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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้   

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 7 เมษายน 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ร้อง กกต. สอบพลังประชารัฐ แจกขันน ้า "บิ๊กป้อม" เชื่อใช้งบหลายล้าน 6 
2 มติชนออนไลน์ ‘ผู้สมัครนายกมาบตาพุด’ ร้อง กมธ. ตรวจสอบการทุจริตเลือกตั ง 7 
3 ข่าวสดออนไลน์ ‘คุณหญิงอ้อ’ โผล่วงประชุมเพ่ือไทย 8 

4 มติชนออนไลน์ ‘เสี่ยหนู’ บอก พปชร. แจกขันสกรีนชื่อ ‘บิ๊กป้อม’ ท้าได้ไม่ผิด แต่ห้ามแจกช่วง
เลือกตั ง  

16 

5 MGR ออนไลน์ “อนุทิน” ระบุ ไม่แปลก พปชร. แจกขันสกรีนชื่อ “บิ๊กป้อม” บอกท้าได้ไม่ผิด 
แต่ห้ามแจกช่วงเลือกตั ง  

17 

 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ “อนุทิน” บอก พปชร. แจกขันสกรีนชื่อ “บิ๊กป้อม” ท้าได้ไม่ผิด 18 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'อนุทิน' ชี แจกขัน 'ประวิตร' ไม่แปลก ชี คนละกรณี 'ขันทักษิณ' 19 

8 บ้านเมืองออนไลน์ “สามารถ” ฟาดกลับ “โอ๊ค” อิจฉา “บิ๊กป้อม” แจกขันน ้าสงกรานต์ 20 

9 MGR ออนไลน์ “ธรรมนัส” วอนหยุดเต้าข่าว ยันไม่ยุ่งเก่ียวสนามเลือกตั ง กทม. 22 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'รสนา' เชื่อ 'พปชร.' ส่ง 'นอมิน'ี ลงเลือกตั งผู้ว่าฯ กทม. ส่อขัดกฎหมายเลือกตั ง ท้องถิ่น 23 
11 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “อนุทิน” ปฏิเสธ จับมือ ปชป. ร่างแก้ไข รธน. ฉบับใหม่ 24 
12 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "อนุทิน" ลั่นภูมิใจไทยไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจค้านแก้ รธน. ใช้บัตรเลือกตั ง 2 ใบ 25 
13 MGR ออนไลน์ “ภท.” ส่ง “ศุภชัย - ภราดร” คุยพรรคร่วม แก้ รธน. รายมาตรา ลั่น “รธน. ต้องกินได้” 

มุ่งแก้ปากท้อง ปชช. 
26 

14 MGR ออนไลน์ “สุชาติ” ปัดจับมือสามมิตร ตั งกลุ่ม “4 ว.” บอกทุกคนในพรรค พปชร. 
เป็นพี่น้องกันหมด 

27 

15 สยามรัฐออนไลน์ "เพื่อไทย" ชงแก้รัฐธรรมนูญทั งฉบับ - รายมาตรา ปัดตอบกระแสเปลี่ยนตัว
ประธานวิปฝ่ายค้าน 

28 

16 แนวหน้าออนไลน์ เพ่ือไทย ดับเครื่องชน ! ชงแก้ รธน. รายมาตราทั งฉบับ ไม่สนต้องท้าประชามติ 29 
17 มติชนออนไลน์ “นิพิฏฐ์” ลาออก รอง หน. ประชาธิปัตย์ เจ้าตัวแจง เป็นมานาน - หวังเปิด

โอกาสคนรุ่นใหม่ 
30 

18 MGR ออนไลน์ “นิพิฏฐ์” ไขก๊อก รอง หน. ปชป. อ้างการเมืองเปลี่ยน เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ 31 
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วั
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 แนวหน้าออนไลน์ ‘เทพไท’ เปิดโผ 4 ตัวเต็ง นั่งรองหัวหน้าพรรค ปชป. คุมภาคใต้ แทน ‘นิพิฏฐ์’ 32 
20 มติชนออนไลน์ ‘สนธิรัตน์’ โผล่อวยพร 75 ปี ปชป. เผยมาด้วยความผูกพันส่วนตัว ยันยังไม่คิด

ตั งพรรคใหม ่
33 

21 MGR ออนไลน์ “สนธิรัตน์” กั๊กตอบอนาคตการเมือง บอกขอรอดูแก้ รธน. ก่อน หลงัร่วมยนิดี 
75 ปี ปชป.  

34 

22 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สนธิรัตน์' ชี ไม่ถอดใจทางการเมือง ยังไม่คิดตั งพรรคใหม่  35 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ย้อนรอย "ขันแดง" แสลงใจ งานนี  "โทนี่" ไม่พลาด 36 

2 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ ย้อนสงคราม ขันน ้าสีแดง ที่ พล.อ.ประวิตร – พล.อ.ประยุทธ์ รุมสวด 
“ทักษิณ” ร้อนฉ่า ! เมื่อ เมษา 2559 

38 

3 มติชนออนไลน์ ผลสะเทือน ขันแดง แรงฤทธิ์ ปฏิกิริยา ขันน ้าเงิน เขินอาย 41 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จาก ‘ทักษิณ’ ถึง ‘ประวิตร’ ‘ขันต่างสี’ ที่ไม่น่าขัน 42 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ ก้าวแรกท่ีไม่ค่อยสวยของ "บิ๊กแป๊ะ" 44 
6 มติชนออนไลน์ บทบาท โดดเด่น ของ ธรรมนัส พรหมเผ่า ใน พลังประชารัฐ 46 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ บิ๊กดีล 'ธรรมนัส' เก้าอี เลขาฯ พปชร. เดิมพันดัน ‘จักรทิพย์’ ผู้ว่าฯ กทม. 47 
8 ไทยรัฐออนไลน์ กฎหมายที่ไม่เป็นจริง 49 

9 ไทยรัฐออนไลน์ วันนี ได้รู้กัน  50 

10 สยามรัฐออนไลน์ ซ่อนดาบในรอยยิ ม ! 51 
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วันที่ 6 เมษายน 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชด้าเนินไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช แล้วเสด็จพระราชด้าเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง 
เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2564  
ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวนัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

และวันที่ระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ ์
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วันที่ 7 เมษายน 2564 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง ครั งที่ 4/2564 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน 

ของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั น 7 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 4/2564 
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ข่าวอ้างอิง 
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7 เม.ย. 2564-11:58 น. 
ร้อง กกต. สอบพลังประชารัฐ แจกขันน้ า "บิ๊กป้อม" เชื่อใช้งบหลายล้าน 
 

 
 
 “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบพลังประชารัฐ แจกขันน้ า”บิ๊กป้อม” ชี้ให้ทรัพย์สินมูลค่าเกิน 3 พัน เทียบราคา
ท้องตลาด เชื่อใช้งบหลายล้าน 
 วันที่ 7 เม.ย. ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณีล่าสุดที่พรรคพลังประชารัฐ โดย  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐได้ท้าขันน ้าจ้านวนกว่า 200,000 ใบให้ ส.ส.ของพรรคน้าไปแจกประชาชนในพื นที่หาเสียงในช่วงสงกรานต์ ซึ่ง
อาจไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ง ว่าด้วยจ้านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตาม
ประเพณีหรือเม่ือมีเหตุอันสมควรฯพ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564) เนื่องจากมีมูลค่าเกินกว่า 3 พันบาท 
 ซึ่งขันน ้าพลาสติกดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบราคาที่มีจ้าหน่ายกันในท้องตลาดทั่วไปราคาจะตกอยู่ประมาณใบละ
10-29 บาท ดังนั นการจัดท้าขันน ้าของพล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะอยู่ประมาณ 2-9 ล้าน บาท 
 ซึ่งระเบียบดังกล่าวก้าหนดว่า “การให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค้านวณเป็นเงินได้เกินกว่าจ้านวนที่
ก้าหนด ให้น้าราคาหรือมูลค่าของเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค้านวณเป็นเงินได้ ไปรวมค้านวณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั งต่อไป” ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงน้าความมาร้องเรียนต่อ กกต. 
เพ่ือด้าเนินการไต่สวนสืบสวนให้เป็นไปตามครรลองของกฎหมายต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6285713  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6285713
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg
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วันที่ 6 เมษายน 2564 - 14:42 น. 
 ‘ผู้สมัครนายกมาบตาพุด’ ร้อง กมธ.ตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้ง 
 

 
  
  
เมื่อวันที่ 6 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรม พลายไพร์ม (ดิวารีเดิม) ริมถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง 
นายธวัช บัวจีบ ผู้สมัครรับเลือกตั งนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด อ.เมืองระยอง ยื่นหนังสือร้องเรียนการกระท้าการ
ทุจริตเลือกตั งต่อคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนและกองทุน โดยมี 
น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการ และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรค
ก้าวไกล เป็นผู้รับเรื่อง 
 นายธวัช บัวจีบ ผู้สมัครรับเลือกตั งนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า ทราบว่ามี ส.ส.พรรคก้าวไกล และ
เป็นคณะกรรมาธิการ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการท้างานของ กกต. จึงได้เข้าพบเพ่ือยื่นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบการ
ท้าหน้าที่ของ กกต.ว่าเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมหรือไม่ เนื่องจากตนเคยแจ้งเบาะแสการเตรียมการทุจริตเลือกตั งใน
เขตพื นที่ ต.มาบตาพุด ให้กับทาง กกต.ไปเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพ่ือให้มีการเฝ้าระวัง แต่ กกต.ก็นิ่งเฉยไม่มีการ
เฝ้าระวังตามที่แจ้งไป สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ทุจริตเลือกตั งจริง และเกิดตรงบริเวณที่ได้ส่งพิกัดแจ้งเบาะแสการซื อเสียง
ให้กับ กกต.ไป 
 ทั งนี  เห็นว่า ส.ส.พรรคก้าวไกลท้างานการเมืองอย่างสร้างสรรค์และมีการรณรงค์ไม่ให้มีการซื อสิทธิขายเสียง
อย่างต่อเนื่อง ตนอยากให้ ส.ส.พรรคก้าวไกลและกรรมาธิการเข้ามาท้าการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้เป็นกรณี
ตัวอย่าง และท้าให้การเลือกตั งมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า จะน้าเรื่องนี เข้าคณะกรรมาธิการทันที 
เนื่องจากเป็นการท้างานของ กกต.โดยตรง ซึ่งคณะกรรมาธิการมีหน้าที่ตรวจสอบโดยตรงอยู่แล้ว และจะรีบด้าเนินการ
ให้ความจริงปรากฏต่อไป 
 หลังรับเรื่องนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล และ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ เดินทางไปพบ พ.ต.อ.
ภาสกร ไพจิตต์ ผกก.สภ.มาบตาพุด เพ่ือสอบถามความคืบหน้ากรณีการจับกุมการทุจริตซื อเสียงดังกล่าว พ.ต.อ.ภาสกร
กล่าวว่า เรื่องนี ทางต้ารวจจะด้าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ และกล่าวว่าไม่ต้องเป็นกังวล 
ไม่มีใครมาแทรกแซงการท้างานหรือใช้อิทธิพลเพื่อช่วยเหลือทางคดีได้ขอให้ท่าน ส.ส. สบายใจได ้
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2660728  
 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/region/news_2660728
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%94.jpg
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7 เม.ย. 2564-08:05 น. 
 ‘คุณหญิงอ้อ’ โผล่วงประชุมเพื่อไทย 
 

 
 
