าวว่า ยินดีได้พบปะกันอย่างเป็นทางการ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 62  ที่เริ่ม
กิจการทางการเมืองเป็นพรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตยมี ส.ส. 255 เสียง แต่ได้กลายเป็นฝ่ายค้านเนื่องจากกลไกที่
บกพร่องของรัฐธรรมนูญ  และได้ประกาศต่อสู้กับอ านาจเผด็จการตลอดระยะเวลา 2 ปี อย่างแน่วแน่ทั้งในและนอกสภา
ฯ มาโดยตลอด ต่อสู้กับความไม่ชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ  
 "จากนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะลงพ้ืนที่ 4 ภาค เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เราจะยึดมั่นต่อสู้เพ่ือประโยชน์ของประชาชนต่อไป เพ่ือถอดสลักอันตรายในรัฐธรรมนูญ 4 ข้อ คือ ระบบ
เลือกตั้ง ที่มาและอ านาจ ส.ว. เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ขององค์กรอิสระ ขอขอบคุณบรรดา
หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ได้มีใจร่วมท างานกันมาด้วยดีโดยตลอด และหวัง
ว่าเราจะยึดมั่นในอุดมการณ์ จะไม่ยอมจ านนและจะเดินต่อไปข้างหน้าร่วมกัน เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนต่อไป" หัวหน้าพรรคเพ่ือไทยกล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/98053  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_74004/  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/98053
https://www.innnews.co.th/news/politics/news_74004/
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2 เมษายน 2564 09:23 น.    
'เทพไท' แนะ จับตาเกมแก้ รธน. เป็นละครตบตา ปชช. เสนอ 'บิ๊กตู่' ชูธงน า สยบ ม็อบ 
 

 
 
 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ความเคลื่อนไหวในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลว่า ตอนนี้มีความชัดเจนเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วว่า จะมีก ารเสนอให้
แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ทั้ง2กลุ่มโดยมีร่างของพรรคพลังประชารัฐที่จะแก้ไขใน5ประเด็น 13 มาตรา และใน
ส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลอีก 3 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา ก็จะมีการเสนอ
ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นรายฉบับ ซึ่งมีทั้งหมด6ประเด็น6ฉบับ นับว่าเป็นท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาล ที่สร้างความ
แปลกใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่งจึงเกิดค าถามว่า ท าไมพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดไม่เสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ร่วมกัน ทั้งที่ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ 
พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา ต่างก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน หรือต้องการให้พรรคร่วมรัฐบาลฟรีโหวต
เหมือนตอนลงมติวาระ3ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกคว่ ามาแล้ว แต่ไม่มีใคร หรือพรรคการเมืองใดออกมาแสดงความ
รับผิดชอบเลย 
 การเปิดโอกาสให้พรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคการเมือง สามารถเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอิสระ เป็น
การแสดงความไม่จริงใจและไม่เอาจริงเอาจังในการผลักดันนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เป็นการแสดงละครตบตา
ประชาชน เพ่ือต้องการลดกระแสเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ก าลังเคลื่อนไหวการกดดันให้รัฐบาลอยู่ในตอนนี้ 
 ถ้าหากรัฐบาลมีความจริงใจและต้องการให้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นจริงในทางปฏิบัติ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล จะต้องเป็นผู้ชูธงน าการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง จะได้สยบความ
เคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในขณะนี้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/232310  
  

https://siamrath.co.th/n/232310
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02/04/2564 11:06 
ร่าง รธน. พปชร. ไม่ใช่ของรัฐบาล 
 

 
 

ท าเนียบ วันนี้  ( 2 เม.ย.)   “วิษณุ”  ชี้ร่างแก้รัฐธรรมนูญ พปชร.ไม่ใช่ของรัฐบาล  โยนให้สังคมตอบอ านาจ ส.ว.
เลือกนายกฯจะท าให้เป็นที่ยอมรับหรือไม่ 
 นายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี  ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐเสนอร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ  5 ประเด็น 13 มาตรา  ว่าเป็นการเสนอโดยพรรคพลังประชารัฐ ที่ท าตามหลักเกณฑ์  มีการล่ารายชื่อ ส.ส. 
ซึ่งไม่ใช่ร่างของรัฐบาล และเป็นร่างที่แยกจากพรรคร่วมรัฐบาล  ส่วนตัวยังไม่เห็นรายละเอียดเนื้อหา ว่าการแก้ไขใน
ส่วนใดบ้าง ทราบจากสื่อเท่านั้น   ส่วนตัวก็อยากเห็นร่างดังกล่าว 
 ส่วนร่างของพรรคพลังประชารัฐจะตอบโจทย์  แก้ปัญหาของประเทศได้หรือไม่นั้น  ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคน มอง
ปัญหาของประเทศอย่างไร  และปัญหาเป็นของใคร แม้แต่บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ก็มีความเห็นต่าง เพราะบางพรรค
การเมืองได้ประโยชน์กับบัตรเลือกตั้งแบบใบเดียว  แต่บางพรรคอยากเสนอให้ใช้ 2 ใบ  ซึ่งอาจจะเห็นไม่ตรงกัน 
 ส าหรับร่างแก้ไขของพรรคพลังประชารัฐ  ในประเด็นมาตรา 144  เกี่ยวกับระบบการตรวจสอบการใช้
งบประมาณแผ่นดิน  นายวิษณุ กล่าวว่า มาตราดังกล่าวถือเป็นจุดแข็งของรัฐธรรมนูญฉบับนี้  ที่มีการบัญญัติเพ่ิมความ
เข้มข้น ในการติดตามการใช้จ่ายและตรวจสอบ  ซึ่งตนอยากเห็นรายละเอียดเนื้อหาว่าจะแก้ไขอย่างไร  เพราะขณะนี้ไม่
เห็นรายละเอียด  เช่นเดียวกับ กรณีการเสนอแก้ไขมาตรา 182 ที่เก่ียวข้องกับการท าหน้าที่ของข้าราชการ  และมาตรา 
270 ที่ให้ ส.ส.เข้าไปมีส่วนร่วมกับการปฏิรูปประเทศ  แต่ไม่แสดงความคิดเห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลัง
ประชารัฐ  ที่ไม่แก้ไขอ านาจของ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ จะเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือไม่  โดยขอให้ไปถามสังคมเอง 
นายวิษณุ ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้ในส่วนของรัฐบาลยังไม่มีการพูดถึงหรือมีแนวคิดที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ในส่วนของ
คณะรัฐมนตรี 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-667419  
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2 เมษายน 2564 11:33 น.   
“วิษณุ” ปัดรับร่างแก้ไข รธน. "พปชร." เป็นของ รบ.  โยนสังคมตัดสินไม่ตัดอ านาจ สว. รับเปิดให้ สส. 
เข้าไปติดตามการปฏิรูป ปท.เป็นเรื่องดี 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่จะยื่นวันที่ 7 เม.ย. จะถือเป็นร่างของรัฐบาลหรือไม่ว่า เป็น
ร่างของพรรคพลังประชารัฐที่เขาไปล่าลายเซ็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 100 กว่าคนตามหลักเกณฑ์ ส่วนพรรค
ประชาธิปัตย์ก็จะเสนออีกหนึ่งร่าง แสดงว่าเป็นร่างของสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้ตนยังไม่เห็นเนื้อหาส าคัญของร่างพรรคพลัง
ประชารัฐเห็นแต่ที่เป็นข่าว ซึ่งก็อยากเห็นอยู่เหมือนกันว่ารายละเอียดเห็นเช่นไร 
 เมื่อถามว่าประเด็นที่พรรคพลังประชารัฐเสนอสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศได้หรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า ก็แล้วแต่ว่าเป็นโจทย์ของใคร ค าว่าโจทย์ของประเทศอาจมองไม่เหมือนกัน แม้กระทั้งการแก้เรื่องบัตรเลือกตั้ง
ที่เสนอเป็น 2 ใบ ตนก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องที่เห็นพ้องต้องกันเพราะบางพรรคก็ได้ประโยชน์จากบัตรเลือกตั้งใบเดียว 
บางพรรคก็ได้ประโยชน์กับบัตรเลือกตั้งสองใบ ดังนั้นอาจท าให้เกิดความเห็นไม่ตรงกัน ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเหตุผล
ประการหนึ่งที่แต่ละพรรคการเมืองไม่สามารถท าให้เสนอร่างร่วมกันได้ 
 เมื่อถามว่าการท่ีพรรคพลังประชารัฐไม่แก้อ านาจส.ว.ในการเลือกนายกฯจะเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือไม่ นาย
วิษณุ ตอบว่า ต้องไปถามสังคมมาถามอะไรตน เมื่อถามว่าการที่แต่ละพรรคเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตัวเองแล้ว
จ าเป็นที่รัฐบาลต้องเสนอร่างของรัฐบาลด้วยหรือไม่ นายวิษณุ ตอบว่า ก็ยังไม่เคยเห็นพูดกันในส่วนนี้ เมื่อถามย้ าว่าก่อน
หน้านี้นายกฯเคยบอกว่าจะมีร่างแก้ไขรธน.ของรัฐบาล นายวิษณุ ถามกลับว่า “ท่านพูดหรอ” สื่อจึงตอบกลับไปว่าพูด
ก่อนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะถูกคว่ าในวาระ 3 นายวิษณุ จึงตอบกลับไปว่า “ไม่ทราบ” 
 เมื่อถามอีกว่าพรรคพลังประชารัฐเสนอแก้มาตรา 144 เกี่ยวกับการใช้งบประมาณจะท าให้ระบบการตรวจสอบ
ลดลงหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า มาตรา 144 เพ่ิงมามีในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เมื่อมีแล้วท าให้ระบบตรวจสอบเข้มข้นขึ้น
ถือเป็นจุดแข็งอันนึ่งของรัฐธรรมนูญ 60 ซึ่งพอไปแก้ตนก็อยากเห็นเหมือนกันว่าจะแก้อย่างไร ตอนนี้ยังตอบไม่ถูกเพราะ
ยังไม่เห็นร่าง 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210402/586b846803e491c0c03f8282d03864f73978af14b0ee0d734269943ddd0cc260.jpeg?itok=wV7X7-nI
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 เมื่อถามว่าการแก้ไขมาตรา 185 ที่ห้ามส.ส.เข้าไปแทรกแซงการท างานของข้าราชการ จะเป็นการเปิดโอกาสให้
ส.ส.เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับราชการหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า สื่อลงไปเช่นนั้นแต่ตนขอดูรายละเอียดก่อนว่าเขาแก้อย่างไร 
เพราะข้อเท็จจริงแล้วส.ส.ก็ไปยุ่งกับข้าราชการไม่ได้อยู่แล้วและหลักของมาตราดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ใช้มานานแล้วใน
รัฐธรรมนูญหลายฉบับไม่ได้เพ่ิงมามีในรัฐธรรมนูญ60 
 เมื่อถามว่าส าหรับมาตรา 270 จากเดิมให้ส.ว.เป็นผู้ตรวจสอบติดตามการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แล้วให้ส.ส.เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้จะมีผลดีผลเสียอย่างไร นายวิษณุ กล่าวว่า ซึ่งตนยังไม่เห็นแต่การให้ส.ส.เข้ามามีส่วน
ร่วมก็ถือเป็นเรื่องดีมากๆ แต่ก็ต้องดูว่ามาตรานี้มีหลายวรรคว่าเขาจะแก้อย่างไร ซึ่งตนก็อยากให้แก้เรื่องการรายงาน
รัฐสภาทุกสามเดือนเพราะเป็นภาระแก้ทุกฝ่ายและวรรคอ่ืนๆ ที่บอกว่าหากเป็นกฎหมายปฏิรูปต้องเสนอต่อที่ประชุม
รัฐสภายังไม่เห็นว่าเขาจะแก้หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/232365   
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2 เมษายน 2564 - 11:35 น. 
"หมอชลน่าน" ชี้ข้อเสนอ พปชร. หวังย้ือระบอบประยุทธ์ ฉะรัฐบาลไม่จริงใจแก้ รธน. 
 

