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ข่าวประจ าวันที่ 5 เมษายน 2564 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ เปิดโฉมหน้า ทีมบริหาร "นายกเสริฐ” ว่าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด 7 

2 สยามรัฐออนไลน์ “ยุทธนา เฮี๊ยะหลง" อดีต ผอ.ธ.ก.ส. ก าแพงเพชร - เพชรบูรณ์ เปิดตัวท้าชิง 
"นายก อบต. ป่าพุทรา ” ยึดหลัก "นายใหญ่คือประชาชน " 

9 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กป้อม" ส่ง "ธรรมนัส" คุมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.    11 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ประวิตร' ถก ส.ส. กทม. - ส.ก. ดัน 'จักรทิพย์' ชิงผู้ว่าฯ กทม. 12 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปัดส่ง 'ธรรมนัส' ช่วย 'บิ๊กแป๊ะ' ชิงผู้ว่าฯ ชมเปาะ 5 ปี ผบ.ตร. ดูแล ปชช. 13 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กแป๊ะ' ยันลงผู้ว่าฯ กทม. นามอิสระ รับ 'บิ๊กป้อม' โทรชวน 14 

7 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กแป๊ะ’ ยันเตรียมร่างแผน ชิงผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระไว้แล้ว 16 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘ราเมศ’ เล็งแก้ระบบเลือกตั้งค านวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ต้องชัดเจน 18 

9 แนวหน้าออนไลน์ สัมมนาร่าง กม. ประชามติ อดีต กกต. ย าแหลก ประชุม 7 เม.ย. วุ่นแน่ 19 

10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ โพลชี้คน 83.1 % มอง รธน. ฉบับปัจจุบันให้เสรีภาพที่จ าเป็นแล้ว 21 

11 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ ซูเปอร์โพล ห่วงแก้ รธน. เปิดช่องโกง 23 

12 มติชนออนไลน์ ปชป. นัด ‘ภท. - ชทพ.’ ถกเช็คร่างแก้ รธน. ด้าน เพ่ือไทย ประชุม ส.ส. 6 เม.ย. นี้ 
จ่อรื้อ 4 ประเด็น  

24 

13 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “วราวุธ” ชี้ หาก แก้ รธน. ให้ราบรื่น ไม่ควรตัดอ านาจ ส.ว. เลือกนายกฯ 26 

14 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เทพไท หนุน 3 พรรคร่วมรัฐบาล ตัด ม. 272 27 

15 สยามรัฐออนไลน์ "วิษณุ" แจงนโยบายเร่งด่วน รบ. ไม่บังคับแก้รัฐธรรมนูญชี้ไม่ต้องตอบ "ม็อบจตุพร" 
เหตุประเทศมีหลายโจทย์ 

28 

16 มติชนออนไลน์ ‘สมชัย’สะกิด พปชร. อย่าฝันหวาน แก้ระบบเลือกตั้งให้พรรคใหญ่ได้เปรียบ  30 
17 มติชนออนไลน์ “วิรัช” ชี้ กม. ประชามติ ขึ้นกับเสียงส่วนใหญ่ ยัน พปชร. เดินหน้าแก้ รธน.  

รายมาตรา 7 เม.ย. นี้ 
31 

18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'จุรินทร์' ย้ าแก้ รธน. รายมาตรา ลั่นโหวตนายกฯ มาจาก ส.ส. เท่านั้น 32 

19 เดลินิวส์ออนไลน์ ศึก พปชร. รอบใหม่ 'กลุ่ม 4 ว.' วัดก าลัง 'กลุ่ม 4 ช.' เดิมพันเก้าอ้ี 'เลขาฯ พรรค' 33 

20 แนวหน้าออนไลน์ ‘หัวหน้าป้อม’ ปัด 2 กลุ่มวัดพลัง แย้มแล้วแต่สมาชิกเปลี่ยนเลขาฯ พรรค 35 
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บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ ศึกชิงเก้าอ้ี “นายกเล็ก” “ช้างล้ม” “ยักษ์ล้ม” 36 

2 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ “คณะก้าวหน้า” เลือกตั้ง ท้องถิ่น ระดับ “เทศบาล” สะท้อนถึง “อบต.” 38 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ จับตามายากล พปชร. เกมแก้ รธน. 39 
4 มติชนออนไลน์ เปิดศึกอีกรอบ แก้ไข รัฐธรรมนูญ การเมือง เพ่ิมอุณหภูมิ 41 
5 มติชนออนไลน์ สัญญาณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ บ่งชี้ ใครคือ “เลขาธิการ” ใหม ่ 43 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “บัตร 2 ใบ” ปมหักพรรคร่วม พปชร. โหนกระแส - แก้ต่อรอง 44 
7 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ เปิดตัวแม่ทัพ พรรค 3 ป. ‘แรมโบ้ - ปลัดฉิ่ง’ วัดใจ ‘แอร์บูล’ วางทายาท ‘ม้ามืด#2’ 

‘บิ๊กตุ๊ด’ ชิง ผบ.ทอ. ‘บิ๊กต่วย – ตั้ว – ป้อม - หนึ่ง’ 
47 
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วันที่ 5 เมษายน 2564 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวจินตนา  ศรีนุกูล 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทั่วไป และคณะ นมัสการพระครูศรีวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง 
เพ่ือประสานงานข้อมูลในการเตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2564 โดยมี นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดอ่างทอง นายณภัทร์สพล  ชัยภัคพรคุณ  
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ่างทอง และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ ณ วัดป่าโมกวรวิหาร ต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประสานงานข้อมูลเพื่อเตรียมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2564 
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                                              อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 12.26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ศึกหนัก" 

เรียกได้ว่าเริ่มงานในต าแหน่ง รมว. ศึกษาธิการ ปุ๊บ...ก็ท าเอากระทรวงศึกษาธิการต้องรับ “ศึกหนัก” ปั๊บ 
ส าหรับ รวม. ศึกษาธิการป้ายแดง “ครูเหน่ง”ตรีนุช เทียนทอง จากการเข้ากระทรวงวันแรกเม่ือวันที่ 29 มี.ค. 
ที่ผ่านมา พอดิบพอดีกับวันที่กระทรวงก าลังจัดกิจกรรม “เสมาเกมส์” โดยในงานมีการแข่งฟุตบอล 

ระหว่าง “ทีม VIP กระทรวงศึกษาธิการ” ที่น าโดยปลัด ก.ศธ. เจอกับ “ทีม VIP สนง.กกต.” ที่น าโดยเลขาฯ
กกต. + รองเลขาฯ กกต. และผู้บริหาร ร่วมขับเคี่ยวโม่แข้งกันอย่างเมามัน 

แต่งานนี้ทีม VIP เสมาฯ ดูจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะได้แรงเชียร์จาก 2 รมต. หญิง “ครูเหน่ง” ตรีนุช และ  
“ครูโอ๊ะ” กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. แบบเกาะติดข้างสนาม พร้อมเสิร์ฟคุกกี้กัญชาและสเปรย์กัญชานวดกล้ามเนื้อ
แบบฟิต  ๆแต่สุดท้ายก็รับ “ศึกหนัก” จากนักเตะแข้งทอง “ทีม VIP สนง.กกต.” ไม่ไหวพ่ายไปอย่างน่าเสียดายด้วยสกอร์ 5 ต่อ 4 

จบแมตกระชับมิตร เฮฮาสนุกสนานกันไปแบบแฮปปี้ๆ ทั้งสองทีมด้วยผลิตภัณฑ์กัญชาของคุณครูโอ๊ะ...อิอิ....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/834969  
 
 
 

แมตกระชับมิตร “ทีม VIP สนง.กกต.” พบ “ทีม VIP กระทรวงศกึษาธิการ” 

https://www.dailynews.co.th/article/834969
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ข่าวอ้างอิง 
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4 เมษายน 2564 09:56 น.   
เปิดโฉมหน้า ทีมบริหาร "นายกเสริฐ” ว่าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด 
 

 
 

 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด และว่าที่ ร.ต.
ประเสริฐ ปวงละคร “ว่าที่นายกเสริฐ” หัวหน้ากลุ่มรักแม่สอด อดีตรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด กว่า20 ปี เอาชนะ 
นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “นายกฝอ” อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด แบบขาดลอย ท าให้กลุ่มรักแม่สอดจะต้อง
เข้าไปบริหารงาน หลัง กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในช่วงสิ้นเดือนเมษายน 2564 นี้ 
 และในช่วงนี้ประชาชนที่สนใจการเมืองและคอการเมืองต่างจับจ้องไปที่ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 4 
ต าแหน่ง –เลขานุการนายกเทศมนตรี และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี รวมกันไม่เกิน 5 ต าแหน่ง ซึ่งการแต่งตั้งต้องเป็นไป
ตามที่กลุ่มรักแม่สอด ของว่าที่นายกเสริฐ ขึ้นป้ายไว้ เช่น นายกรรณ กัณฑ์นิล -สุวิทย์ คามณีวงศ์-นายไกรสร กิจการ-
นายจ านง คงปาน แต่ที่ข้ึนป้ายไว้ก็ไม่ได้บ่งบอกชัดเจนว่าจะด ารงต าแหน่งใด 
 อย่างไรก็ตามประชาชนที่เฝ้าจับตามองหลายคนก็คาดว่า 4 คนที่ข้ึนป้ายร่วมกับผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่
สอด คือ ว่าที่รองนายกเทศมนตรีทั้ง 4 คน ในมุมของกฎหมายไม่ได้ระบุชัดเจน เพราะท่ีป้ายไม่ได้เขียนระบุว่า ทั้ง 4 คือ 
ว่าที่รองนายกเทศมนตรีฯ จึงอาจจะเป็นไปได้ว่า ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร จะแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จาก ทั้ง 4 
คน ที่มีคุณสมบัติเดียวกับนายกฯ ก็ได้ หรืออาจจะเอาคนอ่ืนมาเพ่ิมเติมและแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งอ่ืนในฝ่ายบริหาร
แทน เช่น เลขานุการนายกเทศมนตรี-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ก็ย่อมได้ สิ่งส าคัญคือรูปบุคคลที่ขึ้นป้ายร่วมกับผู้สมัคร
นายกเทศมนตรี จะต้องได้รับการแต่งตั้งทุกราย แต่จะอยู่ที่ต าแหน่งใด เป็นอ านาจนายกเทศมนตรีที่ชื่อ ว่าที่ ร.ต.
ประเสริฐ ปวงละคร เพราะอ านาจอยู่ที่นายกเทศมนตรีฯ 
 คาดการณ์ว่าบุคคลที่ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร “ว่าที่นายกเสริฐ” หัวหน้ากลุ่มรักแม่สอด ปัจจุบันว่าที่
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จะต้องแต่งตั้งแน่นอน 4 คน ประกอบด้วยนายกรรณ กัณฑ์นิล-นายไกรสร กิจการ-นายสุ
วิทย์ คามณีวงศ์ และนายจ านง คงปาน (กลุ่มนี้ขึ้นป้ายเป็นทีมบริหาร แต่ยังไม่ได้ระบุต าแหน่ง) ส่วนอีก 5 ต าแหน่ง 
ร่วมกัน คือเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อยู่ในอ านาจของว่าที่นายกเทศมนตรี คาดว่าว่าที่ “นายกเสริฐ” คง
จะต้องเอาทีมของตัวเอง ที่สอบตกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ทั้ง 3 คน มาเป็นที่ปรึกษา เช่นนายกรก

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210404/2d783ae681b8b5e1fa7dd5da079e59c3cffdbabcf1487a159e5bf9fa512d6cf1.jpg?itok=FJDgJZ4v
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ฤต กรัณพัฒน์พงษ์ “ทนายปอ”- นายปรีชา เพชรปัญญา “กุ๊บ”-นายมานิต เกิดมูล ส่วนที่เหลืออีก 2 ต าแหน่ง น่าจะ
เป็นคนที่เดินช่วยหาเสียงแบบสุดสุดตัวสุดใจ ที่เห็น จะมี 4-5 คน โดยเฉพาะนายสุนทร สันธิศิริ อดีตประธานชุมชน
ประชารักษ์ นายจิระศัดิ์ สีวีระ “ทนายโจ” ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มาช่วย “นายกเสริฐ” เปิดหน้า อย่างเต็มที่ ซึ่ง “นายก
เสริฐ” อาจจะต้องใช้วิธีจัดสรรแบ่งกันไปให้ลงตัวเพื่อตอบแทนทุกคน 
 ก็คงต้องรออีกไม่เกิน 1 เดือนข้างหน้านี้ กับทีมบริหารของ “นายกเสริฐ” และทีมงาน สภาเทศบาล ที่คาดว่าใน
ต้นเดือนพฤษภาคม 2564 จะเข้าปฎิญาณตน แสดงผลงานต่อที่ประชุมสภา รวมทั้งการช่วงชิงต าแหน่งประธานสภา
เทศบาลนครแม่สอด อีกต าแหน่ง ซึ่งทราบว่าต าแหน่งนี้ผู้ที่ก าลังมาแรง และเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ นายพิชัย นาม
พิมพ์ “สท.หมอตอไม้” สท.อิสระ หน้าใหม่ จาก เขต 4 ก าลังมีคนพูดถึงมากและก าลังมาแรงที่สุดกับต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/232800  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/232800
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4 เมษายน 2564 09:44 น.   
 “ยุทธนา เฮี๊ยะหลง" อดีต ผอ.ธ.ก.ส.ก าแพงเพชร -เพชรบูรณ์ เปิดตัวท้าชิง "นายก อบต.  ป่าพุทรา ”  
ยึดหลัก "นายใหญ่คือประชาชน " 
 

 
 

“ยุทธนา เฮี๊ยะหลง" อดีต ผอ.ธ.ก.ส.ก าแพงเพชร -เพชรบูรณ์ เปิดตัวท้าชิง "นายก อบต.ป่าพุทรา ”  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร พร้อมขออาสาท าหน้าที่ผู้แทนประชาชน เพื่อหวังเอาประสบการณ์ทั้งชีวิต มา
พัฒนาท้องถิ่น ยึดหลัก "นายใหญ่คือประชาชน " 
 ที่บ้านพักหน้า อบต.ป่าพุทรา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร นายยุทธนา เ ฮ๊ียะหลง  
อดีตผู้อ านวยการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร (ธ.ก.ส.) ได้จัดงานพบปะสังสรรค์ 
เ พ่ื อ เ ปิ ด ตั ว ล ง สมั ค ร  น ายก  อบต . ป่ า พุ ท ร า  แล ะ  ขออาส า เ ข้ า ม าท า หน้ า ที่ รั บ ใ ช้ พ่ี น้ อ งป ร ะช าชน  
ในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)ป่าพุทรา โดยมี ก านันสุวิทย์ รัตนากร บิดา อดีตรัฐมนตรี  
“วราเทพ รัตนากร" ตลอดจนผู้น าท้องที่ ท้อองถิ่นในพ้ืนที่ใกล้เคียง พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนชาวบ้านต าบลป่า
พุทรา ร่วมงานคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น 
 นายยุทธนา เ ฮ๊ียะหลง ว่ าที่ ผู้ สมัครนายก อบต.ป่ า พุทรา กล่ าวว่ า  อดีต เคยด ารงต าแหน่ ง เป็น  
ผอ.ธ.ก.ส.ก าแพงเพชร และ ผอ.ธกส.เพชรบูรณ์ หลังจากเกษียณอายุราชการมาแล้วพบว่าปัญหาหลายด้านที่เกิดขึ้นอยู่
ในท้องถิ่นเนื่องจากตนเป็นคนพ้ืนเพอยู่ในเขต อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร มองเห็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ส่งผลท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายพอสมควร การตัดสินใจที่จะลงสมัคร นายก อบต.คราวนี้ ได้
มีผู้ใหญ่หลายท่านอยากจะให้ตนน าความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ที่สะสมมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านของเรา จึง
เห็นว่าตนมีความพร้อมมากที่สุด 
 นายยุทธนา กล่าวต่อว่า ส่วนแนวทางการท างานตามนโยบายเร่ งด่วนไว้  6 ประการ มีดั งนี้  คือ  
1.การท าแผนพัฒนาต าบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัดหรือระดับที่สูงขึ้น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการใน
การท างานและมีให้ขาดโอกาสในขณะที่มีงบประมาณแต่ไม่สามารถด าเนินงานได้ 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งการดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้เจ็บป่วยตั้งแต่รับการดูแลช่วยเหลือโดยเฉพาะรถกู้ภัย พยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ครบครันที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210404/1e3d7f22134abed81e57f58b941b7fa974cb482065d7128529a0f833ccf3b506.jpg?itok=D66nC_qZ
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3.เป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีภาวะผู้น า การมีส่วนร่วม ทั้งการฝึกประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน และ การสร้างเครือข่ายรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 "4.เจ้าหน้าที่ อปพร.หรือ อสม.ดังกล่าวเป็นผู้ที่ท างานด้วยความเสียสละเพ่ือสังคม เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ทั้ง
เรื่องสวัสดิการ เรื่องการดูแลเพ่ือให้เกิดความมั่นคง จึงเป็นเรื่องที่จะต้องด าเนินการให้ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิก าร
อ่ืน ๆ ตามที่ระเบียบก าหนด 5. เกษตรกรทุกครัวเรือนจะต้องได้เข้าเป็นลูกค้า ธกส.เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ า
และน าไปลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งจะไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบจากนายทุนเสียดอกเบี้ยจะแพงกว่ากฎหมายที่ก าหนด 
และ เรื่องที่ 6 สุดท้าย คือ การแก้ปัญหาแหล่งน้ าที่ไม่เพียงพอต่อการท าเกษตรที่ถูกปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลานานจะ
ได้มีการบูรณาการประสานความร่วมมือในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือให้ในพ้ืนที่เกิดแหล่งน้ าเพียงพอต่อพ่ีน้องเกษตรกร มีน้ าใช้
ประกอบการท ากินตลอดทั้งปี ทั้งหมดเป็นภาพรวมในเบื้องต้นที่อยากจะท าให้พ่ีน้องประชาชน หากตนเองได้รับการ
ไว้วางใจ ก็พร้อมที่จะท าหน้าที่ดังกล่าวให้ดีที่สุดภายใต้แนวทาง "นายใหญ่ คือ ประชาชน" นายยุทธนา กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/232799  
  

https://siamrath.co.th/n/232799
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อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 12.02 น. 
"บิ๊กป้อม" ส่ง "ธรรมนัส" คุมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.    
“บิ๊กป้อม”ส่ง "ธรรมนัส" คุม ลต.ผู้ว่าฯ กทม. ย้ า "ส.ส.กทม.-ส.ก.-หัวคะแนน"หนุน"จักรทิพย์"  
 