ภท.-ปชป.จัดท าบุญคึกคัก สภาถกกม.ประชามติวันนี้ อนุทินชี้-ขัน‘ป้อม’ไม่ผิด 
 ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์คึกคักท้าบุญครบรอบก่อตั งพรรค ‘สนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ ’ ยินดีกับปชป. 
‘จุรินทร์’ หวังพรรคกลับมายิ่งใหญ่ พร้อมเปิดแคมเปญรับเลือดใหม่ร่วมอุดมการณ์ ‘อนุทิน’ ชี  ‘บิ๊กป้อม’ แจกขัน
สงกรานต์เป็นเรื่องปกติ ‘สมชัย’ ระบุถือเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั งครั งหน้า เตือนไม่แจ้งกกต.อาจถูกยุบพรรค ‘ชินวรณ์’ เผย
ท้าร่างแก้ไขรธน. 6 มาตราเสร็จแล้ว นัดหารือกับภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา เพ่ือไทยประชุมส.ส.พรรค ‘คุณหญิงอ้อ’ 
โผล่ให้ก้าลังใจ จับตารัฐสภาถกร่างพ.ร.บ.ประชามติวันนี  
‘อนุทิน’ ชี ้‘บิ๊กป้อม’แจกขันไม่ผิด 
 เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค ได้ท้าขันน ้าให้ ส.ส.ของพรรคน้าไปแจกจ่ายประชาชนในพื นท่ีเลือกตั งของตนเองในช่วง
สงกรานต์ ว่า พรรคภูมิใจไทยแจกขันมาตั งนานแล้ว เป็น 10 ปีแล้ว ทั งขัน ทั งปฏิทิน ส่วนที่มีการใส่ชื่อพรรค หรือชื่อ
บุคคลก็เป็นเรื่องปกติ ไม่มีอะไร พรรคภูมิใจไทยก็มีเสื อท่ีมีชื่อพรรคเหมือนกัน และมีชื่ออนุทินเต็มไปหมด 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า นายทักษิณ ชินวัตร เคยแจกขันช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่กลับถูกห้ามแจก นายอนุทิน กล่าวว่า 
ช่วงนั นเป็นช่วงเลือกตั ง ไม่เหมือนกัน แต่ช่วงนี แจกได้ เพราะไม่มีเลือกตั ง การแจกขันเพ่ือให้น้าไปตักน ้า รดน ้า ถือเป็น
ประโยชน์ แต่ถ้าเป็นช่วงเลือกตั งท้าไม่ได้ ถ้าแจกตอนนี ถือเป็นเรื่องปกติ สมมติช่วงนี ตนไปไหนอาจจะพกแอลกอฮอล์ใส่
ชื่อตนไปให้หัวคะแนนหรือคนที่เลือกตั งพรรคภูมิใจไทย ก็ถือเป็นสิทธิ์ของตนอยู่แล้ว เมื่อถามว่า สงกรานต์ช่วงนี เล่นน ้า
ไม่ได้เพราะมีการแพร่ระบาดโควิด-19 แล้วจะเอาขันไปท้าอะไร นายอนุทินกล่าวว่า ก็ต้องอาบน ้า เมื่อเล่นน ้าไม่ได้ 
รวมถึงยังใช้ตักน ้าล้างหน้าบ้วนปากได้ 
ประชาธิปัตย์ไม่เลียนแบบ 
 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงช่วง
เทศกาลสงกรานต์จะมอบของขวัญอะไรให้กับประชาชนหรือไม่ว่า พรรค ประชาธิปัตย์ท้างานในพื นที่ตลอดอยู่แล้ว 
ขึ นอยู่กับกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละพื นที่ ดังนั นเราจะไม่มีการแจกอะไรเพ่ิมเติม และไม่จ้าเป็นต้องไปแจกขันอะไร 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/p10-11070464p6.jpg
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 ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า กรณีที่พรรคพลัง
ประชารัฐโดย พล.อ.ประวิตร ให้ ส.ส.ของพรรคน้าขันไปแจกจ่ายประชาชนในพื นที่เลือกตั งของตนเองในช่วงสงกรานต์ 
ซึ่งอาจเป็นการขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ว่าด้วยจ้านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการ
ให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรฯ 2561 และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564) สมาคมจะน้าความไปร้องเรียนต่อ กกต. ใน
วันพุธที่ 7 เม.ย. เวลา 10.00 น. ที่ส้านักงาน กกต. ศูนย์ราชการ อาคาร B เขตหลักสี่ กทม. เพ่ือให้ด้าเนินการสอบสวน
และไต่สวนเอาผิด ตามครรลองของกฎหมายต่อไป 
‘สมชัย’ระบุเป็นงบเลือกตั้งครั้งหน้า 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กว่า “ขันของพลเอกประวิตร อาจไม่
ขัน” ข่าวการแจกขัน มีตราพรรคพลังประชารัฐ และชื่อ พล.อ.ประวิตร ให้ ส.ส.เขต ไปแจกประชาชนช่วงสงกรานต์ 
อาจไม่ขัน จ้านวนที่แจกไม่ชัดเจนว่าเท่าไร สื่อบางสื่อรายงานว่า 200,000 ใบ บางสื่อว่าให้ ส.ส.แต่ละคนไปแจกคนละ 
5,000 ใบ หากเป็นกรณีหลัง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ มี 122 คน คูณ 5,000 ใบ เท่ากับ 610,000 ใบ หากตีราคา
เบื องต้นใบละ 10 บาท เป็นเงิน 6.1 ล้านบาท แต่หากราคา 20 บาท ก็เป็นเงินถึง 12.2 ล้านบาท 
 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส.2561 มาตรา 65 ระบุว่า แม้พ้นช่วงเลือกตั งแล้ว แต่ถ้าพรรค ผู้ด้ารงต้าแหน่งใน
พรรค สมาชิกพรรค หรือผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมืองผู้ใด ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคล คณะบุคคล 
หรือ นิติบุคคล ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งครั งต่อไปด้วย กกต.ต้องสั่งให้เลขาธิการ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั งครั งต่อไป โดยต้องแจ้งกลับไปยังพรรคหรือบุคคลดังกล่าวทราบ 
 หาก กกต.ไม่สั่ง ถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการกกต.ไม่แจ้งพรรค ถือว่าเลขาฯ ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ พรรค
การเมืองแจ้งค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ ยุบพรรค ขันจึงไม่ขัน ด้วยประการฉะนี  
ภูมิใจไทยท าบุญสู่ปีที่ 13 
 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ชั น 5 พรรคภูมิใจไทย ได้จัดงานท้าบุญก้าวสู่ปีที่ 13 พรรคภูมิใจไทย มีแกนน้าพรรคภูมิใจ
ไทย น้าโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค นายศักดิ์สยาม ชิด
ชอบ รมว.คมนาคม เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยแกนน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค ส.ส. และสมาชิกพรรค เข้า
ร่วมงานอย่างคึกคัก โดยพิธีท้าบุญมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพิธีทาง
ศาสนาอิสลาม ซึ่งการจัดงานได้เน้นมาตรการทางสาธารณสุข การป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
 ขณะเดียวกัน มีตัวแทนพรรคการเมือง น้ากระเช้าดอกไม้ร่วมอวยพร อาทิ นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ้า
ส้านักนายกฯ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรค
ประชาธิปั ตย์  นายสุ วั จน์  ลิ ปต พัลลภ  ประธานที่ ป รึ กษาพรรคชาติ พัฒนา  ส่ งตั วแทนมา  นายวัฒนา  
เมืองสุข ตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทย เป็นต้น โดยนายอนุทินได้มอบกระเป๋าสีขาวที่มีโลโก้พรรคภูมิใจไทยให้เป็นที่
ระลึก 
ตอกย้ าป้องสถาบัน-ดูแลปชช. 
 นายอนุทินกล่าวถึงการก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 13 ของพรรคภูมิใจไทยว่า ทิศทางการเมืองของพรรคเน้นเรื่องการ
ปกป้องสถาบัน การดูแลปากท้องประชาชน และการท้าตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนช่วงที่มีการรณรงค์หาเสียง
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เลือกตั ง สิ่งเหล่านี พรรคยังยึดมั่นไม่เปลี่ยนแปลง ส้าหรับพรรคภูมิใจไทยในช่วงแรกคนมองเป็นพรรคเฉพาะกิจ แต่จนถึง
วันนี เราเติบโตถือว่ามีความใช้ได้มาถึง 13 ปี ซึ่งทุกคนในพรรคท้างานอย่างหนัก 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค นายอนุทินกล่าวว่า พรรคภูมิ ใจไทยมีร่างของเราเอง 
และมีแนวทาง ชัดเจน อะไรที่เป็นค้าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ พรรคก็ต้องเคารพจะไปฝ่าฝืนไม่ได้ เรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคไม่เกี่ยวว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ และเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ทุกคน ซึ่งต้อง
แยกการท้างานระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติ บัญญัติให้ถูก 
จ่อประชุมใหญ่ท่ีนครราชสีมา 
 ต่อข้อถามว่า พรรคพลังประชารัฐจะไม่ ตัดอ้านาจส.ว. ในการโหวตเลือกนายกฯ นายอนุทินกล่าวว่า พรรค
ภูมิใจไทยพูดหลายครั งแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถ้าอยู่ในแนวทางหลักการประชาธิปไตย และเป็นประโยชน์ต่อ
บ้านเมืองก็ท้าได้ ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมีการเสนอตัดอ้านาจส.ว.โหวตเลือก นายกฯ ส.ว.อาจคว่้าร่างแก้ไข นายอนุทิน
กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยจะบังคับอะไรส.ว.ได้ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละสภา เรื่องไหนที่ประชาชนได้ประโยชน์ก็ควร
สนับสนุน อะไรที่เป็นประโยชน์เฉพาะในสภาก็ต้องพิจารณาว่าจะสนับสนุนหรือไม่ ส่วนเรื่องบัตร 2 ใบ พรรคภูมิใจไทย
ไม่เห็นด้วย เพราะของเดิม ดีอยู่แล้วไปแก้ท้าไม 
 เวลา 13.00 น.มีการประชุม ส.ส.พรรคภูมิใจไทย โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค ท้าหน้าที่
ประชุม ซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่า มีการหารือเตรียมความพร้อมส้าหรับการจัดประชุมสามัญประจ้าปี 2564 ของพรรคภูมิใจ
ไ ท ย  ที่ อ า ค า ร ช า ติ ช า ย ฮ อ ล ล์  ส น า ม กี ฬ า เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  80 พ ร ร ษ า ฯ  ต . ป รุ ใ ห ญ่  อ . เ มื อ ง  
จ.นครราชสีมา ในวันที่ 24 เม.ย. ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคภูมิใจไทย มอบหมายให้นายศุภชัย 
ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง โฆษกพรรค ไปประสานกับพรรคประชาธิปัตย์ และ
พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เพ่ือหารือแนวทางท้ารัฐธรรมนูญ ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย จะเน้นแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือ
ปากท้องของประชาชน จะเป็นรัฐธรรมนูญที่กินได้ 
ปชป.จัดงานครบรอบ 75 ปี 
 เวลา 08.15 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ มีการจัดพิธีท้าบุญครบรอบ 75 ปี ของการก่อตั งพรรค โดยมีนายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
เลขาธิการพรรค นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข รองหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยแกนน้าพรรค  และผู้บริหารพรรค 
อาทิ นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ผู้แทนราษฎร นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค นายพิชัย รัตตกุล อดีตหัวหน้าพรรค รวมทั ง ส.ส. อดีตส.ส. สมาชิกพรรค เข้าร่วมพิธี
จ้านวนหนึ่ง เนื่องจาก มีการจ้ากัดจ้านวนผู้เข้าร่วมงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาล น้าแจกันดอกไม้มาร่วมแสดงความ ยินดี อาทิ  
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรค และนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรค
ภูมิใจไทย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรมว.พลังงาน อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดล
ภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไท รักธรรม รวมทั งนายบุญเลิศ ไพรินทร์ อดีตส.ว.หรือโหรส.ว. ซึ่งเคยเป็นอดีตส.ส.
ฉะเชิงเทรา พรรคประชาธิปัตย์ และในการเลือกตั งครั งที่ผ่านมาได้ย้ายไปลงสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่ได้
รับการเลือกตั ง วันนี จึงย้ายกลับมาอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดิม 
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 ขณะที่นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ้า ส้านักนายกฯ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เป็นตัวแทนพรรคน้า
กระเช้าผลไม้ไปร่วมแสดงความยินดีกับนายจุินทร์ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ไปรับประทานข้าวเย็นที่บ้านนายเฉลิมชัย 
‘จุรินทร์’หวังกลับมายิ่งใหญ่ 
 ในงานมีการท้าพิธีทางศาสนา 3 ศาสนา คือ อิสลาม พราหมณ์ และพุทธ โดยช่วงพิธีพราหมณ์บวงสรวงพระแม่
ธรณีบีบมวยผมสัญลักษณ์พรรคประชาธิปัตย์ ในปีนี มีการตั งเครื่องสักการะ เพียงผลไม้และขนมหวาน เนื่องจากเป็นการ
ท้าพิธีพราหมณ์แบบฮินดูแท้ จึงห้ามมิให้มีเนื อสัตว์ หรือท้าให้เกิดการเลือดตกยางออกภายในบริเวณพิธี นอกจากนั น ยัง
น้าพระสยามเทวาธิราช และพญาครุฑ มาประกอบพิธีด้วย โดยห้ามไม่ให้บุคคล อยู่ภายในอาคาร มูลนิธิควงอภัยวงศ์ ซึ่ง
เป็นสถานที่ประกอบพิธี 
 นายจุรินทร์กล่าวว่า ขอรับพร 3 ประการที่ผู้น้าศาสนาได้อวยพรให้กับชาวประชาธิปัตย์ พรประการที่ 1 ขอให้
ผู้บริหารพรรค ผู้ใหญ่ของพรรค และสมาชิกพรรคทุกคนได้มีสุขภาพ แข็งแรง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน้าพรรค ไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในวันข้างหน้า 
 พรประการที่ 2 ขอให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั งหนึ่ง ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐ ที่เป็น
ความมุ่งม่ันตั งใจของทุกคนทั งในที่นี  และสมาชิกพรรคทั่วประเทศ ซึ่งเป็นพรที่อยู่บนพื นฐานของความเป็นจริงที่สามารถ
เป็นจริงได้ ซึ่งในอดีตพรรคประชาธิปัตย์ เคยทั ง ตกต่้า รุ่งเรือง แต่ก็สามารถผ่านพ้นมาได้ ด้วยความราบรื่น สามารถ
กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกหลายครั ง ในอนาคตก็เช่นเดียวกัน จึงมั่นใจว่าพรข้อนี จะสัมฤทธิผลในเร็ววัน และพรประการที่ 3 
ขอโอกาสให้สมาชิกพรรคที่เป็นชาวมุสลิม ได้มีโอกาสเข้ามามีบทบาทเติบโตในพรรคต่อไป 
เปิดแคมเปญรับเลือดใหม่ 
 นายจุรินทร์กล่าวว่า วันนี อย่างน้อยที่สุดจะเป็นเครื่องพิสูจน์อีกอัน โดยมีการเปิดตัว QR Code Democrat for 
All เพ่ือเปิดรับ เลือดใหม่ เปิดรับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมอุดมการณ์ ร่วมงานกับพรรคในรูปแบบวิถีทางต่างๆ เพ่ือให้
พรข้อที่ 2 นี บรรลุผลต่อไป แต่ไม่ได้จ้ากัดว่าจะต้องเป็นศาสนาใด หรือ สิ่งที่เคารพนับถืออ่ืนๆ ขอให้มีอุดมการณ์เดียวกัน
กับชาวประชาธิปัตย์ ทุกคนก็มีโอกาสที่จะเติบโต รวมทั งพ่ีน้องชาวมุสลิมด้วย เพราะประชาธิปัตย์ตระหนักเสมอว่าพรรค
เติบโตมาได้จนถึงวันนี  พ่ีน้องชาวมุสลิม ในประเทศไทยมีส่วนส้าคัญในการช่วยค ้าจุน ขับเคลื่อน ทั งนายสวาท สุมาลย์
ศักดิ์ อดีตผู้แทน ของพรรค ซึ่งเคยด้ารงต้าแหน่งจุฬาราชมนตรี นายเล็ก นานา นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ และอีกหลายคน 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ถือเป็นเลือดใหม่หรือไม่ นายจุริ
นทร์กล่าวว่า หากสนใจ เข้าร่วมอุดมการณ์กับพรรค ก็ถือว่าเป็น เลือดใหม่ ซึ่งนายสนธิรัตน์ เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ 
ขอขอบคุณที่มาร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 75 ปีของการก่อตั งพรรคประชาธิปัตย์ด้วย 
‘สนธิรัตน์’มาร่วมอวยพร 
 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงแนวโน้มการท้ากิจกรรมร่วมกับ
พรรคประชาธิปัตย์ ว่า ยังไม่มีการพูดคุย วันนี มาร่วมอวยพร เนื่องจาก เคยร่วมท้างานด้วยกันมา ส่วนอนาคตทางการ
เมืองยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร ผู้สื่อข่าวถามว่า จะตั งพรรคใหม่หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ยังไม่มี ส่วนใหญ่จะพบปะ
เพ่ือนฝูงที่รู้จักกันทั งนั น ตอนนี ยังไม่คิดท้าอะไร เป็นกระแสข่าว เฉยๆ เป็นเรื่องธรรมดา พอทุกคนตั งพรรค ก็เลยเป็น
ข่าวตามกันไปหมด 
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 ต่อข้อถามว่าวางแผนการเลือกตั งครั งหน้าอย่างไรบ้าง ถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า 
ยังไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญจะไปทางไหน ตอนนี อาจจะเร็วมากที่จะพูด ต้องดูเรื่องรัฐธรรมนูญก่อน คิดว่ายังมีอีกหลายก้าว 
ต้องดูการเปลี่ยนแปลงต่อไป เมื่อถามว่า ยังไม่ถอดใจงานการเมืองใช่หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า การเมือง ไม่
จ้าเป็นต้องเป็นเรื่องของการกลับมาอยู่ กลับมาเล่นเสมอไป เรารู้จักเป็นพ่ีน้องทั งนั น มีอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไป ตนเป็น
ก้าลังใจให้รัฐบาล และพรรคร่วมรัฐบาลในการท้างานบริหารประเทศ ตลอด 
 “ทราบดีว่ารัฐบาลในภาวะแบบนี  ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย แต่ทั่วโลก เป็นความยากล้าบากในการบริหาร
จัดการทั งสิ น แม้ผมไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้ว แต่ก็ให้ก้าลังใจอยู่ข้างนอกเสมอ และมีอะไรที่ผมเป็นประโยชน์ได้ แม้แต่พ่ี
น้องในพรรคประชาธิปัตย์ เราก็พบปะพูดคุยกัน วันนี ไม่ได้มาเพ่ือการเมือง มาด้วยความสัมพันธ์ ความผูกพันส่วนตัว มี
อะไรที่ช่วยเหลือได้ ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะร่วมช่วยกัน เป็นหน้าที่ทุกคนที่จะต้องพาประเทศผ่านสภาพเศรษฐกิจใน
สถานการณ์โควิด” นายสนธิรัตน์กล่าว 
‘นิพิฏฐ์’ไขก๊อกพ้นรองหัวหน้า 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคใต้ ได้ยื่นหนังสือลาออก
จากต้าแหน่งรองหัวหน้าพรรค ผ่าน น.ต.สุธรรม ระหงษ์ ผู้อ้านวยการพรรคประชาธิปัตย์ แต่ยังคงเป็นสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์อยู่ 
 นายนิพิฏฐ์เปิดเผยว่า เนื่องจากเป็นรองหัวหน้าพรรครับผิดชอบภาคใต้มายาวนาน กว่ารองหัวหน้าภาคทุกคน 
ซึ่งเป็นมา 3 สมัย และเมื่อสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงคิดว่าการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามี
ส่วนพัฒนาดูแลพื นที่รับผิดชอบภาคใต้ น่าจะเป็นสิ่งที่ดี 
 ประกอบกับการที่ตนไม่ได้เป็นส.ส. การท้าหน้าที่การบริหารงานต่างๆ น่าจะให้คนที่เป็นส.ส.เข้ามาท้าหน้าที่นี 
จะเหมาะสมกว่า จึงได้ยื่นใบลาออก เมื่อเช้าวันที่ 6 เม.ย. แต่ยืนยันว่ายังเป็นสมาชิกพรรคและช่วยงานพรรคต่อไป
แน่นอน 
ครม.-สภาโดนโควิดป่วน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก 7 รัฐมนตรี รวมถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และเลขาธิการพรรค
ภูมิใจไทย ได้แถลงขอกักตัวเอง หลังจากพบผู้ปฏิบัติงานส้านักงาน รมว.คมนาคมตรวจพบเป็นผู้ติดเชื อโควิด -19 และ
นายศักดิ์สยาม พร้อมทีมงานได้มาร่วมงานท้าบุญก้าวสู่ปีที่ 13 และประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ส.ส.
พรรคภูมิใจไทย จึงขอแสดงความรับผิดชอบ ไม่เข้าร่วมประชุมรัฐสภาในวันที่ 7-8 เม.ย. และขอกักตัวเป็นเวลา 14 วัน 
 ขณะที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ5 ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ คือนายชัยชนะ เดชเดโช 
ส.ส.นครศรีธรรมราช นายนริศ ข้านุรักษ์ ส.ส.พัทลุง นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.
สงขลา และนายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบขีรีขันธ์ ที่ไปร่วมอวยพรพรรคภูมิใจไทย ได้ขอกักตัว 14 ตัว และ
งดประชุมเช่นกัน 
 ส่วน 7 รัฐมนตรี ที่ต้องกักตัวนอกจากนายศักดิ์สยาม นายเฉลิมชัย ยังมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตร
และสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญ สินวัฒน์ รมช.แรงงาน เนื่องจาก 4 รัฐมนตรี ท้างานใกล้ชิดกับน.ส.ตรีนุช ที่มีผู้มาแสดง
ความยินดีในการรับต้าแหน่งรมว.ศึกษาธิการ ติดเชื อโควิด และลาประชุมครม.วันที่ 7 เม.ย. ท้าให้การประชุมครม.
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เปลี่ยนเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC ที่ตึกบัญชาการ ท้าเนียบรัฐบาล และมีการแถลงข่าวผ่านไลฟ์สด ไทยคู่
ฟ้า งดสื่อเข้าฟัง 
‘วันชัย’ม่ันใจกม.ประชามติฉลุย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 7-8 เม.ย. มีการ ประชุมร่วมรัฐสภา สมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ พ.ศ…. และร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดอีก 3 ฉบับ คือพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ… ร่าง
ประมวลยาเสพติด ซึ่งทั ง 2 ฉบับนี เกี่ยวเนื่องกัน และร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดี ยาเสพติด (ฉบับที่…) พ.ศ…. 
 นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. และโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
กล่าวว่า การประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติในวันที่ 7 เม.ย. มีความมั่นใจว่าการ
ประชุมคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้จะมีข้อถกเถียงกันบ้าง แต่เชื่อว่าพ.ร.บ.นี จะผ่านไปได้ด้วยดี ในชั นกมธ.ที่มี
ตัวแทนของพรรคการเมืองทุกพรรค และส.ว. ได้ร่วมกันถกแถลงอภิปรายแต่ละประเด็นที่เห็นว่าจะเป็นปัญหาได้เป็นที่
ยุติตกลงร่วมกัน 
‘ชินวรณ์’เผยท าร่างแก้รธน.เสร็จ 
 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรี ธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดท้าร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับ 3 
พรรคร่วมรัฐบาลคือประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย และชาติไทยพัฒนาว่า ขณะนี พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดท้าร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว โดยแก้ไขทั งสิ น 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การแก้ไขมาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญต้องท้าได้ง่ายขึ น โดยให้ใช้เสียงเพียง 3 ใน 5 ซึ่งหลักการนี ผ่านการเห็นชอบของรัฐสภาในตอนมีการ
พิจารณา หมดแล้ว 
2.การแก้ไขมาตรา 272 ที่ก้าหนดให้ส.ว. มีอ้านาจเลือกนายกฯ รวมทั งการแก้ไขมาตรา 88 และมาตราเกี่ยวกับการส่ง
บัญชีรายชื่อ 3 นายกฯ เราจะแก้ไขว่า หากนายกฯ ที่อยู่ในบัญชี 3 คนนั น ไม่สามารถท่ีจะเสนอได้ ก็ให้สภาเสนอชื่อส.ส. 
เป็นนายกฯ ได้ เพื่อเป็นการยึดโยงให้นายกฯ ต้องมาจากการประชาชน 
3.การกระจายอ้านาจลงไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งมีการแก้ไข 7 มาตรา โดยน้ารัฐธรรมนูญปี 2540 และปี 2550 มาปรับปรุง 
ประเด็นที่ส้าคัญคือ การเลือกตั งท้องถิ่นทุกระดับจะต้องมีการเลือกตั งโดยตรง การบริหารทรัพยากรของท้อง ถิ่น ต้อง
เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นโดยตรง มีการเสนอเข้าชื่อและถอดถอน เพ่ือให้มี ข้อจ้ากัดและให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าไป
ด้าเนินการเสนอกฎหมาย บทบัญญัติของ ท้องถิ่นนี ได้โดยตรง 
4.แก้ไขการตรวจสอบอ้านาจรัฐ โดยเฉพาะ อ้านาจของคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ไม่ว่า จะเป็นเรื่องการเชิ ญบุคคลมา
ชี แจง จะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 รัฐธรรมนูญปี 2550 
ม่ันใจถอนฟืนออกจากไฟ 
5.การตรวจสอบถ่วงดุลอ้านาจและถอด ถอนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ซึ่งตาม
รัฐธรรมนูญ ปัจจุบัน ให้เสนอผ่านประธานรัฐสภา ท้าให้การตรวจสอบต้องมายึดโยงกับเสียงข้างมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่
อาจจะไม่สุจริต โปร่งใสได้ จึงเห็นว่าควรต้องกลับไปใช้กลไกแบบเดิม คือเสนอผ่านองค์กรอิสระ และส่งให้ประธานศาล
ฎีกา 
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6.ระบบการเลือกตั งจะมีการแก้ไข 4 มาตรา โดยจะก้าหนดให้มีส.ส.แบบแบ่งเขต 400 เขต เลือกแบบ 1 บัตร 1 คน 
และมีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งขณะนี ก้าลังหารือถึงวิธีการค้านวณส.ส.บัญชีรายชื่อว่าควรเป็นแบบใด จะใช้
ระบบสัดส่วนร้อยละโดยตรงเหมือนเดิมหรือไม่ นอกจากนั น ยังมีการพูดถึงระบบการตรวจสอบคนที่เข้ามาในระบบ
การเมืองต้องโปร่งใส ประวัติดีงาม 
 “ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรจะถอนฟืนออกจากไฟ ที่ส้าคัญหากได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ในบางประเด็นที่ท้า
ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ น บ้านเมืองจะไม่กลับไปสู่จุดเดิม ดังนั น มั่นใจว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราครั งนี 
คงจะได้รับความร่วมมือและมีความเป็นไปได้ เพียงแต่ขอร้องทุกฝ่ายต้องมีความจริงใจ” นายชินวรณ์กล่าว 
‘นิกร’เผย 3 พรรคนัดคุย 
 ด้านนายนิกร จ้านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันที่ 7 เม.ย.จะมีการพูดคุยกับ
พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์ เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะได้เจอกับทั งสองพรรค เนื่องจากมีการประชุม
ร่วมรัฐสภา คงไม่ได้รีบเท่าไร แต่ประเด็น ต่างๆ มีอยู่แล้วในหัวข้อศึกษา เพราะเคยอยู่ในกมธ. 
 เมื่อถามว่าในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนา จะมีการแก้ปม ส.ว.ที่ให้อ้านาจในการโหวตนายกฯ หรือไม่ นาย
นิกรกล่าวว่า ต้องหารือกันต่อ ซึ่งรายละเอียดก็มีอยู่แล้ว แต่จะแยกร่างอย่างไรต้องคุยกันอีกครั ง ยั งจะไม่ให้ข่าวความ
คืบหน้าในตอนนี  
‘ไพบูลย์’ยันไม่ทบทวนร่างพปชร. 
 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ
ยืนยันว่าจะไม่ทบทวนหรือแก้ไขร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนยื่นญัตติในวันที่ 7 เม.ย. ส่วนที่ระบุว่าร่างแก้ไขของพรรคพลัง
ประชารัฐไม่แตะอ้านาจส.ว.เลยนั น ไม่เป็นความจริง เพราะได้เสนอให้แก้ไขในบทเฉพาะกาล มาตรา 270 เรื่องอ้านาจ
ของ ส.ว.ในการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ โดยแก้ไขให้เป็นอ้านาจของรัฐสภา เพ่ือให้ ส.ส.เข้าไปติดตามการท้างาน
ด้วย เมื่อสอบถาม ไปทาง ส.ว.ก็เห็นด้วยกับประเด็นนี  ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคค้านึงถึงความเป็นไปได้ในการ
ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาทุกฝ่าย รวมถึงฝ่าย ส.ว.ด้วย ไม่ใช่ค้านึงเพียงญัตติแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการ 
 “การยื่นญัตติที่ไปลดหรือแย่งอ้านาจสมาชิก รัฐสภากลุ่มอ่ืน เช่น การลดอ้านาจ ส.ว. นั น ส.ว.ก็มีสิทธิที่จะไม่
เห็นด้วย ดังนั น การที่ได้ยื่นญัตติแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าญัตตินั น จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา เพราะหาก ส.ว.ไม่
เห็นด้วย ญัตตินั นจะตก พรรคพลังประชารัฐจึงไม่แก้ไขเพ่ือลด หรือแย่งอ้านาจของ ส.ว.” นายไพบูลย์กล่าว 
เพื่อไทยเดินหน้ารื้อท้ังฉบับ 
 เมื่อเวลา 16.30 น. ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย แถลง
ภายหลังการประชุม ส.ส.พรรคว่า ที่ประชุมมีความเห็นเรื่องร่าง พ.ร.บ. ประชามติที่เข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 7-8 เม.ย. 
ซึ่งมีการแก้ไขในมาตรา 9 ที่ส่งผลระทบ ต่อมาตราอ่ืนๆ อีก 4 มาตรา ทางพรรคขอให้ทุกคนเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง
เพ่ือแสดงเหตุผลและลงมติ โดยเฉพาะมาตรา 11 ว่าด้วยจ้านวนประชาชนที่มีสิทธิยื่นขอให้ท้าประชามติ ซึ่งร่างฝ่ายค้าน
ก้าหนดไว้ที่ 1 หมื่นชื่อ ขณะที่ ร่างของรัฐบาลก้าหนดไว้ 5 หมื่นชื่อ ซึ่งร่างของฝ่ายค้าน 1 หมื่นชื่อ ถือว่าสอดคล้องกับ
การเสนอกฎหมายอ่ืนๆ หวังว่าร่างดังกล่าว จะไม่ถูกตีตก ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันผ่านร่างนี เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ เพราะจะมี
ผลต่อการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคต 
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 ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 พรรคเพ่ือไทยเห็นพ้องต้องกันว่าจะทบทวนร่างที่เคยยื่นไปก่อนหน้านี  ซึ่งยึด
หลักการเดิมว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั งฉบับผ่านมาตรา 256 ยกเว้น หมวด 1-2 เพ่ือให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) มายกร่างรัฐธรรมนูญขึ นมาใหม่ คาดว่าจะยื่นร่างได้ก่อนเปิดสมัยประชุมสามัญ เพ่ือบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระ
ให้ทันในสมัยประชุม 
‘หญิงอ้อ’โผล่ให้ก าลังใจ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ส.ส. ของพรรคเพ่ือไทยครั งนี  คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยานาย
ทักษิณ ชินวัตร ได้มา เยี่ยมเยียน พร้อมให้ก้าลังใจ ส.ส.ของพรรค ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณว่ายังพร้อมให้การสนับสนุน
การท้ากิจกรรมและการขับเคลื่อนของพรรคเพ่ือไทยต่อไป 
 นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยและเลขานุการผู้น้าฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์
เฟซบุ๊กว่า การแก้ไข รัฐธรรมนูญยังต้องยืนยันหนทางการแก้ไขทั งฉบับโดยประชาชน เพราะเป็นการแก้ไข ที่ต้นตอของ
ประเทศ ลดการสืบทอดอ้านาจ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ น ซึ่งเป็นหนทาง ในการแก้วิกฤตให้กับประเทศ 
 ส่วนการแก้ไขรายมาตราที่ตรงประเด็น และมีผลต่อการลดวิกฤตนั น สามารถท้าคู่ขนานได้ คือการแก้ไขการ
ด้ารงอยู่ของ ส.ว. โดยเฉพาะเรื่องอ้านาจการเลือกนายกฯ ของส.ว. เพราะเป็นการใช้อ้านาจที่ตอบสนองคณะบุคคลที่
เลือกพวกเขามา แต่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ ถือเป็นการแก้ไขวิกฤตประเทศได้ตรง สอดคล้องและ
เกิดประโยชน์กับประเทศมากท่ีสุด 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6284456  
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วันที่ 6 เมษายน 2564 - 12:16 น. 
 ‘เสี่ยหนู’ บอก พปชร. แจกขันสกรีนชื่อ ‘บิ๊กป้อม’ ท าได้ไม่ผิด แต่ห้ามแจกช่วงเลือกตั้ง 
 