 
 
"หมอชลน่าน" ชี้ข้อเสนอพลังประชารัฐหวังยื้อระบอบประยุทธ์ ฉะรัฐบาลไม่จริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่เห็นหัว
ประชาชนไม่กล้าแตะอ านาจ ส.ว. 
 วันที่ 2 เม.ย. 2564 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เตรียมยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยจะมีการแก้ไข
ใน 5 ประเด็น ได้แก่ การตัดกระบวนการไพรมารีโหวตในมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน , การแก้ไข
กระบวนการเลือกตั้ง โดยน าระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบมาใช้แทน ให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน 
 นอกจากนั้นยังมีการแก้ไขมาตรา 144 ว่าด้วยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ พร้อมแก้ไขการ
เพ่ิมสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และให้คณะรัฐมนตรีรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศทุกๆ 1 ปี เป็นต้น 
 การขอเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ ต้องมีความจริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือประเทศชาติ
และประชาชน แต่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ชัดเจนว่า พรรคพลังประชารัฐไม่ต้องการที่จะแตะในมาตราที่เกี่ยวข้อง
กับสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. และมาตราที่เกี่ยวข้องกับอ านาจของ คสช. เป็นข้อจ ากัดที่พรรคพลังประชารัฐจะต้องเลี่ยง
และต้องปกป้องเต็มที่ หากไปแตะก็จะท าให้โอกาสที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะปิดทันที 
 นายแพทย์ชลน่าน กล่าวด้วยว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ของรัฐบาลเป็นการแก้ไขภายใต้ข้อจ ากัด เพราะ
พรรคพลังประชารัฐก็เป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดอ านาจ และตกอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นกัน ทั้งนี้เชื่อว่าการที่เสนอ
แก้ไขใน 5 มาตราที่เสนอ เพราะไม่ต้องการที่จะไปรื้อนั่งร้านหรือไปแก้ในส่วนที่ผู้มีอ านาจไม่ต้องการให้แก้ จึงท าได้แค่นี้ 
 "คงต้องถามกลับไปว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไร เพราะเป็นการเสนอเพ่ือหาทางออกในการรักษาอ านาจของ
ระบอบประยุทธ์ไว้ จะเห็นได้จากไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไขในส่วนของการสืบทอดอ านาจเลย พรรคพลังประชารัฐหวัง
ลดความกดดันของประชาชน ที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย แต่พรรคพลังประชารัฐหวังรักษาอ านาจ
ระบอบประยุทธ์ไว้เพื่อสืบทอดอ านาจต่อไป" 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/462772  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/462772
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วันที่ 01 เม.ย. 2564 เวลา 15:51 น. 
 “จุรินทร์” เปิดพรรค รับเลือดใหม่ออนไลน์ คัดส่งสมัคร ส.ส. 
 

 
 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัวคิวอาร์โค้ด แบบฟอร์มรับสมัครคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมท ากิจกรรมทุกประเภท กับ
พรรค คัดส่งสมัคร ส.ส. 
 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ น า ส.ส. และอดีต ส.ส. ภาคใต้ ของพรรค เข้าร่วมกิจกรรมในงานสัมมนาโครงการ
พัฒนาศักยภาพกรรมการ และบุคลากรของสาขาพรรค ตั วแทนพรรค ภาคใต้  ที่ จั ดขึ้ นระหว่ างวันที่   
1-2 เม.ย. ที่ รร. บีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา โดยได้ประกาศเปิดตัวคิวอาร์โค้ด ซึ่งเป็นแบบฟอร์มส าหรับการสมัคร
เพ่ือเข้าร่วมท ากิจกรรมกับพรรคได้ในรูปแบบต่างๆ ที่พรรคจะได้เปิดพ้ืนที่ส าหรับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย เปิดโอกาส
ให้คนรุ่นใหม่ หรือเลือดใหม่ ที่สนใจร่วมอุดมการณ์กับประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะในรูปแบบของการสนใจสมัครลงเลือกตั้ง
เป็น ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครท้องถิ่น และผู้ที่สนใจจะช่วยงานพรรคในรูปแบบต่างๆ ทั้งการ
เป็นคลังสมองให้กับพรรค การเป็นอาสาสมัครช่วยงานพรรคในพ้ืนที่ การร่วมกิจกรรมยุวประชาธิปัตย์ หรือการร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่พรรคจัดขึ้น 
 นายจุรินทร์กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตัวแทนจังหวัด กับตัวแทนที่เรามาประชุมกันทั้งหมด 50 เขต
ในภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เกือบ 80% ขึ้นไปเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น ถือว่าเป็นการเปิดศักราช เปิดพื้นท่ีประชาธิปัตย์ภาคใต้ให้
กว้างขึ้น ส าหรับการรับเลือดใหม่ของประชาธิปัตย์ หรือคนรุ่นใหม่ที่สนใจมาร่วมงานการเมืองด้านต่างๆ กับพรรค
ประชาธิปัตย์อย่างเป็นรูปธรรม 1 เมษายนนี้ก็เป็นการนับหนึ่งในการเริ่มต้นเรื่องนี้ส าหรับภาคใต้ ขณะที่พรรคได้ท า
มาแล้วครั้งหนึ่งในการเปิดรับสมัคร ส.ก. ที่กรุงเทพฯ ปรากฎว่ามีผู้สนใจสมัครเข้ามาและช่วยให้เราสามารถคัดเลือกคน
ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานกับพรรคได้หลายคน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/649433  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/98034  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/649433
https://www.thaipost.net/main/detail/98034
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วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
 ‘จุรินทร์’ ลุยใต้ เปิดพรรครับ ‘คนรุ่นใหม่’ ลั่นต้องได้ ส.ส. มากกว่าเดิม 
 

 
 