 
 
 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถึงความเคลื่อนไหวเตรียมพร้อมเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. เรียก 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ส.ส.กทม. ผู้สมัค รส.ก. และผู้สนับสนุน
พรรค ประมาณ 30 คน เข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 
เพ่ือเตรียมความพร้อม และก าหนดแนวทางท างานเพ่ือสนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร. ที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ โดยมอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส จะเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในที่ประชุม ร.อ.ธรรมนัส กล่าวยืนยันว่า พร้อมที่จะสนับสนุนปัจจัยทุกด้าน
อย่างเต็มที่ แต่มีบางประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนเกิดความไม่สบายใจ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่เหมาะกับการท า
การเมืองในพ้ืนที่ต่างจังหวัดมากกว่าในพ้ืนที่กทม. และอาจสุ่มเสี่ยงถูกร้องเรี ยนจนอาจถูกใบเหลืองหรือใบแดงได้ แต่
ไม่ได้ท้วงติงเนื่องจาก พล.อ.ประวิตร เห็นด้วยกับ ร.อ.ธรรมนัส. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/835062   

https://www.dailynews.co.th/politics/835062
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4 เมษายน 2564 
'ประวิตร' ถก ส.ส. กทม. - ส.ก. ดัน 'จักรทิพย'์ ชิงผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
 
“ประวิตร"ไฟเขียว “ธรรมนัส" รับผิดชอบพื้นที่ สนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ทีมงานหว่ันเสี่ยงใบเหลือง-แดงปม
แกนน าลั่นอัดฉีดเต็มที่ 
 ความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐเพ่ือเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
(ส.ก.) ล่าสุด เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา แกนน าพรรคได้นัดประชุมหารือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ส านักงาน “มูลนิธิอนุรักษ์
ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด” ภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1.รอ.) 
การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ และ
สมาชิกสภา กทม. โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็น
ประธานการประชุม และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง ส.ส.กทม. ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. และ
หัวคะแนน ประมาณ 30 คนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในระดับหัวคะแนนรายหนึ่ง เป็นบุคคลระดับรองผู้ว่าฯ กทม.ใน
ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานการประชุมครั้งนี้ 
 แหล่งข่าวจากที่ประชุม เปิดเผยว่า ประเด็นในการประชุม ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการท างานในพ้ืนที่ช่วงหา
เสียง รวมถึงการสนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ที่จะลงสมัครผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ เพ่ือให้ได้รับ
การเลือกตั้ง ส่วนรายละเอียดและการสนับสนุนกิจกรรมหาเสียงต่างๆ ได้มีการมอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส เป็น
ผู้รับผิดชอบ 
 แหล่งข่าวในที่ประชุม เปิดเผยว่า บรรยากาศการประชุมในวันดังกล่าว แกนน าส าคัญของพรรครายหนึ่ง ได้นั่ง
หัวโต๊ะร่วมกับ พล.อ.ประวิตร และได้กล่าวให้แนวทางการท างานภาพรวมทั้งหมด และยืนยันว่าพร้อมที่จะสนับสนุน
ปัจจัยทุกด้านอย่างเต็มที่ ขณะที่่ พล.อ.ประวิตร เพียงรับฟังและแสดงท่าทีเห็นด้วยเท่านั้น 
แหล่งข่าว ระบุด้วยว่า บางประเด็นที่แกนน าพรรคกล่าวถึงรูปแบบกิจกรรม ท าให้ผู้ร่วมประชุมบางส่วนเกิดความไม่
สบายใจ เนื่องจากเห็นว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะกับการท าการเมืองในพ้ืนที่ต่างจังหวัดมากกว่าในพ้ืนที่ กทม.ที่จะถูกจับตา
อย่างหนัก อีกทั้งยังสุ่มเสี่ยงถูกร้องเรียน จนอาจได้ใบเหลืองหรือใบแดง แต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าท้ วงติง เนื่องจาก พล.อ.
ประวิตร ได้แสดงความเห็นด้วยไปแล้ว 
อ้างอิง   : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930757  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/229061  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/563840  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/232852  
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930757
https://www.banmuang.co.th/news/politic/229061
https://www.naewna.com/politic/563840
https://siamrath.co.th/n/232852
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05 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 11:37 น.   
ปัดส่ง 'ธรรมนัส' ช่วย 'บิ๊กแป๊ะ' ชิงผู้ว่าฯ ชมเปาะ 5 ปี ผบ.ตร. ดูแล ปชช. 
 

 
 

 5 เม.ย. 64 - ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวว่าได้มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกน
น าของ พปชร. คุมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และให้ ส.ส. และ ส.ก. สนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย
จินดา อดีต ผบ.ตร. ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ในนามอิสระว่า ไม่มี ตนไม่ได้ พูด ยืนยันว่าพรรคพปชร. ไม่ส่ง
ผู้สมัครในนามพรรคแน่นอน แต่จะสนับสนุนใครเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่สามารถท าได้ 
ผู้สื่อข่าวถามว่า บุคคลที่พรรคสนับสนุนคือ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็ยังไม่รู้  
 เมื่อถามย้ าว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ระบุว่าพล.อ.ประวิตร แนะน าว่าถ้ายังไม่ท าอะไรให้มาลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. 
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่รู้ ต้องไปถามพล.ต.อ.จักรทิพย์ ส่วนตัวถ้าเขาจะลงก็ดี เพราะตั้งใจท างาน เป็น ผบ.ตร.มาตั้ง 
5 ปี ท างานให้กับประชาชนมาตลอด ก็ไม่มีอะไร  
 เมื่อถามว่าการสนับสนุนพล.ตร.อ. จักรทิพย์ ลงสมัครเพ่ือเป็นนอมินีให้กับพรรค พปชร.หรือไม่ พล.อ.ประวิตร 
กล่าวว่า เดี๋ยวดูก่อน. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/98363  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/563992  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6272313 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2658333   
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/835213  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/98363
https://www.naewna.com/politic/563992
https://www.khaosod.co.th/politics/news_6272313
https://www.matichon.co.th/politics/news_2658333
https://www.dailynews.co.th/politics/835213
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อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 16.23 น. 
'บิ๊กแป๊ะ' ยันลงผู้ว่าฯ กทม. นามอิสระ รับ 'บิ๊กป้อม' โทรชวน 
“บิ๊กแป๊ะ” ลั่นลงผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ ไม่กลัวถูกมองเป็นนอมินีพรรคพปชร.รับ “บิ๊กป้อม” ยกหูถาม “ถ้าไม่มี
อะไรท าน่าไปลงผู้ว่าฯ” วาง 4 เสาหลักพัฒนาเมืองกรุง 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการลง
สมัครว่าผู้ว่าฯ กทม. ในครั้งนี้ว่า จริงๆแล้วไม่มีความคิดเรื่องการเมืองอยู่ในสมองและติดเรื่องเป็นสมาชิกวุฒิสภา แต่มี
เวทีเดียวที่จะลงรับเลือกตั้งได้คือสนามกทม. ซึ่งการตัดสินใจมีองค์ประกอบหลายอย่าง ถ้าจะบอกว่าค าตอบคือไม่มีแรง
บันดาลใจ ก็จะถือว่าโกหก ยอมรับว่ามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้โทรศัพท์มาบอกว่า ถ้าไม่มีอะไรท า ก็น่าจะไปลงผู้ว่าฯ กทม. ส่วนเรื่องการจะ
สนับสนุนอย่างเป็นทางการหรือไม่อย่างไร คงต้องถาม พล.อ.ประวิตรเอง แต่การที่ท่านเป็นนักการเมืองจะมาพูดว่าช่วย
ก็จะเกิดความหมิ่นเหม่อีก ซึ่งตนตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรก็ตอบตกลงไป ซึ่งตนก็คิดว่าจะลงในนามอิสระแน่นอน ซึ่งเราร่าง
แผนไว้หมดแล้ว 
 พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่า ส าหรับแนวคิดของตนที่จะท าให้กับคนกทม.นั้นคิดว่าคงคล้ายกับหลายคนทั้งเรื่อง
ปัญหาการจราจร ปัญหาขยะ และปัญหาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเคยมีนายกฯ เป็นทั้งทหาร 
ต ารวจ และพลเรือนประชาชน จะเลือกแบบไหนก็ข้ึนอยู่กับการติดตัดสินใจของคนกทม. เพียงขอให้แยกอาชีพกับตัวตน
ออกจากกัน 
 “ในฐานะที่เป็นอดีตนายต ารวจเก่ารู้ถึงปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ถ้าได้เป็นผู้ว่าฯ กทม.ก็เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวที่จะท าอย่างไรให้พ่ีน้องของเราดีขึ้น ให้บ้านหลังนี้ดี
ขึ้น ฉะนั้นหลักก็คือจะต้องมี 4 เสาหลัก โดยมีผมเป็นเสาเอก คือ 1. เรื่องความจริงใจ 2.ประสบการณ์ความรู้วิสัยทัศน์ที่
จะน ามาใช้ในบ้านหลังนี้ 3.รับฟังปัญหาของทุกคนจากทุกองค์กรและสิ่งที่ส าคัญที่สุด 4.การซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
ในการใช้จ่ายงบประมาณ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าว 

https://thaibestoffer.com/click.php?key=oprtt02wjvi0w5338zst&cost=0.11058&c1=1892786&c2=261665
https://thaibestoffer.com/click.php?key=oprtt02wjvi0w5338zst&cost=0.11058&c1=1892786&c2=261665
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 พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวอีกว่า ตนเพ่ิงลงพ้ืนที่ 2-3 เดือน รู้อยู่แล้วว่ามาช้ากว่าคนอ่ืน และรู้ดีว่ามีข้อเสียเปรียบ
เยอะ บางคนมีฐานทางการเมืองอยู่แล้ว ขนาดที่ตนไม่มีอะไรเลย  เข้ามาตัวคนเดียว ดังนั้นจะต้องท าการบ้านหนัก
พอสมควร แต่โชคดีท่ีเคยอยู่ในพื้นท่ี กทม. รู้ปัญหา นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบจากอาชีพเดิม 
 เมื่อถามว่าการลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ในครั้งนี้มีคนมองว่าเป็นนอมินีของพรรค พปชร. พล.ต.อ.จักรทิพย์  กล่าว
ว่า ขอถามว่าคนที่จะลงเป็นคู่แข่งกับตน จะบอกคน กทม. อย่างไรว่าไม่ใช่นอมินีของพรรคนั้น พรรคนี้ และในอนาคต
อาจจะอยู่พรรคไหนก็ได้ แต่ตอนนี้ขอลงผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระแน่นอน บางคนบอกว่าไม่กลัวที่จะถูกมองว่าเป็นนอ
มินี หรือเพราะรู้จักกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และพล.อ.ประวิตร แต่ตนอยาก
บอกว่าคนที่อยู่พรรคเดียวกันคนละพวกก็เยอะ พวกเดียวกันคนละพรรคก็มี แต่ส าหรับตนมีแต่พรรคพวก. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/835117  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/835117
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วันที่ 4 เมษายน 2564 - 17:34 น. 
 ‘บิ๊กแป๊ะ’ ยันเตรียมร่างแผน ชิงผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระไว้แล้ว 
 

 
 
‘บิ๊กแป๊ะ’ ยันเตรียมร่างแผน ชิงผู้ว่าฯกทม. ในนามอิสระไว้แล้ว รับ ‘บิ๊กป้อม’ โทรชวน ย้ ามีแต่พรรคพวก 
 เมื่ อวันที่  4 เมษายน พล .ต .อ .จั กรทิพย์  ชั ยจินดา อดีตผู้ บัญชาการต ารวจแห่ งชาติ  (ผบ .ต ร . )  
ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการลงรับสมัครเลือกตั้งว่าผู้ว่าฯกทม.ว่า จริงๆแล้วไม่มีความคิดเรื่องการเมืองอยู่ในสมองและ
ติดเรื่องเป็นสมาชิกวุฒิสภา แต่มีเวทีเดียวที่จะลงรับเลือกตั้งได้คือสนามกทม. การตัดสินใจมีองค์ประกอบหลายอย่าง ถ้า
จะบอกว่าค าตอบคือไม่มีแรงบันดาลใจ ก็จะถือว่าโกหก ยอมรับว่ามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้โทรศัพท์มาบอกว่า ถ้าไม่มีอะไรท า ก็น่าจะไปลง
ผู้ว่าฯ กทม. ส่วนเรื่องการจะสนับสนุนอย่างเป็นทางการหรือไม่อย่างไร คงต้องถาม พล.อ.ประวิตรเอง แต่การที่ท่านเป็น
นักการเมืองจะมาพูดว่าช่วยก็จะเกิดความหมิ่นเหม่อีก ซึ่งตนตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรก็ตอบตกลงไป ซึ่งตนก็คิดว่าจะลงในนาม
อิสระแน่นอน ซึ่งเราร่างแผนไว้หมดแล้ว 
 พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่า ส าหรับแนวคิดของตนที่จะท าให้กับคนกทม.นั้นคิดว่าคงคล้ายกับหลายคนทั้งเรื่อง
ปัญหาการจราจร ปัญหาขยะ และปัญหาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเคยมีนายกฯ เป็นทั้งทหาร ต ารวจ 
และพลเรือนประชาชน จะเลือกแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการติดตัดสินใจของคนกทม. เพียงขอให้แยกอาชีพกับตัวตนออก
จากกัน 
 “ในฐานะที่เป็นอดีตนายต ารวจเก่ารู้ถึงปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ถ้าได้เป็นผู้ว่าฯ กทม.ก็เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวที่จะท าอย่างไรให้พี่น้องของเราดีขึ้น ให้บ้านหลังนี้ดีขึ้น 
ฉะนั้นหลักก็คือจะต้องมี 4 เสาหลัก โดยมีผมเป็นเสาเอก คือ 1. เรื่องความจริงใจ 2.ประสบการณ์ความรู้วิสัยทัศน์ที่จะ
น ามาใช้ในบ้านหลังนี้ 3.รับฟังปัญหาของทุกคนจากทุกองค์กรและสิ่งที่ส าคัญที่สุด 4.การซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสใน
การใช้จ่ายงบประมาณ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าว 
 พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวอีกว่า เพ่ิงลงพ้ืนที่ 2-3 เดือน รู้อยู่แล้วว่ามาช้ากว่าคนอ่ืน และรู้ดีว่ามีข้อเสียเปรียบ
เยอะ บางคนมีฐานทางการเมืองอยู่แล้ว ขนาดที่ไม่มีอะไรเลย เข้ามาตัวคนเดียว ดังนั้นจะต้องท าการบ้านหนักพอสมควร 
แต่โชคดีท่ีเคยอยู่ในพื้นท่ี กทม. รู้ปัญหา นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบจากอาชีพเดิม 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%B0.jpg
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 เมื่อถามว่าการลงสมัครผู้ ว่ าฯ กทม. ในครั้ งนี้มีคนมองว่าเป็นนอมินีของพรรค พปชร. พล.ต.อ. 
จักรทิพย์ กล่าวว่า ขอถามว่าคนที่จะลงเป็นคู่แข่งกับตน จะบอกคน กทม. อย่างไรว่าไม่ใช่นอมินีของพรรคนั้น พรรคนี้ 
และในอนาคตตนอาจจะอยู่พรรคไหนก็ได้ แต่ตอนนี้ขอลงผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระแน่นอน บางคนบอกว่าไม่กลัวที่ จะ
ถูกมองว่าเป็นนอมินี หรือเพราะรู้จักกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
และพล.อ.ประวิตร แต่อยากบอกว่าคนที่อยู่พรรคเดียวกันคนละพวกก็เยอะ พวกเดียวกันคนละพรรคก็มี แต่ส าหรับตนมี
แต่พรรคพวก 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2657719  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000032118  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/462950  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/474619  
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4 เมษายน 2564 
 ‘ราเมศ’ เล็งแก้ระบบเลือกตั้งค านวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ต้องชัดเจน 
 

 
 