 

 
 
‘เสี่ยหนู’ บอก พปชร.แจกขันสกรีนชื่อ ‘บิ๊กป้อม’ ไม่แปลก ท าได้ไม่ผิด แจงห้ามแจกช่วงเลือกตั้ง 
 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 เมษายน ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้าพรรค ภท. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจกขัน
ที่มีการสกรีนชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พปชร. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่าพรรค 
ภท.แจกขันมาตั งนานแล้ว เป็น 10 ปีแล้ว ทั งขัน ทั งปฏิทิน 
 เมื่อถามถึงนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็แจกขันเหมือนกันช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่กลับถูกห้ามแจก 
นายอนุทินกล่าวว่า ช่วงนั นเป็นช่วงเลือกตั ง มันไม่เหมือนกัน แต่ช่วงนี แจกได้ เพราะไม่มีเลือกตั ง 
 “การแจกขันก็เพ่ือให้น้าไปตักน ้า รดน ้า ถือเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเป็นช่วงเลือกตั งท้าไม่ได้ 
“แต่ถ้าแจกตอนนี ถือเป็นเรื่องปกติ สมมุติช่วงนี ผมไปไหนก็อาจจะพกแอลกอฮอล์ใส่ชื่อผมไปให้กับหัวคะแนนหรือคนที่
เลือกตั งพรรค ภท. มันก็ถือเป็นสิทธิของผมอยู่แล้ว” นายอนุทินกล่าว 
 เมื่อถามว่าแต่สงกรานต์ช่วงนี เล่นน ้าไม่ได้เพราะมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แล้วจะเอาขันไปท้าอะไร นาย
อนุทินกล่าวว่า ก็ต้องอาบน ้า เมื่อเล่นน ้าไม่ได้ รวมถึงยังใช้ตักน ้าล้างหน้าบ้วนปากได้ อย่างไรก็ตาม การแจกขันเป็นเรื่อง
ของพรรค พปชร. ส่วนที่มีการใส่ชื่อพรรคหรือชื่อบุคคลก็เป็นเรื่องปกติ ไม่มีอะไร อย่างเช่นพรรค ภท.เองก็มีเสื อที่มีชื่อ
พรรคเหมือนกัน และมีชื่อตนเต็มไปหมด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2660428  
  

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_2660428
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_2660428
https://www.matichon.co.th/politics/news_2660428
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg
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6 เม.ย. 2564 12:59    
 “อนุทิน” ระบุ ไม่แปลก พปชร. แจกขันสกรีนชื่อ “บิ๊กป้อม” บอกท าได้ไม่ผิด แต่ห้ามแจกช่วงเลือกตั้ง 
 

 
 
“อนุทิน” ชี้ ไม่แปลกพรรคพลังประชารัฐ แจกขันสกรีนชื่อ “ประวิตร” บอกท าได้ไม่ผิด แจกได้ เพราะไม่มีเลือกตั้ง 
 วันนี  (6 เม.ย.) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.
สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐแจกขันที่มีการสกรีนชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า พรรคภูมิใจไทยแจกขันมาตั งนานแล้ว เป็น 
10 ปีแล้ว ทั งขัน ทั งปฏิทิน 
 เมื่อถามถึง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็แจกขันเหมือนกันช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่กลับถูกห้าม 
นายอนุทิน กล่าวว่า ช่วงนั นเป็นช่วงเลือกตั ง มันไม่เหมือนกัน แต่ช่วงนี แจกได้ เพราะไม่มีเลือกตั ง การแจกขันก็เพ่ือให้
น้าไปตักน ้า รดน ้า ถือเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเป็นช่วงเลือกตั ง ท้าไม่ได้ แต่ถ้าแจกตอนนี  ถือเป็นเรื่ องปกติ สมมติช่วงนี ตน
ไปไหนก็อาจจะพกแอลกอฮอล์ใส่ชื่อตนไปให้กับหัวคะแนน หรือคนท่ีเลือกตั งพรรคภูมิใจไทย มันก็ถือเป็นสิทธิของตนอยู่
แล้ว 
 เมื่อถามว่า แต่สงกรานต์ช่วงนี เล่นน ้าไม่ได้ เพราะมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แล้วจะเอาขันไปท้าอะไร นาย
อนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องอาบน ้า เมื่อเล่นน ้าไม่ได้ รวมถึงยังใช้ตักน ้าล้างหน้าบ้วนปากได้ อย่างไรก็ตาม การแจกขันเป็น
เรื่องของพรรคพลังประชารัฐ ส่วนที่มีการใส่ชื่อพรรค หรือชื่อบุคคลก็เป็นเรื่องปกติ ไม่มีอะไร อย่างเช่น พรรคภูมิใจไทย
เอง ก็มีเสื อที่มีชื่อพรรคเหมือนกัน และมีชื่ออนุทินเต็มไปหมด 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000032724  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000032724
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06/04/2564 13:26 
“อนุทิน” บอก พปชร. แจกขันสกรีนชื่อ “บิ๊กป้อม” ท าได้ไม่ผิด 
 

 
 

ภูมิใจไทย 6 เม.ย. – “อนุทิน” ระบุไม่แปลก พปชร. แจกขันสกรีนชื่อ “บิ๊กป้อม” บอกท าได้ไม่ผิด แต่ห้ามแจกช่วง
เลือกตั้ง 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจ
ไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ แจกขันที่มีการสกรีนชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า พรรคภูมิใจไทยแจกขันมาตั งนานแล้ว เป็น 10 ปีแล้ว ทั ง
ขัน ทั งปฏิทิน 
 เมื่อถามถึงนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็แจกขันเหมือนกันช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่กลับถูกห้าม 
นายอนุทิน กล่าวว่า ช่วงนั นเป็นช่วงเลือกตั ง มันไม่เหมือนกัน แต่ช่วงนี แจกได้ เพราะไม่มีเลือกตั ง การแจกขันก็เพ่ือให้
น้าไปตักน ้า รดน ้า ถือเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเป็นช่วงเลือกตั งท้าไม่ได้ แต่ถ้าแจกตอนนี ถือเป็นเรื่องปกติ สมมติช่วงนี ตนไป
ไหนก็อาจจะพกแอลกอฮอล์ใส่ชื่อตนไปให้กับหัวคะแนน หรือคนที่เลือกตั งพรรคภูมิใจไทย มันก็ถือเป็นสิทธิของตนอยู่
แล้ว 
 เมื่อถามว่า แต่สงกรานต์ช่วงนี เล่นน ้าไม่ได้ เพราะมีการแพร่ระบาดโควิด -19 แล้วจะเอาขันไปท้าอะไร นาย
อนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องอาบน ้า เมื่อเล่นน ้าไม่ได้ รวมถึงยังใช้ตักน ้าล้างหน้าบ้วนปากได้ อย่ างไรก็ตาม การแจกขันเป็น
เรื่องของพรรคพลังประชารัฐ ส่วนที่มีการใส่ชื่อพรรค หรือชื่อบุคคล ก็เป็นเรื่องปกติ ไม่มีอะไร อย่างเช่นพรรคภูมิใจไทย
เองก็มีเสื อท่ีมีชื่อพรรคเหมือนกัน และมีชื่ออนุทินเต็มไปหมด. – ส้านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/latest-news-669821  
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6 เมษายน 2564 
'อนุทิน' ชี้แจกขัน 'ประวิตร' ไม่แปลก ชี้คนละกรณี 'ขันทักษิณ' 
 

 
 
'อนุทิน' ชี้แจกขัน'ประวิตร'ไม่แปลก ชี้คนละกรณี'ขันทักษิณ' 
 วันที่  6 เม.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกู ล รองนายกรัฐมนตรี  และรมว.สาธารณสุข  
ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ ถึ ง ก ร ณี ที่ พ ร ร ค พลั ง ป ร ะช า รั ฐ แ จ ก ขั น ที่ มี ก า ร ส ก รี น ชื่ อ พล . อ . ป ร ะ วิ ต ร  ว ง ษ์ สุ ว ร รณ  
รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า พรรคภูมิใจไทยแจกขันมาตั งนานแล้ว 
เป็น10 ปีแล้ว ทั งขัน ทั งปฏิทิน 
 เมื่อถามถึง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็แจกขันเหมือนกันช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่กลับถูกห้าม
นายอนุทิน  กล่ าวว่ า  ช่ ว งนั น เป็นช่ ว ง เลื อกตั ง  มัน ไม่ เหมือนกัน  แต่ช่ ว งนี แจกได้  เพราะไม่มี เลื อกตั ง  
การแจกขันก็เพ่ือให้น้าไปตักน ้า รดน ้า ถือเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเป็นช่วงเลือกตั งท้าไม่ได้ แต่ถ้าแจกตอนนี ถือเป็นเรื่อง
ปกติ สมมติช่วงนี ตนไปไหนก็อาจจะพกแอลกอฮอล์ใส่ชื่อตนไปให้กับหัวคะแนนหรือคนที่เลือกตั งพรรคภูมิใจไทย มันก็
ถือเป็นสิทธิ์ของตนอยู่แล้ว 
 เมื่อถามว่า แต่สงกรานต์ช่วงนี เล่นน ้าไม่ได้เพราะมีการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 แล้วจะเอาขันไปท้าอะไร นาย
อนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องอาบน ้า เมื่อเล่นน ้าไม่ได้ รวมถึงยังใช้ตักน ้าล้างหน้าบ้วนปากได้ อย่างไรก็ตามการแจกขันเป็นเรื่อง
ของพรรคพลังประชารัฐ ส่วนที่มีการใส่ชื่อพรรค หรือชื่อบุคคลก็เป็นเรื่องปกติ ไม่มีอะไร อย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยเองก็มี
เสื อที่มีชื่อพรรคเหมือนกัน และมีชื่ออนุทินเต็มไปหมด 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931064  
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วันอังคาร ที่ 06 เมษายน พ.ศ. 2564, 15.30 น.  
“สามารถ” ฟาดกลับ “โอ๊ค” อิจฉา “บิ๊กป้อม” แจกขันน้ าสงกรานต์ 
 

 
 

“โอ๊ค” อิจฉา “บิ๊กป้อม” สาดวาทกรรมขันน้ าสีน้ าเงินชนตอ “สามารถ” ฟาดกลับ ทักษิณยิ่งลักษณ์ก็เคยแจก 
 ในวันนี  (6 เม.ย.) นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ้ากระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อ้านวยการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว "สามารถ เจนชัยจิตรวนิช" พร้อมกับรูป โอ๊ค 
พานทองแท้ ชินวัตร ที่ได้วิพากษ์วิจารณ์ การแจกขันน ้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ตนได้รับข้อมูล จากพ่ีน้องประชาชน
ว่า นายโอ๊ค พานทองแท้ได้โพสต์วิพากษ์ วิจารณ์เกี่ยวกับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ด้วยการให้ข้อมูลเท็จท้าให้
ประชาชนเกิดความสับสนว่า การแจกขันน ้าแล้วโยงเป็นเรื่องของขอทาน  ตนจึงอยากให้นายโอ๊ค พานทองแท้ ออกมา
ขอโทษประชาชน เพราะการพูดแบบนั นเป็นการดูถูกพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน  
 ขันน ้าของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณเป็นสีน ้าเงิน สื่อถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็น
ที่รักยิ่งของประชาชนคนไทยทั งประเทศ การแจกขันน ้าของท่าน แสดงให้เห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้าง มีเมตตาที่จะ
แบ่งปันให้กับประชาชน ย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรี พันต้ารวจโท ทักษิณชินวัตร และนางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร ก็เคยแจกของขันน ้าให้กับประชาชนในปี 2559 เช่นกัน  แต่เป็นขันน ้าสีแดง ที่มีข้อความว่า สวัสดีวันสงกรานต์ปี
ใหม่ไทย พ. ศ. 2559 
 ส่วนตัว พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมไม่เคยยึดติดกับอดีตว่า ใครท้ามาก่อนหรือ 
ใครท้าทีหลัง แต่ถ้าเรื่องไหนสิ่งใดดีงามและเป็นประโยชน์กับประชาชนท่านก็ท้าให้เสมอและท้าให้ตลอดเวลา 
 ฉะนั นการที่นายโอ๊คได้ออกมาใช้วาทกรรมเพ่ือให้เกิดความสับสน สร้างความแตกแยก สร้างความเกลียดชังใน
อาชีพขอทานและดูถูกประชาชนว่าจะเป็นขอทานเช่นนี  นายพานทองแท้ ต้องออกมาขอโทษประชาชน เพราะครั งหนึ่ง 
พ่อ และอาของนายพานทองแท้ ก็เคยแจกขันน ้าให้กับประชาชนเช่นกัน ผมไม่เข้าใจว่านายโอ้ค พานทองแท้ ว่าพ่อและ
อาของตนเองด้วยหรือไม่ อย่างไร 
 แต่เหนือสิ่ง อ่ืนใด รัฐบาลนี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร  
วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี เร่งแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในทุกมิติ ซึ่ง ขันน ้าสีน ้าเงิน ที่
เตรียมให้พ่อแม่พ่ีน้องประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี สามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน  
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การรดน ้าด้าหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ อาบน ้า  ตักน ้า หรือเป็นส่วนหนึ่งของการอุปโภคบริโภค ซึ่งผมมั่นใจว่าพ่อ
แม่พ่ีน้องประชาชนจ้านวนมากอยากได้ขันน ้าสีน ้าเงินใบนี  คงต่างกับ ขันของนายพานทองแท้  ที่แม้แต่การสร้างอารมณ์
ขันให้กับประชาชนยังท้าไม่ได้เลย มีแต่สร้างวาทกรรมให้แตกแยก 
 ในเรื่องนี  ผมได้รับข้อความจากพ่อแม่ พ่ีน้องประชาชนที่ส่งมาให้ช่วยบอกนายพานทองแท้ว่า อย่าท้าตัวเป็นคน
อิจฉาตาร้อน ดังพุทธภาษิตที่ว่า "อิจฉาคนมี คนดีจะหายาก" หรือ อรติโลกนาสิกา ความริษยาเป็นเหตุให้โลกพินาศ 
ดังนั นนายโอ๊ค พานทองแท้ อย่าได้อิจฉาความดีของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือพ่อแม่พ่ีน้อง
ประชาชนเลย เพราะสุดท้ายมันจะกลับมาเป็นทุกข์ให้กับตัวนายโอ๊ค พานทองแท้เอง ในช่วงวันหยุดตนอยากให้นายโอ๊ค 
พานทองแท้ เข้าวัดนั่งสมาธิ สวดมนต์บ้าง และยิ่งช่วงนี เป็นช่วงโรคระบาด Covid -19 นายโอ๊ค พานทองแท้ คงไม่ได้
เดินทางไปรดน ้าด้าหัวเพ่ือแสดงความกตัญญูต่อพ่อและอาที่อยู่แดนไกล เมื่อคิดถึงจึงพูดพาดพิงพลเอก ประวิตร์ ขึ นมา 
เรื่องนี ไม่ได้เกิดจากอะไร แต่เกิดการจิตใจของนาย พานทองแท้เองก็ควรจะแก้ที่นายพานทองแท้เองครับ 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/229308  
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 6 เม.ย. 2564 21:14    
 “ธรรมนัส” วอนหยุดเต้าข่าว ยันไม่ยุ่งเกี่ยวสนามเลือกตั้ง กทม. 
 