‘จุรินทร์’ลุยใต้ เปิดพรรครับ‘คนรุ่นใหม่’ ลั่นต้องได้สส.มากกว่าเดิม พปชร.ยื่นแก้ไขรธน.7เม.ย. เสนอรื้อ5ประเด็น
13มาตรา 
 “จุรินทร์”ลุยภาคใต้ ปชป.เปิดตัวคิวอาร์โค้ด รับ“คนรุ่นใหม่-เลือดใหม่” เปิดศักราชคัดผู้สมัครภาคใต้ ทั้งระดับ
ท้องถิ่น-ระดับชาติ ประกาศวันข้างหน้าภาคใต้ต้องได้ที่นั่ง สส.มากกว่าเดิม เผยแก้รธน.เตรียมขอเสียงหนุน พรรคร่วม
รัฐบาล 7-8 เม.ย.นี้‘พปชร.’พร้อมยื่นญัตติแก้ไข รธยน.รายมาตรา 7 เม.ย.‘อนุชา’พร้อมถกพรรคร่วมฯ‘ไพบูลย์’เผยร่าง
แก้รธน.ใน 5 ประเด็น13มาตรา ไม่ต้องท าประชามติ กลับไปใช้ระบบเลือกตั้ง 2 ใบ มั่นใจ ส.ว.โหวตหนุนเหตุไม่ตัด
อ านาจ เชื่อผ่านวาระ 3 ปลายเดือน ก.ค. 
 เมื่อวันที่ 1เมษายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกฯ และรมวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรค และบุคลากรสาขาพพรรค
และตัวแทนพรรค (ภาคใต้) พร้อมด้วยส.ส.และอดีตส.ส. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
สงขลา 
‘จุรินทร์ลั่นใต้ต้องได้สส.มากกว่าเดิม 
 โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่าพรรคจะจัดกิจกรรมพบปะสมาชิกแบบนี้ทั่วประเทศ ครั้งนี้ถือเป็นอีกครั้งที่ได้มาพบ
สมาชิกภาคใต้ ต้องถือว่ามีความส าคัญ เพราะเป็นฐานรากที่หนึ่งของพรรค แม้ว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ตอนตนเข้ามา
ท าหน้าที่หัวหน้าพรรค จ านวน ส.ส.ในภาคใต้ลดลงไปส่วนหนึ่งและทั่วประเทศ ส.ส.ลดลงไปเหลือ52คน แต่ก็ไม่ได้
แปลว่าวันข้างหน้าเราจะเพ่ิมผู้แทนฯขึ้นมาไม่ได้ และภาคใต้ได้ ส.ส.22คนก็ไม่ได้แปลว่า วันข้างหน้าเราจะมี ส.ส.
มากกว่า22คนไม่ได้ ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันจริงจัง โดยพรรคจะเปิดโอกาส และเปิดพ้ืนที่ให้คนรุ่นใหม่หรือคนใหม่ๆ 
เปิดโอกาสให้เลือดใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมงานทางการเมืองกับประชาธิปัตย์มากข้ึนโดยไม่มีข้อจ ากัด 
เปิดรับคนเลือดใหม่ร่วมงานพรรค 
 “วันนี้ได้มีการเปิดตัวคิวอาร์โค้ดที่ทุกคนสามารถสแกนเข้าไป แล้วเข้าไปกรอกข้อความที่สนใจเพื่อมาร่วมทีมกับ
พรรคประชาธิปัตย์ในพ้ืนที่ภาคใต้ได้ ในรูปแบบต่างๆ ใครสนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ในอนาคต หรือต้องการเป็น
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ผู้สมัครการเมืองท้องถิ่นในอนาคต หรือต้องการมาเป็นคณะท างานคณะใดคณะหนึ่งของพรรค หรือมาเป็นคลังสมองใน
ด้านต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และด้านอ่ืนๆ ให้กับพรรค หรือประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ท่ีท่านถนัด 
ในอ าเภอ จังหวัดที่ท่านสนใจ ก็สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกรอกรายละเอียด หรือ
เข้าเว็ปไซต์ www.democrat.or.th สิ่งนี้ถือเป็นการเปิดพ้ืนที่พรรคประชาธิปัตย์ ให้กับเลือดใหม่ในภาคใต้ ที่สนใจเข้า
มาร่วมงานการเมืองกับพรรค ภาพใหญ่ที่สุดคือถัดจากนี้หากท่านสนใจ สมัครเป็นผู้แทนของพรรค พรรคก็จะรับไว้
พิจารณาเพื่อส่งเป็นผู้สมัครในพื้นที่ต่อไปในอนาคตได้ด้วย”นายจุรินทร์ กล่าว 
ร่างแก้เสร็จ/ขอเสียงหนุน7-8เม.ย. 
 นายจุรินทร์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้รัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ทีมกฎหมายพรรคได้ด าเนินการยกร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 รวมไปถึงอ านาจการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของวุฒิสมาชิก 
และประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ในที่ 7-8 เม.ย.เปิดประชุมวิสามัญฯ จะน าไปขอเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งจะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ส.ส.ทุกคนได้มาร่วมกันลงชื่อ เพ่ือจะน าไปเสนอต่อประธานรัฐสภา ในการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ
ต่อไป ทั้งนี้ อยากเห็นพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคสนับสนุนเพราะเป็นนโยบายรัฐบาลที่แถลงไว้ 
 “ยืนยันว่า การแก้รัฐธรรมนูญเราจะท าควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน เศรษฐกิจไปด้วย ถ้า
การเมืองไม่นิ่ง มีคนชุมนุมอยู่เต็มถนน การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็ยากท่ีจะด าเนินการไปได้ด้วยความราบรื่นและประสบ
ความส าเร็จได้โดยง่าย”นายจุรินทร์ กล่าว 
‘พปชร.พร้อมยื่นแก้รายมาตรา 
 ขณะที่ น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึงความ
คืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ว่าขณะนี้พรรคพลังประชารัฐได้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่..) พุทธศักราช.. ฉบับสมบูรณ์แล้ว โดยเตรียมที่จะยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตรา ต่อสภาใน
วันที่ 7 เมษายนนี้ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะพรรคแกนน ารัฐบาล มีความจ าเป็น ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อกระบวนการที่ผ่านมาไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะอาจขัดรัฐธรรมนูญ วันนี้พรรคเองก็พร้อมที่
จะหาทางออกประเทศ ด้วยการเสนอญัตติ แก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตราในทางที่ไม่ขัดกับกฎหมายและความ
ต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลัง
ประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า พรรคพลังประชารัฐ จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราโดยจะมีการยื่นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 7 เมษายนนี้ ตามที่ โฆษกพรรคพลังประชารัฐระบุไว้ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรค 
อยู่ระหว่างการหารือกับประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาล ส่วนจะเสนอแก้ไขกี่มาตรา
นั้น ยังไม่ได้ลงรายละเอียดถึงข้ันนั้น 
ยันถกพรรคร่วมฯแก้รายมาตรา 
 เมื่อถามว่าจะยื่นร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาล ที่จะเสนอยื่นแก้รายมาตราด้วยหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า คงต้องมี
การพูดคุยกันบ้าง แต่ทางพรรคเรา ก็ยืนยันและมีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่มีประเด็นแอบแฝง ขณะที่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด ไม่มีเรื่องอ่ืน ที่
เป็นข้อขัดแย้ง หรือความคิด ที่ไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องของรัฐสภา 
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พปชร.ชงแก้5ประเด็น13มาตรา 
 นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงเนื้อหา การแก้ไข
รัฐธรรมนูญรายมาตราที่จะยื่นเรื่องแก้ไข ต่อรัฐสภาในวันที่ 7 เมษายนว่าร่างฯที่จะแก้ไขเป็นของ พปชร.พรรคเดียว โดย
ใช้เสียง ส.ส.ร้อยคนขึ้นไป ยื่นแก้ไขทั้งหมด 5 ประเด็น13มาตรา โดยเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้อง เพ่ือให้การแก้
รัฐธรรมนูญ เป็นผลส าเร็จ คาดว่ารัฐสภาจะพิจารณาแก้ไขและเห็นชอบในวาระ 3 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ โดยไม่
ต้องท าประชามติ 
ให้กลับไปใช้ระบบเลือกตั้ง2 ใบ 
 นายไพบูลย์ กล่าวว่า ส่วนประเด็นที่แก้ไขเช่นข้อ 1.ระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียว จะแก้ไขเป็นบัตร 2 ใบ คือ 
ประกอบด้วย ส.ส.เขต 400 คน และ บัญชีรายชื่อ 100 คน ข้อ 2 มาตรา 29 เพ่ิมสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม
ให้แก่ประชาชน และสิทธิชุมชนจะให้รัฐจัดให้มีทนายความในการต่อสู้คดีกับภาครัฐ ข้อ 3 มาตรา144 ปรับปรุงเกี่ยวกับ
การเข้าไปใช้งบประมาณของประเทศ ให้มีความยืนหยุ่นเพ่ิมขึ้น โดยกลับไปใช้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ 50 ข้อ4 มาตรา 
185 ผ่อนคลายให้ส.ส.สามารถเข้าไปติดตามข้าราชการและช่วยเหลือความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเพ่ิมขึ้น ข้อ 5 
มาตรา 270 ในบทเฉพาะกาล แก้ไขให้ รัฐสภา โดย ส.ส. ส.ว.เข้าไป ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ จากเดิมที่ให้ ส.ว.ด าเนินการเพียงล าพัง 
ม่ันใจส.ว.เอาด้วยเหตุไม่ตัดอ านาจ 
 รองหัวหน้าพรรค พปชร.เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐจะตอบโจทย์ของปัญหาของ
ประเทศร่วมกัน และสามารถแก้ไขให้ประชาชนได้จริง ใช้เวลาสั้นและไม่ต้องเสียงบประมาณท าประชามติ ส่วนประเด็น
เรื่องการตัดอ านาจ ส.ว.อาทิ ยกเลิก ส.ว.สรรหา หรือ อ านาจการเลือกนายกฯ พปชร.ยังไม่แก้ไขเพราะหากไปยุ่ง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ท าให้เกิดความขัดแย้งและไม่สามารถแก้ไขได้ส าเร็จ 
อนุทินย้ าพร้อมหนุนกม.ประชามติ 
 นายอนุทิน  ชาญวี รกูล  รองนายกรั ฐมนตรี และในฐานะหั วหน้าพรรคภูมิ ใจไทย กล่ าวถึ งกรณี   
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก าชับเรื่องกฎหมายส าคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.ประชามติจะ
ก าชับ ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ว่า เป็นหน้าที่อยู่แล้ว ที่ต้องเข้าประชุมรัฐสภาและลงมติ จึงไม่ต้องก าชับอะไร ถ้า
เป็นเรื่องของรัฐบาลและรัฐบาลเห็นพ้องต้องกัน ต้องให้ความมั่นใจว่าส.ส.จะให้การสนับสนุน 
 “ขอย้ าว่าเราเคารพในเอกสิทธิ์ และท าอะไรไปแล้วต้องอธิบายได้เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียว ส.ส.อยู่ในพรรคก็
จริง แต่พรรคก็อยู่ร่วมรัฐบาล อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ต้องท า ดังนั้นในส่วนพ.ร.บ.ประชามติ ถ้าเป็นแนวทาง
ของรัฐบาลพรรคก็ต้องสนับสนุน”นายอนุทิน ย้ า เมื่อถามย้ าว่า แสดงว่าพ.ร.บ.ประชามติ ถูกคว่ าไม่ได้ใช่หรือไม่ นาย
อนุทิน ย้ าว่าเป็นกฎหมายที่รัฐบาลเสนอ ดังนั้น ในนัยยะ ก็ต้องสนับสนุน เพราะกว่าจะถึงจุดนั้นทุกอย่าง คือ ผ่านครม.
ไปแล้ว 
‘สุรชัย’เชื่อร่างประชามติผ่านวาระ 3 
 ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีร่างพ.ร.บ.ประชามติที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกาปรับแก้ว่าหลักๆจะพิจารณามาตราที่เป็นผลกระทบกับมาตรา9ซึ่งจากการได้คุยนอกรอบกับผู้แทนกฤษฎีกา
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เห็นตรงกันว่าปรับให้สอดคล้องกับมาตรา 9 แล้ว โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาว่าจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญและให้กระทบ
กับมาตราที่เหลือให้น้อยที่สุด ร่างที่ตนจะเสนอให้ที่ประชุม กมธ.พิจารณาคือร่างที่มีการแก้ไขเฉพาะมาตรา10 และ
มาตรา11 ซึ่งทั้ง 2 มาตรานี้ เป็นมาตราที่ระบุถึงรายละเอียดวิธีการท าประชามติ ตั้งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไปจนถึง
มติที่มาจาก คณะรัฐมนตรี(ครม.) รวมถึงมติของรัฐสภา และกฎหมายอื่นๆที่ระบุให้ท าประชามติ หากปรับแก้แล้ว คิดว่า
น่าจะผ่านวาระ 3ได ้
ห่วงจ านวนปชช.เข้าชื่อยังไม่ชัด 
 นายสุรชัย กล่าวอีกว่าแต่เนื่องจากมาตรา 9ที่ผ่านที่ประชุมรัฐสภา เมื่อศึกษาอย่างละเอียดแล้วพบว่า บาง
ประเด็นมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ถือเป็นความยากระดับหนึ่งเราจึงต้องเขียนกฎหมายให้สอดคล้องซึ่งเป็นข้อจ ากัดอย่าง
มากเช่นร่างที่ให้ประชาชนสามารถเสนอท าประชามติ ในมาตรา 9ไม่ได้บอกว่าต้องใช้จ านวนประชาชนเท่าใดแต่เขียนให้
อ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เป็นผู้ก าหนด เราก็ต้องคิดว่าจะท าอย่างไรที่จะไม่ให้ กกต.มีอ านาจก าหนดจน
เกินขอบเขต ประเด็นนี้จะต้องหารือกับผู้สงวนค าแปรญัตติกันต่อไป เพราะมาตรา 9 ไม่ได้ระบุตรงนี้ไว้เลยคิดว่าควร
ก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิ์เสนอท าประชามติไว้ให้ชัดเจน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/563395  
 