"ราเมศ" โฆษก ปชป. เผย เล็งแก้ระบบเลือกตั้งค านวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ต้องชัดเจน ชี้แก้รายมาตราประชาชนต้องได้
ประโยชน์ 
 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการยกร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในส่วน
ของพรรคว่า ผลการประชุมในวันนี้มีความชัดเจนว่ามี 6 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่จะแยกเป็นประเด็นรายมาตรา
ไปในแต่ละร่าง พรรคได้มองเห็นสิ่งส าคัญประการแรกคือสิทธิของประชาชนที่ลดน้อยถอยลงจากรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน ต้องคืนสิทธิขั้นพ้ืนฐานในเรื่องสิทธิชุมชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิผู้บริโภค สิทธิในที่ดินท ากิน เป็น
เรื่องท่ีส าคัญที่การแก้ประโยชน์ของประชาชนต้องมาอันดับ 1 
  “เรื่องระบบเลือกตั้ง บัตรสองใบ การค านวณจ านวน ส.ส. ต้องยุติด้วยกติกาที่มีความชัดเจน ไม่ใช่เลือกตั้งเสร็จ
ยังไม่รู้วิธีค านวณคะแนนที่แน่นอน เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สามารถท าได้ง่ายขึ้นคือมาตรา 256 คือหลักการที่พรรค
ได้ประกาศไว้มีความส าคัญ เพราะต่อจากนี้ไปมีอีกหลายมาตราที่ต้องแก้ไขเป็นรายมาตรา หากมีการตัดสัดส่วนเงื่อนไข
คะแนนเสียงของ ส.ว.ออกไป ก็จะท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้น” 
 นายราเมศกล่าวต่อว่า เรื่องการกระจายอ านาจ เรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลในเรื่องทุจริต การตัดอ านาจฝ่าย
การเมืองในการตรวจสอบ ป.ป.ช.ออกไปจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการตรวจสอบถ่วงดุล ให้เป็นหน้าที่ของตุลาการใน
การตรวจสอบถ่วงดุล ป.ป.ช.เรื่องอ านาจ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล ก็จะยกเลิกอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี โดย
ทั้ง 6 ร่างจะมีการน าเสนอต่อที่ประชุม ส.ส.เพ่ือได้ร่วมกันพิจารณาหาข้อยุติ และจะได้น าร่างทั้งหมดไปแสวงหาแนวร่วม
จากพรรคร่วมรัฐบาล เพ่ือจะได้ร่วมกันในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 
  “พรรคไม่ได้มีความกังวลใจใดๆทั้งสิ้น เพราะเวลาจะเป็นค าตอบได้ว่าพรรคใดมีความจริงใจในการน าพา
ประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และยืนยันว่าพรรคไม่มีนโยบายในการแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 แต่อย่างใด” นายราเมศกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930777  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/228971  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930777
https://www.banmuang.co.th/news/politic/228971
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วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
สัมมนาร่าง กม. ประชามติ อดีต กกต. ย าแหลก ประชุม 7 เม.ย. วุ่นแน่ 
 

 
 
สัมมนาร่างกม.ประชามติ อดีตกกต.ย าแหลก ประชุม7เม.ย.วุ่นแน่ เชื่อกลุ่มสว.ขวางซ้ า 
 กมธ.กิจการสภาฯ จัดเสวนาบทบาท สส. และกมธ. ขณะที่อดีต กกต. ชี้ประเด็นวุ่นแก้ พ.ร.บ.ประชามติ 7 
เมษายนนี้ ท า สว.อ านาจเพิ่ม มอง พปชร.ชงแก้ รธน.รายมาตรา หวังตัวเองได้เปรียบก่อนชิงยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 
 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนาเรื่องบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและ
กรรมาธิการกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. โดยมีนายสมชัย ศรี
สุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), นายวีระ สมความคิด ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน และ
เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน , นายบุญส่ง ชเลธร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ร่วมเป็นวิทยากร โดยมี น.ส.ณัฏฐา 
มหัทธนา นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นผู้ด าเนินรายการ 
 น.ส.นภาพร กล่าวว่า นอกจาก ส.ส.ในเขตต่างๆ แล้ว กรรมาธิการเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ โดยที่ประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ในแต่ละกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องเป็น
เรื่องท่ีอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใส่ร้ายใคร 
 ด้านนายวีระ กล่าวว่า บางเรื่องที่เจอตอหรือเจออิทธิพล ก็ต้องอาศัยกรรมาธิการสภาฯ ให้ช่วยด าเนินการ 
เพราะมีอ านาจที่จะติดตามเรื่องต่างๆ ได้ โดยเฉพาะกรรมาธิการ ป.ป.ช. เป็นกรรมาธิการที่ตนเองยื่นเรื่องไปมากที่สุด 
หลายเรื่องก็มีความคืบหน้าจนประสบความส าเร็จ เช่น การครอบครองที่ดินของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี  
พรรคพลังประชารัฐ ที่กรรมาธิการช่วยติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงและสอบถาม จนท าให้
คดีมีความคืบหน้า 
 ขณะที่นายบุญส่ง ขอประชาชนอย่ากลัวการเมือง อย่าเกลียดการเมือง เพราะประชาธิปไตยจะท าให้ก าหนด
อนาคตของตัวเราเองได้ และเลือกรัฐบาลของเราเองได ้
 ด้านนายสมชัย ระบุว่า จะผ่านไปกี่ปี ประเทศก็ยังเดินเป็นวงกลม ไม่พ้นวังวนแบบเดิม พร้อมกันนี้ยังกล่าวถึง
เหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่สะพานวันชาติ และมีกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับผลกระทบ ซึ่งเรื่องนี้ได้น าเข้าสู่กรรมาธิการ และ
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กรรมาธิการได้เรียกเจ้าหน้าที่ต ารวจมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยกรรมาธิการจะเป็นกลไกที่ช่วยประชาชนในการ
สอบถามและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ กรรมาธิการสามารถเรียกข้าราชการมาชี้แจงได้ แต่ไม่สามารถเรียกศาลหรือองค์กร
อิสระได้ ส่วนกรณีนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 
และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ก็ไม่สามารถเรียกประธานศาลฎีกาได้ แต่ให้ใช้ค าว่า เชิญประธานศาลฎีกาได้ 
 นายสมชัย ในฐานะรองประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ยัง
กล่าวถึงการพิจารณาปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ในวาระ 2 ประเด็นให้ประชาชนและ
รัฐสภาเข้าชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีขอออกเสียงประชามติได้ว่า การพิจารณาของรัฐสภา ในวันที่ 7-8 เมษายนนี้ มีประเด็น
ปัญหาที่รัฐสภาจะต้องอภิปรายกัน โดยเฉพาะการให้อ านาจรัฐสภาเสนอให้มีการออกเสียงประชามติได้ ประกาศ
รัฐธรรมนูญ ก าหนดเงื่อนไขการประชุมร่วมรัฐสภาไว้ ให้ประชุมได้เพียง 16 กรณีเท่านั้น ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดให้
รัฐสภาประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาขอจัดท าประชามติ ท าให้กรรมาธิการแก้เงื่อนไขตรงนี้ โดย ส.ส. และ ส.ว. แยกสภา
กันพิจารณาแทน เพ่ือให้แต่ละสภามีมติเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอจัดท าประชามติ ซึ่งจะเป็นปัญหาว่า 
หากสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบ ก็จะไม่สามารถเสนอจัดท าประชามติได้ ส่วนตัวมองว่า ประเด็นนี้ท าให้ ส.ว. มีความเป็น
ใหญ่ หาก ส.ส. อยากท าประชามติในบางเรื่อง แต่ ส.ว.ไม่เห็นด้วย ก็จะไม่สามารถท าได้ 
 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการก าหนดเงื่อนไขเสนอชื่อของประชาชนเพ่ือขอท าประชามติ ที่ก าหนดไว้เทียบเท่ากับ
การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 50,000 รายชื่อขึ้นไป ทางกรรมาธิการบางคนเสนอว่า ควรก าหนดเพียง 10,000 รายชื่อเท่านั้น 
ส่วนที่ก่อนหน้านี้ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และ ส.ว.บางคน มองว่า การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติครั้งนี้ ขัดรัฐธรรมนูญนั้น คงขึ้นอยู่กับรัฐสภาว่าจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือไม่ ซึ่งตามเงื่อนไข
สามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้ หลังผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระ 3 แล้ว แต่หากมีการคว่ าใน
วาระ 3 เกิดขึ้น ก็ไม่จ าเป็นจะต้องยื่นศาล แต่ตอนนี้ไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีสัญญาณโหวตหรือไม่ เพราะตัวร่าง
กฎหมายที่ออกมาไม่ถือว่าดีที่สุด เพราะท้ายที่สุดอ านาจในการจัดท าประชามติ ก็ข้ึนอยู่กับคณะรัฐมนตรี 
 นายสมชัย ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่พรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลก าลังเสนอว่า 
อาจมีบางอย่างแอบแฝง และเชื่อว่าเป็นการแก้ไขให้ตัวเองได้เปรียบก่อนการยุบสภา โดยเฉพาะการแก้ไขระบบเลือกตั้ง
ที่จะกลับไปใช้ระบบบัตร 2 ใบ แบบปี 2540 ที่ท าให้พรรคการเมืองใหญ่ได้เปรียบ เพราะตอนนี้พรรคพลังประชารัฐ ถือ
เป็นพรรคใหญ่แล้ว และประเด็นพรรคใหญ่ฝ่ายค้านก็ไม่ได้รู้สึกเสียเปรียบ และส่งผลให้สภาฯ ในอนาคตจะเหลือเพียง
พรรคใหญ่ได ้
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/563795  
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วันที่ 04 เม.ย. 2564 เวลา 15:18 น. 
โพลชี้คน 83.1% มอง รธน. ฉบับปัจจุบันให้เสรีภาพที่จ าเป็นแล้ว 
 

 
 
ซูเปอร์โพลเผยผลส ารวจประชาชน 83.1%มองรธน.ฉบับปัจจุบันให้เสรีภาพที่จ าเป็นแก่ประชาชนแล้ว ขณะที่ 
93.3% ห่วงแก้ไขรธน.ทั้งฉบับเปิดช่องสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผย ผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง 
แก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนได้ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จ านวน 1,942 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.8 มองว่า คนที่ต้องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพราะต้องการเปิดช่องทุจริต โกง ในบางมาตรา และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 ห่วงนักการเมืองแก้ไข
มาตราให้ดัดแปลงงบประมาณได้ง่าย 
 ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.3 ระบุ ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะเปิดช่องให้ไปสั่นคลอนสถาบัน
หลักของชาติ 
 ในขณะที่ส่วนใหญ่เช่นกันหรือร้อยละ 93.2 เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่แตะหมวดพระมหากษัตริย์
เพราะจะน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายของคนในชาติ 
 ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.1 เห็นด้วยว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้เสรีภาพที่จ าเป็นแก่
ประชาชนแล้ว ในขณะที่ร้อยละ 16.9 ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.9 ระบุ นักการเมืองเป็นตัวถ่วง
ความเจริญของประเทศและประชาชนมากกว่า รัฐธรรมนูญ ในขณะที่ ร้อยละ 19.8 ระบุ รัฐธรรมนูญ เป็นตัวถ่วงความ
เจริญของประเทศและประชาชนมากกว่า และร้อยละ 4.3 ไม่มีความเห็น 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองได้
ประโยชน์ เพ่ือเป้าหมายทางการเมืองและประโยชน์ของแต่ละกลุ่มตระกูลและเครือญาติที่พยายามผูกขาดอ านาจและ
ผลประโยชน์ส่งต่อสืบเนื่องกันมา มากกว่าประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ เช่น แก้ เพ่ือได้เปรียบทางการเมือง แก้
เพ่ือเปิดช่องตักตวงประโยชน์ แก้เพ่ือลดความเสี่ยงผิดกฎหมาย หรือแก้แม้กระทั่งเปลี่ยนสมดุลสู่การสั่นคลอนสถาบัน
หลักของชาติ  
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ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารยังไม่ปรากฏเชิงประจักษ์ให้เห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญมีประโยชน์อย่างไรต่อประชาชนส่วน
ใหญ่ทั้งประเทศ 
 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้เสรีภาพที่จ าเป็น มุ่งคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ และ
มิได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตปกติของประชาชน แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและความเจริญของ
ประชาชนกลับกลายเป็นนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบางคน ที่ปลายทางมักไม่พ้นอ านาจและ
ผลประโยชน์ โดยพยายามลากปัญหาทุกเรื่องให้ผูกไว้กับการแก้รัฐธรรมนูญ หากลงลึกจริง "ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น" คือ 
ปัญหาใหญ่และเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งของคนในชาติ ที่จ าเป็นต้องหาทางออกร่วมกัน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/649626  
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04 เมษายน 2021 - 15:30 
ซูเปอร์โพล ห่วงแก้ รธน. เปิดช่องโกง 
 

 
 
ซูเปอร์โพล ห่วงแก้รธน.เปิดช่องโกง หนุนฉบับปี60 มองนักการเมืองตัวถ่วง 
 ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลส ารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จ านวน 1,942 ตัวอย่างเรื่อง แก้
รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนได้ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม–3 เมษายน 2564 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.8 มองว่า คนที่
ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะต้องการเปิดช่องทุจริต โกง ในบางมาตราและส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 ห่วง
นักการเมืองแก้ไขมาตราให้ดัดแปลงงบประมาณได้ง่าย 
 ที่น่าเป็นห่วงคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.3 ระบุ ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะเปิดช่องให้ไปสั่นคลอนสถาบัน
หลักของชาติ ในขณะที่ส่วนใหญ่เช่นกันหรือร้อยละ 93.2 เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ ไม่แตะหมวด
พระมหากษัตริย์ เพราะจะน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายของคนในชาติ 
 ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.1 เห็นด้วยว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้เสรีภาพที่จ าเป็นแก่
ประชาชนแล้วในขณะที่ ร้อยละ 16.9 ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.9 ระบุ นักการเมืองเป็นตัวถ่วง
ความเจริญของประเทศและประชาชนมากกว่า รัฐธรรมนูญ ในขณะที่ ร้อยละ 19.8 ระบุ รัฐธรรมนูญ เป็นตัวถ่วงความ
เจริญของประเทศและประชาชนมากกว่า และร้อยละ 4.3 ไม่มีความเห็น 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_75663/  
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วันที่ 5 เมษายน 2564 - 08:49 น. 
ปชป. นัด ‘ภท. - ชทพ.’ ถกเช็คร่างแก้ รธน. ด้าน เพื่อไทย ประชุม ส.ส. 6 เม.ย.นี้ จ่อรื้อ 4 ประเด็น 
 

 
ปชป.นัด ‘ภท.-ชทพ.’ ถกเช็คร่างแก้รธน. ด้าน เพื่อไทย ประชุมส.ส. 6 เม.ย.นี้ จ่อรื้อ 4 ประเด็น 
 วันที่ 5 เมษายน พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นัดหารือ
กันถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือดูรายละเอียดของร่างแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราในแต่ละฉบับ ก่อนจะสรุปเพ่ือน าไป
หารือในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ต่อไป 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะ
รองประธาน วิปรัฐบาล กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ทั้ง 3 พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลคือ พรรค
ประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนามีการพูดคุยกัน และได้ประเด็นส าคัญ 6 ประเด็น คือ มาตรา 
256 มาตรา 272 เรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิชุมชน การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและธรรมาภิบาล การกระจายอ านาจ และ
ระบบการเลือกตั้ง จึงมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปร่างละเอียด และจะหารือกันอีกครั้งวันที่ 5 เมษายน เพ่ือดู
รายละเอียดของร่างแต่ละฉบับว่าจะต้องเติมเต็มอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นจะน าความเห็นนี้เข้าสู่การประชุมของวิป
รัฐบาลต่อไป ดังนั้นจ าเป็นต้องมาพูดคุยกันในรายละเอียดเพราะมีหลายประเด็น 
 ขณะที่ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวว่าพรรคภท.ก าลังยก
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน แต่เสียงของพรรคภท.ไม่พอจึงต้องร่วมกับพรรคอ่ืนเพ่ือร่วมเสนอ ฉะนั้นในส่วนของ
ร่างพรรคปชป.ถ้าประเด็นไม่ขัดแย้งกับแนวทางของพรรคภท.มากนัก สามารถที่จะร่วมลงชื่อเสนอด้วยได้ แต่ต้องรอดู
เนื้อหารายละเอียดก่อน 
 ขณะที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า กรณีแกนน าพรรคเ พ่ือไทย 
(พท.) ระบุว่า พรรคพปชร.เสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 5 ประเด็น 13 มาตรา ไม่จริงใจนั้น เชื่อว่าเมื่อประชาชนทั้ง
ประเทศได้เห็นพรรคพปชร. ยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาในวันที่ 7 เมษายน จะท าให้เชื่อมั่นในความ
จริงใจและจริงจังของพรรคพปชร.ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้เป็นประโยชน์จริงๆ กับประชาชน เพ่ิมสิทธิเสรีภาพและ
แก้ไขปัญหาให้ส.ส. สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ได้ พรรคพปชร.จะเป็นผู้น าในการแก้ไขระบบเลือกตั้ง
ให้ใช้บัตร 2 ใบ ตามที่ประชาชนจ านวนมากต้องการ 
  