 
 
“ธรรมนัส” ประกาศ ไม่ยุ่งเกี่ยวสนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. วอนหยุดเต้าข่าวได้แล้ว ขอมุ่งม่ันแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในฐานะ รมช.เกษตรฯ ให้ดีที่สุด 
 รายงานข่าวจากแกนน้าพรรคพลังประชารัฐ แจ้งว่า จากกรณีที่มีข่าวการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมส้าหรับการเลือกตั งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 
โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี
การก้าหนดแนวทางการสนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติ ที่จะลงสมัครผู้ว่าฯ 
กทม.ในนามอิสระ เพ่ือให้ได้รับการเลือกตั ง โดยให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรอง
หัวหน้าพรรค เป็นผู้รับผิดชอบในรายละเอียดต่างๆ ที่จะสนับสนุนดังกล่าวนั น 
 ล่าสุด ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวพรรคพลังประชารัฐมอบหมายให้ตนเองรับผิดชอบสนับสนุนสนาม
การเลือกตั งกรุงเทพมหานคร ว่า ไม่เป็นความจริง และตนเองไม่ขอยุ่งเกี่ยวในการเลือกตั งสนามกรุงเทพมหานคร รวมถึง
การสนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ที่จะลงสมัครเลือกตั งผู้ว่าฯ กทม.ด้วย กระแสข่าวดังกล่าวเป็นการเต้าข่าวหรือให้ข่าว
แบบบิดเบือนที่สุด ซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อพรรคพลังประชารัฐ เพราะ พล.ต.อ.จักรทิพย์ เองก็ประกาศลงสมัครในนาม
อิสระอยู่แล้ว อย่าเอาตนไปโยงให้เกิดความสับสนวุ่นวาย และขอให้หยุดการให้ข่าวลักษณะนี  ตอนนี ตนในฐานะ รมช.
เกษตรและสหกรณ์ ขอท้าหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนทั งที่ดินท้ากิน 
พืชผลการเกษตร น ้าอุปโภค บริโภค ซึ่งในหลายพื นที่ ตนจะท้าหน้าที่ตรงนี ให้ดีที่สุด 
 อย่างไรก็ตาม พรรคพลังประชารัฐจะส่งผู้ใดลงสมัคร ส.ก.หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั ง กทม.หรือไม่นั น ตอนนี ทาง
พรรคยังไม่ได้มีการคุยกัน และเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะประชุมเมื่อถึงเวลาที่มีการประกาศให้มีการ
เลือกตั งแล้ว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000032889  
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6 เมษายน 2564 
'รสนา' เชื่อ 'พปชร.' ส่ง 'นอมินี' ลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ส่อขัดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
รสนา โตสิตระกูล โพสต์ถาม 'พปชร.' ส่ง นอมินีเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. ส่อขัดกฎหมายเลือกตั้ง วอนรัฐบาลท าเลือกตั้ง
ท้องถิ่นปลอดการเมือง-ทุนผูกขาด 
        น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตส.ว .กทม.  ซึ่ งประกาศตัวลงชิงต้าแหน่งผู้ ว่ าราชการกรุง เทพมหานคร  
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค เพ่ือแสดงความเห็นต่อกระแสข่าวที่  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบุให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมช่วยพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย
จินดา อดีต ผบ.ตร. ในการเลือกตั งผู้ว่าฯกทม. แต่ล่าสุดแกนน้าพรรคพลังประชารัฐปฏิเสธข่าวดังกล่าว โดยย ้าว่ากรณีที่
เกิดขึ นเป็นเพราะมีบุคคลเตือนว่าเป็นการกระท้าที่เข้าข่ายขัดต่อมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เลือกตั ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ห้ามข้าราชการการเมือง ส.ส. , ส.ว. เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐหาเสียง
ช่วยผู้สมัครได้ อย่างไรก็ดีตามกฎหมายที่ระบุท้าให้ผู้สมัครรับเลือกตั งเป็นผู้ว่าฯ กทม. ประกาศลงเลือกตั งในนามอิสระ 
แต่เชื่อว่าจะเป็นอิสระแบบอ้าพราง เพราะเป็นนอมินีของพรรคการเมืองและกลุ่มทุนผูกขาด 
        "วิธีคิดของพรรคการเมืองที่ได้เป็นรัฐบาลมักจะคิดเหมือนๆกัน คือต้องการผนวกการเมืองท้องถิ่น โดยเฉพาะ 
กทม. ไว้กับพรรคที่ได้เป็นรัฐบาลด้วยวาทะ จะได้บริหารแบบผ้าที่ไม่มีรอยต่อ ดิฉันเห็นว่า ผ้าที่ไม่มีรอยต่อ จะมีก็แต่ผ้า
ห่อศพ เท่านั น ดังนั นการเมืองท้องถิ่นควรเป็นอิสระจากการเมืองระดับชาติ และทุนผูกขาดที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
จากธุรกิจการเมือง เพ่ือให้การเมืองท้องถิ่นเป็นการเมืองประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม มากกว่าเป็นการเมืองแบบสั่งการของมหาดไทยหรือกลุ่มทุนผูกขาดที่อุดหนุนอยู่เบื องหลัง” น.ส.รสนา ระบุ. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931083  
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06 Apr 2021 15:08 น. 
 “อนุทิน” ปฏิเสธ จับมือ ปชป. ร่างแก้ไข รธน. ฉบับใหม่ 
 

 
 

“อนุทิน”ปฎิเสธกระแสข่าวจับมือปชป.-ชทพ.ร่างแก้ไขรธน.ฉบับใหม่ ยันมีร่างของตนเอง ชี้เป็นสิทธิ์ไม่เกี่ยวร่วม
รัฐบาล 
 วันที่ 6 เมษายน 2564นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย  กล่าวถึงกระแสข่าวว่าพรรคภูมิใจไทย จับมือกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทย
พัฒนา ร่วมกันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่า ไม่เป็นความจริง ทางพรรคภูมิใจไทยยังไม่เคยพูดคุยอะไรกัน และมอง
ว่าเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั น 
 ส่วนที่มีการเสนอแก้ไขรายมาตรานั น พรรคภูมิใจไทยมีร่างของตัวเองและมีแนวทางอย่างชัดเจนในการแก้ไขรัฐ
ธรมนูญ ซึ่งมีอยู่หลายหัวข้อแต่หัวข้อไหนที่เป็นค้าตัดสินของศาลพรรคก็ต้องน้อมรับจะไปฝืนค้าสั่งศาลไม่ได้ ก็ต้องหา
ทางออกกันต่อไป ซึ่งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นเอกสิทธิ์ไม่เกี่ยวว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่  ต้องแยกหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎร และไม่เก่ียวข้องกับการท้าหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาล ที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 
 ประเด็นบัตรเลือกตั ง 2 ใบ ในร่างพรรคพลังประชารัฐ นั น ตนไม่เห็นด้วย พรรคภูมิใจไทย เป็นพรรคที่เห็นด้วย
กับรัฐธรรมนูญปี 60 ในเรื่องการเลือกตั ง มันดีอยู่แล้วจะไปแก้ท้าไม พร้อมกันนี ยังกล่าวถึงกรณีท่ีคณะก้าวหน้าล่ารายชื่อ 
1 ล้ิานรายชื่อเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนตัวมองว่าเป็นสิทธิที่สามารถท้าได้ แต่ถามกลับว่าสิ่งที่ท้าอยู่ มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ หากมีก็ต้องท้าตาม แต่ขอให้ท้าตามรัฐธรรมนูญหากท้าตามกฎหมายก็ชัดเจนไม่ต้องตีความอะไร 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/474815   

https://www.thansettakij.com/content/politics/474815
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วันที่ 06 เม.ย. 2564 เวลา 15:44 น. 
"อนุทิน" ลั่นภูมิใจไทยไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจค้านแก้ รธน. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
 

 
 
พรรคภูมิใจไทยท าบุญใหญ่ก้าวสู่ปีท่ี 13 "อนุทิน"พูดชัดแนวทางของพรรคปกป้องสถาบันท าตามสัญญาหาเสียงไว้
กับประชาชน ลั่นไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจยันค้านแก้รัฐธรรมนูญกลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
 เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข 
ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมผู้บริหาร ส.ส. และสมาชิกร่วมพิธีท้าบุญพรรคภูมิใจไทย เข้าสู่ปีที่ 13 โดย
มี สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
 นายอนุทิน กล่าวทิศทางการเมืองของพรรคว่า ยังเน้นเรื่องการปกป้องสถาบัน การดูแลปากท้องประชาชน และ
การท้าตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน ช่วงที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั ง สิ่งเหล่านี พรรคยังยึดมั่นไม่เ ปลี่ยนแปลง 
ส้าหรับพรรคภูมิใจไทยในช่วงแรกคนมองเป็นพรรคเฉพาะกิจแต่จนถึงวันนี เราเติบโตถือว่ามีความใช้ได้มาถึง 13 ปี ทุก
คนในพรรคท้างานอย่างหนัก 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยมีร่างของเราเอง
และมีแนวทางชัดเจน อะไรที่เป็นค้าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญพรรคก็ต้องเคารพจะไปฝ่าฝืนไม่ได้ เรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคไม่เกี่ยวว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ และเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ทุกคน ซึ่งต้อง
แยกการท้างานระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติให้ถูก 
 เมื่อถามว่า ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐจะไม่ตัดอ้านาจของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการเลือกนายกรัฐมนตรี 
พรรคภูมิใจไทยเห็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยพูดหลายครั งแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าอยู่ใน
แนวทางหลักการประชาธิปไตย และเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ท้าได้ ต้องถามว่าพรรคภูมิใจไทยจะบังคับอะไรส.ว.ได้ 
เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละสภาฯ เรื่องไหนที่ประชาชนได้ประโยชน์ก็ควรสนับสนุน อะไรที่เป็นประโยชน์เฉพาะในสภาก็ต้อง
พิจารณาว่าจะสนับสนุนหรือไม่ ส่วนเรื่องบัตร 2 ใบ พรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วย และคงไม่สนับสนุน เพราะของเดิมดีอยู่
แล้วไปแก้ท้าไม 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/649781  
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6 เม.ย. 2564 15:51    
 “ภท.” ส่ง “ศุภชัย-ภราดร” คุยพรรคร่วม แก้ รธน.รายมาตรา ลั่น ต้อง “รธน.ต้องกินได“้ มุ่งแก้ปากท้อง ปชช. 
 

 
 
พรรคภู มิ ใจไทย ส่ ง  “ศุภชัย -ภราดร” คุยพรรคร่ วม แก้  รธน .รายมาตรา ลั่ น  “รธน .ต้องกิน ได้ ”  
มุ่งแก้ปากท้อง ปชช. ด้าน “สุวัจน์” ส่งดอกไม้อวยพร ไร้เงา “พปชร.” อวยพรพรรคร่วม 
 วันนี  (6 เม.ย.) ที่ท้าการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเสร็จสิ นงานท้าบุญก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 
ของพรรคภูมิใจไทยในช่วงเช้าแล้ว ยังมีตัวแทนพรรคการเมืองน้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี รวมถึง นายสุวัจน์ ลิปต
พัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ก็ส่งตัวแทนมาร่วมแสดงความยินดี และเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีตัวแทนจาก
พรรคพลังประชารัฐ เดินทางมาร่วมอวยพร หรือส่งกระเช้ามาร่วมงานแต่อย่างใด 
 ต่อมาเวลา 13.00 น.มีการประชุม ส.ส. พรรค โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค ท้าหน้าที่ประชุม 
รายงานข่าวแจ้งว่า ได้มีการหารือเตรียมความพร้อมส้าหรับการจัดประชุมสามัญประจ้าปี 2564 ของพรรคภูมิใจไทย ที่
อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 24 เม.ย.นี  
ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ของพรรคภูมิใจไทย มอบหมายให้ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นาย
ภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง โฆษกพรรคภูมิใจไทย ไปประสาน 2 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ และ 
พรรคชาติไทยพัฒนา เพ่ือหารือแนวทางท้ารัฐธรรมนูญ ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะเน้นแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือปากท้อง
ของประชาชน เราจะเป็นรัฐธรรมนูญที่กินได้ส้าหรับการประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 7-8 เม.ย.นี  ในส่วนของการลงมติ
ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการอกเสียงประชามติ ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ได้ชี แจงว่า มีการปรับแก้ไข มาตรา 10, 
11 ให้สอดคล้องกับ มาตรา 9 เรียบร้อยแล้ว ดังนั น พรรคจึงเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี  
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000032791  
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 7 เม.ย. 2564 10:14    
 “สุชาติ” ปัดจับมือสามมิตร ตั้งกลุ่ม “4 ว.” บอกทุกคนในพรรค พปชร. เป็นพี่น้องกันหมด 
 

 
 
“สุชาติ” ปัดจับมือสามมิตร ตั้งกลุ่ม “4 ว.” บอกทุกคนในพรรค พปชร.เป็นพี่น้องกันหมด แซว “ชัยวุฒ”ิ เป็นแก๊ง 
“5 ว.” 
 วันนี  (7 เม.ย.) เมื่อเวลา 08.55 น.ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าว
ว่า เข้าร่วมตั งกลุ่มในนามกลุ่ม “4 ว.” กับกลุ่มสามิตร ว่า ไม่มีอะไร เป็นพ่ีเป็นน้องกันทุกคนอยู่แล้ว และในพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) เรานับถือกันทุกคนอยู่แล้ว ตนไม่มีอะไรกับใครทุกวันนี ก็อยู่กับหัวหน้าพรรค พปชร. 
 ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า  ภายหลั ง  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รมว .ดิจิทัล เ พ่ือเศรษฐกิจและสั งคม  
(ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเสร็จสิ น ได้ไปยืนรอนายสุชาติ ที่บริเวณหน้าบันได ตึกบัญชาการ 1 จากนั นเมื่อนายสุ
ชาติให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเสร็จสิ นได้เดินมาพูดกับผู้สื่อข่าวว่า ไม่ใช่มีแค่กลุ่ม “4 ว.” แต่มี “5 ว.” ด้วย แล้วชี มือไปที่
นายชัยวุฒิ พร้อมกับหัวเราะ ก่อนเดินขึ นตึกบัญชาการ 1 เพ่ือไปประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000032974  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000032974
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7 เมษายน 2564 10:22 น.   
"เพื่อไทย" ชงแก้รัฐธรรมนูญท้ังฉบับ-รายมาตรา ปัดตอบกระแสเปลี่ยนตัวประธานวิปฝ่ายค้าน 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทยว่า พรรค
เพ่ือไทยจะยื่นขอแก้รัฐธรรมนูญ 2 แบบ คือ แก้ทั งฉบับ และแก้แบบรายมาตรา ถ้าจะต้องท้าประชามติตามค้าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องท้า ถ้าประชาชนเอาด้วย ในสภาก็ไม่มีสิทธิจะมาโต้แย้ง เพราะเป็นความต้องการของประชาชน 
ส่วนกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวประธานวิปฝ่ายค้านนั น ยังไม่ทราบ แต่อะไรก็เกิดขึ นได้ เรื่องต้าแหน่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ได้บอกว่าไม่มี อะไรก็เป็นไปได้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/233588  
  

https://siamrath.co.th/n/233588
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210407/e89e91e1ffdd35ea294cca7cad171587535ddd5cceaea0039252aa2bd4384938.jpg?itok=cwFTTxD9
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วันพุธ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564, 10.38 น. 
เพื่อไทย ดับเครื่องชน ! ชงแก้ รธน. รายมาตราทั้งฉบับ ไม่สนต้องท าประชามติ 
 

 
 
“สุทิน” เผย “พท.” ชงแก้รธน.ทั้งฉบับ-รายมาตรา ไม่สนหากต้องท าปชม. ชี้ถ้าปชช.เอาด้วย สภาฯก็ขวางไม่ได้ 
รับกระแสเปลี่ยนตัว “ปธ.วิปฝ่ายค้าน” อะไรก็เกิดขึ้นได้ 
 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือ
ไทยว่า พรรคเพื่อไทยจะยื่นขอแก้รัฐธรรมนูญ 2 แบบคือ แก้ทั งฉบับ และแก้แบบรายมาตรา ถ้าจะต้องท้าประชามติตาม
ค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องท้า ถ้าประชาชนเอาด้วย ในสภาฯก็ไม่มีสิทธิจะมาโต้แย้ง เพราะเป็นความต้องการของ
ประชาชน ส่วนกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวประธานวิปฝ่ายค้านว่า ยังไม่ทราบ แต่อะไรก็เกิดขึ นได้ เรื่องต้าแหน่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ได้บอกว่า ไม่มี อะไรก็เป็นไปได้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/564407  
  

https://www.naewna.com/politic/564407
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วันที่ 6 เมษายน 2564 - 12:57 น. 
 “นิพิฏฐ์” ลาออก รอง หน. ประชาธิปัตย์ เจ้าตัวแจง เป็นมานาน - หวังเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ 
 