  

https://www.naewna.com/politic/563395
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1 เมษายน 2564 - 14:29 น. 
เลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี การเมืองชลบุรีแตกเป็น 3 ก๊ก บ้านใหญ่ – พลังเฮ้ง - สิงห์โตทอง 
 

 
 
เลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี การเมืองชลบุรีแตกเป็น 3 ก๊ก บ้านใหญ่-พลังเฮ้ง-สิงห์โตทอง 
 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาล(สท.) จ านวน 48 แห่ง ใน 11 อ าเภอ ของจังหวัดชลบุรี เมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มผู้สมัครเลือกตั้งแยกออกเป็นหลายกลุ่มลงสมัคร อาทิ กลุ่มบ้านใหญ่ 
กลุ่มพลังเฮ้ง  กลุ่มสิงห์โตทอง กลุ่มก้าวหน้า กลุ่มผู้สมัครอิสระ ฯลฯ 
 กลุ่มผู้สมัครที่ว่ากันว่าเป็น “เจ้าของเก้าอ้ี” ส่วนใหญ่ล้วนเป็นนักการเมืองที่สังกัด “กลุ่มบ้านใหญ่” กับ “กลุ่ม
พลังเฮ้ง” แทบทั้งสิ้น ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าเป็น“กลุ่มเดียวกัน” ล้วนเป็นฐานคะแนนของ 3 พ่ีน้อง ตระกูล “คุณปลื้ม” คือ 
นายสนธยา-นายวิทยา-นายอิทธิพล คุณปลื้ม   ที่ท างานการเมืองท้องถิ่นในนามกลุ่ม “เรารักชลบุรี”  ท างานการเมือง
สนามใหญ่ ในชื่อ “พรรคพลังชล” 
 การเลือกตั้งส.ส.เมื่อปี 2562 พรรคพลังชล ไมไ่ด้ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งใน จ.ชลบุรี เนื่องจากได้รับสัญญาณพิเศษ
ให้ลงสมัครส.ส.ในนามพรรค “พลังประชารัฐ” โดยมีเก้าอ้ี รมต. 1 เก้าอ้ี เป็นโบนัส ถ้าพรรคพลังประชารัฐ ได้เป็น
รัฐบาล 
 เมื่อพรรคพลังประชารัฐ ได้เป็นรัฐบาล “ลุงตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งให้ “เสี่ย
ติ๊ก”นายอิทธิพล คุณปลื้ม ให้เป็น รมว.วัฒนธรรม แม้ว่าตัว “เสี่ยติ๊ก” เองจะสอบตกพ่ายแพ้แก่ผู้สมัครพรรคอนาคต
ใหม่   แต่ด้วยสัญญาจากปากของชายชาติทหาร “ลุงตู่”ก็ยังคงให้โควตา รมต.กับ “กลุ่มบ้านใหญ่” 
          ในส่วนของ “กลุ่มพลังเฮ้ง”ที่มี “เสี่ยเฮ้ง”นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี เขต.1 เป็นขุนพล  ก็สามารถน าพา 
ส.ส.ชลบุรี เข้าป้ายท าแต้มให้ พรรคพลังประชารัฐ ได้ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง  คือ   เขตเลือกตั้งที่ 1 ตัว “ส.ส.เฮ้ง” เองชนะ
การเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้งที่ 2  “ผู้กองเบิร์ด”ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง สามารถล้ม “ก านันนิตย์”นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ 
อดีตส.ส.ลงได้  และเขตเลือกตั้งที่ 3 “ส.ส.หนวด”นายรณเทพ อนุวัฒน์  สามารถล้มช้างอย่าง “นักสู้คลองหลวง”นาย
ประมวล เอมเปีย อดีตส.ส.ได้เช่นกัน 
 การเมืองใน จ.ชลบุรี จึงตกอยู่ภายใต้อ านาจของ “กลุ่มบ้านใหญ่ + กลุ่มพลังเฮ้ง” มีเพียง “ค่ายอนาคตใหม่” 
เท่านั้นที่สามารถสอดแทรกเจาะไข่แดงได้  3 เขตเลือกตั้ง คือเขตเลือกตั้งที่ 4 ศรีราชา-แหลมฉบัง เขตเลือกตั้งที่ 5 บาง
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ละมุง  และ เขตเลือกตั้งที่ 6 เมืองพัทยา ในช่วง “ธนาธรฟีเวอร์”   ส่วนในเขตเลือกตั้งที่ 8 อ.สัตหีบ นายสะถิระ เผือก
ประพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ เขต.8 แม้ว่าจะสนิทแนบแน่นกับ “เสี่ยแป๊ะ”สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แต่ก็เป็น
สายตรงของ “ลุงป้อม”พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
 แต่ภายหลังจาก “ส.ส.เฮ้ง”นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รมว.แรงงาน ในครม.ลุงตู่  2  เนื่องจาก
ตัว “ส.ส.เฮ้ง”เอง มีคอนเนคชั่นกับ ส.ส.พลังประชารัฐ จ านวนมาก ท าให้ได้แรงสนับสนุนให้เป็น ประธาน ส.ส.พรรค
พลังประชารัฐ และนั่งเก้าอ้ี รมว.แรงงาน ในที่สุด   ท าให้ถนนทุกสายใน จ.ชลบุรี วิ่งไปที่ “รมต.เฮ้ง”ชนิดหัวบันไดบ้าน
ไม่แห้ง  ไม่ว่าจะเป็นบรรดาคหบดี นักธุรกิจระดับใหญ่ ข้าราชการ ตลอดจนบรรดานักการเมืองท้องถิ่น ระดับ 
นายกเทศมนตรี-นายกอบต.-ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน  หรือแม้แต่ตัว “เสี่ยแป๊ะ” นายสนธยา คุณปลื้ม ก็ยังยกทีมงานไปร่วม
อวยพรในงานวันเกิด “รมต.เฮ้ง” 
          การเมืองชลบุรี จึงราบรื่นไปด้วยดี แต่เริ่มมีอาการสะดุด ในการเลือกตั้ง นายก-ส.อบจ.ชลบุรี  เมื่อนักการเมือง
สาย “พลังเฮ้ง”ไม่มีที่ยืนในกลุ่ม “เรารักชลบุรี”จึงลงสมัครแข่งขัน ส.อบจ.ในนามกลุ่มอิสระ อาทิ “ผู้ใหญ่รี”นายเสรี 
เรืองเดช  “เสี่ยเอ็ม”นายเอกสิทธิ์ อ่ าฉะอ้อน นายสมโพธิ์ นะมะอะอุ    แต่ในส่วน “สจ.สายฮาร์ทคอร์” ค่าย “พลังเฮ้ง” 
อย่าง  “สจ.ตี๋”นายสุรพงศ์ น าชัยรุจิกุล “สจ.บัง”นายพรชัย  ด้วงเงิน  ก็ยังลงสมัครในนาม “กลุ่มเรารักชลบุรี” 
 แต่ที่มีการหักกันอย่างแรงกรณี “เจ๊เบญ”นางเบ็ญจวรรณ์ สุวณิชย์ อดีตสท.เสม็ด ที่กลุ่ม “พลังเฮ้ง”วางตัวให้
ลงสมัคร ส.อบจ.เขต.6 เมืองชลบุรี กลุ่มเรารักชลบุรี  แต่สุดท้าย “ก านันนัย”นายวินัย พ้นภัยพาล อดีตก านันต.เสม็ด ที่
เป็นฐานเสียงของกลุ่มบ้านใหญ่  ปาดหน้าให้ “หลานหลงจู๊แดง”นายภูริวัฒน์ เสมอวงษ์ ลงสมัคร ส.อบจ.แทน  ท าให้ 
“เจ๊เบญ” ไม่ได้ลงสมัคร ส.อบจ. รวมไปถึงกรณี “ผู้ใหญ่รี”นายเสรี เรืองเดช ผู้สมัครอิสระ “ค่ายพลังเฮ้ง” ไปทุบ “สจ.
โอม” นายนภดล คุ้มครอง อดีตสจ.ชลบุรี เขตอ.พานทอง ที่เป็นลูกชาย “ก านันวินัย คุ้มครอง”นายกอบต.บ้านเก่า สาย
ตรง “บ้านใหญ่” ตกเก้าอ้ี  จึงเป็นชนวนเหตุให้บรรดานักการเมืองสายพลังเฮ้ง กับ นักการเมืองสายบ้านใหญ่ เริ่ มมี
ปัญหาในเรื่องการชิงพ้ืนที่ 
 ยิ่งการเลือกตั้ง นายกและสท.เทศบาลในพ้ืนที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี “กลุ่มพลังเฮ้ง”ส่ง นักการเมืองในสังกัด ลง
สมัครชิงเก้าอ้ี 5 เทศบาล ได้แก่เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลต.เสม็ด 
เทศบาลต.เหมือง ยกเว้น เทศบาลเมืองแสนสุข ที่ “นายกตุ้ย”นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ลูกชายคนเล็ก “ก านันเป๊าะ”นาย
สมชาย คุณปลื้ม ลงสมัคร  5 เทศบาลในเขต อ.เมือง จ.ชลบุรี ที่กลุ่ม “พลังเฮ้ง”ส่งแข่งขัน ล้วนเป็นฐานคะแนนในเขต
เลือกตั้งที่ 1 ชลบุรี ที่ต้องการรักษาฐานเสียงเอาไว้    
         ขณะเดียวกัน  “กลุ่มบ้านใหญ่” ก็มอบหมายให้ “ก านันนัย”นายวินัย พ้นภัยพาล  ส่งนักการเมืองในสังกัดลงชิง
เก้าอ้ี 2 เทศบาล ได้แก่เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลต.เสม็ด แข่งขันกับ “กลุ่มพลังเฮ้ง”  และมอบหมายให้ “สท.
เหี่ยว”นายภาสกร หอมหวล  อดีตมือขวา “ก านันเป๊าะ” ลงพ้ืนที่ดูแลสนามเลือกตั้งเทศบาลเมืองแสนสุข  เทศบาลต.
เหมือง รวมไปถึงเทศบาลเมืองบ้านสวน  จึงกลายเป็นชนวนจุดแตกหักของ นักการเมืองสายพลังเฮ้ง กับนักการเมือง
ค่ายบ้านใหญ่ เพราะตลอดระยะเวลาในการหาเสียงสู้กันแบบไม่มีใครยอมใคร โดยเฉพาะการเลือกตั้งที่เทศบาลเมืองอ่าง
ศิลา–เทศบาลเมืองบ้านสวน และเทศบาล ต.เสม็ด 
 ในซีกของสนามการเมืองสายป่า อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี “กลุ่มสิงห์โตทอง” ก็แตกออกเป็น 2 สาย สายแรกเป็นสาย
เกษตร ประชาธิปไตย  มี “นายกเป้า”นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง เป็นหัวหน้ากลุ่มใช้ชื่อกลุ่มก้าวหน้าChange Chonburi  
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มีแนวร่วมคือ “ก านันโป่ง”นายคมกริช สิงห์โตทอง “นายกต้อย”นางอารีรัตน์ สิงห์โตทอง นายกอบต.หนองอิรุณ “จูน”
น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง  อดีตผู้สมัครนายกอบจ.ชลบุรี “ก านันปาย” นายวีรวุฒิ  สิงห์โตทอง ก านันต.หนองชาก  
 สายที่ 2 เป็น สิงห์โตทอง สายบ้านใหญ่ มี “หนูดี”นายบรรจบ สิงห์โตทอง อดีตส.อบจ.บ้านบึง เป็นหัวหน้าทีม 
มีแนวร่วมคือ “สจ.พงศ”์นายพฤฒิพงศ์ สิงห์โตทอง น้องชาย “เสี่ยนพ”นายอรรณพ สิงห์โตทอง ผู้บริหารทีมชลบุรี เอฟ
ซี กับ “สจ.เนย”น.ส.ลลิตา สิงห์โตทอง ส.อบจ.ชลบุรี เขต.2 ลูกสาว “หนูดี”  และ “นายกเล็ก”นายบรรเจิด สิงห์โต
ทอง อดีตนายกหนองชาก  
 ศึกชิงเก้าอ้ีนายกและสท.เทศบาล ในพ้ืนที่ อ.บ้านบึง “นายกเป้า”ผลักดันทีม“หนองชากโฉมใหม่”น าทีมโดย 
“รองยุทธ” นายยงยุทธ สิทธิภานุวงศ์ ให้ลงชิงเก้าอ้ีนายก-สท.เทศบาลต.หนองชาก กับ “นายกเล็ก”นายบรรเจิด 
สิงห์โตทอง อดีตนายกที่มีศักดิ์เป็นญาติกัน ผลปรากฏว่าทีม “รองยุทธ” พลิกล็อกเข้าป้ายชนะ “นายกเล็ก”ที่เป็น 
“นายกมา 20 ปี” เข้าป้ายยกทีม  เช่นเดียวกับ การเลือกตั้งเทศบาลต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี   “นายกเป้า”ก็
สนับสนุน นายสมโภช ชูสวัสดิ์ นักการเมืองในสังกัด ชนะ นายเฉลียว โนรี อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลต.บ้านบึง สาย
บ้านใหญ่ ไปแบบสบาย ๆ ขณะเดียวกันค่ายบ้านใหญ่ ก็ยังรักษาฐานในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงไว้ได้เมื่อ “นายกฮ้ี”นาย
สุรสิทธิ์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านบึง รักษาเก้าอ้ีไว้ได้เมื่อชนะผู้สมัคร กลุ่มก้าวหน้า ไปแบบขาดลอย 
 ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลใน จ.ชลบุรี จึงท าให้การเมือง จ.ชลบุรี  แตกเป็น 3 ก๊กโดยบริบูรณ์  ก๊กแรก 
เป็นกลุ่มบ้านใหญ่ น าทีมโดย นายสนธยา-นายวิทยา คุณปลื้ม ที่มีแนวโน้มว่าการเลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้า ถ้ายังใช้แบรนด์ 
“พรรคพลังประชารัฐ” อาจต้องแบ่งโซนกับ“รมต.เฮ้ง” หรือถ้าตกลงเงื่อนไขไม่ได้ก็อาจจะกลับไปใช้แบรนด์ “พลังชล”
หรือ “เรารักชลบุรี” ลงสู้ศึกเลือกตั้งสนามใหญ่   
 ก๊กที่ 2 เป็นกลุ่ม “พลังเฮ้ง”น าทีม “รมต.เฮ้ง”นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ยืนยันว่าเลือกตั้งส.ส.ชลบุรีใน
อีก 2 ปีข้างหน้า จะใช้แบรนด์ พลังประชารัฐ รวมถึงประกาศพร้อมจะส่งผู้สมัครชิงเก้าอ้ีนายกท้องถิ่น ทุกสนาม  ส่วน
ก๊กที่ 3 เป็น ก๊กของ “สิงห์โตทอง”ที่จับมือกับ “ก้าวหน้า”สู้ศึกเลือกตั้งอบจ.ชลบุรี มาแล้ว  และพร้อมจะเข้าร่วมกับ 
“พรรคก้าวไกล” ลงสมัครเลือกตั้งในสนามส.ส.ชลบุรี  
        ในส่วน “ก านันนิตย์”นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ อดีตส.ส.ชลบุรี ที่ลาออกจาก พรรคภูมิใจไทย และเข้าไปสังกัด พรรค
เพ่ือไทย ต้องจับตาดูว่า “ก านันนิตย์” จะกลับไปร่วมท างานการเมืองกับ “บ้านใหญ่”อีกหรือไม ่ โดยมีกาวใจตราช้างคือ 
“สท.เหี่ยว”นายภาสกร หอมหวล เป็นผู้ประสาน จึงเป็นเรื่องที่น่าติดตาม 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/462680  
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1 เมษายน 2564 - 12:08 น. 
"พปชร." ชิงธงน าแก้ รธน. ฆ่าพรรคเล็ก – เพิ่มอ านาจ สส. ของบฯได้  
 