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D.jpg
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ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย(พท.) กล่าวว่า เบื้องต้น
พรรคพท.มี 4 ประเด็นที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ การปรับเปลี่ยนหน้าที่และอ านาจของส.ว. การเปลี่ยนระบบ
เลือกตั้ง บทบาทหน้าที่ขององค์กรอิสระ และเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ จะประชุมส.ส.ของพรรควันที่ 6 เมษายนเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นหาบทสรุปแนวทางของพรรคก่อน จากนั้นจะน าไปหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันที่ 7 เมษายน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2658161  
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05/04/2564 10:11 
“วราวุธ” ชี้ หาก แก้ รธน. ให้ราบรื่น ไม่ควรตัดอ านาจ ส.ว. เลือกนายกฯ 
 

 
 
ท าเนียบรัฐบาล 5 เม.ย.- “วราวุธ“ ชี้ หากต้องการแก้รัฐธรรมนูญราบรื่น ไม่ควรตัดอ านาจ ส.ว.เลือกนายก เชื่อ 
พรรคร่วมมีทั้งจุดต่างและร่วม 
 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวถึงการหารือกับ 3 พรรคร่วมรัฐบาลในประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ใน
วันนี้ (5 เม.ย.) แต่ละพรรคจะน าประเด็นมาพูดคุยหารือกัน ก่อนน าไปพิจารณาในแต่ละประเด็น เชื่อว่าในแต่ละพรรค
จะมีแนวทางความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป 
 เมื่อถามว่า พรรคชาติไทยพัฒนามีความเห็นที่คล้ายกับพรรคพลังประชารัฐบ้างหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า มี
ทั้งส่วนที่คล้ายและส่วนต่าง เนื่องด้วยเป็นพรรคขนาดเล็ก จึงอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันไป ส่วนประเด็นที่ยังให้
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เลือกนายกรัฐมนตรีได้ตามข้อเสนอของพรรคพลังประชารัฐนั้น เห็นด้วยหรือไม่นั้น นายวราวุธ 
กล่าวว่า ขอพูดคุยกันภายในพรรคก่อนว่า แต่ละคนมีแนวความคิดเห็นนี้อย่างไร 
 นายวราวุธ ระบุว่า จากที่เคยหารือกันมองว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องใช้เสียงของส.ว.ด้วย ดังนั้นหากตัด
อ านาจส.ว.แล้ว ก็ต้องค านึงถึงเป้าหมายของการแก้รัฐธรรมนูญว่า ต้องการให้เกิดการสัมฤทธิ์ผล จึงต้องมานั่งหารือกัน 
ส่วนหากให้มีการแก้รายมาตราจะเสนอทันการเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่ นายวราวุธ ระบุว่า คงต้องให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติพิจารณา.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-668884  
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เทพไท หนุน 3 พรรคร่วมรัฐบาล ตัด ม.272 
 

 
 

กทม. 5 เม.ย.- เทพไท หนุน 3 พรรคร่วมรัฐบาล ตัด ม.272 เลิกหวังจากพรรคแกนน า เปรียบ งาช้างไม่งอกจาก
ปากสุนัข 
 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การประชุมร่วมของ 3 พรรค
การเมืองร่วมรัฐบาล คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา ในวันนี้ (5 เม.ย.)ว่า ตนเห็นด้วยกับ
แนวทางของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล ที่ต้องการจะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพ่ือตัดอ านาจสมาชิก
วุฒิสภา ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหลักประชาธิปไตยที่บิดเบี้ยว จากหลักประชาธิปไตยสากล เพราะ
สมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. กลับมีสิทธิ์โหวตเลือก
นายกรัฐมนตรีเหมือนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง การคงอยู่ของมาตรา 272 
ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการสืบทอดอ านาจของ คสช. ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นความอัปยศมากที่สุด ของการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย ถ้าหากพรรคการเมืองใด ยังมีจุดยืนให้คงมาตรา 272 ไว้ ก็แสดงว่า พรรคการเมืองนั้น ยังต้องการ
ให้คงไว้ซึ่งการสืบทอดอ านาจ และรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยต่อไป 
 “ผมขอสนับสนุนให้พรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรค เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตัดอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา ตาม
มาตรา 272 ออกไป แม้ว่ามีพรรคการเมืองบางพรรค จะคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม ก็ไม่ควรคาดหวังจากพรรค
การเมืองพรรคนั้นเหมือนค าพังเพยที่กล่าวว่า “งาช้างไม่งอกจากปากสุนัข”ฉันใดก็ฉันนั้น” นายเทพไท กล่าว.-ส านักข่าว
ไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-668896  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/563987  
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5 เมษายน 2564 10:58 น.  
"วิษณุ" แจงนโยบายเร่งด่วน รบ. ไม่บังคับแก้รัฐธรรมนูญชี้ไม่ต้องตอบ "ม็อบจตุพร" เหตุประเทศมีหลายโจทย์ 
 

 
 

“วิษณุ” ชี้นโยบายเร่งด่วนข้อ 12 ของรบ. ไม่บังคับแก้ รธน. บอกไม่จ าเป็นต้องตอบโจทย์ม็อบเพราะประเทศมี
หลายโจทย์ ยอมรับฟังเสียง “จตุพร” ยกค าปราชญ์ “สุ จิ ปุ ลิ” 
 วันที่ 5 เม.ย.64 เมื่อเวลา10.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์กรณีมีเสียง
เรียกร้องให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือแสดงความจริงใจเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล ว่า ตนไม่ทราบ แต่ขณะนี้ทราบเพียงว่ามีความเคลื่อนไหวที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอร่าง
แก้ไข โดยไม่ได้เสนอในนามพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมอีกสองสามพรรคจะไปเสนอกันเองอีกโดยไม่เสนอด้วยกัน 
เพราะแต่ละพรรคมองการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันคนละมุม ส่วนรัฐบาลยังไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้ 
 เมื่อถามว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลควรต้องเสนอในนามรัฐบาลหรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า ถ้าได้จะเป็นการดี เพียงแต่ว่าประเด็นอะไรเท่านั้นเอง เพราะในนโบบายที่แถลงต่อรัฐสภาไม่ได้ระบุว่าแก้เรื่อง
อะไร ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลเคยคุยกันเมื่อร่างนโยบายใหม่ๆ แต่หลังจากนั้นไม่ได้พูดอะไรกันอีก หรือพูดกันตนก็ไม่ทราบ 
เพราะตนไม่ได้ไปหารือกับเขาด้วย 
 เมื่อถามว่า ถ้าเป็นเช่นนี้ไม่ถือว่ารัฐบาลผิดค าพูดที่ให้ไว้กับรัฐสภาใช่หรือไม่ นายวิษณุ ตอบว่า “คุณลองไปดูว่า
นโยบายเร่งด่วนข้อ 12 เขียนว่าอย่างไร เพราะเป็นการเขียนที่พินิจพิจารณากันแล้วว่า จะไม่ท าผิดอันนั้น” 
 เมื่อถามว่า ได้ประเมินกระแสสังคมหรือไม่ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพปชร. ไม่ตอบโจทย์ของผู้ชุมนุม 
นายวิษณุ กล่าวว่า “ก็อาจไม่ได้ตอบโจทย์ม็อบ แต่ขอถามว่าท าไมต้องไปตอบโจทย์ม็อบ เพราะโจทย์อ่ืนๆ ของประเทศ
มีเยอะและจะต้องพิจารณา ผมถึงบอกว่า ถ้ามองกันคนละมุมมันก็ไปคนละมาตราคนละทิศ แต่ใครจะคิดอย่างไรก็เสนอ
กันไปก็แล้วกัน” 
 เมื่อถามว่า เป็นเช่นนี้แล้วรัฐบาลจะหาจุดร่วมประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไร นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องไปถาม
คนอ่ืน เมื่อถามว่า กรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพปชร. ระบุจะไม่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
นอกเหนือจากท่ีพรรคพปชร. เสนอ 5 ประเด็น 13 มาตรา นายวิษณุ ตอบว่า ตนไม่รู้ว่านายไพบูลย์พูดเช่นนั้นจริงหรือไม่ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210405/5af2a92754b8baabf31f3be52782c6cda0033e136e44ffbfad8f890a547cd6f3.jpg?itok=MSZJosyb
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ที่พูดก็คงหมายถึงเขาคนเดียว ถ้านายไพบูลย์แถลงก็เป็นกลุ่มของนายไพบูลย์ ไม่ใช่ร่างของรัฐบาล ถ้าเป็นร่างของรัฐบาล
ก็ต้องโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็นคนแถลง 
 เมื่อถามกรณี นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ออกมา
ชุมนุมในนาม “สามัคคีประชาชน เพ่ือประเทศไทย” เพ่ือต้องการให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ได้
มองไม่ทราบ 
 เมื่อถามว่า ผู้ชุมนุมมองว่ารัฐบาลนิ่งเฉยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจนท าให้ความขัดแย้งลุกลามมาถึงปัจจุบัน 
นายวิษณุ กล่าวว่า “รับทราบ ไม่รู้ แต่ตอบไม่ถูก จะแย่ลงหรือไม่อยู่ที่การประเมิน อย่างน้อยผมก็ฟังคนหนึ่ง เมื่อฟังแล้ว
ก็ต้องคิด ถาม เขียน หรือ สุ จิ ปุ ลิ ส่วนจะน าไปพูดคุยในครม. ต่อหรือไม่นั้น ผมยังไม่ได้คิด เพราะมาถามกะทันหันจึง
ยังไม่ได้คิด นึกไม่ออก” 
 เมื่อถามว่า นายจตุพร ออกมาขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหมด้วย นายวิษณุ กล่าว
ว่า ก็ยังไม่ทันได้คิด แต่สิ่งที่เขาเรียกร้องมารัฐบาลต้องฟังอยู่แล้ว อย่างน้อยผ่านหูผ่านตามาก็ต้องรู้ว่าเขาคิดอย่างไรแล้ว
คนที่เก่ียวข้องก็ต้องไปประเมินตนก็อาจตอบไม่ถูกในเรื่องนี้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับนโยบายเร่งด่วนข้อ 12 ของรัฐบาลมีเนื้อหาว่า สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟัง
ความเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง   : https://siamrath.co.th/n/233021  
ข่าวที่เกีย่วข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/98359   
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/649677  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930851  
  

https://siamrath.co.th/n/233021
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วันที่ 5 เมษายน 2564 - 12:45 น. 
 ‘สมชัย’สะกิด พปชร. อย่าฝันหวาน  
แก้ระบบเลือกตั้งให้พรรคใหญ่ได้เปรียบ ระวังทีใครทีมัน 

 
 
‘สมชัย’ สะกิด พปชร. อย่าฝันหวาน แก้ระบบเลือกตั้งให้พรรคใหญ่ได้เปรียบ ระวังทีใครทีมัน 
 เมื่อวันที่ 5 เมษายน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็น ข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา โดย 
ระบุว่า 
เชื่อว่า ข้อเสนอบัตรเลือกตั้งสองใบของ พปชร. จะถูกคว่ าในวาระสาม 
เมื่อไพบูลย์ นิติตะวัน แห่ง พปชร.ชิงเปิดเกมแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยมีจุดเน้นส าคัญอยู่ที่ แก้บัตรเลือกตั้งจากใบ
เดียวเป็นสองใบ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน ส.ส.เขต ต่อ บัญชีรายชื่อ เป็น 400 :100 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัคร
อย่างน้อย 100 เขต และต้องมีคะแนนขั้นต่ าไม่ต่ ากว่าร้อยละหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งประเทศ จึงจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
ทั้งหมดเป็นความฝันหวานของ พปชร. ที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือความได้เปรียบของพรรคใหญ่ซึ่งในวันนี้ พปชร. มาถึงจุด
นั้นแล้ว 
 ภายใต้การออกแบบใหม่นี้ หากดูจากคะแนนเสียงของพรรคที่มีในปัจจุบัน จะเหลือพรรคการเมืองเพียง 11 
พรรคที่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคปัดเศษทั้งหลายจะสูญพันธ์ หรือแม้พรรคที่มีชื่อเสียงเดิม เช่น ชาติพัฒนา พลังท้องถิ่น
ไทย รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ก็จะไม่มีโอกาสได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 ข้อเสนอทั้งหมดจึงมิได้มองประโยชน์ต่อการเมืองไทยที่ยั่งยืน แต่เป็นข้อเสนอชั่วคราวบนพ้ืนฐานสถานการณ์
การเมืองที่เปลี่ยนไปเท่านั้น 
 ด้วยเสียงของพรรค พปชร.และ การสนับสนุนอย่างเป็นเอกภาพของ ส.ว. การรับหลักการในวาระที่หนึ่งนั้นคง
ไม่ยาก ซึ่งหากรับหลักการแล้ว ในวาระที่สองขั้นการแปรญัตติ ด้วยสัดส่วน กมธ. ที่ฝ่ายตนเองมีมากกว่า ก็ไม่น่ามีปัญหา 
 จนเมื่อเข้าการลงมติในวาระที่สาม ด้วยเงื่อนไขที่เขียนให้ยุ่งยากเองในมาตรา 256(6) ว่านอกจากจะต้องได้เสียง
เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา และมี ส.ว.ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามหรื อราว 84 คนแล้ว ยังต้องมี จ านวน 
ส.ส.จากพรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาลที่ไม่ได้ด ารงด าแหน่งรัฐมนตรี หรือ ประธาน รองประธานรัฐสภา ร่วมเห็นชอบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ ค านวณเป็นตัวเลขประมาณ 50 คน 
ถึงเวลานั้น อย่าหวังว่าจะได้คะแนนจากพรรคปัดเศษ และ พรรคฝ่ายค้าน 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ฤทธิ์เดชมาก รู้ไว้ด้วย ทีใครทีมัน 
เมื่อไม่แก้ทั้งฉบับ ก็ตายไปด้วยกัน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2658585  
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วันที่ 5 เมษายน 2564 - 12:29 น. 
วิรัช ชี้ กม. ประชามติ ขึ้นกับเสียงส่วนใหญ่  
ยัน พปชร. เดินหน้าแก้ รธน. รายมาตรา 7 เม.ย. นี้ 
 

 
“วิรัช” ชี้กม.ประชามติผ่านหรือตกขึ้นอยู่ที่เสียงส่วนใหญ่ แจงจะมีการประชุม 7-8 เม.ย.นี้หรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ “ชวน” 
ยัน พปชร.เดินหน้าแก้รธน.รายมาตรา 7 เม.ย. นี้ 
 เมื่อเวลา 11.25 น. วันที่ 5 เมษายน ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการประชุมวิปรัฐบาล ว่า เป็น
การเตรียมการส าหรับการประชุมสมัยวิสามัญในวันที่ 7-8 เมษายน ซึ่งสิ่งที่หลายคนมีความกังวลมากคือร่าง
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ประชามติ ทราบมาว่าขณะนี้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้วและส่งมาให้วิปรัฐบาล
ดูในรายละเอียดว่ามาตรา 9,10,14 ซึ่งเขียนล้อกันมา เพราะยึดหลักกันมาเมื่อผ่านสภาวาระ 2 แล้วจะทบทวนหรือไม่ 
ซึ่งที่คุยกันแล้วสรุปว่าจะไม่ทบทวน แต่จะทบทวนถ้อยค าของมาตราที่ถัดออกมา เพ่ือเป็นการล้อมาตรา 9 
 เมื่อถามว่ามีความกังวลเกี่ยวกับพ.ร.บ.ประชามติ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบเสียงกึ่งหนึ่งของรับสภา อาจจะไป
ตกที่ส.ว. นายวิรัช กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับกมธ.และเสียงส่วนใหญ่ในการประชุมวันที่ 7-8 เมษายน การจะประชุมหรืองด
ประชุมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไร อยู่ที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เนื่องจากได้มีการออกระเบียบวาระมาแล้ว 
 ส่วนค าถามว่า ส.ว.ที่รู้ตัวว่าเสี่ยงติดโควิด จะมาประชุมหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า ต้องรอฟัง แต่หากประชุมกัน
จริงๆ ทุกคนก็รู้หน้าที่ว่าใครที่มีความเสี่ยงก็ต้องกักตัว 14 วันตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นเรื่องที่ดี ตนไม่
ทราบว่า ส.ว.กี่คน กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่รู้ว่ารู้จริงหรือไม่ เพราะตอนี้ยังสับสนกันอยู่ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับนายชวน 
 นายวิรัช กล่วถึงการยื่นแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐในวันที่ 7 เมษายน ว่า 
จะยังคงยื่นอยู่ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐได้ท าพร้อมรอไว้ตั้งแต่วันที่มีการโหวตไม่ผ่านในวาระ 3 ซึ่งจากค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 15 มีนาคม และได้ระบุรายละเอียดไว้ชัดเจนว่าถึงแม้จะแก้ไขได้แต่ต้องท าประชามติถึง 2 ครั้ง การ
ท าประชามติครั้งหนึ่งใช้งบประมาณถึง 4 พันล้านบาทโดยที่บางครั้งเรายังไม่รู้ทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นไป
ในทิศทางใด ฉะนั้นสิ่งที่เราท าได้รวดเร็วที่สุดคือการแก้รายมาตรา เพราะไม่ต้องท าประชามติ 
 เมื่อถามว่า การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายมาตรา ในญัตติเดียวของพรรคพลังประชารัฐ อาจเสี่ยงที่จะถูกตีตก
ร่างทั้งฉบับ นายวิรัช กล่าวว่า ไม่เป็นไร ก็ไปพิจารณาในวาระ 2 อะไรที่ไม่เห็นด้วยค่อยไปตัดออกช่วงนั้นก็ได้ ไม่ได้
หมายความว่าเสนอเข้ามาแล้วเวลาตัดออกต้องออกท้ังหมด เช่นมีการเสนอเข้าไป 5 มาตรา อาจจะผ่าน 3 มาตราซึ่งเป็น
เรื่องท่ีกมธ.จะพิจารณา 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) และพรรคฝ่ายค้านบางพรรคจะเสนอแก้มาตรา 256 อีกครั้งซึ่ง
จะต้องมีการท าประชามติ นายวิรัช กล่าวว่า อยู่ที่รัฐสภาจะพิจารณารับร่างผ่านวาระท่ี 1 หรือไม่ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐ
จะหนุนญัตตินี้หรือไม่ ต้องรอดูวันนั้น 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2658575  
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5 เมษายน 2564 
'จุรินทร์' ย้ าแก้ รธน. รายมาตรา ลั่นโหวตนายกฯ มาจาก ส.ส. เท่านั้น 
 