 
 
“นิพิฏฐ์” ยื่นไขก๊อก รองหน.ปชป.แต่ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ เจ้าตัวอ้าง เป็นรองหน.มานานและไม่ได้เป็นส.ส. 
 เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า วันนี (6 เม.ย.)นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า
พ ร ร ค ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์  ดู แ ล ภ า ค ใ ต้  ไ ด้ ยื่ น ห นั ง สื อ ล า อ อ ก จ า ก ต้ า แ ห น่ ง ร อ ง หั ว ห น้ า พ ร ร ค  ผ่ า น  
น.ต.สุธรรม ระหงษ์ ผู้อ้านวยการพรรคประชาธิปัตย์ แต่นายนิพิฎฐ์ ยังคงเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ 
 ด้านนายนิพิฏฐ์ เปิดเผยถึงสาเหตุที่ลาออกจากต้าแหน่งรองหัวหน้าพรรค ว่า เนื่องจากเป็นรองหัวหน้าพรรค
รับผิดชอบภาคใต้มายาวนานกว่ารองหัวหน้าภาคทุกคน ซึ่งตนเป็นมา 3สมัย และเมื่อสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม จึงคิดว่าการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนพัฒนาดูแลพื นที่รับผิดชอบภาคใต้ น่าจะเป็นสิ่งที่ดี 
ประกอบกับการที่ตนไม่ได้เป็นส.ส. การท้าหน้าที่การบริหารงานต่างๆน่าจะให้คนที่เป็นส.ส.เข้ามาท้าหน้าที่นี จะ
เหมาะสมกว่า จึงได้ยื่นใบลาอก เมื่อเช้านี  (6 เม.ย.) แต่ยืนยันว่ายังเป็นสมาชิกพรรคและช่วยงานพรรคต่อไปแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2660525  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2660525
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/19%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%B1.jpg
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6 เม.ย. 2564 14:49    
 “นิพิฏฐ์” ไขก๊อก รอง หน. ปชป. อ้างการเมืองเปลี่ยน เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ 
 

 
 
“นิพิฏฐ์” ลาออก รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แจงเป็นมานาน หวังเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ 
 วันนี  (6 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ ว่า วันนี  นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค 
ดูแลภาคใต้ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากต้าแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ ผ่าน น.ต.สุธรรม ระหงษ์ ผู้อ้านวยการพรรค
ประชาธิปัตย์ แต่ยังคงเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ อยู่เช่นเดิม 
 ด้าน นายนิพิฏฐ์ เปิดเผยว่า สาเหตุที่ลาออกจากต้าแหน่งรองหัวหน้าพรรค เพราะเป็นรองหัวหน้าพรรค
รับผิดชอบภาคใต้มายาวนานกว่ารองหัวหน้าภาคทุกคน เป็นมา 3 สมัย จึงคิดว่าเมื่อสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม จึงคิดว่า การเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนพัฒนาดูแลพื นที่รับผิดชอบภาคใต้ น่าจะเป็นสิ่งที่ดี 
ประกอบกับการที่ตนไม่ได้เป็น ส.ส. การท้าหน้าที่การบริหารงานต่างๆ น่าจะให้คนที่เป็น ส.ส.เข้ามาท้าหน้าที่นี จะ
เหมาะสมกว่า จึงได้ยื่นใบลาอก เมื่อเช้านี  แต่ยืนยันว่ายังเป็นสมาชิกพรรคและช่วยงานพรรคต่อไปแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000032766  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000032766
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วันพุธ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564, 08.46 น. 
‘เทพไท’ เปิดโผ 4 ตัวเต็ง นั่งรองหัวหน้าพรรค ปชป. คุมภาคใต้ แทน ‘นิพิฏฐ์’ 
 

 
 
 ‘เทพไท’เปิดโผ 4 ตัวเต็ง นั่งรองหัวหน้าพรรคปชป.คุมภาคใต้ แทน‘นิพิฏฐ์’ 
 7 เมษายน 2564 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 
“ผมเพิ่งทราบข่าวการยื่นใบลาออกจากต้าแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคใต้ ของท่านนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ ใน
วันท้าบุญครบรอบ75ปี ของการก่อตั งพรรค รู้สึกตกใจกับข่าวนี  เพราะท่านนิพิฎฐ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ ที่ท้างาน
หนักให้กับพรรค ในช่วงที่พรรคก้าลังต่อสู้กับการเมืองที่ใช้เงินอย่างเข้มข้น ขอยืนยันว่าในการท้าหน้าที่รองหัวหน้าพรรค
ภาคใต้นั น ท่านได้ท้าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ดูแล ช่วยเหลือสมาชิกพรรคในพื นที่ภาคใต้เป็นอย่างดี” 
 “ส่วนตัวผมนั น ตอนมีคดีความท่านก็ให้ค้าปรึกษา และเดินทางไปให้ก้าลังใจในการขึ นศาลหลายครั ง ต้องถือ
โอกาสนี  ขอบคุณท่านส้าหรับการเสียสละท้างานให้พรรคมาตลอด3สมัย ส้าหรับเหตุผลของการลาออก เพ่ือเปิดโอกาส
ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท้าหน้าที่แทนนั น ก็ถือว่าเป็นเหตุผลของท่านที่ต้องเคารพกัน” 
  “ส่วนตัวเห็นว่ามี ส.ส.ภาคใต้ที่มีความเหมาะสมในการเป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้หลายคน ถ้าเป็น ส.ส.รุ่น
ใหญ่ คนที่เหมาะสม เช่น คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย และ คุณชินวรณ์ บุณยเกียรติ ถ้าเป็น ส.ส.รุ่นใหม่ คนที่เหมาะสม 
น่าจะเป็น คุณอันวาร์ สาและ กับคุณเดชอิศม์ ขาวทอง แต่ใครจะได้เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้คนใหม่ ก็อยู่ที่สมาชิก
พรรคในที่ประชุมใหญ่ของพรรค จะลงคะแนนให้สูงสุด” 
 “แต่ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ ข้อ30 ระบุว่า “ถ้าต้าแหน่งรองหัวหน้าพรรค หรือรองเลขาธิการพรรคว่างลง 
ให้หัวหน้าพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค มอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคหนึ่งคนใดปฏิบัติ
หน้าที่แทนให้มีการเลือกตั งแทนต้าแหน่งที่ว่างหรือไม่ก็ได้” ซึ่งขึ นอยู่กับการตัดสินใจของหัวหน้าพรรคว่า จะจัดให้มีการ
เลือกตั งซ่อม ต้าแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ท่ีว่างหรือไม่” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/564391  
  

https://www.naewna.com/politic/564391
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วันที่ 6 เมษายน 2564 - 12:52 น. 
 ‘สนธิรัตน์’ โผล่อวยพร 75 ปี ปชป. เผยมาด้วยความผูกพันส่วนตัว ยันยังไม่คิดตั้งพรรคใหม่ 
 

 
 
‘สนธิรัตน์ ’  โผล่อวยพร 75 ปี ปชป. เผยมาด้วยความผูกพันส่วนตัว ยันยังไ ม่มีแนวคิดตั้ งพรรคใหม่  
บอกแม้ไม่ได้อยู่ในรัฐบาล แต่เป็นก าลังใจให้เสมอ 
 เมื่อวันที่ 6 เมษายน เวลา 10.10 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตเลขาธิการพรรคพลัง
ประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ามอบแจกันดอกไม้ อวยพรครบรอบ 75 ปี พรรคประชาธิปัตย์ ถึงกรณีแนวโน้มการ
ท้ากิจกรรมร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ ว่ายังไม่มีการพูดคุย วันนี มาร่วมอวยพร เนื่องจากเคยร่วมท้างานด้วยกันมา ส่วน
อนาคตทางการเมืองยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร 
 เมื่อถามว่าจะมีการตั งพรรคใหม่หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ยังไม่มี ส่วนใหญ่จะพบปะเพ่ือนฝูงที่รู้จักกัน
ทั งนั น ส่วนพรรคต่างๆ ตั งชื่อขึ นมาใหม่และจะมีเพ่ิมอีกหรือไม่ ตนไม่ทราบ ซึ่งก็ติดตามข่าว แต่คงเป็นเรื่องปกติ ทุกคน
ก็มีความตั งใจแตกต่างกันไป 
 เมื่อถามย ้าว่าส่วนตัวยังมีแนวคิดตั งพรรคใหม่หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ตอนนี ยังไม่คิดท้าอะไร เป็นกระแส
ข่าวเฉยๆ เป็นเรื่องธรรมดา พอทุกคนตั งพรรคก็เลยเป็นข่าวตามกันไปหมด 
 ต่อข้อถามว่าวางแผนการเลือกตั งครั งหน้าอย่างไรบ้าง ถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า 
ยังไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญจะไปทางไหน ตอนนี อาจจะเร็วมากท่ีจะพูด ต้องดูเรื่องรัฐธรรมนูญก่อน ตนคิดว่ายังมีอีกหลายก้าว 
ต้องดูการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
 เมื่อถามว่ายังไม่ถอดใจงานการเมืองใช่หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า การเมืองไม่จ้าเป็นต้องเป็นเรื่องของการ
กลับมาอยู่ กลับมาเล่นเสมอไป เรารู้จักเป็นพ่ีน้องทั งนั น มีอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไป ตนเป็นก้าลังใจให้รัฐบาล และพรรค
ร่วมรัฐบาลในการท้างานบริหารประเทศตลอด 
 “ทราบดีว่ารัฐบาลในภาวะแบบนี ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย แต่ทั่วโลก เป็นความยากล้าบากในการบริหารจัดการ
ทั งสิ น แม้ผมไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้ว แต่ก็ให้ก้าลังใจอยู่ข้างนอกเสมอ และมีอะไรที่ผมเป็นประโยชน์ได้ แม้แต่พ่ีน้องใน
พรรคประชาธิปัตย์เราก็พบปะพูดคุยกัน วันนี ไม่ได้มาเพ่ือการเมือง มาด้วยความสัมพันธ์ ความผูกพันส่วนตัว มีอะไรที่
ช่วยเหลือได้ ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะร่วมช่วยกัน เป็นหน้าที่ทุกคนที่จะต้องพาประเทศผ่านสภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์โค
วิด” นายสนธิรัตน์กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2660515  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2660515
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/18%E0%B8%B1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1.jpg
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 6 เม.ย. 2564 14:08    
 “สนธิรัตน์” กั๊กตอบอนาคตการเมือง บอกขอรอดูแก้ รธน.ก่อน หลังร่วมยินดี 75 ปี ปชป. 
 

 
 
“สนธิรัตน์” ร่วมยินดีพรรคประชาธิปัตย์ ก้าวสู่ปีที่ 76 กั๊กตอบอนาคตการเมือง ระบุ ไม่คิดตั้งพรรคการเมืองใหม่ 
และไม่ถอดใจทางการเมือง ยังให้ก าลังใจการท างานรัฐบาลมาโดยตลอด หวังฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปได้ 
 วันนี  (6 เม.ย.) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์
ภายหลังเข้ามอบแจกันดอกไม้อวยพรครบรอบ 75 ปี ก่อตั งพรรคประชาธิปัตย์ ถึงกรณีแนวโน้มการท้ากิจกรรมร่วมกับ
พรรคประชาธิปัตย์ ว่า ยังไม่มีการพูดคุย วันนี มาร่วมอวยพร เนื่องจากเคยร่วมท้างานด้วยกันมา ส่วนอนาคตทางการ
เมืองยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร 
 เมื่อถามว่า จะมีการตั งพรรคใหม่ หรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ยังไม่มี ส่วนใหญ่พบปะเพ่ือนฝูงที่รู้จักกันทั งนั น 
ส่วนพรรคอ่ืนๆ ที่ตั งขึ นใหม่นั น ตนไม่ทราบว่าจะมีอีกหรือไม่ คงเป็นเรื่องปกติ ทุกคนก็มีความตั งใจแตกต่างกันไป เมื่อ
ถามย ้าว่า ส่วนตัวยังมีแนวคิดตั งพรรคใหม่หรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ตอนนี ยังไม่คิดท้าอะไร เป็นกระแสข่าวเฉยๆ 
เป็นเรื่องธรรมดา พอทุกคนตั งพรรค ก็เลยเป็นข่าวตามกันไปหมด เมื่อถามว่า วางแผนการเลือกตั งครั งหน้าอย่างไรบ้าง 
ถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ยังไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญไปทางไหน ตอนนี อาจจะเร็วมากที่จะพูด 
ต้องดูเรื่องรัฐธรรมนูญ ตนคิดว่ายังมีอีกหลายก้าว ต้องดูการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
 ถามว่า ยังไม่ถอดใจงานการเมืองใช่หรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า การเมือง ไม่จ้าเป็นต้องเป็นเรื่องของการ
กลับมาอยู่ หรือกลับมาเล่นเสมอไป เรารู้จักเป็นพ่ีน้องทั งนั น มีอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไป 
 “ผมเป็นก้าลังใจให้รัฐบาล และพรรคร่วมรัฐบาลในการท้างานบริหารประเทศตลอด ทราบดีว่ารัฐบาลในภาวะ
แบบนี  ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย แต่ทั่วโลก เป็นความยากล้าบากในการบริหารจัดการทั งสิ น แม้ผมไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้ว 
แต่ก็ให้ก้าลังใจอยู่ข้างนอกเสมอ และมีอะไรที่ตนเป็นประโยชน์ได้ แม้พ่ีน้องในพรรคประชาธิปัตย์ เราก็พบปะพูดคุยกัน 
วันนี ไม่ได้มาเพ่ือการเมือง มาด้วยความสัมพันธ์ ความผูกพันส่วนตัว มีอะไรที่ช่วยเหลือได้ ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะร่วมกัน
ช่วยกัน เป็นหน้าที่ทุกคนที่จะต้องพาประเทศผ่านสภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด” 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000032754  
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000032754
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6 เมษายน 2564 
'สนธิรัตน์' ชี้ไม่ถอดใจทางการเมือง ยังไม่คิดตั้งพรรคใหม่ 
 

 
 
"สนธิรัตน์" อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ร่วมยินดีพรรคประชาธิปัตย์ ก้าวสู่ปีที่ 76 ระบุ ไม่คิดตั้งพรรค
การเมืองใหม่ และไม่ถอดใจทางการเมือง ยังให้ก าลังใจการท างานรัฐบาลมาโดยตลอด หวังฝ่าวิกฤติโควิด 19 ไปได้ 
 เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 64 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตเลขาธิการพรรค
พลังประชารัฐ เดินทางมามอบกระเช้าดอกไม้เพ่ือแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 75 ปีการก่อตั งพรรคการ
ประชาธิปัตย์ กับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ 
 นายสนธิรัตน์ บอกว่า วันนี มาในนามส่วนตัว เพ่ือพบปะเพ่ือนฝูงในทางการเมือง โดยเฉพาะที่ผ่านมาก็ได้มีการ
พบปะพูดคุยกับหลายคนในพรรคประชาธิปัตย์ และยืนยันมาวันนี  ไม่ได้มาเพ่ือการเมือง ซึ่งยังไม่คิดจะร่วมงานทาง
การเมืองกับพรรคใด และยังไม่มีการก่อตั งพรรคใหม่หรือท้าอะไรในตอนนี  มีเพียงเป็นข่าวเท่านั น พร้อมมองว่าเป็นเรื่อง
ปกติที่จะมีการตั งใหม่ขึ นมา จากหลายกลุ่ม เพราะทุกคนมีความตั งใจที่จะท้างาน ทั งนี ยังไม่รู้ว่าการเมืองในอนาคตจะ
เป็นอย่างไรเช่นกัน 
 ส่วนการวางแผนกับการเลือกตั งในอนาคต หลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จอย่างไรนั น นายสนธิรัตน์ บอกว่า 
ยังไม่ทราบว่าทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไร วันนี เร็วมากที่จะพูดไป ต้องรอดู รัฐธรรมนูญด้วย เพราะยัง
เหลืออีกหลายก้าว ดังนั งคงต้องดูการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
 ทั งนี  นายสนธิรัตน์ ยังไม่ถอดใจทางการเมือง พร้อมมองว่า การเมืองไม่จ้าเป็นต้องออกมาอยู่หรือออกมาเล่น
เสมอไป ทุกคนเป็นพ่ีน้องกัน สิ่งไหนที่ช่วยเหลือกันได้ก็ท้า ส่วนตัวให้ก้าลังใจการท้างานของรัฐบาล และพรรคร่วม
รัฐบาลมาโดยตลอด เพราะทราบดีว่ารัฐบาลในภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี  ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย แต่วิกฤติโค
วิดเกิดขึ นทั งโลก จะพบการบริหารที่ยากล้าบากในการบริหารจัดการทั งสิ น ดังนั นแม้ตนเองไม่ได้อยู่ในรัฐบาลก็ให้
ก้าลังใจทุกคน และหากมีสิ่งไหนที่ตนเองช่วยได้ และเป็นประโยชน์ ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะ
ช่วยประเทศให้ฝ่าวิกฤติไปได้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931085  
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931085
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6 เมษายน 2564 - 11:59 น. 
ย้อนรอย "ขันแดง" แสลงใจ งานนี้ "โทนี่" ไม่พลาด 
 

 
 