 
 
"พปชร."ชิงธงน าแก้รธน. ฆ่าพรรคเล็ก-เพิ่มอ านาจสส.ของบฯได้   
 ระหว่างที่ 3 พรรคอย่าง ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย และชาติไทยพัฒนา ก าลังสาละวนกับการหารือเพ่ือตั้งไข่ยก
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราอยู่นั้น ปรากฎว่า พลังประชารัฐ (พปชร.) ชิงธงน ามาก่อนด้วยการเตรียมเสนอร่างแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา จะยื่นต่อประธานสภาในวันที่ 7 เมษายน นี้  
 สาระส าคัญหลักๆ ของร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของ พปชร. อาทิ การแก้ไขให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว 
ได้ง่ายขึ้น ด้วยการแก้ไขมาตรา29  นัยว่าประเด็นนี้ต้องการจะเอาใจบรรดา "แกนน าม็อบราษฎร" ที่ถูกคุมขังใน
เรือนจ า แต่สิ่งที่ซ่อนเอาไว้ในร่างแก้ไขเพ่ิมเติมของ พปชร.คือ ผลประโยชน์ของนักการเมืองและพรรคการเมือง อาทิ 
การตัดระบบไพร์มารี่โหวตทิ้ง ยกให้เป็นอ านาจของ กรรมการบริหารในการเลือกคนลงสมัคร ส.ส.  การให้มีบัตรเลือกตั้ง 
2 ใบ  ให้มี ส.ส.เขต 400 เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100  คน   
 โดยให้มีการนับคะแนนแบบใหม่ คือคะแนน ส.ส.เขตไม่ต้องน าไปรวมกับคะแนนพรรค และการคิดค านวณ
คะแนนพรรค สมมุติ มีคนมาใช้สิทธิ์ 30 ล้านคน ก็เท่ากับ คะแนน 300,000 คะแนน จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน  ที่
ส าคัญคือ จะบังคับให้พรรคการเมืองต้องส่ง ส.ส.เขตไม่ต่ ากว่า 100 เขตข้ึนไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการค าณวนคะแนน ส.ส.
บัญชีรายชื่อ วิธีการเช่นนี้เท่ากับเป็นการคุมก าเนิดหรือฆ่าพรรคการเมืองเล็กไปทันที ใครที่ใช้ยุทธวิธีแตกพรรคหรือแตก
แบงก์พัน จะไม่ได้ประโยชน์ มันตรงกันข้ามกับรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ที่ให้โอกาสพรรคเล็กเพราะทุกคะแนนมีค่าไม่มีทิ้ง
น้ า   
 แต่การแก้ไขของ พปชร.นั้นให้พรรคการเมืองใหญ่ได้เปรียบเหมือนในอดีต เท่ากับว่าพรรค พปชร. พรรคเพ่ือ
ไทย จะได้เปรียบในการเลือกตั้งใหม่ จะท าให้มีรัฐบาลผสมเพียงไม่กี่พรรค จากเดิมที่รัฐบาลผสมปัจจุบันมีถึง 19 พรรค
การเมือง หากไม่ตัดพรรคไทยศิวิไลซ์ออกไปก็จะมีถึง 20 พรรค  
 ฉะนั้นบรรดานักการเมืองที่คิดจะออกมาตั้งพรรคเอา ส.ส. 5-10 คน เพ่ือหวังจะไปร่วมรัฐบาล จะไม่ได้
ประโยชน์จากร่างของ พปชร. ยังไม่หมด พปชร.ยังเสนอแก้ไข เพ่ิมอ านาจให้ ส.ส.ด้วยการเสนอแก้มาตรา144 ที่ ส.ส.ไม่
สามารถไปของบประมาณจากหน่วยงานรัฐได้ แก้ใหม่เป็นให้อ านาจ ส.ส.สามารถของบประมาณจากหน่วยงานรัฐได้ 
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โดยไม่มีความผิด โดยอ้างว่าที่ผ่านมา ส.ส.ท างานไม่ได้เพราะไม่สามารถจัดสรรงบลงพ้ืนที่เลือกตั้ง ท าให้การพัฒนา
ท้องถิ่นล่าช้า นอกจากนี้ยังแก้ให้ ส.ส.สามารถสั่งการหน่วยงานราชการเพ่ือให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ได้ ซึ่ง
จากของเดิมไม่ได้ให้อ านาจตรงนี้เอาไว้ อย่างไรก็ตาม ร่างแก้ไขของ  
พปชร. ไม่แตะอ านาจของ ส.ว. เพราะมองว่าอีก 3 ปี อ านาจของ ส.ว.ก็หมดไป โดยมุ่งหวังสร้างพรรคการเมืองให้
เข้มแข็ง จะได้มีรัฐบาลผสมไม่เกิน 3 พรรค  
 ในขณะที่ 3 พรรคอย่างประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย และชาติไทยพัฒนา มุ่งแก้อ านาจของ ส.ว.ในการโหวตเลือก
นายกฯ ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่ผ่านการพิจารณาเพราะกระบวนการแก้ไข ยังให้ ส.ว.เข้ามามีอ านาจเกี่ยวข้อง  จากนี้ไปต้อง
จับตาเกมแก้รัฐธรรมนูญให้ดี เพราะเมื่อกติกาที่ พปชร.ต้องการเสร็จสิ้น นายกฯจะตัดสินใจยุบสภาเพ่ือไปเลือกตั้งใหม่
ทันที.  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/462662  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/462662
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1 เมษายน 2564 23:00 น.  
 ปรับโครงสร้าง พปชร. ปรับออปชั่นใหม่ ! 
 