 
 
"จุรินทร์" สั่ง "ประชาธิปัตย์" เร่งหารือวิป 3 ฝ่ายแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา ลั่นโหวตนายกฯ มาจาก ส.ส.เท่านั้น 
 วันที่ 5 เม.ย. ที่ศาลอาญา รัชดา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ และหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าแก้ไขรายมาตรา และได้ยก
ร่างเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด 6 ร่างเพ่ือไม่ให้ประเด็นใดประเด็นหนึ่งกระทบหากมีประเด็นไหนต้องตกไป ก่อนจะน าไปหารือ
ในที่ประชุม ส.ส.ของพรรคและมอบหมายให้นายชินวรณ์ บุญญเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะวิปของพรรคไป
หารือกับพรรคภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนา ว่ามีความเห็นอย่างไร เพ่ือน าไปคุยกับวิปรัฐบาลอีกขั้นตอนหนึ่งเพ่ือ
แสวงหาจุดร่วมกัน 
 นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า จากนั้นต้องไปคุยกับฝ่ายค้าน และวิป ส.ว. หรือเรียกว่าวิป 3 ฝ่าย เพราะการแก้ไข
รัฐธรรมนูญต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วม ก็ต้องมีเสียงฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และจ านวนนั้นต้อง
มี ส.ว. 1 ใน 3 รวมอยู่ด้วย โดยในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีหัวใจส าคัญในการขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชน  สิทธิ
ชุมชน การกระจายอ านาจ การเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบคอรัปชัน ที่ส าคัญการแก้ไขมาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไข
รฐัธรรมนูญ ซึ่งก าหนดการแก้ไขรัฐธรรมนูญยุ่งยากมาก หรือแทบจะแก้ไขไม่ได้เลย 
 นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ส าหรับประเด็นมาตรา 256 พรรคประขาธิปัตย์เห็นว่าควรใช้เสียง 3 ใน 5 โดยไม่
จ าเป็นต้องมีเสียงฝ่ายค้านจ านวนเท่าไหร่ หรือเสียง ส.ว.จ านวนเท่าไหร่ หรือไม่จ าเป็นต้องท าประชามติ เพ่ือให้สามารถ
แก้รัฐธรรมนูญได้แล้ว ส่วนประเด็นเรื่องอ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาฯให้มาจาก ส.ส.เท่านั้น เพ่ือให้ตรงกับ
เจตนารมณ์ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930861  
 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930861
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อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 22.05 น. 
ศึก พปชร. รอบใหม่ 'กลุ่ม 4 ว.' วัดก าลัง 'กลุ่ม 4 ช.' เดิมพันเก้าอี้ 'เลขาฯพรรค'  
ศึกในพรรคพลังประชารัฐครั้งใหม่ หลัง 'กลุ่ม4ว.' ขอวัดก าลังกับ 'กลุ่ม4ช.' เดิมพันเก้าอี้ 'เลขาฯพรรค'  
 

 
 
 รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า ในเร็วๆนี้จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรค พปชร. 
(กก.บห.) เพ่ือก าหนดวาระประชุมเลือก กก.บห.ชุดใหม่แทนที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และนายพุทธิพงษ์ ปุณณ
กันต์ อดีต กก.บห.พปชร. นอกจากนี้ยังจะมีการก าหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกเลขาธิการ พปชร.คนใหม่
แทนที ่นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการพปชร. 
 โดยความคืบหน้าขณะนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์ที่จะมาด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการ พปชร. จากที่ก่อนหน้านี้พยายามสนับสนุนให้นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ขึ้นด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการ พปชร. แต่ในช่วงโค้งสุดท้าย ร.อ.ธรรมนัส เปลี่ยนใจโดยขอนั่งเก้าอ้ีเลขาธิการ พปชร.เอง เพราะต้องการ
ท างานใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้า พปชร.ยิ่งขึ้น โดยหวังว่า “กลุ่ม 4 ช.” ซึ่ง
ประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส นายสันติ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.
คมนาคม รวมทั้ง นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล บิดาของนายอธิรัฐ จะเข้ามากุมอ านาจในพรรคอย่าง
เบ็ดเสร็จ และหวังผลไปถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งต่อไปที่ทั้ง 4 รมช.หวังจะข้ึนเป็นรัฐมนตรีว่าการท้ังหมด 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส จะมี ส.ส.อยู่ในความดูแลจ านวนมาก และมีผลงานน าพรรคชนะ
เลือกตั้งซ่อมในหลายสนาม แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับจาก ส.ส.กลุ่มอ่ืนๆ เนื่องจากภาพลักษณ์ในอดีตและสไตล์การท างานที่
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มสามมิตร ซึ่งทั้ง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.
ยุติธรรม รวมถึงนายอนุชา ที่มองว่า ตัวเองมีประสบการณ์ทางการเมือง และเป็นที่ยอมรับของ ส.ส. ทั้งภายในพรรคและ
นอก พปชร.มากกว่า  
 รายงานข่าวจาก พปชร. แจ้งอีกว่า ล่าสุดกลุ่มสามมิตร ได้เปิดรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เข้ามาเป็น
พันธมิตร เนื่องจากนายสุชาติเองก็มีความไม่ลงรอยกับ “กลุ่ม 4 ช.”หลายกรณี โดยนายสุริยะ นายสมศักดิ์ นาย
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อนุชา และนายสุชาติ จะรวมตัวกันตั้ง “กลุ่ม 4 ว.” โดยตั้งใจใช้สถานะที่ทั้ง 4 คนเป็นรัฐมนตรีว่าการ แสดงให้เห็นถึง
ความเหนือกว่า “กลุ่ม 4 ช.” ที่เป็นเพียงรัฐมนตรีช่วยว่าการเท่านั้น  
 โดย “กลุ่ม 4 ว.” จะพยายามผลักดันให้นายอนุชา ยังคงเป็นเลขาธิการ พปชร. เช่นเดิมหรือหากมีความจ าเป็น
ก็จะสนับสนุน นายสมศักดิ์ ให้นั่งเก้าอ้ีเลขาธิการ พปชร.แทน เพ่ือป้องกัน “กลุ่ม 4 ช.” รวบอ านาจในพรรคอย่าง
เบ็ดเสร็จ และรู้ว่าหากปล่อยให้เป็นไปตามแผนของ “กลุ่ม 4 ช.” การปรับ ครม.ครั้งหน้าก็อาจจะได้รับผลกระทบ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/835146  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/563924  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/232970  
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/835146
https://www.naewna.com/politic/563924
https://siamrath.co.th/n/232970
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วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564, 11.30 น. 
 ‘หัวหน้าป้อม’ ปัด 2 กลุ่มวัดพลัง แย้มแล้วแต่สมาชิกเปลี่ยนเลขาฯพรรค 
 

 
 
 เ มื่ อ เ ว ล า  09.50 น . วั นที่  5 เ มษายน  2564 ที่ ท า เ นี ย บ รั ฐ บ าล  พล . อ . ป ร ะวิ ต ร  ว งษ์ สุ ว ร ร ณ  
รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ให้สัมภาษณ์ตอบค าถามผู้สื่อข่าวกรณีกระแสข่าวปัญหา
ภายในของพรรค พปชร. ที่มีการแบ่งกลุ่ม 4 ว และกลุ่ม 4 ช เพ่ือชิงเก้าอ้ีเลขาธิการพรรค ว่า ไม่มีๆส่วนจะมีการประชุม
กรรมการบริหารพรรคเม่ือไร เดี๋ยวบอกก็รู้เอง 
 เมื่อถามว่าจะเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรค ตามที่เป็นข่าวหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ยังไม่รู้แล้วแต่สมาชิก
พรรค 
 
อ้างอิง   : https://www.naewna.com/politic/563995  
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วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 
ศึกชิงเก้าอ้ี “นายกเล็ก” “ช้างล้ม” “ยักษ์ล้ม”  
 

 
 

ศึกเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล” เพิ่งดวลเดือดเสร็จลงไปหมาดๆ เม่ือวันที่ 28 มีนาคม ต่อ
คิวประชาธิปไตยทางตรงจากประชาชนพลเมือง จาก “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด” และ “สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ที่กรุยทางน าร่องไปก่อนเมื่อเดือนธันวาคม  
 การเลือกตั้งระดับเทศบาลจ านวน 2,472 แห่งทั่วประเทศ ผลดังที่ทราบ พลิกล็อกวินาศสันตะโร เซียนอยู่รูหมู
อยู่ตึก แชมป์เก่าผูกขาดมาหลายยุคหลายสมัย ร่วงกราวรูด ตกเก้าอ้ีกันระนาว  การเมืองเป็นสิ่งเปราะบาง ไม่มีใคร
ประสบชัยชนะทุกครั้งและตลอดไป ไม่ว่าใคร “อย่าทะนงตน ” …น้ าพายเรือได้ก็คว่ าเรือได้เช่นเดียวกัน ศึกชิงเก้าอ้ี 
“นายกเล็ก” หลายสนาม “ช้างล้ม” ที่เสียงดังกึกก้องกัมปนาทมากสุด ท่านต่อมึนตึ้บไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นกันตามๆ คือ
สนามเพชรบุรี เมื่อ “พลยุทธ อังกินันทน์” ตระกูลที่ผูกขาดการเมือง โดยเฉพาะนายกเทศมนตรี เหมือนสมบัติผลัดกัน
ชมของ “อังกินันทน์” ผูกขาดกันแค่ญาติวงศ์พงศา ตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นตา ผ่านรุ่นพ่อ สู่รุ่นลูก รุ่นหลานนานถึง 
50 ปี คาบนี้เสียรังวัด ยกเก้าอ้ีให้กับ “กิตติพงษ์ เทพพานิช” หัวหน้ากลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร แบบคาดไม่ถึง อีกหลายเขต
เลือกตั้งมีการเปลี่ยนสบู่โกนหนวด งอกงามข้ึนมาใหม่แบบคาดไม่ถึง อาทิ “นายกหาดใหญ่” ก็ด้วย “ไพร พัฒโน” อดีต
นายกหาดใหญ่ พ่ายยับให้กับ “พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี” หัวหน้าทีมพ่ีหลวงคร อดีตผู้บัญชาการต ารวจท่องเที่ยว เขารูป
ช้าง จ.สงขลา “ประสงค์ บริรักษ์” ที่ครองเก้าอ้ีมา 17 ปี เสียแชมป์ให้กับ “จักรธร สิริแสง” หรือเทศบาลนครสงขลา  
“ศรัญ บิลพัฒน์” โค่น “สมศักดิ์ ตันติเศรณี” นายกเก่าลงได ้
 ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี “ประเสริฐ บุญประสพ” ล้มแชมป์เก่า “ธีระกิจ หวังมุทิตา” อดีตนายก 7 ปี 
ขณะที่ “นครศรีธรรมราช” ตระกูล “เกตุชาติ” ที่ครองแชมป์ “นายกเล็ก” มายาวนาน 9 ปีตั้งแต่ยุค “สมนึก เกตุชาติ” 
งวดนี้ลูกชาย “กณพ เกตุชาติ” กลับมาทวงความยิ่งใหญ่กลับคืนได้อีกค ารบ 
 ข้ามฟากมาที่ภาคกลาง สนุกไม่ใช่เล่น หลายจังหวัด “ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง” ลูกชาย “พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูป
กระจ่าง” หรือ “บิ๊กแจ๊ส” ที่เพ่ิงหักด่านโค่น “ชาญ พวงเพ็ชร” ยึดหัวหาดนายก อบจ.ปทุมธานีมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2563 แซงทางโค้งเบียดเข้าป้ายชนะ “เดชา กลิ่นกุสุม” นายกนครรังสิต 3 สมัยไปแบบเฉียดฉิว 5 คะแนน 
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 ที่รักษาเก้าอ้ีเดิมกลับคืนมาได้หลายเทศบาล อาทิ “สมนึก ธนเดชากุล” นนทบุรี “วิชัย บรรดาศักดิ์” นครปาก
เกร็ด “สมทรง สรรพโกศลกุล” พระนครศรีอยุธยา “เสรินทร์ แก้วพิจิตร” นครปฐม “ประภาพร อัศวเหม” นคร
สมุทรปราการ 
 และที่น่าจับตา “ชลบุรี” เทศบาลเมือง “สุติกรณ์ จ าเริญพานิช” สังกัด “เสี่ยเฮ้ง-สุชาติ ชมกลิ่น” 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทะลวงล าไส้เครือข่าย “คุณปลื้ม” ลงไปได้อีกหลายที่นั่ง แบบ “เจาะไข่แดง” โดยแบ่ง
กันชม ให้ “บ้านใหญ่” เฉพาะพ้ืนที่รอบนอก 
 สรุปในเบื้องต้น ในสนามภาคใต้และภาคกลาง พอจะน ามาเป็นมาตรวัดได้ว่า อดีตนายกเมืองเจ้าเก่า ที่ผูกขาด
เ ก้ า อ้ี ม า ย า วน าน  ฟ้ า ใ กล้ ส า ง ล า ง ไม่ ดี  “ ด้ า มขว านทอง ”  อ าณาจั ก รที่ ท ร งพลั ง ขอ งป ร ะช า ธิ ปั ต ย์   
เริ่มสั่นคลอนขนาดหนัก หากไม่ปรับจูนโมเมนตัมกันเนิ่นๆ ในตอนนี้ เชื่อว่าเลือกตั้งใหญ่สมัยหน้า เสาไฟฟ้ายี่ห้อพรรค
เก่าแก่ท่ีครองปักษ์ใต้มาตลอด อาจจะน้ าตาตกหนักกว่านี้ เช่นเดียวกับ “บ้านใหญ่” แห่งชลบุรี เลือกตั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้ว 
กับเลือกตั้งเทศบาล-นายกเมือง ที่จบลงหมาดๆ ต่อไปก็ไม่แน่ อาจจะโดยทลายห้างราพณาสูร คลื่นลูกใหม่ นักการเมือง
หน้าใหม่ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มิได้อยู่ในจุดคาดหวังมาก่อน เข้ามายึดหัวหาด เขี่ยเจ้าเก่าตกกระป๋องกันเป็นแถว 
  จากเลือกตั้งน าร่องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด ตามด้วยเทศบาล และนายกเทศมนตรี ฝนทิ้ง
ช่วงไป 2-3 เดือน เป็นคิวเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิก อบต. พร้อมกัน 5,300 ทั่วประเทศ ตบ
ตูดปิดท้ายด้วยศึกชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร หรือ “ผู้ว่าฯ กทม.” ที่คอการเมืองคาดว่าน่าจะลงตัวในปลายปี 2564 
เป็นศึกช้างชนช้าง เดิมพันราคาแพง ตอนนี้ระดับแบรนด์เนมลักชัวรี่ มีการเปิดตัวแน่นอนแล้ว 2 คนคือ “พล.ต.อ.จักร
ทิพย์ ชัยจินดา” อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ คาดว่าน่าจะสวมปลอกแขน “อิสระ” แต่โหนฐานเสียงพรรคพลัง
ประชารัฐ ที่กล้าฟันธงเช่นนั้นก็เพราะว่า ขนาดที่ท าการยังใช้บริการที่ท าการพรรคเก่า พปชร.เลย 
 โดย “1 ลุง” ได้แก่ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” หัวหน้า พปชร. และรองนายกฯ ให้การสนับสนุนเต็มตัว 
“บิ๊กแป๊ะ” กองเชียร์เยอะ แนวร่วมมากทุกวงการ เดินสาย วางแผนหาเสียงมานานครัน ตั้งแต่เพ่ิงเกษียณราชการเลย
ทีเดียว ล่าสุดมีข่าวคลุกวงในว่า อาจจะดึงกลุ่ม “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ที่แตกตัวไปจากเพ่ือไทย และมีฐาน
เสียงใน กทม.ดีพอประมาณ มาท างานแนวร่วม อาจจะลักษณะส่งใครมาผูกเสี่ยว นั่งรองผู้ว่าฯ กทม. อะไรท านองนั้น  
แต่จะตกร่องปล่องชิ้นกันได้จริงหรือไม่ ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป  “บิ๊กแป๊ะ” ชนกับ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลูกผู้ชายที่ได้ชื่อกว่าแกร่งที่สุดในปฐพี โดย “ชัชชาติ” ประกาศเปิดตัวชัดแจ้งแทงตรง
จุดแล้วว่า จะลงสมัครในนาม “อิสระ” หากให้เทียบหน่วยก้าน 2 ว่าที่ผู้สมัครที่จะลงชิงด ากัน “ชัชชาติ” ในทาง
การเมืองโชกโชนกว่า ตรงที่เล่นกับกระแส ชิงจังหวะได้เข้าเหลี่ยมเข้าตาได้มากกว่า แต่ “บิ๊กแป๊ะ” ก็มิใช่หมูสามชั้นมัน
อร่อย หาก พปชร.แอบเทฐานเสียงให้ ใช้หลักเกณฑ์ที่นั่ง ส.ส.กทม.เป็นจุดประเมินผล จะได้เปรียบ  ตัวแปรอยู่ที่พรรค
ก้าวไกลจะส่งใครลงสมัคร และจะเป็นเบอร์แย่งแต้มจาก “ชัชชาติ” ไปมากน้อยแค่ไหน เพราะฐานของกระแสอยู่ในกลุ่ม
ก้อนเดียวกัน 
 ศึกเลือกตั้งชิงผู้ว่าฯ กทม.ใกล้เข้ามาทุกขณะ แต่กลับเงียบเชียบดุจป่าช้าเรไร ราวกับเดินอยู่บนถนนยามวิกาล 
คือแชมป์เก่ายี่ห้อ “พรรคประชาธิปัตย์” ท าท่าจะเหี่ยวเฉา เหมือนกับ “ต้นไม้ที่ตายแล้ว” 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_414301  
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_414301
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วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564 
 “คณะก้าวหน้า” เลือกตั้ง ท้องถิ่น ระดับ”เทศบาล”สะท้อนถึง”อบต.” 
 