ต านาน "ขันแดงแสลงใจ" ผู้น าประเทศ วันนี้ กลับมี "ขันป้อม" โผล่มาต้อนรับสงกรานต์โควิด  
 ใกล้สงกรานต์ ชาวบ้านร้านถิ่นเตรียมตัวกลับบ้านไปกราบพ่อแม่ สรงน ้าพระ และเล่นสาดน ้ากันประมาณ 
รักษาระยะห่างป้องกันโควิด ตลาดเพลงลูกทุ่ง คึกคักด้วยเพลงโจ๊ะๆ ที่ผลิตออกมารื่นเริงในปีใหม่ไทย  นาทีนี  ล้าไย ไห
ทองค้า น้าเพลงดังในอดีต “โบว์แดงแสลงใจ” มากลับมาคัฟเวอร์ใหม่ เพลงสนุกๆ ที่ครั งหนึ่งถูกแปลงเป็น “เพลงล้อ
การเมือง” 
 ถ้ายังจ้ากันได้ สงกรานต์ปี 2559 กลุ่มวงดนตรีไฟเย็น ที่ลี ภัยอยู่ในลาว ได้ท้าคลิปเพลง “ขันแดงแสลงใจ” ที่
ดัดแปลงท้านองมาจากเพลง “โบว์แดงแสลงใจ” ปรากฏว่า เพลงแปลงใต้ดินเพลงนี ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ตอน
แรกไม่มีใครทราบว่า นักร้องหญิงที่ร้องเพลงขันแดงแสลงใจเป็นใคร? ต่อมา กลุ่มไฟเย็น ได้เผยโฉมหน้าคนร้องคือ แยม
ม่ี หรือ รมย์ชลี สมบูรณ์รัตนกูล ซึ่งวันนี  ลี ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสจากเพลงขันแดงแสลงใจ ที่แสลงหู พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา สมัยเป็นหัวหน้า คสช. ก็มาถึงข่าว “ขันป้อม” ใน พ.ศ.นี   
 เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2564 หลังการประชุม ส.ส. เจ้าหน้าที่พรรคพลังประชารัฐ ได้แจกจ่ายขันน ้าพลาสติกให้กับ 
ส.ส.เขต ขันน ้ามี 3 สี ได้แก่ เขียว น ้าเงิน และม่วง พร้อมกับข้อความข้างขันว่า “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค” และ “สุขสันต์วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย”  ไม่ทันข้ามคืน เรื่อง “ขัน
ป้อม” และ “ขันแม้ว-ปู” ก็ถูกโจษขานกันดังอึงมี่ในสื่อโซเชียล  
จับขันแดง 
 วันที่ 28 มี.ค.2559 มีรายงานข่าวว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร มทบ.33 ได้เชิญตัวชาวบ้านผู้ครอบครองขันน ้าสีแดง
คนหนึ่งที่อยู่ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ มาสอบถามที่ไปที่มาของขันแดง ซึ่งเจ้าตัวได้ชี แจงไปว่า ได้รับแจกมา และน่าจะ
เป็นของพรรคการเมือง เห็นว่าเป็นการส่งขันเพ่ือให้มีการเล่นน ้าสงกรานต์อย่างประหยัด จึงได้รับมา และไม่ได้คิดอะไร
น้ามาโพสต์กันในกลุ่มเพ่ือนจนเป็นข่าวขึ นมา  
  

https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
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นั่นคือที่มาของข่าวขันแดง เริ่มจากสาวเชียงใหม่โพสต์ภาพคู่ขันแดง ที่มีข้อความอวยพรสงกรานต์ของทักษิณ 
ชิ น วั ต ร  และ  ยิ่ ง ลั กษณ์  ชิ น วั ต ร  อดี ตนายกรั ฐ มนตรี  แล้ ว ต้ า ร วจ  สภ . แม่ ปิ ง  อ . เ มื อ ง  จ . เ ชี ย ง ใหม่   
เชิญตัว “สาวขันแดง” มาสอบสวน พร้อมแจ้งข้อหาผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 พร้อมน้าตัวส่งศาลทหาร
จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เพ่ือพิจารณาคดี สาวให้การปฏิเสธ ญาติยื่นประกันตัวใช้หลักทรัพย์
เงินสด 1 แสนบาท จังหวะนั นเอง กลุ่มแดงใต้ดินก็ฉวยจังหวะอัพเพลง “ขันแดงแสลงใจ” ขึ นยูทูบทันที โดยแปลงมา
จากเพลงโบว์แดงแสลงใจ (ต้นฉบับพาเมล่า เบาว์เด้น) 
 ยังไม่จบแค่นั น ทหาร-ต้ารวจเมืองน่าน เข้าตรวจค้นบ้าน สิรินทร รามสูต อดีต ส.ส.พรรคเพ่ือไทย พบขันน ้าสี
แดงเกือบหมื่นใบ โดยมีข้อความเขียนข้างขันน ้าว่า “สุขสันต์วันสงกรานต์ปีใหม่ 2559” และ “แม้สถานการณ์จะร้อน 
ขอให้พ่ีน้องได้รับความเย็นจากน ้า ผ่านขันใบนี ด้วยครับ” พร้อมลายเซ็นของอดีตนายกรัฐมนตรี  
 ที่น่าสนใจ ปลายเดือน เม.ย.2559 เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 31 และต้ารวจนครสวรรค์ กว่า 300 นาย 
ตรวจค้นบ้านพักของ วีระกร ค้าประกอบ ได้พบขันน ้าสีแดงบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกเป็นจ้านวนมาก ซึ่งเวลานั น “วีระ
กร” ยังเป็นอดีต ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ไม่ทราบว่า วันนี  “วีระกร” เป็น ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ จะขน “ขัน
ป้อม” ไปแจกชาวบ้านกี่ใบ? 
ขันไม่ขัน 
 วันที่ 3 เม.ย.2559 ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม thaksinlive เกี่ยวกับ
กรณีต้ารวจ-ทหาร ยึดขันน ้าสีแดง ด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวพอประมาณ 
 “..ขันน ้าอันไม่กี่บาท เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกวันสงกรานต์ ผมจะต้องท้าของมาแจกทุกปีอยู่แล้ว แจกมาเป็น
สิ บ ๆ ร อ บ  ไ ม่ เ ห็ น เ ค ย มี ปั ญ ห า ท้ า ใ ห้ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ช า ติ  จ ะ สั่ น ค ล อ น ไ ป แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด . . ” 
    ตอนนั น ขันน ้าสีแดงได้กระจายผ่านอดีต ส.ส.เพ่ือไทย ทั งภาคเหนือ และภาคอีสาน ต้ารวจ-ทหาร ก็ตามกวาดจับขัน
แดงในทุกหมู่บ้าน  
 นอกจากนั น การเมืองเรื่อง “ขันแดง” ท้าให้ นพดล กรรณิกา ส้านักวิจัยซุปเปอร์โพลล์ส้ารวจความคิดเห็น
ประชาชน เรื่อง "พฤติกรรมการติดตามข่าวสารของประชาชน กับ ขันแดงทักษิณ" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
63.5 ไม่เห็นด้วยต่อการแจกขันแดงทักษิณ เพราะจะท้าให้บ้านเมืองวุ่นวาย  
 จะรอดูซุป เปอร์ โพล จะส้ ารวจความคิดเห็นชาวบ้านเรื่ อง  “ขันป้อม หรือไม่? ท้านองเดียวกัน   
“ขันป้อม” ก็กลายเป็นประเด็นการเมืองเช่นกัน เมื่อ 6 เม.ย. 2564 พานทองแท้ ชินวัตร ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ 
Oak Panthongtae @oak_ptt ระบุว่า “เทศกาลสงกรานต์ ลุงถือโอกาสแจกขัน แนะน้าอาชีพใหม่ให้คนไทย #เนียน
นะลุง คนไทยเคยท้ามาค้าขายพอลุงยึดอ้านาจ เปลี่ยนเป็น ขายรถ ขายบ้าน ขายที่ ขายสมบัติเก่ากินกันเป็นแถว อยู่มา 
7 ปี ลุงแจกขันทีนึง 2ล้านใบ หากอยู่จนครบเทอม คนไทยถือขันกันทั งประเทศ แล้วใครจะเป็นคนหยอดเงินครับลุง” 
การเมืองเรื่องขันน ้าพลาสติก จากอดีตถึงปัจจุบัน จึง “เละตุ้มเป๊ะ” ด้วยประการฉะนี   
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/463074  
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วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 
ย้อนสงคราม ขันน้ าสีแดง ที่ พล.อ.ประวิตร – พล.อ.ประยุทธ์ รุมสวด ทักษิณ ร้อนฉ่า! เมื่อ เมษา 2559 
 

 
 

 ก่อนเริ่มการประชุมพรรค ส.ส.พลังประชารัฐ (พปชร.) วานนี  (5 เม.ย.) เจ้าหน้าที่พรรคได้มอบขันน ้าพลาสติกสี
เขียว น ้าเงิน ม่วง เขียนข้อความ ”พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค” และ “สุขสันต์
วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย” ที่เตรียมไว้ประมาณ 2 แสนใบ ให้ ส.ส.เขต น้าไปแจกให้กับประชาชนในพื นที่เป็นที่ระลึก แม้
ปีนี ทาง ศบค. จะประกาศห้ามเล่นสาดน ้าแต่ขันพลาสติกยังสามารถน้าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ 
 ทว่าประเด็นขันที่พิมพ์ชื่อของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคนั น ก็กลายเป็นประเด็นถูกพูดถึงในเชิง
เสียดสีกันสนุกสนาน โดยเสียงมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันคือ สื่อแทนถึงเครื่องมือของขอทาน ในภาวะที่คนไทยต้องเจอ
ภาวะเศรษฐกิจตกต่้า จนท้าให้หลายคนนึกถึง “ขันแดง” ของ อดีตนายกฯทักษิณที่เคยถูก คสช.ยึดและด้าเนินคดี 
รวมถึง หัวหน้า คสช.ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คนหนีคดีไปต่างประเทศ! 
  ก่อนหน้านี้ มติชนสุดสัปดาห์ เคยลงบทความ เรื่อง สงคราม ขันน้ าสีแดง ปลุกสงกรานต์ ร้อนฉ่า เริ่มต้นก็รู้ 
ใครแพ้-ชนะ? คอลัมน์ในประเทศ (ฉบับท่ี 1860) วางแผงเม่ือ วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2559 ว่า 
ก่อนขันแดงสงกรานต์ 2559 จะโด่งดังในฐานะสิ่งของต้องห้าม เช่นเดียวกับปฏิทินปีใหม่ 2559 
 การแจกจ่ายหรือโพสต์รูปภาพผ่านโซเชียลมีเดีย อาจเข้าข่ายเป็นการกระท้าผิดกฎหมาย ข้อหายุยงปลุกปั่น 
สร้างความแตกแยก เป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ ถูกเจ้าหน้าที่ต้ารวจ-ทหารจับกุมด้าเนินคดี ส่งฟ้องต่อศาลทหาร 
 ทั งหมดมีที่มาที่ไปจากเมื่อช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม ชาวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่จ้านวนหนึ่ง ได้รับแจก
ขันน ้าพลาสติกสีแดง มีภาพถ่าย นายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สองพ่ีน้องอดีตนายกรัฐมนตรี  พร้อม
ค้าอวยพรและข้อความ 

“สวัสดีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2559 สงกรานต์ปีนี ผมรู้สึกคิดถึงพ่ีน้องเป็นพิเศษ อยากมาช่วยท่านแก้ปัญหา 
แต่วันนี ขอส่งก้าลังใจมาก่อน รักและคิดถึง” 

ขณะที่ขันน ้าสีแดงสกรีนข้อความ “แม้สถานการณ์จะร้อน ขอให้พ่ีน้องได้รับความเย็นผ่านขันใบนี  ด้วยรักและ
ห่วงใย สุขสันต์วันสงกรานต์” 
 จุดเริ่มเล็กๆ ที่ต่อมาแพร่กระจายกลายเป็นเรื่องใหญ่สร้างความฉงนฉงายให้คนในสังคมทั งในและต่างประเทศ  
เมื่อมีผู้หญิงชาวเชียงใหม่ได้รับแจกขันน ้าสีแดง ด้วยความเข้าใจว่าเป็นการรณรงค์ของพรรคการเมืองให้เล่นน ้าสงกรานต์

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9901.jpg
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อย่างประหยัด จึงได้ถ่ายภาพโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก โดยคาดไม่ถึงว่าในเวลาต่อมา ตนเองจะถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเชิญตัว
ไปสอบถามถึงท่ีมาท่ีไปของขันน ้าสีแดง และถูกด้าเนินคดี ส่งฟ้องต่อศาลทหาร 
 ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 
 กระท้าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอ่ืนใด อันไม่ใช่เป็นการกระท้าภายในความมุ่งหมาย
แห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ใช่เพ่ือแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต เพ่ือให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่
ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ นในราชอาณาจักร ซึ่งเจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ก่อนยื่นหลักทรัพย์
เงินสด 100,000 บาทประกันตัวออกไป  
เรื่องขันแดงเชียงใหม่ ไม่จบแค่นั้น  
 เจ้าหน้าที่ต้ารวจเชียงใหม่ยังได้ติดต่อเรียกตัวผู้สื่อข่าวไทยรัฐ ประจ้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ ก่อนน้าตัว ไป
สอบสวนร่วมกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหาร ภายในมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เพ่ือสอบถามการเสนอข่าวขันแดง มีการ
ถ่ายรูปท้าประวัติ สอบปากค้าในฐานะพยาน พร้อมขอความร่วมมือว่าไม่ควรเสนอข่าวเช่นนี อีก เนื่องจากอาจก่อให้เกิด
ความแตกแยกขึ นได้ในสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี  
 “ต้องดูว่าเรื่องดังกล่าวผิดกฎหมาย เป็นการยั่วยุ ท้าให้เกิดความแตกแยกหรือไม่ เชื่อว่าเรื่องนี คงไม่บานปลาย” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ รมว.กลาโหม ระบุ 
 ทั งนี  มีรายงานข่าวด้วยว่า วันที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง เพ่ือเข้ารับฟังการสืบพยานโจทก์ในคดีโครงการรับจ้าน้าข้าว เมื่อวันที่ 1 
เ มษายนที่ ผ่ า นม า  เ จ้ า หน้ า ที่ ต้ า ร ว จ ได้ ยึ ด ขั น แด งจ้ า น วนห นึ่ ง  จ า กกลุ่ ม ผู้ ม า สนั บ สนุ น ให้ ก้ า ลั ง ใ จ  
น.ส.ยิ่งลักษณ์ แต่สื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ไม่ให้เสนอข่าวดังกล่าวออกไป  
 อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการด้านความมั่นคงในการตรวจยึดขันแดง ที่สื่อมวลชนพร้อมใจน้าเสนอเป็นข่าวใหญ่  
กรณีเจ้าหน้าที่ทหารกองก้าลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจ สภ.เมืองน่าน 
อาศัยอ้านาจตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 13/2559 เข้าตรวจค้นบ้านพัก อ.เมืองน่าน ของ 
นางสิรินทร รามสูต อดีต ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย ตรวจยึดขันน ้าสีแดง ที่มีข้อความและลายเซ็นของ นายทักษิณ ชิน
วัตร จ้านวน 8,862 ใบ 
 นอกจากนี  ยังเข้าตรวจค้นส้านักงานใน อ.ปัว ของ นายณัฐพงษ์ สุปรียศิลป์ อดีต ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย ยึด
ขันสีแดง 1,100 ใบ และส้านักงานใน อ.เวียงสา ของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อีก 1,500 ใบ ขันน ้าทั งหมดกว่า 11,400 ใบ 
ถูกน้าไปเก็บไว้ยังมณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ จ.น่าน “มันก็แค่ขันน ้าสีแดง หวังมอบให้ประชาชนเป็นที่ระลึก 
เพ่ือใช้รดน ้าด้าหัวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็เท่านั นเอง ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นปัญหา”นายณัฐพงษ์ กล่าวหลังเกิด
เรื่อง 
การตรวจยึดขันแดงล็อตใหญ่ใน จ.น่าน 
 ถึงยังไม่มีการตั งข้อหาเอาผิดกับ 3 อดีต ส.ส. ในฐานะเจ้าของสถานที่ แต่ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คสช. 
ว่าทั ง 3 จะได้รับเกียรติให้เป็นผู้เข้าอบรม “รุ่นแรก” ในหลักสูตรผู้น้าการสร้างชาติอย่างสร้างสรรค์ของ คสช. หรือที่
เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลักสูตรปรับทัศนคติ 7 วันหรือไม่ เบื องต้นทหารแจ้งให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เข้าไปพบในค่าย วันที่ 
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8 เมษายน ตามด้วยคิว นางสิรินทร รามสูต วันที่ 9 เมษายน และ นายณัฐพงษ์ สุปรียศิลป์ โดยไม่ยืนยันว่าเป็นการเชิญ
เข้าหลักสูตรอบรม 
 ปฏิบัติการตรวจยึดขันแดงของรัฐบาลทหาร คสช. นอกจากเป็นที่สนใจของสื่อต่างประเทศ ยังได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรฮิวแมนไรต์ วอตช์ ประจ้าภูมิภาคเอเชีย  
ถึงระดับ”สาระ”ของปฏิบัติการ 
 ขณะที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ตอนนั นได้บินมาปักหลักอยู่ที่มณฑลกว่างโจวในจีน โพสต์ข้อความลง
ในอินสตาแกรม เกี่ยวกับขันน ้าที่ชักน้าเภทภัยมาสู่ 3 อดีต ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ว่า เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกสงกรานต์ ที่
ตนเองจะต้องท้าสิ่งของมาแจกทุกปี แจกมาแล้วเป็นสิบๆ ปี จะตั งข้อหาอะไรก็ตั งมาเลย แล้วเอาเวลาไปดูแลพ่ีน้อง
ประชาชน ไม่ว่าเรื่องภัยแล้ง เรื่องระเบิดภาคใต้ เรื่องยาเสพติดที่ระบาดเต็มเมืองให้คุ้มกับเงินภาษีอากรที่เสียให้พวก
ท่านจะดีกว่า” และว่า 

โดนยัดข้อหามาหลายคดีแล้ว จะโดนข้อหาแจกขันน ้าท้าลายความมั่นคงอีกสักกระทงจะเป็นไรไป เผลอๆ จะดี
เสียอีก เป็นข่าวดังไปทั่วโลก อดีตนายกฯ ไทยโดนข้อหาท้าลายความม่ังคงเนื่องในวันสงกรานต์” 
ทักษิณประกาศท้ารบตรงๆ 
 การโดนรุมด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงระดับของสาระในเรื่องดังกล่าว  เป็นเหตุให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกฯ และหัวหน้า คสช. ถูกตั งค้าถามจากสื่อมวลชนอย่างหนัก จนต้องออกมาชี แจงด้วยตัวเองว่า  ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่
ต้ารวจไปตรวจสอบว่า การสนับสนุนผู้กระท้าความผิดและหนีคดี เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ผิด แต่บางอย่าง
สมควรท้าหรือไม่  
รู้อยู่ว่าเจตนาเขาท าเพื่ออะไร” 
 พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวย ้าถึงเรื่องขันน ้าว่า ส่วนตัวไม่ได้รังเกียจสีแดง แต่ผู้คิดจัดท้ามีเจตนาที่ไม่ดี 
“เรื่องขันน ้ามีที่ไหนเขาใส่รูปหน้า รูปตัวหนังสือลงไป ไม่มีใครเขาท้าหรอก แล้วมากล่าวหาว่าไปรังแก จุดประสงค์เขาท้า
เพ่ืออะไร ทุกคนก็รู้อยู่แล้ว” 
 ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กล่าวในตอนนั น ว่า เรื่องของขันสีแดง ถ้าท้าแล้วสร้างความ
แตกแยกก็ไม่น่าจะให้เกิดขึ น เพราะเหลือเวลาอีกปีเศษก็จะเลือกตั ง 

พ่ีใหญ่ คสช. ยังเห็นด้วยกับมุขประชดประชันของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ว่า ถ้าคนท้ามีเจตนาดีก็ควรแจกตุ่ม
มากกว่า เพ่ือเอาไว้เก็บน ้าฝนใช้ยามหน้าแล้ง 
ภาพศึกขันแดงท่ีปรากฏ ไม่ใช่แค่เรื่องของหัวขบวน คสช. เท่านั้น 
 เพราะหากมองไปยังท่าที พล.ต.สรรเสริญ แก้วก้าเนิด โฆษกรัฐบาล พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช. พ.อ.ปิยพงศ์ 
กลิ่นพันธุ์ จากศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่วนงานรักษาความสงบ ส้านักงานเลขาธิการ คสช.ในขณะนั น ก็จะเห็นถึงความพร้อม
เคียงบ่าเคียงไหล่เข้าสู่สนามรบ จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงไม่แปลกหากเพียงแค่เริ่มต้นก็รับรู้ได้ถึงบั นปลายท้ายสุดว่า 

ใครจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ใครจะเป็นฝ่ายกุมชัยชนะ ในสงคราม”ขันแดง” 
 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.MATICHONWEEKLY.COM/SCOOP/ARTICLE_415803  
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วันที่ 7 เมษายน 2564 - 08:49 น. 
ผลสะเทือน ขันแดง แรงฤทธิ์ ปฏิกิริยา ขันน้ าเงิน เขินอาย 
 

 
 
 
 