 
 

 การประกาศรับรอง พรรครวมไทยสร้างชาติ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 
31มี.ค.64 ที่ผ่านมา ก าลังสะท้อนให้เห็น ว่า เวลานี้นักการเมือง ต่างพากันเตรียมแต่งตัวเพ่ือรอวันลงสนามเลือกตั้งส.ส.
รอบหน้า ซึ่งหากรัฐบาลอยู่จนครบเทอม การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปี 2566 
 และแน่นอนว่า จากนี้ยังจะมีการขอจดตั้งพรรคการเมืองกันตามมาอีกจ านวนมาก จะด้วยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 
"แตกแบงค์พัน" ตามสไตล์ที่ พรรคเพื่อไทยเคยน ามาใช้ในการเลือกตั้งเมื่อ 24มี.ค.2562 หรือไม่ก็ตาม แต่อย่างน้อยที่สุด 
ใครก็ตามที่หวังจะใช้รูปแบบเช่นนี้ต้องหาทาง "ปิดจุดอ่อน" ของตัวเองให้มากที่สุด  โดยเฉพาะอย่าลืมบทเรียนเมื่อครั้งที่
พรรคเพ่ือไทยแตกออกไปตั้ง "พรรคไทยรักษาชาติ" จุดประกายความหวังให้นักการเมืองหน้าใหม่ เลือดใหม่ ก่อนที่จะ
จบลงไม่เป็นท่า ด้วยแพ้ฟาล์ว ถูกยุบพรรค โดยที่ยังไม่ทันได้ลงสนามเลือกตั้ง 
 เมื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้รับการรับรองจากกกต.ให้เป็นพรรคการเมือง อย่างเป็นทางการแล้ว ช็อตต่อไป
คือการจับตามองว่า พรรคนี้จะเป็น "พรรคสาขา"ของพรรคพลังประชารัฐ พรรคแกนน ารัฐบาลที่มี "บิ๊กป้อม" พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นั่งเป็นหัวหน้าพรรค ตามท่ีมีการตั้งข้อสังเกตกันเอาไว้ก่อนหน้านี้จริงหรือไม่ ? 
 เพราะแม้วันนี้พรรคพลังประชารัฐ จะเป็นพรรคใหญ่ เป็นแกนน ารัฐบาลก็ตาม แต่ใช่ว่า จะมีความเป็นเอกภาพ 
จนท าให้บิ๊กป้อม สามารถบริหาร ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เมื่อเป็นพรรคใหญ่ อยู่ใกล้กับ "ศูนย์อ านาจ" จึงท าให้เกิด
ความขัดแย้ง เกิดการต่อรองระหว่าง กลุ่มการเมืองเกิดขึ้นตามมา อย่างไม่ต้องสงสัย แน่ นอนว่า ด้วยปัญหาข้อนี้ บิ๊ก
ป้อม เองย่อมมองออก เช่นเดียวกับที่ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ก็อ่านเกมได้
ไม่ยาก ว่าเป็นพรรคใหญ่ที่เต็มไปด้วยสารพัดปัญหา 
 และหากยังคิดที่จะกวาดชัยชนะในการเลือกตั้งรอบหน้า แม้จะใช้ "กติกาเดิม" คือ รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ก็ใช่
ว่าจะการันตีได้ว่า การกลับมาสู่เก้าอ้ีนายกฯของพล.อ.ประยุทธ์ รอบที่สาม จะราบรื่น ดังใจนึก ด้วยเหตุนี้ แม้วันนี้จะ
ป ร า ก ฎ ว่ า มี  พ ร ร ค ร ว ม ไ ท ย ส ร้ า ง ช า ติ  ขึ้ น ม า ร อ เ ป็ น พ ร ร ค ส า ร อ ง  ก็ ใ ช่ ว่ า  แ ผ ง อ า น า จ ข อ ง  
บิ๊กป้อมและบิ๊กตู่ จะไม่มองหา "พรรคสาขา" เผื่อเอาไว้ ด้วยกันอีกหลายทาง 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210401/f314dd796a670e2e52d42e8727917407347e92455df2ae369d83c76c563d9e2e.jpg?itok=-oeeRRJs
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 การตั้งพรรคการเมือง ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ภายในพรรคต่างหากที่ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายดาย อย่างน้อยท่ีสุดส าหรับพรรคพลังประชารัฐ เวลานี้ที่ยังต้องท าหน้าที่เป็น "ฐานอ านาจ" ทางการเมืองให้กับพล.อ.
ประยุทธ์ จะต้องถูกสั่นคลอนจาก "นักการเมือง" ให้น้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดแรงกระเพ่ือมจนถึงขนาดที่ว่า บิ๊กป้อม คุมไม่
อยู่ 
 ว่ากันว่า ในการประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐ ในราวต้นเดือนเม.ย.นี้ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพรรคจะ
มีขึ้นให้ได้เห็น อย่างน้อยที่สุดคือการเปลี่ยนเก้าอ้ี "เลขาธิการพรรค" จาก "เสี่ยแฮ้งค์" อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกฯ ที่นั่งเป็นเลขาฯคนปัจจุบัน ไปสู่ "สมศักดิ์ เทพสุทิน" รมว.ยุติธรรม ซึ่งไม่ใช่ใครอ่ืน หากแต่สมศักดิ์ คือ 
"เจ้านาย" ของอนุชา 
 การเปลี่ยนแปลงเก้าอ้ีเลขาฯพรรคพลังประชารัฐ ครั้งนี้ อาจไม่ใช่เพียงแค่การปรับโหมดเปลี่ยนตัวเล่นเท่านั้น 
แต่ยังน่าสนใจว่า เมื่อเปลี่ยน "แม่บ้านพรรค" กันแล้ว พรรคพลังประชารัฐ จะต้องเข้มแข็งขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของ 
"เอกภาพ"ไปจนถึงเรื่อง "ทุนรอน" ที่จะไม่ใช่ภาระของ หัวหน้าพรรคเพียงคนเดียวอีกต่อไป ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/232208  
  

https://siamrath.co.th/n/232208
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2 เม.ย. 2564 05:07 น. 
ผ่านแบเบอร์ 
 

 
 
ไม่มีใครหยั่งรู้ว่าปลาทูในอ่าวไทยมีกี่ตัว เพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะนับจ านวนปลาทูท่ีถูกต้องแท้จริง 
 แต่ในระบอบประชาธิปไตย การท าประชามติคือเครื่องมือนับความเห็นประชาชนทั่วประเทศได้อย่างถูกต้อง
แม่นย าร้อยเปอร์เซ็นต์!! วัดได้เป๊ะๆว่า ประชาชนกี่คนต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ? ประชาชนกี่คนไม่ต้องการให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญ? วัดได้ถึงรายละเอียดว่า ประชาชนกี่คนต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ? ประชาชนกี่คนต้องการแก้
รัฐธรรมนูญรายมาตรา? และประชาชนกี่คนต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจเผด็จการอยู่ต่อไปชั่วนิจนิรันดร?? 
ในสังคมประชาธิปไตยประชาชนทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน การลงประชามติเท่านั้นที่จะชี้ขาดปัญหาขัดแย้งได้อย่าง
ยุติธรรม ร่าง พ.ร.บ. ออกเสียงประชามติ เพ่ือจัดให้ประชาชนลงประชามติ และรับรองผลประชามติ จึงต้องคลอด
ออกมาประกาศใช้โดยเร็ว!! ต้องเร็ว...เพราะร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้คลอดช้าเกินก าหนดมาแล้ว 2 ปี ต้องเร็วจี๋ เพราะศาล
รัฐธรรมนูญ สั่งให้ต้องท าประชามติถามความเห็นประชาชน ก่อนเริ่มการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 ถ้าร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ โดนคว่ ากลางสภาฯ เท่ากับ ส.ส. และ ส.ว.ร่วมกันขัดขวางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญและจงใจไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ!! ด้วยเหตุนี้ “แม่ลูกจันทร์” จึงมีความมั่นใจอย่างมากว่า ร่าง 
พ.ร.บ. ออกเสียงประชามติที่ยังค้างล ากล้องอยู่ในที่ประชุมร่วม ส.ส.-ส.ว.จะต้องพิจารณาต่อให้จบในการประชุมรัฐสภา
นัดพิเศษกลางสัปดาห์หน้า จะ “ผ่านความเห็นชอบ” จากที่ประชุมร่วม ส.ส.-ส.ว. อย่างแน่นอน!! แม้ใจจริงส่วนลึก ส.ว.
ลากตั้งกว่าครึ่ง ไม่อยากโหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้คลอดออกมาเป็นตัว  เพราะมีการเพ่ิมประเด็นส าคัญเกินจากร่าง
เดิมของรัฐบาล คือ...การเพ่ิมอ านาจให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อแจ้ง ครม.ให้จัดออกเสียงประชามติในประเด็นส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม การเพ่ิมเงื่อนไขให้ประชาชนเข้าชื่อกันให้รัฐบาลท าประชามติได้อีกทาง เท่ากับเปิดช่อง
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจในปัญหาขัดแย้งต่างๆทางการเมือง ไม่ใช่ประเคนอ านาจให้ ครม. มีสิทธิ์ขาดในการท า
ประชามติฝ่ายเดียว นี่คือเงื่อนไขใหม่ที่ใส่เพ่ิมเข้าไปจากร่างเดิมของรัฐบาล “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าครั้งที่แล้ว ส.ว.ลากตั้ง 
ร่วมมือกับ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ล้มร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ก่อนเข้าเส้นชัยแค่ก้าวเดียว แต่ครั้งนี้ ส.ว.ลากตั้ง 
และ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จะไม่กล้าโหวตคว่ าร่าง พ.ร.บ. ประชามติ ซ้ าแผลเดิมแน่นอน  เพราะถ้าขืนโหวตคว่ า 
เท่ากับ ร่วมกันขัดขวางประชาชน ไม่ให้สามารถเข้าชื่อกันให้ ครม.จัดออก เสียงประชามติโดยตรง  กินเงินเดือน
ประชาชน ดันทรยศประชาชน อยู่ยากนะโยม. 
           