 
 
 ชัยชนะของ”คณะก้าวหน้า”ในสนามเลือกตั้งระดับ”เทศบาล”ก าลัง สร้างความหวาดกลัวเป็นอย่างสูง 
แม้จะเป็นเพียง 16 จากทั้งหมด 2 พันกว่าแห่ง และจ านวน 16 แห่งนั้นก็มิได้เป็นเทศบาลในพ้ืนที่ เขตเมือง  
ย่างที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างอึกทึกครึกโครม หากแต่เป็นเขตเทศบาลเล็กๆ  กระนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้ง
ระดับ”อบจ.”ก็ต้องถือว่าการเลือกตั้งระดับ”เทศบาล”กล่าวส าหรับ”คณะก้าวหน้า”แล้วมีพัฒนาการ 
เนื่องจากในระดับนายกอบจ.ทั้ง 70 จังหวัดไม่มีผู้สมคัรของ”คณะก้าวหน้า”ได้รับเลือกเลยแม้แต่คนเดียว ที่ได้ก็เพียงแต่
ในระดับ สมาชิกอบจ.เพียงบางแห่งเท่านั้น ตรงกันข้าม ในระดับ”เทศบาล”ปรากฏว่าคนของ”คณะก้าวหน้า”รุกคืบเข้าไป
อย่างชนิดที่เรียกว่าซึมลึก การแพร่ข่าวโดยเน้นด้าน”ล้มเหลว”จึงเท่ากับเป็น”ข่าวปลอม” 
  ไม่ว่านักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้า ไม่ว่านักวิชาการจากจุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ว่านักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีบทสรุปตรงกันประการหนึ่ง เห็นว่าในระดับ”เทศบาล”ถือว่าเป็นเขตเมือง และเป็นชุมชน
อันประกอบด้วยคนชั้นกลาง ถือได้ว่าเป็น”คนเมือง” 
 เมื่อเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็ก คนที่อยู่ในพ้ืนที่จริงๆย่อมจะรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี แม้จะมีอิทธิพลของ”บ้านใหญ่”
แผ่ขยายเข้ามา แต่คนซึ่งเกาะติดอยู่กับพ้นที่ย่อมมีโอกาส  
 การเลือกตั้งในระดับ”เทศบาล”ถึงแม้จะมี “กระแส”เข้าครอบง าเหมือนกับการเลือกตั้งระดับชาติ แต่ก็ปฏิเสธ
มิได้ว่า”โซเชียล มีเดีย”ได้รุกคืบเข้าอย่างลึกซึ้ง เห็นได้จากบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละกลุ่มต่างแข่งขันกันท าเวบเพจ
และใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียง ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลในสมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลในหนองบัวล าภู ร้อยเอ็ด 
อุดรธานี ล้วนมีกันถ้วนหน้า 
  การเลือกตั้งในระดับ”เทศบาล”มีผลตามมาแตกต่างไปจากการเลือกตั้งในระดับ”อบจ.”อย่างเห็นเด่นชัด นี่ย่อม
เป็นสัญญาณไปยัง การเลือกตั้งในระดับ”อบต.” แรงสะเทือนจากระดับ”เทศบาล” อันตกกระทบไปยังการเลือกตั้งใน
ระดับ”อบต.”อย่างแน่นอน หาก”คณะก้าวหน้า”ยังไม่เหน็ดเหนื่อย ยังไม่ท้อแท้ 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_415043  
  

https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.matichonweekly.com%2Fe-daung%2Farticle_415043
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.matichonweekly.com%2Fe-daung%2Farticle_415043
https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_415043
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อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. 
จับตามายากล พปชร. เกมแก้ รธน. 
ยังต้องเจออุปสรรคจากเกมการเมืองของฝ่ายผู้มีอ านาจเข้ามาขัดขวาง ซึ่งมีตัวละครส าคัญทั้งสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แกนน าหลักของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” 
 

 
 
 ยืดเยื้อดึงดันกันไปมาไม่จบสิ้นส าหรับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับสูงสุดของประเทศอย่าง “รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี 2560” ซึ่งนอกจากหลายๆฝ่ายมีประเด็นที่อยากปรับปรุงหรือรื้อทิ้งแตกต่างกันในรายละเอียดแล้ว 
 ยังต้องเจออุปสรรคจากเกมการเมืองของฝ่ายผู้มีอ านาจเข้ามาขัดขวาง ซึ่งมีตัวละครส าคัญทั้งสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แกนน าหลักของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่รัฐสภาลงมติคว่ าร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่เปิดทางให้มีการ
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งท าให้รัฐบาลถูกมองว่าทิ้งขว้างเรื่องส าคัญดังกล่าว ทั้งท่ีอยู่ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
แท้ๆ 
 แต่ในเมื่อปัญหาการเมืองไทยยังติดหล่ม บรรดาผู้เกี่ยวข้องจึงยังต้องหาทางปลดล็อกให้คลี่คลาย ท าให้ 3 พรรค
การเมืองเพ่ือนร่วมรัฐบาล ทั้ง “ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา” จับมือร่วมกันผลักดันร่างแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตรา จ านวน 6 ฉบับ แยกเสนอเป็นรายฉบับ 
 ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 ประเด็นมาตรา 256 แก้ไขให้ใช้เสียง 3 ใน 5 ของสมาชิกรัฐสภา  ฉบับที่ 2 มาตรา 272 
ไม่ให้ส.ว.ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี  ฉบับที่ 3 หมวดสิทธิเสรีภาพและสิทธิชุมชน  ฉบับที่ 4 หมวดการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐและธรรมาภิบาล  ฉบับที่ 5 การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ฉบับที่ 6 ระบบการเลือกตั้งกลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 
2 ใบ 
 โดยทั้ง 3 พรรคนี้ก าลังเดินหน้าขอเสียงร่วมสนับสนุนจากเพ่ือน ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน แม้กระทั่งฝั่ง
วุฒิสภา ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เนื่องจากเป็นการแก้ไขบทบัญญัติท่ีกระทบกับอ านาจส าคัญของ ส.ว. 
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และแล้วก็เกิดเรื่องที่ท าให้หลายๆคนสงสัยว่ามีอะไรไปดลใจให้หนึ่งในตัวการของเกมคว่ าร่างรัฐธรรมนูญยกแรก 
อย่าง “พปชร.” เปลี่ยนใจหันมาเดินหน้าการแก้ไขกฎหมายสูงสุดฉบับนี้ด้วย เป็นเพราะทนไม่ไหวกับกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ที่รุมถล่มถึงความไม่จริงใจ หรือหวังลดแรงเสียดทานต่อรัฐบาล หรือหาทางประคองสถานะตัวเองในเกม
การเมือง 
 โดย “ไพบูลย์ นิติตะวัน” ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพปชร. ผู้มีส่วนส าคัญในการดับฝันแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ กลับมายื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา  “5 ประเด็น 13 มาตรา” โดยประเด็นที่ 1 แก้ไขเพ่ิมเติม
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ  ประเด็นที ่2 แก้ไขมาตราที่เก่ียวข้องกับระบบการเลือกตั้ง 
 ประเด็นที่ 3 แก้ไขมาตรา 144 การพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประเด็นที่ 4 แก้ไข
อุปสรรคในการท างานของ ส.ส. และ ส.ว. ประเด็นที่ 5 แก้ไขอ านาจส.ว.เฉพาะเรื่องการมีส่วนร่วมการปฏิรูป
ประเทศ แต่ไม่แตะต้องอ านาจในการโหวตเลือกนายกฯ  แถมพปชร.ตั้งเงื่อนไขด้วยว่าไม่สนับสนุนร่างใดก็ตามที่ตัด
อ านาจแม้ตัวจี๊ดแห่งพปชร.ยืนยันว่าพรรคฯ มีความตั้งใจท าเรื่องนี้เพราะมีประโยชน์กับประชาชน แต่ก็มิอาจวางใจได้ว่า
จะไปรอดถึงฝั่งหรือไม่ 
 ถ้าภารกิจแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้แค่กลลวงตา ก็คงเกมโอเว่อร์ ซ้ าปัญหาการเมืองดุเดือดเพ่ิม. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/834960  
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วันที่ 4 เมษายน 2564 - 14:10 น. 
เปิดศึกอีกรอบ แก้ไข รัฐธรรมนูญ การเมือง เพิ่มอุณหภูมิ 
 

 
 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญก าลังกลายเป็นความขัดแย้งอีกรอบทางการเมือง 
 เมื่อ น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐในฐานะโฆษกพรรค เปิดเผยว่า “ขณะนี้พรรค พป
ชร.ได้ยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ฉบับสมบูรณ์แล้ว โดยเตรียมที่จะยื่น
ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราต่อท่ีประชุมรัฐสภาในวันที่ 7 เมษายนนี้ 
 วันนี้พรรคพร้อมที่จะหาทางออกประเทศ ด้วยการเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ในทางท่ีไม่ขัดกับ
กฎหมายและความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ทั้งนี้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รอง
หัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวถึงเนื้อหาว่า ร่างของพรรค พปชร.ที่จะแก้ไข จะใช้เสียง ส.ส.ร้อยคนขึ้นไปยื่นแก้ไขมีทั้งหมด 
5 ประเด็น 13 มาตรา ประกอบด้วย 
1.ระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียว จะแก้ไขเป็นบัตร 2 ใบ คือประกอบด้วย ส.ส.เขต 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน 
2.มาตรา 29 เพ่ิมสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน และสิทธิชุมชนจะให้รัฐจัดให้มีทนายความในการ
ต่อสู้คดีกับภาครัฐ 
3.มาตรา 144 ปรับปรุงเกี่ยวกับการเข้าไปใช้งบประมาณของประเทศให้มีความยืดหยุ่นเพ่ิมขึ้น กลับไปใช้เช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญปี 2550 
4.มาตรา 185 ผ่อนคลายให้ ส.ส.สามารถเข้าไปติดตามข้าราชการและช่วยเหลือความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น 
และ 5.มาตรา 270 ในบทเฉพาะกาล แก้ไขให้รัฐสภา โดย ส.ส. ส.ว.เข้าไปติดตาม เสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ จากเดิมท่ีให้ ส.ว.ด าเนินการเพียงล าพัง ไม่มีการแตะต้องวุฒิสภา 
 ขณะที่พรรค พปชร . เคลื่ อนไหว  พรรคประชาธิปั ตย์ ซึ่ ง เป็นคนตั้ ง เ งื่ อน ไขต่ อการร่ วมรั ฐบาล   
พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  ตั้ งแต่แรกว่าต้องแก้ ไขรัฐธรรมนูญก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกัน  นายจุรินทร์   
ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์   
ให้ความเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เมื่อต้องการให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญส าเร็จต้องมาแก้รายมาตรา 
 ในฐานะหัวหน้าพรรคได้สั่งฝ่ายกฎหมายของพรรคยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรายมาตราอย่างน้อยที่สุด แก้มาตรา 
256 เป็นการสะเดาะกลอนเพ่ือให้ประตูประชาธิปไตยเปิด รวมถึงเรื่องอ านาจการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของ ส.ว.
และประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ทั้งนี้ในวันที่ 7-8 เมษายน พรรค ปชป.จะขอเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลให้ร่วมลงชื่อเพ่ือน าไปเสนอต่อ
ประธานรัฐสภาต่อไป 
 ขณะที่ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป. เปิดเผยการหารือร่วมกับตัวแทน 3 พรรค 
ประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย คือ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/p-3-4-464.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

พรรคชาติไทยพัฒนา คือ นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายชินวรณ์ด้วย  จากการหารือมีความเห็นร่วมกันที่จะ
เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นรายมาตรา จะแยกเสนอเป็นรายฉบับดังนี้ 
ฉบับที่ 1 ประเด็นมาตรา 256 แก้ไขจากยากให้ง่ายขึ้น โดยใช้เสียง 3 ใน 5 
ฉบับที่ 2 ประเด็นมาตรา 272 ส.ว.ไม่มีสิทธิโหวตนายกรัฐมนตรี 
ฉบับที่ 3 ประเด็นหมวดสิทธิเสรีภาพและสิทธิชุมชน 
ฉบับที่ 4 ประเด็นหมวดการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและธรรมาภิบาล 
ฉบับที่ 5 ประเด็นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
และฉบับที่ 6 ประเด็นที่ระบบการเลือกตั้งเป็นระบบบัตร 2 ใบ 
 โดยได้มอบหมายให้พรรค ปชป.ไปยกร่างและน ากลับมาหารือร่วมกันอีกรอบในสัปดาห์หน้า โดยคาดว่าจะ
เสนอต่อประธานรัฐสภาได้ในสมัยประชุมที่จะถึงนี้แน่นอน แตะอ านาจ ส.ว. และปลดล็อกแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไปดูความ
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ก ลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ฝ่ า ย รั ฐ บ า ล  จ า ก ร า ย ง า น ข่ า ว เ บื้ อ ง ต้ น  ท ร า บ ว่ า   
นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เตรียมเปิดแคมเปญรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา  
ในวันที่ 6 เมษายน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชูสโลแกน “ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์” 
ตั้งเป้า 6 เดือนนับจากนี้ ล่ารายชื่อ 1 ล้านรายชื่อ เพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญราย
มาตรา เช่น ยกเลิก ส.ว. ปฏิรูปที่มาศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ เพ่ือไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือฝักฝ่ายการเมืองใช้
จัดการฝ่ายตรงข้าม ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายปฏิรูปประเทศ เป็นต้น  ทั้งนี้นายปิยบุตรจะเป็นผู้น าคาราวาน
ออกเดินสายทั่วประเทศเพ่ือล่ารายชื่อ เริ่มจากการเปิดตัวเเคมเปญที่ กทม. จากนั้นออกเดินสายไปที่ 4 จังหวัด คือ 
เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น และปัตตานี หากได้ครบ 1 ล้านรายชื่อช่วงปลายปี 2564 นายปิยบุตรจะเสนอร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญเข้ารัฐสภาต่อไป เป้าหมายคณะก้าวหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ รื้อนั่งร้านระบอบสืบทอดอ านาจ  แค่
เริ่มต้นตั้งแท่นแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบใหม่ เป้าหมาย เนื้อหา กลยุทธ์ ที่ปรากฏก็แตกต่างกัน 
 พรรค พปชร. เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยไม่แตะวุฒิสภา ย่อมมีเป้าหมายที่คะแนนเสียงสนับสนุน 
พรรคร่วมรัฐบาลทั้งพรรค ปชป. พรรค ภท. และพรรค ชทพ. ที่ต้องเดินหน้ามาตรา 256 ก็เพราะได้เคยให้ค ามั่นสัญญา
ไปแล้ว ข้อเสนอที่แตกต่างระหว่างพรรค พปชร.กับพรรคร่วมรัฐบาล ในประเด็นนี้ จะกลายเป็นค าตอบเรื่องจุดยืน และ
ตอบค าถามเรื่องการฮั้ว ส่วนข้อเสนอของคณะก้าวหน้าจะกลายเป็นแรงกดดันทันทีเมื่อผู้ลงชื่อได้ตามเป้า 1 ล้านคน  
 แต่ทั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะสนองเป้าหมายลดความขัดแย้งยังคงเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การ
เสนอแก้ ไขรั ฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา จะสะท้อนให้ เห็นการตอบสนองความต้ องการทางการ เมื อ ง   
แต่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งจะตอบสนองเป้าหมายลดความขัดแย้ง  การจะ
ขับเคลื่อนไปถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ ต้องผ่านการประชามติ ซึ่งขณะนี้ต้องรอ พ.ร.บ.ประชามติฉบับใหม่
ประกาศใช้ ดังนั้น กฎหมายประชามติจึงเป็นอีกเรื่องที่ส าคัญ สมควรจะต้องเฝ้าจับตามอง แต่ความเคลื่อนไหวทั้งหมด
ล้วนบ่งชี้ต่อไปว่า ความร้อนแรงทางการเมืองยังไม่ยุติ  ศึกแก้ไขรัฐธรรมนูญยังเป็นชนวนร้อนแรงต่อไป และจะยิ่ง
ร้อนแรงข้ึนเรื่อยๆ จนกว่าการเมืองจะบรรลุเป้าหมายลดความขัดแย้ง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2655376  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2655376
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วันที่ 5 เมษายน 2564 - 09:04 น. 
สัญญาณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ บ่งชี้ ใครคือ “เลขาธิการ” ใหม่ 
 