 
เหตุปัจจัยอะไรท้าให้การแจก ‘ขันน ้าเงิน’ ของพรรคพลังประชารัฐกลายเป็น ‘ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์’ ขึ นมา

อย่างฉับพลันทันใดและ โดยอัตโนมัติ 
1 เพราะว่าภายใน ‘ขันน ้าเงิน’ นั นปรากฏชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เข้ามา ในเมื่อเป็นการแจกโดยพรรคพลัง
ประชารัฐก็แทบมิ ได้ เป็น เรื่ อง  แปลกอย่างประหลาดที่ จะมีชื่ อ  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุ วรรณ เพราะว่ า  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค กระนั น 1 ในความเป็นเรื่องไม่แปลกก็น้าไปสู่การเปรียบเทียบขึ นมาโดย
มิ ไ ด้ นั ดหมาย เพร า ะ ในห้ ว ง แห่ ง ส งก ร านต์ เ มื่ อ ปี  2559 ก็ มี ก า ร แจก  ‘ ขั น แด ง ’  โ ด ยพร รค เ พ่ื อ ไ ท ย  
และภายใน ‘ขันแดง’ ที่พรรคเพ่ือไทยเป็นเจ้าของนั นก็มีชื่อของ นายทักษิณ ชินวัตร ติดอยู่ด้วย และได้ก่อให้เกิด 
‘ปฏิกิริยา’ จากรัฐ บาลในขณะนั นอย่างดุเดือดเข้มข้น 
 ไม่ว่าจะมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมาจาก พ.อ.สรรเสริญ แก้วก้าเนิด ซึ่งอยู่ในสถานะอันเป็น 
‘โฆษก’ จากเทศกาลสงกรานต์เมื่อปี 2559 มายังเทศกาลสงกรานต์ในปี 2564 เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกก็มีการแจก
ขันในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่มิใช่ ‘ขันแดง’ หากเป็น ‘ขันน ้าเงิน’ ยังไม่ปรากฏ ‘ปฏิกิริยา’ หรือท่าทีใดๆจาก พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา รวมทั ง พล.ท.สรรเสริญ แก้วก้าเนิด แต่ที่แน่ๆ ได้มีความเห็นตามมามากมาย ไม่ว่าจะจาก นายสม
ชัย ศรีสุทธิยางกูร ซึ่งมองจากมุมของคนซึ่งเป็น ‘อดีต’ กกต. ไม่ว่าจะจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา ซึ่งพร้อมที่จะ ‘ร้อง’ 
ต่อกกต. 
 หากมองจากความสัมพันธ์ระหว่าง ‘ขันแดง’ กับ ‘ขันน ้าเงิน’ ก็จะสัมผัสได้ถึงการเลื่อนไหลและถ่ายเทคนจาก
พรรคเพื่อไทยไปยัง พรรคพลังประชารัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะภายใน ‘กลุ่ม 4 ช.’ ที่แวดล้อมอยู่โดยรอบ ‘ลุง
ป้อม’ ไม่ว่าจะเป็น นายสันติ พร้อมพัฒน์ ไม่ว่าจะเป็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่ว่าจะเป็น นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ล้วน
เป็นเพ่ือไทยเก่า ไม่มีใครรู้ว่า ข้อสังเกตไม่ว่าจะมาจาก นายสมชัย ศรีสุทธิยางกูร ไม่ว่าจะมาจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา 
ที่จะร้องเรียนไปยัง ‘กกต.’ จะมีผลซึ่งเป็นค้าตอบสุดท้ายอย่างไร 

เมื่อเห็นความเงียบจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลายคนก็มองเห็นผลในที่สุดว่าไม่น่าจะแตกต่างไปจาก
กรณี ‘นาฬกิา’ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2661697  
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7 เมษายน 2564 
จาก ‘ทักษิณ’ ถึง ‘ประวิตร’ ‘ขันต่างสี’ ที่ไม่น่าขัน 
 

 

 
จากขันแดง "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" ถึง "ขันประวิตร" ขันต่างสีที่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องขันๆ 
 ดูเหมือนจะไม่ใช้แค่เรื่องขันๆธรรมดา หลังจากที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ได้แจกจ่ายขันน ้าพลาสติก3สีทั ง
เขียว น ้าเงินและม่วงเขียนข้อความ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรค”และ “สุข
สันต์วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย” ให้กับส.ส.พรรคเพ่ือน้าไปแจกจ่ายให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดูเผินๆการแจก
ขันดังกล่าวดูเหมือนจะไม่มีอะไร เป็นเพียงการแจกในช่วงเทศกาลส้าคัญตามปกติ เอาเข้าจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั น 
 ในมุมของ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” อดีตคณะกรรมการการเลือกตั ง(กกต.) มองว่าเพียงแค่เรื่องขันนี เองที่อาจไม่
ข้าขันเพราะ จ้านวนตามที่มีการรายงานว่า200,000ใบ หรือบางข้อมูลที่ให้ส.ส.แต่ละคนไปแจกคนละ5,000ใบ บวกลบ
คูณหารดูแล้ว “ส.ส.พปชร.” มี122คนคูณ5,000ใบเท่ากับ610,000ใบหากตีราคาเบื องต้นใบละ10บาทเป็นเงิน6.1ล้าน
บาท แต่หากราคา20บาทก็เป็นเงินถึง12.2ล้านบาท 
 “สมชัย”  วิ เคราะห์ข้ อกฎหมายในประเด็นนี ว่ าพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญ(พ.ร .ป . ) 
การเลือกตั งส.ส. 2561มาตรา65ระบุว่า 
  “แม้พ้นช่วงเลือกตั งแล้วแต่ถ้าพรรคผู้ด้ารงต้าแหน่งในพรรคสมาชิกพรรคหรือผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมืองผู้ใด
ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลคณะบุคคลหรือนิติบุคคลให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งครั งต่อไปด้วย” 
 

 

 

https://thaibestoffer.com/click.php?key=ochhchhteeehyjb49v1q&cost=0.08245&c1=1892568&c2=277270
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 ไม่ต่ า ง ไปจาก  “ศรีสุ วรรณ จรรยา”  เลขาธิการสมาคมองค์การ พิทักษ์ รั ฐธรรมนูญ ที่ มองว่ า    
การด้าเนินการดังกล่าวอาจเป็นการขัดต่อระเบียบกกต.ว่าด้วยจ้านวนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตาม
ประเพณีหรือเม่ือมีเหตุอันสมควรฯ2561และฉบับที่2 (พ.ศ.2564) 
 ซึ่งหากไล่ลึกลงไปในรายละเอียดของระเบียบดังกล่าวจะพบว่า ในข้อ6 ระบุถึง "การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นการให้ปกติประเพณี หรือการให้เม่ือมีเหตุอัน
สมควร" 
โดยในข้อ1ระบุว่า การให้ในแต่ละโอกาสตามปกติประเพณี โดยมีราคาหรือมูลค่า “ไม่เกินสามพันบาท”  
 นอกจากนี  การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดเกินกว่าจ้านวนที่ก้าหนด ให้น้าราคาหรือมูลค่าไปรวม
ค้านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั งต่อไป อีกด้วย 
 การแจกขันของพปชร. จึงมีค้าถามว่า หากเป็นไปตามตัวเลขที่มีการรายงาน ค้านวณคร่าวๆแล้วการแจกขันรอบ
นี จะมีมูลคา่เกินกว่าที่กฎหมายหรือระเบียบกกต.ก้าหนดหรือไม่ ? ประเด็นนี ยังเป็นค้าถามที่พปชร.ต้องชี แจง 
 

 

 
 ยิ่งไปกว่านั นกรณีดังกล่าวมีการเทียบเคียงกับกรณีที่  การแจกขันแดง  "ทักษิณ" และ“ยิ่งลักษณ์”  
 ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2559  
 แต่ครั งนั น กลับมีเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ควบคุมตัวชาวบ้านอ.สันก้าแพง ที่มีการขันแดง 
ก่อนด้าเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ฐานยุยงปลุกปั่นทางการเมือง 
 เวลานั นท่าทีจากฝั่งภาครัฐ โดยเฉพาะ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แม้ให้เหตุผลของ
การด้าเนินคดีดังกล่าวโดยอ้างสถานการณ์การเมือง ณ ขณะนั นว่า   "บ้านเมืองต้องการความสงบเรียบร้อย" แต่ยัง
น้ามาซึ่งข้อสงสัยพร้อมถูกตั งค้าถามว่า การแจกขันดังกล่าวน้ามาซึ่งความไม่สงบเรียบร้อย หรือ กระทบต่อสถานการณ์
ความมั่นคงขณะนั นอย่างไร? 
 จากสงกรานต์ปี2559 มาถึงสงกรานต์2564 จริงอยู่ที่แม้บริบทการเมือง ณ ขณะนั นกับเวลานี จะต่างๆกัน หรือ
แม้กระทั่งกลุ่มคนหรือกลุ่มการเมืองที่แจกก็ต่างกัน แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทั ง2กรณีถูกน้ามามาเปรียบเทียบกัน จาก
เพียงเรื่องขันๆธรรมดาเวลานี จึงอาจไม่ข้าขันไปเสียแล้ว คงต้องไปรอดูว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพปชร.จะเอายังไงต่อกับเรื่องนี  !  
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931120  
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931120
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พุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. 
ก้าวแรกที่ไม่ค่อยสวยของ "บิ๊กแป๊ะ" 

ที่มองว่า การเปิดตัวของ “บิ๊กแป๊ะ” ไม่ค่อยสวย เพราะการพูดเรื่อง “บิ๊กป้อม” ทาบทาม ท าให้หนีการถูก
หาว่าเป็นนอมินีได้ยาก และในปัจจุบันนี้เราก็เห็นสถานการณ์ม็อบคนรุ่นใหม่ที่ออกมาต่อต้านรัฐบาล การจะซื้อใจ
ชนชั้นกลางในกรุง ยิ่งต้องประกาศถึงความเป็นอิสระของตัวเอง 
 

 
 
 สนามเลือกตั งท้องถิ่นก้าลังทยอยเกิดขึ นเรื่อย ๆ ซึ่งเคยมีข่าวว่า กกต.ได้ขอต่อ ครม.ว่าการจัดเลือกตั งอะไรก็
ตามให้ห่างกัน 3 เดือนเพ่ือเตรียมการทัน สนามเลือกตั งที่มีสีสันไม่แพ้ระดับชาติ คือสนามผู้ว่าฯ กทม. เพราะในเมือง
หลวงก็ดูเหมือนเป็นการ “วัดคะแนนเสียง” ของพรรคใหญ่ที่จะชิงกันส่งตัวคนน่าสนใจ และยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
พรรคในระดับชาติ 
 คนที่เปิดตัวแต่ไก่โห่ และเป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคม ที่ไม่ขออยู่ใต้
ชายคาพรรคเพ่ือไทย ด้วยเหตุผลว่า จะได้ดึงฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาช่วยพัฒนา กทม.ได้ง่ายขึ น นายชัชชาติมีภาพลักษณ์ของ
นักบริหารรุ่นใหม่ มีภาพลักษณ์เข้าถึงง่าย ดูจากที่มีการเอารูปตอนตักบาตรไปท้าเป็นธีมเล่นกันทั งอินเทอร์เนต 
 คนต่อมาท่ีเปิดตัวแล้วเรียกความน่าสนใจได้คือ “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ที่อยู่มา 5 
ปีจนได้ ฉายา “พิทักษ์หนึ่งกึ่งทศวรรษ” ที่ก็มีข่าวมาตั งแต่ปลายปีที่แล้วว่าจะลงสมัครในนามอิสระ แต่ก็มีข่าวตามติดตัว
มาว่า ได้รับแรงสนับสนุนจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ตอนนี  “บิ๊กแป๊ะ” ก็เปิด
เพจชื่อตัวเอง แล้วก็โชว์รูปเดินสายท้ากิจกรรมเยี่ยมพบปะประชาชน และมีการท้าคลิปสั นให้รู้จัก “พ่ีแป๊ะ” ในมุมสบาย 
ๆ ซึ่งก็เน้นย ้าผลงานก่อนเกษียณที่เป็นที่ประจักษ์ส้าคัญคือเรื่องการช่วยชีวิต 13 เด็กหมูป่าจากถ ้าขุนน ้านางนอน และเรื่อง
การจัดการทหารกราดยิงในห้างเทอร์มินอล 21 ที่โคราช 
 แต่เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา เรียกว่า “บิ๊กแป๊ะ” สอบไม่ผ่านในการเปิดตัวกับสื่อมวลชน โดยการนัดกินข้าว 
แล้วยอมรับว่า “บิ๊กป้อม” มาทาบทามว่า “ถ้าไม่มีอะไรท้า ก็น่าจะไปลงผู้ว่าฯ กทม.” ซึ่งประโยคนี มันขัดหูพิลึกว่า “ตก
ลงลงด้วยความตั งใจจริงหรือเป็นนอมินีใคร (สืบทอดอ้านาจ )”  แม้เจ้าตัวจะบอกว่า มีแรงบันดาลใจอยู่แล้วก็ตาม 
 “บิ๊กแป๊ะ” ยืนยันว่า ลงในนามอิสระแน่นอน  ร่างแผนไว้หมดแล้ว  ส้าหรับแนวคิดที่จะท้าให้กับคน กทม.นั นมี
ทั งเรื่องปัญหาการจราจร ปัญหาขยะและปัญหาความปลอดภัย ในฐานะที่เป็นอดีตนายต้ารวจเก่ารู้ถึงปัญหาต่างๆ
โดยเฉพาะเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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 “ถ้าได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ก็เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวที่จะท้าอย่างไรให้บ้านหลังนี ดีขึ น ฉะนั นหลักก็คือ
จะต้องมี 4 เสาหลัก โดยมีผมเป็นเสาเอก คืน 1. เรื่องความจริงใจ 2.ประสบการณ์ความรู้วิสัยทัศน์ที่จะน้ามาใช้ในบ้าน
หลังนี  3.รับฟังปัญหาของทุกคนจากทุกองค์กรและสิ่งที่ส้าคัญที่สุด 4.การซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสในการใช้จ่าย
งบประมาณ” 
 ที่มองว่า การเปิดตัวของ “บิ๊กแป๊ะ” ไม่ค่อยสวย เพราะการพูดเรื่อง “บิ๊กป้อม” ทาบทาม ท้าให้หนีการถูกหา
ว่าเป็นนอมินีได้ยาก และในปัจจุบันนี เราก็เห็นสถานการณ์ม็อบคนรุ่นใหม่ที่ออกมาต่อต้านรัฐบาล (และคนก็ไม่ค่อยจะ
ชอบต้ารวจ) การจะซื อใจชนชั นกลางในกรุง ยิ่งต้องประกาศถึงความเป็นอิสระของตัวเอง 
 ที่ส้าคัญภาพลักษณ์ของ “บิ๊กแป๊ะ” ก็คือต้ารวจเกษียณ ซึ่งจะถูกมองว่า “ไม่เคยมีผลงานในการบริหารราชการ
เมืองมาก่อน” การเปิดตัวที่น่าประทับใจ สิ่งที่จ้าเป็นไม่ใช่การพูดถึงเรื่องความจริงใจ แต่ต้องพูดถึงปัญหาใน กทม. 
หลากหลายว่า ได้เห็นอะไรมาบ้าง และจะแก้ปัญหาอย่างไรในฐานะท่ีจะ “เปลี่ยนหมวก” มาเป็นนักบริหาร 
 ในกระแสตื่นตัวทางการเมือง นอกจากการพูดถึงนโยบายที่ชัดเจนแล้ว ที่ส้าคัญคือการเปิดตัวทีมงานที่ เป็นคน
รุ่นใหม่ แต่ละคนมีวิสัยทัศน์ด้านไหน โดยเฉพาะจราจรกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าคน กทม.ประสาทเสีย   ยิ่งต้องเปิดทั งทีมทั ง
แผน และแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีคนรุ่นใหม่ (โดยเฉพาะไม่เก่ียวกับการเมือง ) จะสร้างภาพลักษณ์ได้ดีขึ นมาก 
ก็ต้องให้โอกาส “บิ๊กแป๊ะ” กันอีก อย่าให้ใครมองว่าเข้ามาร่วมสืบทอดอ้านาจ ทีมสื่อต้องท้างานหนักกว่านี ....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/835489   

https://www.dailynews.co.th/article/835489
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วันที่ 6 เมษายน 2564 - 13:51 น. 
บทบาท โดดเด่น ของ ธรรมนัส พรหมเผ่า ใน พลังประชารัฐ 
 

 
 
จังหวะก้าวที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าช่วยเหลือ พล.ต.อ.จักรทิพย์ 
ชัยจินดา ในการชิงต าแหน่ง “ผู้ว่าฯกทม.” “แหลมคม” ยิ่งในทางการเมือง 
 แหลมคมไม่เพียงเพราะการต่อสู้เพ่ือชิงต้าแหน่ง “ผู้ว่าฯกทม.” มีเค้าลาง บ่งบอกว่าจะดุเดือด รุนแรงและ
เข้มข้นเป็นอย่างสูง หากแต่ยังก่อให้เกิด “ปฏิกิริยา” จากภายใน อย่างน้อยบรรดา “ขาใหญ่” ภายในพรรคพลังประชา
รัฐ ซึ่งถือว่าตนเองคร่้าหวอดในพื นที่ กทม.มาอย่างยาวนานก็ย่อมจะหงุดหงิด ไม่ว่าจะเป็น นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ไม่
ว่าจะเป็น นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ยิ่งกว่านั น ความไว้วางใจที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่า ยังส่งผลสะเทือนข้างเคียงไปไกลอย่างยิ่ง ไกลถึงต้าแหน่ง “เลขาธิการพรรค” ด้วยซ ้า อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ข่าวลือ
ที่ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคจาก นายอนุชา นาคาศัย ไปเป็น “คนอ่ืน” เกิดขึ นได้อย่างไร เกิดขึ นจาก “รอย
ร้าว” ภายในที่เริ่ม “ร้าวลึก” เป็นรอยร้าวจากสถานการณ์การช่วงชิง “การน้า” อันเข้มข้นอย่างยิ่งจากกระบวนการ
เลือกตั งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราช 
 ถามว่าสถานการณ์นี ใครชนะ ใครแพ้ ตอบได้เลยว่า บทบาทของ “เลขาธิการพรรค” ซึ่งควรจะโดดเด่น กลับถูก
บดบังด้วยบทบาทเชิงรุกจากรองหัวหน้าพรรคชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  กระทั่งปะทุ “อารมณ์” ขึ นมึง ขึ นกู จาก
สถานการณ์เด่นของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ก้าชัยชนะมาให้พรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั งซ่อม เขต 3 
นครศรีธรรมราช นั นเอง 
 ราศีของ “เลขาธิการพรรค” จึงหมองคล ้าลงโดยอัตโนมัติ ข่าวลือที่ปลิวว่อนอยู่ภายในพรรคพลังประชารัฐก็คือ 
จะมีการเปลี่ยนตัว “เลขาธิการพรรค” อย่างแน่นอนในการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี 2564 
ข่าวนี เองคือฐานที่มาแห่งค้าว่าไอ้ “อหิวาต์” พลันที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
เข้ารับผิดชอบอนาคตทางการเมือง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ในต้าแหน่ง “ผู้ว่าฯกทม.” ทุกอย่างก็เข้า “ล็อก” ไม่
เพียงแต่จะก่อความหงุดหงิดให้กับ “ขาใหญ่” ใน กทม.อย่าง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อย่าง นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 
เท่านั น หากแต่ “สามมิตร” ก็ต้อง “เหล่ตา” มอง ในความเห็นของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อาจท้างานเข้าตา และถูกใจเป็นอย่างสูง แต่ “กลุ่ม” อ่ืน “มุ้ง” อ่ืน จะคิดอย่างนั นด้วยหรือไม่ 
ยังเป็นค้าถาม  
 ค้าถามนี  หากเมื่อใดมีผู้น้าไปเสนอให้กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อย่างชนิดไม่ทันตั งตัว หรือตั งตัวไม่ติดก็มี
ความเป็นไปได้ ที่ค้าว่าไอ้ “อหิวาต์” จะหลุดออกมาอีก เพียงแต่ค้าว่าไอ้ “อหิวาต์” น่าจะหมายถึงคนอ่ืน ไม่น่าจะเป็น
ความรู้สึกต่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งก้าลังได้รับความวางใจอย่างแน่นอน ค้าถามก็คือว่า เป็นใคร กลุ่มใด มุ้งใด 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2659320   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2659320
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/p-3-6-464.jpg
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6 เมษายน 2564 
บิ๊กดีล 'ธรรมนัส' เก้าอ้ีเลขาฯ พปชร. เดิมพันดัน ‘จักรทิพย’์ ผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
 