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2061377?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2061377?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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2 เม.ย. 2564 05:03 น. 
เข้าสู่ทางตัน 
 

 
 

 “ยุบสภา”...อะไรก็เกิดขึ้นได้ มีเสียงพูดกันมากขึ้นเรื่อง “ยุบสภา” แม้จะมีเงื่อนไขหลายอย่างเป็น องค์ประกอบที่
เกื้อหนุนโดยเฉพาะล่าสุดคือปัญหาขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล 
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญคือประเด็นหลักที่ 3 พรรค คือ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย และชาติไทยพัฒนา ซึ่งมีจุดยืน
ต่างกับพลังประชารัฐ ยิ่งมีการไปเชื่อมต่อกับภาคเพ่ือผลักดันไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายค้าน นอกสภา และภาคประชาชน ซึ่งมี
ความเคลื่อนไหวที่จะต่อสู้ร่วมกัน เท่ากับปล่อยให้พลังประชารัฐต้องโดดเดี่ยว ประกาศจะแก้ไขพรรคเดียวไม่สนใจพรรค
การเมืองอ่ืนๆ แต่ที่รัฐบาลปฏิเสธไม่ได้คือความรับผิดชอบ เพราะเป็น “นโยบาย” เร่งด่วน จึงถูกเร่งเร้าให้ประกาศ
น าหน้าในเรื่องนี้ แม้บรรดาแกนน าส าคัญของรัฐบาลจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ก็เพราะมันไม่สามารถหลุด
บ่วงนี้ไปได ้
 “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ประกาศอย่างชัดเจนว่าอะไรที่เป็นทางเลือกย่อมเป็น ประโยชน์
ต่อประชาชนอย่าไปปิดกั้นทางเลือก “ภูมิใจไทย” พร้อมเลือกตั้งอยู่แล้ว นั่นแสดงถึงความพร้อมที่จะ เลือกตั้งหากมีการ 
“ยุบสภา” ซึ่งเป็นเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะต้องตัดสินใจเอง ปกติการเมืองประเทศไทยนั้นรัฐบาล
ส่วนใหญ่มักจะได้บริหารประเทศในช่วงเวลาสั้นๆ มีน้อยที่จะอยู่จนครบเทอม 

ยิ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่มากนักมักจะ “ยุบสภา” แล้วไปเลือกตั้งกันใหม่ เพราะเสถียรภาพชักง่อนแง่นอยู่ต่อไป
ก็ไร้ประโยชน์ พรรคร่วมรัฐบาลนั้นแม้ยังพอใจที่จะบริหารประเทศต่อไป เพราะบางพรรคยังไม่พร้อมที่จะ เลือกตั้ง พลัง
ประชารัฐพรรคหนึ่งแหละที่ยังไม่พร้อม ที่ส าคัญก็คือ “3 ป.” ยังไม่มั่นใจหาก “ยุบสภา” แล้วจะ ชนะการเลือกตั้ง
กลับมาเป็นรัฐบาลกุมอ านาจต่อไปได้หรือไม่ แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์การเมืองที่เป็นจริงจะ เป็น ตัวเร้าให้ พล.อ.
ประยุทธ์จะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหว นอกสภา ซึ่งมิใช่แค่กลุ่ม
นักศึกษาอย่างที่ผ่านมาเท่านั้น แต่เริ่มมีการประสานกันหลายกลุ่ม เป้าประเด็นคือ นายกฯออกไป 
  ประสานกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งน่าจะมีพลังมากกว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างที่  ผ่านมา ว่า
ไปแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่จัดการยากขึ้นกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอน หากรัฐบาลยังไม่มั่นใจก็จะอยู่กัน อย่างนี้ต่อไป เพียงแต่
จะรับมือได้นานแค่ไหนกับแรงกดดันรอบด้าน ดูแล้วกลุ่มอ านาจในรัฐบาลปัจจุบันคงต่อสู้ ในทุกรูปแบบ ทั้งในสภาและ
นอกสภาเพ่ือเอาชนะให้ได้ เพราะแต่ละฝ่ายต่างก็เดินมาถึงจุดที่ประนีประนอมกันต่อไปไม่ได้แล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2061376?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2061376?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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วันที่ 1 เมษายน 2564 - 09:03 น. 
แผนซ้อนแผน พ.ร.บ. ประชามติ ฝ่ายค้านดักคอ รัฐบาลล็อกข้ึนศาลชี้ขาด 
 

 
 
เรื่องสยองสองบรรทัดในเกมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. … ที่ก าลัง
เดินหน้าวาระ 2 แต่ถูกขั้นจังหวะเม่ือฝ่ายค้านอาศัยจังหวะ “ทีเผลอ” อาศัยช่วงที่ ส.ส.พรรครัฐบาลพลังประชารัฐ 
และ ส.ว.อยู่ไม่เต็มสภา 
 โดย “ชูศักดิ์ ศิรินิล” รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ในฐานะแปรญัตติเพ่ิมมาตรา 9 “เพ่ิมสิทธิ” ของรัฐสภาและ
ประชาชน เสนอคณะรั ฐ มนตรี  (ครม . )  ให้ ท าประชามติ ไ ด้  ซึ่ ง ฝ่ ายค้ านกลาย เป็ นฝ่ า ยชนะคะแนน   
ส่งแรงกระเพ่ือมทางการเมืองขยายวงจากรัฐสภาไปถึงท าเนียบรัฐบาล เมื่อฝ่ายรัฐบาล-ส.ว.พ่ายแพ้ในช่วงทีเผลอ 
กลายเป็นปมให้ ส.ว.ขู่เดินเกมคู่ขนานยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการแปรญัตติดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ และมี
เสียงสะท้อนความต้องการว่า หวังจะ “คว่ า” ร่างกฎหมายประชามติทิ้งไป เพราะในร่างกฎหมายเดิมก าหนดอ านาจ
การ “เซตวาระ” ประชามติจะต้องเกิดจาก “คณะรัฐมนตรี” (ครม.) เท่านั้น ดังนั้น เมื่อ “เพ่ิมอ านาจ” ให้รัฐสภาและ
ประชาชนเสนอประชามติได้ จึงท าให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. … ซึ่งประกอบด้วยบุคคล 4 ฝ่าย คือ ตัวแทนคณะรัฐมนตรี ตัวแทนพรรครัฐบาลตัวแทนพรรคฝ่ายค้าน 
และตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ต้องไปร่างมาตราที่เหลือให้สอดรับกับมาตรา 9 ที่ “ชูศักดิ์” แปรญัตติไว้ และนัด
ถกนอกรอบในวันที่ 1 เมษายน ก่อนที่จะมีการพิจารณาในวาระท่ี 3 ซึ่งก าหนดไว้วันที่ 7-8 เมษายน 
 เมื่อดุลอ านาจการท าประชามติถูกขยายไปสู่รัฐสภา-ประชาชนย้อนศรปฏิกิริยา ส.ว.ที่บอกว่ามาตรา 9 ของฝ่าย
ค้ า น เ สี่ ย ง ที่ จ ะ ขั ด รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  แ ล ะ จ ะ ค ว่ า ก ฎ ห ม า ย ทั้ ง ฉ บั บ ใ น ว า ร ะ ที่  3 ฝ่ า ย ค้ า น เ พ่ื อ ไ ท ย จึ ง   
“ดั กคอ”  ว่ า  หาก  ส . ว . คว่ า ร่ า ง  พ . ร .บ .ประชามติ ในวาระ  3 คณะรั ฐมนตรี ต้ อ งรั บผิ ดชอบด้ ว ยการ 
“ยุบสภา” หรือไม่ก็ “ลาออก” เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ เพราะในอดีตเคยเกิดกรณีที่กฎหมายส าคัญของรัฐบาลที่
เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรรวมถึงรัฐสภา พิจารณาแต่ถูกตีตกจึงเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาตัวเองลาออกจาก
ต าแหน่ง 
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ยางพาราพ่นพิษ พระยาพหลฯ 
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2477 รัฐบาล พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ต้องลาออกจากเก้าอ้ีนายกฯ
เพราะแพ้โหวตกรณีเรื่องสัตยาบันจ ากัดยางพาราที่รัฐบาลลงนามกับนานาประเทศ เพ่ือให้ผู้ท าสวนยางได้รับประโยชน์
และให้ยางมีราคาดีข้ึนต่อท่ีประชุมสภา 
 ปรากฏว่า ส.ส.ส่วนใหญ่เห็นว่าสัตยาบันนี้จะท าให้เกษตรกรชาวสยามเสียเปรียบ แต่เมื่อลงคะแนนโหวตกัน
ฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายพ่ายแพ้คะแนน 73 ต่อ 25 จนนายกรัฐมนตรีต้องลาออก 
จอมพล ป. แพ้ย้ายเมืองหลวง 
 ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2487 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งเวลานั้นเป็นช่วงที่
สงครามโลกครั้งที่ 2 ก าลังเดือด เนื่องจากเมืองหลวงอย่างเมืองบางกอกขณะนั้นถูกฝ่ายพันธมิตรทิ้งระเบิดอย่างหนัก  
และสถานการณ์ของฝ่ายอักษะอยู่ในเกมจะพ่ายแพ้สงครามในบั้นปลาย จอมพล ป. จึงใช้อ านาจฝ่ายบริหารตรา  “พระ
ราชก าหนดจัดตั้งเมืองเพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวง” ซึ่งรัฐบาลมองว่า จ.เพชรบูรณ์ มีความเหมาะสมที่จะเป็นเมืองหลวง
แห่งใหม ่
 แต่ปรากฏว่าเมื่อมีการลงมติในรัฐสภาฝ่ายรัฐบาลกลับแพ้โหวต 36 ต่อ 48 จากนั้น 2 วันต่อมารัฐบาลต้องพ่าย
แ พ้ครั้ งที่  2 เมื่ อ เสนอพระราชก าหนด พุทธมณฑลบุ รี  ที่ จ ะสร้ า ง เขตมณฑลทางพระ พุทธศาสนา ใน  
จ.สระบุรี  เข้ าสู่ สภา  แต่แพ้คะแนนไปด้ วย 41 ต่อ 43 ท าให้จอมพล ป.ต้องตัดสินใจยื่น  “ใบลาออก”   
จากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
“ควง” พ่ายเกม “ปรีดี” 
 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2489 รัฐบาลควง อภัยวงศ์ กรณีแพ้การลงมติร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนในภาวะคับขัน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นร่างที่เสนอโดยนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ส.ส.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นแกนหลัก
สายนายปรีดี พนมยงค์ แต่กลายเป็นว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าว  แต่ที่ประชุมสภากลับโหวตเห็นชอบ
ให้รับหลักการร่างกฎหมายด้วยคะแนน 65 ต่อ 63 เสียง รัฐมนตรีทั้งคณะจึงได้กราบถวายบังคมลาออกจากต าแหน่ง  
เสนีย์แพ้โหวตแถลงนโยบาย 
 และครั้งที่ 4 เกิดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2518 เป็นผลสืบเนื่องจากการเลือกตั้งครั้ง 26 มกราคม 2518 อันเป็น
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 10 ไม่มีพรรคใดได้เสียงในสภาเกินครึ่ง ทั้งนี้ ม.ร.ว.เสนีย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เป็นแกน
น าในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเกษตรสังคม ซึ่งรวมเสียงได้เพียง 91 เสียง แต่พรรคการเมืองอ่ืนได้รวมตัวในชื่อ
กลุ่ม “สหพรรค” มีเสียงถึง 123 เสียง และมีพรรคที่วางตัวเป็นกลางอีก 55 เสียง พอถึงวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
ม.ร.ว.เสนีย์ก็แพ้โหวต โดยได้รับเสียงสนับสนุนเพียง 111 เสียง ไม่ไว้วางใจ 152 เสียง ถูกคว่ ากลางสภาเมื่อ 15 มีนาคม 
2518 “ม.ร.ว.เสนีย์” ได้เป็นนายกฯเพียง 1 เดือนเท่านั้น 
และแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก และสละสิทธิการตั้งรัฐบาล 
เกม “สมคบคิด” 
 จุดชี้ชะตาอีกชอตที่ก าลังจะเกิดขึ้น อยู่ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ  พ .ศ .  … จะเขียนมาตั้ ง แต่ มาตรา 10-67 บนข้อแม้ ว่ าจะต้ อง ให้สอดคล้ องกับมาตรา 9 ที่   
“ชูศักดิ์” และฝ่ายค้านได้ชนะการแปรญัตติ ซึ่งตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับไปปรับปรุงแก้ไข และจะมีการ
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พิจารณาในวันที่ 1 เมษายน แหล่งข่าววงใน กมธ.ซีกฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า มีความพยายามที่จะให้ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 
ขัดรัฐธรรมนูญ คล้ายกับทฤษฎี “สมคบคิด” 
 “สมชัย ศรีสุทธิยากร” รองประธาน กมธ. คนที่ 7 และเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เคยลงมือจัด
ประชามติ 7 สิงหาคม 2559 มาแล้วมองว่า มาตรา 9 ที่ฝ่ายค้านชนะแปรญัตติไม่มีผลให้ขัดรัฐธรรมนูญ 
เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนทุกเรื่องในโลกนี้ไว้ เขียนแต่เรื่องใหญ่ ๆ กฎหมายที่รองจากรัฐธรรมนูญก็มาเขียนเรื่องย่อย 
ๆ เพ่ิมเติมใส่ลงไปได้ ดังนั้น ถ้าบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนแล้วกฎหมายย่อยจะมาเขียนไม่ได้ เท่ากับว่ากฎหมายทุก
ฉบับผิดหมด เพราะกฎหมายย่อยเขียนเรื่องที่รัฐธรรมนูญไม่เขียนทั้งสิ้น และท่ี ส.ว.ไม่สามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่
วาระ 3 จะมีการลงมติได้ แต่ ส.ว.มีกระบวนการที่จะยื่นตามรัฐธรรมนูญได้หลังจากที่กฎหมายเสร็จ ผ่านวาระ 3 ทั้งนี้ 
การตีปลาหน้าไซที่บอกว่ากฎหมายยังท าไม่เสร็จเลยแล้วบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญ เป็นการพูดที่เร็วเกินไป 
 ส.ว.มีตัวแทนอยู่ใน กมธ.และเป็นเสียงข้างมากใน กมธ.ด้วย และยังเป็นประธาน กมธ.แล้วเหตุใดท าให้ตัวร่าง
กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ จึงเป็นหน้าที่ที่จะท าให้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เพราะ กมธ.มี 3 ฝ่าย ส.ว. คณะรัฐมนตรี และ ส.ส. 
ซึ่ง ส.ว.บวกคณะรัฐมนตรีก็เป็นเสียงถึง 2 ใน 3 แล้ว และในเสียงของ ส.ส.ก็แบ่งออกเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน ซึ่ง
องค์ประกอบเป็นฝ่ายรัฐบาลรวมกันถึง 3 ใน 4 ดังนั้น ถ้าร่างกฎหมายแล้วขัดรัฐธรรมนูญเท่ากับว่าจงใจร่างให้มัน
เสียหาย 
 “วันที่ 1-2 เมษายนจะมีการปรับร่างมาตรา 10-67 ปรับตามมาตรา 9 และระมัดระวังอย่าให้ถ้อยค าขัด
รัฐธรรมนูญ ซึ่งการระมัดระวังดังกล่าวเป็นหน้าที่ของ กมธ.ที่ประกอบด้วยเสียงของรัฐบาลเป็นฝ่ายข้างมาก ถ้าท าแล้ว
ขัดรัฐธรรมนูญแสดงว่าไม่มีฝีมือ” 
ฟันเปรี้ยงขัดรัฐธรรมนูญ 
 ฝ่าย “สมชาย แสวงการ” ส.ว.กล่าวว่า เนื้อหามาตรา 9 ร่าง พ.ร.บ.ประชามติที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติให้แก้ไข
เนื้อหา โดยเพิ่มอ านาจรัฐสภาและภาคประชาชนสามารถส่งเรื่องให้ ครม.จัดท าประชามติได้ จากเดิมให้เป็นดุลพินิจของ 
ครม.ฝ่ายเดียวนั้น อาจขัดกับมาตรา 166 ของรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการเพ่ิมอ านาจให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจเหนือฝ่าย
บริหาร ยิ่งถ้าให้ต้องท าประชามติทุกเรื่องตามท่ีภาคประชาชนเข้าชื่อเสนอมา ก็อาจยิ่งมีปัญหา 
 “ก าลังรอดูว่าผลการแก้ไขเนื้อหามาตรา 9 ของ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประชามติ จะไปกระทบกับ
เนื้อหามาตราอ่ืน ๆ เช่น มาตรา 10-11 และมาตราอื่น ๆ ถ้าแก้แล้วมีเนื้อหาไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็อาจไม่ต้องยื่นตีความ แต่
ถ้าแก้แล้วมีเนื้อหาไปขัดต่อรัฐธรรมนูญก็จ าเป็น” 
 “อุดม รัฐอมฤต” อดีตโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ผู้ที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยขอ “ความเห็น” ก่อน
วินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องถามประชาชนเจ้าของอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญก่อน  
 รัฐธรรมนูญให้ ครม.มีอ านาจในการถามประชาชน กระบวนการใครเป็นคนริเริ่มท าได้ทั้งนั้น แต่ความส าคัญอยู่
ที่ ครม.เอาด้วยหรือไม่ เพราะอ านาจตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดเป็นอ านาจ ครม.ไม่ใช่อ านาจประชาชน ประชาชนเป็นคน
ตอบว่าเอาด้วยไหม ถ้า ครม.ไม่ริเริ่ม เขาไม่ถามประชามติ จะไปบังคับให้เขาถามได้อย่างไร เหมือนโดยทั่ว ๆ ไป กรณี
อ่ืน ๆ ที่ประชาชนไปเรียกร้องให้ท านู่นท านี่จะไปบังคับได้อย่างไร 
 ในความเห็นส่วนตัวหากไปตรากฎหมายก็ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ เพราะอ านาจประชาชนมีสิทธิริเริ่มในการเสนอ
กฎหมาย แต่การไปบังคับให้ ครม.ต้องท า เพราะว่าประชาชนเข้าชื่อกันแล้ว คิดว่าบังคับไม่ได้ เป็นการไปเขียนที่บังคับ
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การใช้ดุลพินิจของ ครม.ไม่ได้ เช่น อยู่ ๆ เข้าชื่อแล้วบังคับให้ ครม.เสนอกฎหมายก็ท าไม่ได้ ก็เป็นแค่การเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายไป หรือข้อเรียกร้องในการเดินขบวนก็ไปบังคับรัฐบาลไม่ได้ ไม่ว่าจะเขียนกฎหมายอย่างไร กฎหมายได้แค่มี
เสรีภาพในการกระท า แต่จะเขียนบังคับให้คนท าตามไปขัดที่รัฐธรรมนูญก าหนดไม่ได้ 
 “การเขียนกฎหมายแล้วไม่มีผลทางกฎหมายจะเขียนท าไม เช่น หากเข้าชื่อให้ ครม.ท าประชามติ แล้ว ครม.คิด
ว่ายังไม่มีเหตุให้ท า ไม่ใช่สิทธิที่ได้รับการรับรองในทางรัฐธรรมนูญ” อุดมกล่าว 
 “ไพบูลย์ นิติตะวัน” ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นักกฎหมายจอมแท็กติกคนส าคัญของ
รัฐบาล เผยแนวโน้มว่า ร่าง พ.ร.บ.ประชามติจะผ่านวาระที่ 3 แต่เชื่อว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 166 ระบุว่า ในกรณีที่มี
เหตุอันสมควร “คณะรัฐมนตรี” จะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือเรื่องที่เก่ียวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ 
 “หากผ่านวาระท่ี 3 ไม่มีใครยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ผมจะล่ารายชื่อ ส.ส.ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องนี้
เอง” ไพบูลย์กล่าว 
 กฎหมายประชามติพลิกไปพลิกมา สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ตัดสินชี้ชะตาประเทศ …อีกครั้ง  
แต่ถ้าบังเอิญศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวก็จะเข้าสู่แผนการของ “วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี ที่ประกาศแก้ไขทันที
ภายใน 7 วันนับแต่กฎหมายประชามติบังคับใช้ 
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