 
 
09.00 INDEX สัญญาณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ บ่งชี้ ใครคือ “เลขาธิการ” ใหม่ 
 การมอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รับผิดชอบในการหนุนช่วย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ในการลง
สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม.โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทรงความหมาย ทรงความหมายเพราะว่า ร.อ.ธรรมนสั 
พ ร ห ม เ ผ่ า  เ ค ย แ ส ด ง ฝี มื อ ม า แ ล้ ว จ า ก ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ซ่ อ ม  เ ข ต  3 น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ทรงความหมายเพราะว่าเป็นค าสั่งโดยตรงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารั ฐ ไปยัง 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองหัวหน้าพรรค 
 ทรงความหมายอย่างยิ่งยวดแม้ว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา จะเคลื่อนไหวในวาระเดียวกันนี้ว่า มุ่งมั่นจะลง
สมัคร “อิสระ” ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด ทรงความหมายเพราะเริ่มมีความเด่นชัดว่าพรรคพลังประชารัฐ จะไม่ส่งคนลง
สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรค เนื่องจากต้องการเปิดทางให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  ทรงความหมาย
เป็นอย่างสูงต่อการเปลี่ยนแปลงภายในพรรค พลังประชารัฐในอนาคตอันใกล้นี้ ต้องยอมรับว่ามีการเคลื่อนไหวเพ่ือขาน
รับกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ของพรรคพลังประชารัฐ นั่นก็คือ การเคลื่อน ไหวเพ่ือเปลี่ยนตัว 
“เลขาธิการพรรค” นั่นก็คือ เปลี่ยนจาก นายอนุชา นาคาศัย เป็นคนอื่นซึ่งคาดเดา กันว่าอาจเป็น 1 ในกลุ่มท่ีเรียกขาน
ว่า “4 ช.” 
 กลุ่ม 4 ช.อันประกอบส่วนจาก 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม และที่สุดก็เริ่มชัดว่า
น่าจะเป็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นั่นเองท่ีจะเข้าไปแทนที่ นายอนุชา นาคาศัย ในต าแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่ของ
พรรคพลังประชารัฐ เป็นความเด่นชัดจากการที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบหมายงานใหม่ให้กับ ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า เหมือนกับเมื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส่งสัญญาณมาเช่นนี้ทุกอย่างจะราบรื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขา 
แต่อย่าลืมคนที่อยู่ข้างหลัง เงาร่างของ นายอนุชา นาคาศัย เป็นอันขาด เพราะว่า 1 คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และ 1 
คือ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และอาจมีอีก 1 คือ นายสุชาติ ตันเจริญ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2658168  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2658168
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5 เมษายน 2564 
 “บัตร 2 ใบ” ปมหักพรรคร่วม พปชร. โหนกระแส - แก้ต่อรอง 
 

 
  
ต้องจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ส่อแววจะต้องทะเลาะกันเอง เพื่อหาข้อสรุปให้ได้ เนื่องจาก
การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ อาจเข้าทางพลังประชารัฐ และประชาธิปัตย์ ขณะที่ภูมิใทยไทย ชาติ
ไทยพัฒนา และพรรคเล็กพรรคน้อยย่อมเสียเปรียบ 
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญจากฟากฝั่งพรรคร่วมรัฐบาล น าโดย “พรรคพลังประชารัฐ” (พปชร.) เริ่มเห็นเป็นรูปเป็น
ร่างชัดเจน เมื่อ “ไพบูลย์ นิติตะวัน”ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค เตรียมร่างแก้ไขรายมาตราเป็นที่เรียบร้อย 
และพร้อมยื่นญัตติดังกล่าวในวันที่ 7 เม.ย.นี้  
โดยสาระส าคัญของร่างดังกล่าว มี 5 ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
ประเด็นที่  1 การแก้ไขระบบเลือกตั้ งจากบัตรใบเดียว หรือจัดสรรปันส่วนผสม มาเป็นการใช้บัตรเลือกตั้ ง  
2 ใบ ประกอบด้วย ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน สาเหตุส าคัญที่ พปชร. ตัดสินใจเสนอแก้ระบบ
เลือกตั้งเป็นแบบบัตร 2 ใบนั้น ไพบูลย์ ระบุว่า “เป็นไปตามความเห็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ของส.ส.ในสภาฯ ที่ต้องการ
ให้กลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ” ซึ่งระบบดังกล่าวจะเอ้ือให้กับพรรคการเมืองใหญ่ 
 โดยเฉพาะ พลังประชารัฐ เพ่ือไทย ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีจ านวนส.ส.เพ่ิมขึ้น ส่วน
พรรคขนาดเล็กจะถือว่าเสียเปรียบ เนื่องจากไม่มีการปัดเศษตอนค านวณคะแนนเหมือนบัตรใบเดียว  ทั้งนี้ รายละเอียด
ของการใช้ระบบเลือกตั้ง 2 ใบ ตามร่างแก้ไขของพรรค พปชร.นั้น ระบุว่า พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเขต ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ ส่วนการค านวณสัดส่วนผู้ได้เป็นส.ส.
บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค ให้น าคะแนนที่แต่ละพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศ แล้วค านวณเพ่ือแบ่ง
จ านวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพรรคพรรคใดได้คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ1 ของจ านวนคะแนนเสียงรวมทั้ง
ประเทศ ถือว่าไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 กรณีการเสนอแก้ไขให้ใช้ระบบเลือกตั้ง 2 ใบ ผู้มีอ านาจอาจได้บทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ที่มีการใช้
บัตรใบเดียว ท าให้พรรคคู่แข่งส าคัญ อย่าง “อนาคตใหม่” ที่เปลี่ยนมาเป็น “ก้าวไกล” ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อจ านวนมาก
เป็นกอบเป็นก า จากกระแสนิยมถล่มทลาย จนมีบทบาทในทางการเมืองทั้งในและนอกสภา 
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นอกจากนั้น ระบบเลือกตั้งใบเดียวยังท าให้มีพรรคเล็กจ านวนมาก และมักต่อรองผลประโยชน์ด้วยการอาศัยสถานะ
ความเป็นตัวแปรเรียกร้องอะไรต่างๆ จนสร้างความวุ่นวายในพรรคร่วมรัฐบาลมาโดยตลอด ดังนั้นการใช้ระบบบัตร 2 
ใบ จึงต้องการแก้ 2 ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยให้ประชาชนสามารถเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ได้ตามต้องการ 
 น่าสังเกตว่า ระบบดังกล่าวนอกจากจะเข้าทางพรรคใหญ่ทั้งหลายแล้ว ยังอาจเป็นการเอ้ือคนที่เคยอยู่ “พรรค
เพ่ือไทย” ที่ก าลังจะย้ายมาอยู่พลังประชารัฐ หรือพรรคสาขาหรือไม่ เพราะในอีสาน ชาวบ้านมีความผูกพันกับ ส.ส.เป็น
พิเศษ ขณะเดียวกัน ก็ยังรัก“เพ่ือไทย” บัตร 2 ใบจึงอาจจะตอบโจทย์  
 อีกประเด็นส าคัญคือ ข้อได้เปรียบของ พปชร.จากโครงการประชานิยมต่างๆ ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ผุดออกมาอย่างต่อเนื่อง จนเริ่มกลายเป็นภาพจ าว่าเป็นผลงานของพรรคแกนน ารัฐบาล และนายกฯ ของพรรคคือ 
พล.อ.ประยุทธ์  
 มาถึงจุดนี้ พปชร.มั่นใจว่า กระแสพรรคและกระแสนายกฯประยุทธ์ ติดตาติดใจประชาชนในระดับปลอดภัย
แล้ว โดยชี้วัดได้จากความส าเร็จในสนามเลือกซ่อมที่คว่ าเจ้าของพ้ืนที่เดิมได้ทั้งหมด แน่นอนว่าเลือกตั้งครั้งหน้า พปชร.
จะโหนกระแสประชานิยม และพล.อ.ประยุทธ์ เพ่ือกลับมาอีกครั้ง  
 ประเด็นที่ 2 เพ่ิมสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน และสิทธิชุมชน จะให้รัฐจัดให้มี
ทนายความในการต่อสู้คดีกับภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 3 แก้ไข “มาตรา 144” ที่เนื้อหาบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณ และการใช้จ่ายเงินที่
เกี่ยวข้องกับส.ส. และ ส.ว.อย่างรัดกุม ทั้งก าหนดโทษที่อาจไม่สมเหตุสมผล พปชร.ต้องการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
โดยจะเสนอให้กลับไปใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 50 
 ประเด็นที่ 4 จะเสนอแก้ไข “มาตรา 185” เปิดช่องให้ให้ ส.ส.สามารถเข้าไปติดต่อข้าราชการ และช่วยเหลือ
ความเดือดร้อนให้ประชาชนมากขึ้น 
 ประเด็นที่ 5 แก้ไข “มาตรา 270” ในบทเฉพาะกาล โดยให้ รัฐสภา ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.เข้าไป ติดตาม เสนอแนะ 
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ จากเดิมที่ให้ ส.ว.ด าเนินการเพียงฝ่ายเดียว 
 นอกจากนั้น  พปชร. เลือกที่จะไม่ยุ่ งกับมาตรา 272 ที่ เกี่ยวข้องกับอ านาจ ส.ว.ในการโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นนั่งร้าน และกลไกต่อท่ออ านาจที่ส าคัญของฝ่ายรัฐบาลในการขึ้นสู่อ านาจภายในช่วงเวลา 5 ปี 
ที่ ส.ว.ด ารงต าแหน่ง 
 เมื่อประเมินจากประเด็นรายมาตราที่ พปชร. ต้องการเสนอแก้ไข จุดมุ่งหมายชัดเจนว่า ไม่มีอะไรมากไปกว่า
การเอ้ือให้ตัวเองอยู่ในอ านาจต่อ และท าอะไรได้สะดวก คล่องตัวมากข้ึนเท่านั้น 
 ทางด้าน 3 พรรคร่วมรัฐบาล ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พรรคภูมิใจไทย (ภท.) พรรคชาติไทย
พัฒนา (ชทพ.) ที่เตรียมยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกัน โดย ภท.-ชทพ. มอบหมายให้พรรค ปชป.เป็นหัวหอกในการเดินเกม
แก้รัฐธรรมนูญ ปชป.มอบหมายให้ “ถวิล ไพรสณฑ์” เป็นประธานคณะท างานยก ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยฝ่าย
กฎหมายได้ยกร่างแก้รัฐธรรมนูญ 5 ญัตติ 7 มาตรา ประกอบด้วย มาตรา 256 ในกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ โดยปรับ
เสียงเห็นชอบในวาระ 1 และวาระ 3 โดยใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา และตัดการก าหนดเสียง ส.ว.เห็นชอบด้วย 1 ใน 3 
ออกไป 
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  ขณะเดียวกันยังมีการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 85 และมาตรา 91 ในเรื่องการลงคะแนนเสียง 
ประชาชน หรือระบบเลือกตั้งให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ รวมถึงสูตรการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวมถึงยังมีมาตรา 
76 ในเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่นกลุ่ม ส.ส.ภายประชาธิปัตย์เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ละเลยเรื่องการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากพอสมควร จึงแยกญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญอีกฉบับเรื่องการ กระจายอ านาจในท้องถิ่น
โดยเฉพาะ 
 นอกจากนี้ ยังมีร่างญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 272 ว่าด้วยอ านาจ ส.ว.โหวตนายกฯ โดยพรรคปชป. สนับสนุน
ให้มีการตัดอ านาจวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ทว่าประเด็นหลักที่ 3 พรรคร่วมรัฐบาล ยังเห็นไม่ตรงกันคือ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ว่าจะใช่ระบบเลือกตั้งแบบใด  ดี เพราะการเลือกตั้งแบบบัตรใบ
เดียว มีประโยชน์กับพรรคขนาดกลางมากกว่า โดยเฉพาะภูมิใจไทย และชาติไทยพัฒนา หากปรับไปใช้บัตรเลือกตั้งสอง
ใบ จ านวน ส.ส.ในสภาอาจได้น้อยลง 
  ขณะที่ พรรคปชป. ยังมองว่า ยี่ห้อ ปชป. ยังขายได้ แม้ในระดับพ้ืนที่จะโดน ส.ส.คู่แข่ง แย่งชิง ส.ส.เขต ไปได้
มาก แต่หากวัดความนิยมของยี่ห้อ ปชป. ยังพอมีมนต์ขลังอยู่บ้าง เมื่อ 3 พรรคร่วมรัฐบาลยังเห็นไม่ตรงกัน การแก้ไข
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงอาจถูก “แช่แข็ง” ไว้ก่อน เพราะหาก ปชป.เร่งเดินเกมแรง รีบทุบโต๊ะ อาจท าให้
ภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนา ตีตัวออกห่าง 
 หลังจากนี้ ต้องจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ส่อแววจะต้องทะเลาะกันเองอีกรอบ เพ่ือหา
ข้อสรุปให้ได้ เนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ อาจเข้าทางพลังประชารัฐ และประชาธิปัตย์ ขณะที่
ภูมิใทยไทย ชาติไทยพัฒนา และพรรคเล็กพรรคน้อยย่อมเสียเปรียบแน่นอนว่า ไม่ว่าจะเลือกทางใด ย่อมมีทั้งฝั่งได้
ประโยชน์และเสียประโยชน์ ที่สุดแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า พรรคที่จะชี้ขาดเรื่องนี้คือพลังประชารัฐ ที่่นาทีนี้ชั ดเจนว่าไม่
เลือกทาง “วิน-วิน” แน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930833  
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930833
https://thaibestoffer.com/click.php?key=j4v6oxrxhl6k2bm5so2j&cost=0.08245&c1=1877706&c2=261665
https://thaibestoffer.com/click.php?key=j4v6oxrxhl6k2bm5so2j&cost=0.08245&c1=1877706&c2=261665
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วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 
เปิดตัวแม่ทัพ พรรค 3 ป. ‘แรมโบ้  -  ปลัดฉิ่ ง ’  วัดใจ ‘แอร์บูล’ วางทายาท ‘ม้ามืด#2’ ‘บิ๊กตุ๊ด’ ชิง  
ผบ.ทอ. ‘บิ๊กต่วย – ตั้ว – ป้อม - หนึ่ง’  
 

 
 

เปิดตัวแม่ทัพ พรรค 3 ป. ‘แรมโบ้-ปลัดฉิ่ง’ วัดใจ ‘แอร์บูล’ วางทายาท ‘ม้า มืด#2’ ‘บิ๊กตุ๊ด’ ชิง ผบ.ทอ. ‘บิ๊กต่วย-ตั้ว-
ป้อม-หนึ่ง’ 
  แม้จะมีการตั้งพรรคการเมืองใหม่กันอย่างคึกคัก ทั้งฝั่งพรรคฝ่ายค้าน ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล แต่พรรคฝ่ายพี่น้อง 3 
ป. “ป้อม-ป๊อก-ประยุทธ์” ก าลังถูกจับตามองมากที่สุด ในแง่ที่ว่า ตั้งมาเป็นพรรคส ารอง หรือพรรคพันธมิตร ที่พร้อม
ร่วมรัฐบาล ร่วมอุดมการณ์ หรือเป็นพรรคทางเลือกให้ ส.ส.พรรคฝ่ายคัาน หรืองูเห่ามาอยู่ โดยไม่ต้องย้ายเข้าพรรคพลัง
ประชารัฐ ย้ายข้างให้เสียคะแนน เสียมวลชน เพราะที่ผ่านมา มีพลังดูดและงูเห่าที่อยากจะย้ายพรรคหลายคน 
โดยเฉพาะจากพรรคเพ่ือไทย เพราะถึงอย่างไร พรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นมา ก็พร้อมสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ หนุนบิ๊กตู่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายกฯ อีกสมัยหลังการเลือกตั้ง  เพราะตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่จะยังคงอยู่ 
และใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยที่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงไม่ทันการในรัฐบาลนี้ การเป็นพรรคเล็ก มีโอกาสที่
จะได้ ส.ส.มากกว่าพรรคใหญ่ เพราะมีตัวอย่างจากพรรคอนาคตใหม่มาแล้ว พรรครวมไทยสร้างชาติ จึงก่อก าเนิดขึ้นมา 
โดยที่ชื่อพรรคตรงกับม็อตโต้ของ พล.อ.ประยุทธ์ ซ้ ารอยพรรคพลังประชารัฐ ที่เอานโยบายรัฐบาลยุค คสช.มาตั้ง ชื่อ
พรรค 
 แม้การจดทะเบียนจะเป็นชื่อ ว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล เป็นหัวหน้าพรรค แต่ก็รู้กันดีว่าเป็นเสมือนนอมินี  
เพราะคนที่อยู่เบื้องหลังการตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ คือแรมโบ้ สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผช.รมต.ประจ านายกรัฐมนตรี ที่
เ ป ลี่ ย น ชื่ อ เ ป็ น เ ส ก ส ก ล  แ ล ะ รี แ บ ร น ด์ ตั ว เ อ ง ด้ ว ย ก า ร ไ ป เ รี ย น ป ริ ญ ญ า เ อ ก  แ ล ะ ก ล า ย เ ป็ น  
ดร.เสกสกล ด้วยรู้กันดีว่า ดร.เสกสกลท าหน้าที่เป็นองครักษ์พิทักษ์บิ๊กตู่มาอย่างต่อเนื่อง หลังจากรัฐประหาร 2557 ก็
ย้ายข้างจากคนเสื้อแดงมาอยู่พรรคพลังประชารัฐ และช่วยเคลียร์ปัญหาคนเสื้อแดง และหมู่บ้านคนเสื้อแดงในภาค
อีสานได้ในระดับหนึ่ง จนผลงานเป็นที่พอใจของ พล.อ.ประยุทธ์ หลังรัฐประหาร ดร.เสกสกล คิดจะหนีออกนอก
ประเทศ แต่บิ๊กแดง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีต ผบ.ทบ. ที่ตอนนั้นเป็น ผบ.พล.1 รอ. เจรจาไม่ให้หนี และให้ช่วย 
คสช.ในการเคลียร์คนเสื้อแดง จนที่สุด มาท างานใกล้ตัว พล.อ.ประยุทธ์ ท าหน้าที่ปกป้องดูแลแบบถวายหัว และตั้ง
พรรครวมไทยสร้างชาติขึ้น  