จับตา "บิ๊กดีล" ธรรมนัส ขึ้นแท่น "เลขาฯพปชร." พร้อมทั้งลุ้น "ก๊อกสอง" ขยับชั้นขึ้นเป็น "รัฐมนตรีว่าการ" แลก
ด้วยภารกิจดัน "จักรทิพย์" นั่งผู้ว่าฯ กทม. 
 “ทัพหลวงพลังประชารัฐ” ที่ตะลุยสู้ศึก “เลือกตั งซ่อม” มาทั่วสารทิศในช่วงที่ผ่านมา บรรดาขุนพลและแม่ทัพ
ของพรรค ยังคงอยู่ในอาการได้ใจ พร้อมชนทุกคนที่ขวางหน้า ผลการเลือกตั งซ่อม ตั งแต่สนามล้าปาง ขอนแก่น และ
นครศรีธรรมราช “พลังประชารัฐ” กวาด ส.ส.ได้เรียบ และสนามต่อไปคือศึก “เลือกตั งผู้ว่าฯ กทม.” ที่  “บิ๊กป้อม" พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค หมายมั่นปั้นมือจะปักธงให้ได ้
 แน่นอนว่าชื่อของ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” ที่สร้างผลงานเข้าตา “พล.อ.ประวิตร” หลายครั งหลายครา จน
ได้รับความไว้ใจคุมองคาพยพในการชิงเก้าอี  “ผู้ว่าฯกทม.” ให้กับ “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” อดีต ผบ.ตร. จึงอาจ
ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ หาก "บิ๊กป้อม” จะให้รางวัลย้อนหลัง รวมทั งเป็นโบนัสล่วงหน้า “ผู้กองธรรมนัส” ด้วย
เก้าอี  “เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ” ในเร็วๆ นี  ก่อนศึกชิงผู้ว่าฯ เมืองหลวงจะมาถึงในช่วงปลายปี 
 สนามเมืองหลวง กทม.ถือเป็นเดิมพันส้าคัญ ที่สะท้อนถึงความนิยมในภาพใหญ่ของรัฐบาล ดังนั นปัจจัยทุก
อย่างทั งบนดิน ใต้ดิน ต้องท้างานเต็มที่ ซึ่งชื่อชั นของ “ผู้กองธรรมนัส” จึงตอบโจทย์การขับเคี่ยวแบบทุ่มหนัก ไม่กลัว
หมดหน้าตัก 
 ในส่วนของ “บิ๊กแป๊ะ" พล.อ.จักรทิพย์ ที่เดินสายกวาดต้อนพวกพ้องทุกวงการเข้าเป็นพวกออกตัวชัดเจนแล้ว
ว่า จะลงสมัครในนาม “อิสระ” ขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ยอมรับเองว่า “บิ๊กป้อม" เป็นคนโทรชักชวนให้ประเดิมสนามผู้ว่า
ฯ กทม.ครั งนี  
 ฉะนั น การจะบอกว่า “จักรทิพย์" และ “ประวิตร" ไม่เกี่ยวข้องกัน คงยากที่ใครจะเชื่อ แต่ถ้าบอกว่า “จักร
ทิพย์” อยู่ใต้ร่มเงา “ประวิตร” และ “พลังประชารัฐ” คงเป็นอย่างนั นมากกว่า  

ที่ส้าคัญ “ประวิตร” ยังส่ง “ธรรมนัส” มาช่วย “จักรทิพย์” สู้ศึกผู้ว่าฯ กทม.แบบไม่กั๊ก เรียกส.ส.กทม.-
ส.ก. และหัวคะแนนของพลังประชารัฐมาติวเข้มต่อหน้า “ประวิตร” เพ่ือให้นายมั่นใจ 
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สิ่งที่น่าจับตาคือ เก้าอี  "เลขาฯพปชร." ที่มีแนวโน้มสูงว่าจะเปลี่ยนมือให้ "ธรรมนัส" ขึ นมานั่งโดยพ่วงด้วย "บิ๊
กดีล" คือท้าอย่างไรก็ได้เพ่ือให้ "จักรทิพย์" ได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. และหากไปถึงจุดนั น ก็มีลุ้น"ก๊อกสอง" คือขยับชั น ขึ น
เป็น "รัฐมนตรีว่าการ" มาถึงวันนี  ว่ากันว่า "ธรรมนัส" มั่นใจว่าตัวเองมีดีพอ ที่จะท้าให้ภารกิจในสนามผู้ว่าฯ กทม.เป็นไป
ตามเป้าหมายของพรรค เพราะเป็นเดิมพันครั งใหญ่ในชีวิตการเมืองของตัวเอง 
 ที่สุดแล้ว ก็ต้องลุ้นว่า "ธรรมนัส" จะมีกลยุทธ์อย่างไรในการผลักดัน “จักรทิพย์” ขึ นไปสู่ต้าแหน่ง “ผู้ว่า
ฯ กทม.” คนต่อไปให้ได้ ท่ามกลางแรงเสียดทานจากฝ่ายค้านฝ่ายแค้น และคู่แข่ง ที่จ้องโจมถล่มทั งคนเบื องหน้าและ
เบื องหลัง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931039  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931039
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7 เม.ย. 2564 05:04 น. 
กฎหมายที่ไม่เป็นจริง 
 

 
 

 วันพุธที่ 7 เมษายนคือวันนี  เป็นวันส้าคัญทางการเมืองอีกวันหนึ่ง เพราะเป็นวันเปิดประชุมรัฐสภาวิสามัญ เพ่ือ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติที่มีการแก้ไขให้รัฐสภาและประชาชน มีสิทธิเสนอให้รัฐบาลจัดท้าประชามติ 
เพ่ือให้ประชาชนตัดสินปัญหาส้าคัญของประเทศ แทนที่จะให้รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดการลงประชามติฝ่ายเดียว 
 แต่มีค้าถามว่า เมื่อร่างกฎหมายผ่านรัฐสภาแล้ว ประชาชนจะได้ออกเสียงจริงหรือ? รัฐบาลจะปล่อยให้ผ่าน
รัฐสภาไปก่อน จากนั นจะขอแก้ไขกลับคืนสู่แบบเดิมทันทีหรือไม่ เพ่ือไม่ให้รัฐสภาหรือประชาชนมีสิทธิท้าประชามติ หรือ
จะมี ส.ว.คนใดยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้ตีความว่าเป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
 มีเรื่องราวที่ดีๆมากมาย เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพประชาชน ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ล้วนแต่
เป็นวาทกรรมที่เลิศหรู แต่ไม่อาจเป็นจริงได้ ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ว่า “อ้านาจอธิปไตย
เป็นของปวงชนชาวไทย” หรือประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อ เพ่ือเสนอร่างกฎหมายต่อสภา ยังมีอีกมากมาย ที่กฎหมายเป็น
เพียงตัวอักษรบนแผ่นกระดาษ แต่ไม่สามารถเป็นจริงได้ในภาคปฏิบัติ เช่นรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อ
เพ่ือเสนอถอดถอน ส.ส.หรือรัฐมนตรี มีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้จะมีค้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญระบุ 
ว่าประชาชนเป็นผู้มีอ้านาจ สถาปนารัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจน รัฐสภามีอ้านาจแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา แต่ความเป็นจริงที่รัฐสภาก้าลัง
ประสบอยู่ขณะนี  เสียงข้างมากของรัฐสภาไม่สามารถแก้ไขเป็นรายมาตราได้ ถ้าไม่ได้รับความเห็นจาก ส.ว.อย่างน้อย 
84 เสียง ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย แต่มีอ้านาจคว่้าการแก้ไข จะแก้ทั งฉบับก็ยิ่งปัญหาใหญ่ 
 ค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า รัฐสภามีอ้านาจในการจัดท้ารัฐธรรมนูญใหม่ พูดอีกอย่างก็คือแก้ไขทั งฉบับก็
ได้ แต่ต้องท้าประชามติถามความเห็นประชาชนก่อน และเมื่อจัดท้ารัฐธรรมนูญใหม่เสร็จแล้ว ต้องท้าประชามติอีกครั ง 
แต่ถ้าถือตามรัฐธรรมนูญ 2560 รัฐสภาและประชาชนไม่มีอ้านาจท้าประชามติ เพราะเป็นอ้านาจรัฐบาล 
 ถ้าร่าง พ.ร.บ.ประชามติไม่มีการแก้ไข หรือแก้ไขแล้วแต่อ้านาจสิทธิ์ขาด ยังอยู่ที่รัฐบาล รัฐสภาหรือประชาชน
จะบั งคับ ให้ รั ฐบาลท้ าประชามติ ไ ม่ ไ ด้  เ มื่ อ รั ฐสภาหรื อประชาชน ไม่ มี สิ ทธิ์ แม้ แต่ การท้ าประชามติ   
จึงหมดสิทธิ์ที่จะเสนอให้จัดท้ารัฐธรรมนูญใหม่ นี่คืออีกตัวอย่างหนึ่ง ของกฎหมายและการบังคับใช้ในโลกจริง. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2064447?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2064447?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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7 เม.ย. 2564 05:09 น. 
วันนี้ได้รู้กัน 
 

 
 

 จับตาวันนี้ (7 เม.ย.) มีการประชุมรัฐสภานัดพิเศษ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ออกเสียง ประชามติฉบับใหม่ ที ่ยักแย่ ยัก
ยันอยู่ในสภาฯให้ออกมาประกาศใช้ซะที เพราะถ้าร่าง พ.ร.บ.ประชามติยังไม่คลอดออกมาเป็นตัว 
  การท้าประชามติเพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั งฉบับ (ตามค้าสั่งศาลรัฐธรรมนูญ) ก็ยังเกิดขึ นไม่ได้... 
 เพราะไม่มีกฎหมายรับรอง! “แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่า ส.ส. ส่วนใหญ่จะโหวตผ่านร่าง พ.ร.บ. ประชามติฉบับใหม่  ทั งฝ่าย
ค้านและฝ่ายรัฐบาลยกเว้น...ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งชอบเหยียบเรือสองแคม จะโหวตผ่าน? หรือโหวตคว่้า? หวยยัง
ออกได้ 2 ประตู ส่วน ส.ว.ลากตั ง อาจมีบางส่วนโหวตผ่าน อาจมีบางส่วนโหวตคว่้ายังก ้ากึ่งพอสมควร“แม่ลูกจันทร์” ชี 
ว่าสาเหตุส้าคัญที่ ร่าง พ.ร.บ. ออกเสียงประชามติฉบับใหม่ คลอดล้าลากยากเย็นมี 2 ประการคือ... 
 ประการแรก ถ้าร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา  การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั งฉบับจะ
เริ่มต้นนับหนึ่งทันที!! แต่ถ้าร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ถูกคว่้ากลางสภาฯ การคืนอ้านาจให้ประชาชนเลือกตั ง ส.ส.ร. 200 
คน ไปยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ้านาจ คสช.  จะต้องจอดแช่เบ้าไปอีกหลายเดือน  
หรืออาจแช่แข็งไปอีกหลายปี! 
 ประการที่ 2, ถ้าร่าง พ.ร.บ. ประชามติฉบับใหม่มีผลบังคับใช้จะเปิดช่องทางใหม่ให้ประชาชนห้าหมื่นคน เข้าชื่อ
กันแจ้งให้รัฐบาลจัดออกเสียงประชามติในประเด็นต่างๆได้โดยตรง เมื่อนายกรัฐมนตรีรับค้าร้องจากประชาชนห้าหมื่น
คนจะต้องน้าเข้าที่ประชุม ครม. โดยไม่ชักช้าร่้าไร ถ้าที่ประชุม ครม.เห็นว่าข้อเรียกร้องของประชาชนมีเหตุผลสมควร 
นายกรัฐมนตรีต้องจัดให้มีการลงประชามติ ภายใน 4 เดือน หรือไม่เกิน 120 วัน! 
แต่ถ้าที่ประชุม ครม. พิจารณาว่าไม่มีเหตุผลสมควร รัฐบาลต้องชี แจงแสดงเหตุผลให้ชัดเจนว่าเหตุใด รัฐบาลจึงไม่ปฏิบัติ
ตามค้าร้องขอของประชาชน?? ถ้าเหตุผลรัฐบาลฟังขึ นก็จบไป  แต่ถ้าเหตุผลฟังไม่ขึ น ประชาชนอาจใช้สิทธิยื่นฟ้อง
รัฐบาลต่อศาลปกครองให้รัฐบาลต้องจัดการออกเสียงประชามติได้อีกทาง?? “แม่ลูกจันทร์” ย ้าว่านี่คือเงื่อนไข 2 
ประการที่ร่าง พ.ร.บ. ออกเสียงประชามติฉบับใหม่ อาจโดนคว่้ากลางสภาตายตกตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่โดนคว่้า
วาระ 3 กลางสภา ก่อนถึงเส้นชัยแค่ก้าวเดียว ฟันธงล่วงหน้า โอกาสผ่าน 60 เปอร์เซ็นต์ โอกาสคว่้า 40 เปอร์เซ็นต์ ไม่
ต้องลุ้นยาว...เย็นนี  มีค้าตอบแน่นอน. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2064427?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
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7 เมษายน 2564 00:10 น.   
ซ่อนดาบในรอยยิ้ม! 
 

 
    
 เมื่อการแก้รัฐธรรมนูญ  ก้าลังวนกลับมาเป็น "เกมการเมือง" เปิดสังเวียนรอบใหม่ส้าหรับ "พรรคร่วม
รัฐบาล" จับจองพื นที่เล่น มากกว่า "ฝ่ายค้าน"  โดยเฉพาะในจังหวะที่ พรรคร่วมรัฐบาล ต่างมองเห็น  "โอกาส"  
ที่จะหาทางต่อกรกับ "3ป." ที่ส่ง "พรรคพลังประชารัฐ" เข้ามาบริหารจัดการเกม 
 ยิ่งเมื่อ พรรคพลังประชารัฐ โดย "มือกฎหมาย" อย่าง "ไพบูลย์ นิติตะวัน" ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ  ออกมายืนยันว่าพรรคจะไม่มีการทบทวนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่เสนอไม่แตะอ้านาจ 
ส.ว. แม้ว่าจะ "สวนทาง" กับแนวทางของ 3 พรรคร่วมรัฐบาลก็ตาม พร้อมทั งย ้าว่า จะเดินหน้ายื่นญัตติในการประชุม
ร่วมรัฐสภา  7 เม.ย.นี   
 การออกมาเคลื่อนไหวของ ไพบูลย์ในเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามพรรคพลังประรัฐ สร้าง
ความฮือฮามาก่อนหน้านี แล้ว เมื่อมีการเปิดเผยรายละเอียด เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นรายมาตรา ทั งสิ น 5 
มาตรา 13ประเด็น ทั งนี สาระหลักๆในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ พรรคพลังประชารัฐที่ถูกจับตาคือ การเสนอให้กลับไป
ใช้ระบบการเลือกตั งแบบบัตรสองใบ หมายความว่าเป็นการเสนอแก้ไขระบบเลือกตั งจากจัดสรรปันส่วนผสม ไปเป็นการ
เลือกตั งระบบปกติเหมือนรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ส่วนประเด็นเรื่องการตัดอ้านาจ ส.ว. โดยเฉพาะ ยกเลิกส.ว.สรรหา หรือ
อ้านาจการเลือกนายกฯ พลังประชารัฐ จะไม่เข้าไปแตะ โดยให้เหตุผลว่า  "หากไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี  ก็ท้าให้เกิดความ
ขัดแย้ง และไม่สามารถแก้ไขได้ส้าเร็จ" 
 การเสนอร่างแก้ไขฯ ครั งนี  ดูเหมือนว่าไพบูลย์ รับหน้าที่เป็นเสมือน "หนังหน้าไฟ" ที่ถูกฝ่ายค้านและพรรคร่วม
รัฐบาลด้วยกันเอง วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประกาศว่าพรรคพลังประชารัฐ จะเป็นแกนน้าใน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ส่งผลให้เกิดกระแสกดดันลามไปถึง "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าแท้จริงแล้วรัฐบาล มีความจริงใจหรือไม่ ? 
 เมื่อพรรคพลังประชารัฐ ส่งสัญญาณ "ออกอาวุธหนัก" ว่าประเด็นใดที่เสนอแก้ไข และเรื่องใดที่จะไม่มีการแตะ 
ยิ่งท้าให้พรรคร่วมรัฐบาล ไม่อาจอดรนทนอยู่นิ่งเฉยได้ ! ล่าสุด น่าสนใจว่า พรรคประชาธิปัตย์ เสนอร่างแก้ไขด้วยกัน 6 
ประเด็น โดยเฉพาะการเสนอการแก้ไขมาตรา 272 ก้าหนดให้ส.ว.มีอ้านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี รวมทั งการแก้ไข
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มาตรา 88 และมาตราเกี่ยวกับการส่งบัญชีรายชื่อ  3 นายกรัฐมนตรี โดยพรรคประชาธิปัตย์ เสนอแก้ไขว่า  หากนายกฯ
ที่อยู่ในบัญชี 3 คนนั น ไม่สามารถที่จะเสนอได้ ก็ให้สภาเสนอชื่อ "ส.ส." เป็นนายกรัฐมนตรีได้พร้อมทั งให้เหตุผลว่า เพ่ือเป็น
การยึดโยงให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากประชาชน 
  น่าสนใจว่าข้อเสนอจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ชงให้เสนอชื่อส.ส.ขึ นมาเป็นนายกฯได้ เท่ากับเป็นการเปิด
ทางเลือกให้พรรคร่วมรัฐบาลอ่ืนได้มีโอกาสเข้ามาจับจอง "เก้าอี นายกฯ"  แทนที่พลังประชารัฐ จะจองที่นั่งเอาไว้ให้ 
พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับการโหวตจาก "250 ส.ว" ล็อคเก้าอี  หัวหน้ารัฐบาลเป็นภาค3 อย่างง่ายดาย ตามแผนเดิมอีกต่อไป ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/233486  
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