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C1.jpg
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 โดยที่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ ม็อตโต้รวมไทยสร้างชาติ ที่น าไปตั้งชื่อพรรค หากเป็นคนไทยไปตั้ง
พรรค จะใช้ชื่ออะไรก็ได้ และไม่ได้มีค าสั่งให้เปลี่ยนข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ม็อตโต้รวมไทยสร้างชาติ โดยในท าเนียบ
รัฐบาล ยังคงใช้แบ็กดร็อป ในการแถลงข่าวของนายกฯ หน้ากากผ้า เสื้อ กระเป๋า ชื่อรวมไทยสร้างชาติ ตามเดิม แถมทั้ง
กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดแคมเปญต่างๆ ภายใต้ม็อตโต้รวมไทยสร้างชาติ จนท าให้จับตามองกันว่า ดร.เสกสกลจะ
มาเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงในภายหลัง หรือว่ามีหัวหน้าพรรครับเชิญที่เล็งเอาไว้แล้ว 
 เช่นเดียวกับพรรคเศรษฐกิจไทย ที่มีกระแสข่าวว่าใกล้ชิดกับปลัดฉิ่ง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยใช้หัวที่มีอยู่แล้วไปก่อน และก าลังคิดชื่อพรรคใหม่ แล้วจะเปลี่ยนชื่อพรรคในภายหลัง  
พรรคเศรษฐกิจไทยถูกจับตามองมากกว่า เพราะชื่อชั้นและเพาเวอร์ของนายฉัตรชัยที่ถูกพาดพิงถึงไม่ธรรมดา มีคอน
เน็กชั่นกับทุกพรรคการเมือง ทั้งในพรรคร่วมรัฐบาล และฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพ่ือไทย  ที่เชื่อกันว่าพรรคนี้จะเป็น
พรรคที่รับการถ่ายโอน ส.ส.จากพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพ่ือไทย ให้มาอยู่ภายใต้ร่มโดยไม่ต้องย้ายไปสังกัดพรรค
พลังประชารัฐ ให้ถูกโจมตี หรือถูกมองว่าเจอพลังดูดของบิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค เข้าไปอีก 
 แต่เป้าหมาย คือเป็นพรรคพันธมิตรพร้อมที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ และสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์
เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย แม้ว่านายฉัตรชัยจะมีมิตรสหายอยู่ในทุกพรรคการเมืองทุกข้ัว แต่การท างานตั้งแต่ยุครัฐบาล 
คสช. 5 ปีมาจนปัจจุบันอีก 2 ปี นายฉัตรชัยมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับบิ๊กป๊อก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 
พ่ีรองใน 3 ป.เป็นอย่างมาก จึงถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังการตั้งพรรคการเมืองนี้ขึ้นมาเพ่ือรองรับพี่น้อง 3 ป. 
 แต่ที่น่าจับตามองจากนี้ก็คือ นายฉัตรชัยจะนั่งเป็นหัวหน้าพรรคเองหลังพ้นต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ไม่ว่าจะลาออกหรือรอเกษียณ หรือว่าจะมีหัวหน้าพรรครับเชิญไว้แล้ว จนเกิดกระแสข่าวลือว่าพ่ีน้อง 3 ป.จะกลายเป็น
หัวหน้าพรรคทั้ง 3 พรรค คือ พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคเศรษฐกิจไทย  แต่ทว่าในทาง
ปฏิบัติแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.อนุพงษ์ไม่จ าเป็นต้องเปิดตัวเปิดหน้าในการเล่นการเมือง หรือตั้งพรรคใหม่เหล่านี้ 
เพราะไม่เป็นผลดี และอาจถูกมองว่าแย่งเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรีกันเอง 
 พรรคการเมืองจึงมีโอกาสที่จะมีหัวหน้าพรรคที่เป็นนอมินี หรือเป็นตัวแทนพ่ีน้อง 3 ป.ที่ไว้ใจได้ ตราบใดที่พ่ี
น้อง 3 ป.จ าเป็นต้องรักษาอ านาจ ครองอ านาจรัฐ เป็นรัฐบาลให้ยาวนานที่สุด ก็ต้องวางกลไกในทางการเมืองไว้ เพราะ
พรรคพลังประชารัฐที่เต็มไปด้วยหลายกลุ่ม ก๊วน ก๊ก เต็มไปด้วยปัญหา และการต่อรอง และความขัดแย้งที่อาจจะเกิด
การแยกวง แยกตัวออกไป ในอนาคตอันใกล้ ทั้งกลุ่มสามมิตร กลุ่ม กปปส.สาย “ลุงก านันเดิม” กลุ่ม 6 ส.ส.ดาวฤกษ์ 
หรือแม้แต่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ก็ก าลังตั้งพรรคเช่นกัน 
 ขณะที่ ในส่ วนกองทัพ พล .อ .ประยุทธ์ ก็ ละสายตาไม่ ได้  โดย เฉพาะกองทัพอากาศ ที่ ยั งคุกรุ่ น  
หลังบิ๊กแอร์ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. แผลงฤทธิ์เบาๆ เบาะๆ ในการย้ายเจ้ากรมสายส่งก าลังบ ารุงหลายคน 
ที่บิ๊กนัต พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.คนก่อนตั้งไว้ ในโผโยกย้ายกลางปี ที่มีผล 1 เมษายนที่ผ่านมา การโยกย้าย
ปลายปี ที่จะเริ่มท าโผกันราวกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ จึงยิ่งถูกจับตามองว่า พล.อ.อ.แอร์บูลจะทิ้งทวนเช่นไรก่อนตนเอง
เกษียณ เพราะจากที่มีคนเดาใจว่า พล.อ.อ.แอร์บูลจะสนับสนุนให้บิ๊กตั้ว พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผบ.คปอ. 
เพ่ือนซี้ร่วมรุ่น ตท.21 ให้ขึ้นมาเป็น ผบ.ทอ.ต่อในปีสุดท้ายของ พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์นั้น 
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แต่กระแสข่าวที่สะพัดใน ทอ.เวลานี้มาแรงว่า พล.อ.อ.แอร์บูลยังมีตัวเลือกอ่ืนด้วย โดยเล็งที่นักบินล าเลียงแบบ
ตนเอง และมาแบบม้ามืดเช่นที่ตนเองมา ชื่อของบิ๊กตุ๊ด พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. จึงก าลังถูก
โฟกัส และวัดใจ พล.อ.อ.แอร์บูล เพราะไม่ใช่แค่เพราะไม่ใช่นักบินขับไล่เหมือนกัน เข้าใจหัวอกนักบินล าเลียงเหมือนกัน
แล้ว ยังเป็นเพราะ พล.อ.อ.อลงกรณ์ยังเติบโตมาในส านักปลัดบัญชีทหารอากาศเช่นเดียวกัน และได้เป็นปลัดบัญชี ทอ.
ต่อจาก พล.อ.อ.แอร์บูล  
 พล.อ.อ.แอร์บูลเป็นนักบิน C-130 ที่ข้ึนเป็น ผบ.ทอ.แบบม้ามืด จากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. ไม่ได้อยู่ใน 5 ฉลาม
อากาศ  แต่  พล . อ . อ . มานั ตดั น ขึ้ น มา  ส่ วน  พล . อ . อ . อล งกรณ์  ตท . 22 เ ป็ นนั กบิ น เป็ นนั กบิ น เ ค รื่ อ ง 
T-Bird และ เคยบิน L-39 ด้วย ที่เพ่ิงเป็น พล.อ.อ. ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เมื่อตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา แถมมี
อายุราชการถึงกันยายน 2566 
 กล่ าวกันใน ทอ.ว่ า  นอกจากอาศัยพลั งจาก พล.อ.อ.แอร์บูลแล้ ว  ยั งมีพลั งรุ่ น  ตท. 22 ที่มีบิ๊ กบี้   
พล.อ.ณรงค์ พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผบ.ทบ. และ ผบ.ฉก.ทม.รอ. 904 เป็นแกนน า ที่จะดันเ พ่ือน ตท.22 ขึ้น  
ผบ.เหล่าทัพ เช่น ใน ทร.ก็มีทั้ งบิ๊กปู  พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.กร. และบิ๊กโต๊ะ พล.ร.อ.ทรงวุฒิ   
บุญอินทร์ ผช.ผบ.ทร. ที่ชิงกันขึ้นเป็น ผบ.ทร. 
 แต่ทว่า พล.อ.อ.อลงกรณ์ไม่เคยเป็น ผช.ทูตทหาร และผู้บังคับฝูง หรือผู้บังคับการกองบินใดๆ แต่เติบโตมาใน
กองบิน 56 เคยเป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการของบิ๊กต้อย พล.อ.อ.ธนนิตย์ เนียมทันต์ ผบ.ทอ.ในยุคที่กองทัพอากาศเคย
มีปัญหาความแตกร้าวเกิดขึ้นในหมู่นายทหารเพ่ือนนายเรืออากาศ (นนอ.05 ) จนในเวลานั้นต้องมีการเลือก ผบ.ทอ.ที่
เป็นม้ามืด เป็นตาอยู่อย่าง พล.อ.อ.สนั่น ทั่วทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. ขึ้นมาเป็น ผบ.ทอ.กันเลยทีเดียว 
 ขณะที่ พล.อ.อ.แอร์บูลเคยเป็น ผช.ทูตทหารอากาศ ประจ าสิงคโปร์ และเคยเป็นผู้บังคับฝูง และผู้บังคับการ
กองบิน 6 ด้วยเพราะตามธรรมเนียม ทอ.แล้ว นายทหารอากาศที่จะเป็น ผบ.ทอ. จะต้องเป็นนักบิน ไม่ว่าจะนักบินขับ
ไ ล่  ห รื อ ล า เ ลี ย ง ก็ ต า ม  แ ล ะ ต้ อ ง เ ป็ น  ผ บ . ห น่ ว ย  ร ะ ดั บ ผู้ ฝู ง  แ ล ะ ผู้ ก า ร ก อ ง บิ น  แ ล ะ  
ผช.ทูตทหารอากาศ จึงอาจท าให้โปรไฟล์ของ พล.อ.อ.อลงกรณ์ไม่สวยนัก แต่ทว่า หาก พล.อ.อ.แอร์บูลจะผลักดัน ก็
อาจต้องใช้แรงมากหน่อย เมื่อเทียบกับแคนดิเดต ผบ.ทอ.คนอ่ืนที่มีอยู่ โดยเฉพาะเสธ.หนึ่ง พล.อ.อ.ขานนท์ มุ่งธัญญา 
เ ส ธ . ท อ .  ที่ เ ป็ น ทั้ ง นั ก บิ น เ อ ฟ  16 ผู้ ฝู ง  ผู้ ก า ร  โ ต ม า จ า ก ก อ ง บิ น  4 แ ล ะ เ ค ย เ ป็ น  ผ ช . ทู ต  ท อ . 
ที่สวีเดน และยังเป็นครีม เป็นคนเก่งในรุ่น ตท.23 และเป็นเพ่ือนรักบิ๊กหมี พล.อ.อ.อ านาจ จีระมณีมัย แกนน ารุ่น ใน
สายราชส านักด้วย และมีอายุราชการถึงกันยายน 2567 ที่หากนั่ง ผบ.ทอ. 3 ปี ก็จะท างานได้ต่อเนื่อง 
แต่ถูกมองว่า พล.อ.อ.มานัตดันขึ้นมา พล.อ.อ.แอร์บูลจะไม่สนับสนุน เพราะเกิดปัญหาทางใจระหว่างกันเสียแล้ว แม้ว่า 
พล.อ.อ.มานัตจะเป็นคนดัน พล.อ.อ.แอร์บูลขึ้นเป็น ผบ.ทอ.ม้ามืดมาก็ตาม 
 ที่ไม่อาจมองข้าม คือความเคลื่อนไหว ความเป็นไปใน ทอ.ยังอยู่ในสายตาของบิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่รอจังหวะเข้าเสียบ หากเกิดความขัดแย้งจนตกลงกันไม่ได้ 
เพราะเป็นที่รู้กันดีว่า พล.อ.ประยุทธ์เคยพยายามเสนอชื่อบิ๊กต่วย พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ ต่ายทอง ตอนที่เป็นเสธ.ทอ. ให้ขึ้น
เป็น ผบ.ทอ. แทน พล.อ.อ.แอร์บูล เมื่อครั้งที่ พล.อ.อ.มานัตเสนอชื่อขึ้นมา แต่ พล.อ.อ.มานัตยืนกรานชื่อ พล.อ.อ.แอร์
บูล ก็จึงต้องเลยตามเลย แต่ก็ยังมีข่าวออกมาเสมอว่า พล.อ.ประยุทธ์ยังคงสนับสนุน พล.อ.อ.สุทธิพันธ์เป็น ผบ.ทอ.อยู่ 
แม้ว่าจะถูกเด้งไปเป็นรอง ผบ.ทหารสูงสุดแล้วก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ ก็สามารถโยกข้ามกลับจาก บก.ทัพไทย มาเป็น 
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ผบ.ทอ.ในปีสุดท้ายก่อนเกษียณกันยายน 2565 ได ้ด้วยเพราะมีการมองว่า พล.อ.อ.แอร์บูลไม่มีพลังมากพอในการเจรจา
ต่อรองกับ พล.อ.ประยุทธ์ รมว.กลาโหม แต่ก็มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ก็ส ารวจตรวจสอบกระแสข่าวใน ทอ.เช่นกัน 
และจับตาดูแคนดิเดต ผบ.ทอ.ทุกคนอยู่ โดยเฉพาะ พล.อ.อ.ชานนท์ด้วย ที่ก็ไปเป็นตัวแทน ผบ.ทอ.ร่วมประชุมกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตรอยู่เนืองๆ 
 ที่รอดูกันก็คือ พล.อ.ประยุทธ์จะดึง พล.อ.อ.สุทธิพันธ์กลับมาเป็น ผบ.ทอ.ในโผกันยายนนี้หรือไม่ และจะดึงบิ๊ก
ป้อม พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันทน์ รองเสธ.ทหาร ที่ถูกเด้งไปอยู่กองทัพไทย กลับมาจ่อคิวขึ้น ผบ.ทอ.ด้วยหรือไม่ เพราะ
ก็ถือเป็นคนเก่ง และคนดี แต่ต าแหน่ง ผบ.ทอ.เป็นได้แค่คนเดียว พล.อ.ประยุทธ์จึงต้องตัดสินใจ และมองภาพรวมของ 
ทอ. เพราะหากให้ ทอ.นิ่ง ไม่ต้องเปลี่ยน ผบ.ทอ.ทุกปี ก็เลือกแคนดิเดตที่เป็น ผบ.ทอ.ต่อเนื่อง 2-3 ปีเลย แต่ก็ต้องเลือก
ระหว่าง พล.อ.อ.ธนศักดิ์ (ตท.22) หรือ พล.อ.อ.ชานนท์ (ตท.23) เพราะเกษียณกันยายน 2567 พร้อมกัน 
ทว่าในแง่โปรไฟล์แล้ว พล.อ.อ.ชานนท์ กับ พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เดินมาคล้ายๆ กัน คือจาก ผช.ทูต ทอ. มาอยู่กรมยุทธการ 
ทอ. จนเป็นเจ้ากรมยุทธการ ทอ. และรองเสธ.ทอ. 
 แต่ พล.อ.อ. ชานนท์เป็นนักบินเอฟ 16 เคยเป็นผู้บังคับฝูงบิน 403 กองบิน 4 ผู้บังคับการกองบิน 4 ก่อนไป
เป็นผู้ ช่ วยทูตทหารอากาศไทย ประจ ากรุ งสตอกโฮล์ ม  สวี เดน ก่อน เป็นรอง เสธ .ทอ.  และเสธ .ทอ .   
ส่วน พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เป็นนักบิน OV-10 และ ผช.ทูต ทอ.ประจ าสหรัฐอเมริกา และเป็นเจ้ากรมยุทธการ ทอ. ก่อนเป็น
รองเสธ.ทอ. แล้วมถูกเตะข้ามไปเป็นรองเสธ.ทหาร นับถอยหลัง รอดูการใช้อ านาจ รมว.กลาโหมและนายกรัฐมนตรีของ 
พล.อ.ประยุทธ์ได้เลย 
 
อ้างอิง :  
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