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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 8 เมษายน 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต. สอบเลือกตั้ง ทม. ล้ำสำมแก้วและกรณีแจกขันน้้ำ

ของ พปชร. 
5 

2 มติชนออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง กกต. หลังพบทุจริตเลือกตั้ง เทศบำลล้ำสำมแก้ว ปทุมฯ – 

จี้สอบ พปชร. แจกขันน้้ำ 

7 

3 บ้ำนเมืองออนไลน์ "บิ๊กป้อม" เมินตอบสังคมวิจำรณ์แจกขันช่วงสงกรำนต์ 8 

4 ข่ำวสดออนไลน์ “บิ๊กป้อม” เมิน ถูกยื่นสอบ ปมแจกขันน้้ำ ติดชื่อตัวเองให้ชำวบำ้น ช่วงสงกรำนต์ 9 
5 แนวหน้ำออนไลน์ ‘โอ๊ค’ จุก ! ‘บิ๊กป้อม’ ย้อนเกล็ดถำม ‘ขันแม้ว’ แจกตำมสะพำนลอยหรือ.? 10 

6 มติชนออนไลน์ “บิ๊กป้อม” เผย ค่ำขันร่วม ลต. ครั้งหน้ำ ย้อน “ลูกชำยทักษิณ” ไม่ได้แจก 

ตำมสะพำนลอย ‘อดีตเคยมีใครท้ำ ก็เป็นอย่ำงนั้นไปแล้วกัน’  

11 

7 สยำมรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม" เผย ค่ำขันรวมในงบเลือกตั้งครั้งหน้ำ โต้ "โอ๊ค" ไม่ได้แจกตำมสะพำนลอย 12 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ประวิตร' โยน ' ส.ส. พปชร.' ท้ำ 'ขันป้อม' แจกชำวบ้ำน พร้อมใส่เป็นค่ำเลือกตั้ง  13 
9 ส้ำนักข่ำวอิศรำออนไลน์ สั่งหยุดปฏิบัติหน้ำที่ ! ศำล รธน. รับค้ำร้องวินิจฉัยสถำนะ 5 ส.ส. จ้ำเลยคดีชุมนุม กปปส. 14 

10 MGR ออนไลน์ ศำลรับวินิจฉัยเฉพำะสถำนะ ส.ส. 5 กปปส. สั่งหยุดปฏิบัติหน้ำที่ ให้ชี้แจงกลับ
ภำยใน 15 วัน 

16 

11 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ ศำลรัฐธรรมนูญ รับค้ำร้อง กกต. สั่ง 5 ส.ส. กปปส. หยุดปฏิบัติหน้ำที่ 17 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ ศำล รธน. รับตีควำมสถำนะ ส.ส. 5 กปปส. - สั่งหยุดปฏิบัติหน้ำที่ 18 

13 มติชนออนไลน์ ศำล รธน. สั่ง “พุทธิพงษ์ – ณัฏฐพล - ถำวร – อิสสระ - ชุมพล” ยุติปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส. 
ขณะที่ “ธรรมนัส” ระทึกนัด 5 พ.ค. ตัดสินคดีแป้ง 

19 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ "ธรรมนัส" ลุ้นศำล รธน. ชี้ขำดสถำนะกำรเมือง 5 พ.ค. 21 

15 MGR ออนไลน์ ศำล รธน. นัดชี้ชะตำ “ธรรมนัส” 5 พ.ค. หลุด รมต. - ส.ส. ปมต้องค้ำพิพำกษำ 
ยำเสพติดออสซี ่ 

22 

16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ธรรมนัส' ลุ้นศำลชี้ขำดสถำนะรมต. - ส.ส. 5 พ.ค. นี้ 23 

17 เดลินิวส์ออนไลน์ "เทพไท" ชงชื่อ 4 ตัวเต็งนั่งแม่ทัพ ปชป. ภำคใต้ 24 

18 มติชนออนไลน์ อดีต ส.ส. ปชป. โยนชื่อคน 2 รุ่น เหมำะนั่งรอง หน. ภำคใต้ แทน ‘นิพิฎฐ์’ ลำออก 25 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 เดลินิวส์ออนไลน์ "ไพบูลย์" ยื่น "ชวน" พปชร. ขอแก้ รธน. 13 มำตรำ 26 
20 ส้ำนักข่ำวไทยออนไลน์ พปชร. ยื่นชื่อ 110 ส.ส. หนุนแก้ รธน. รำยมำตรำ 28 
21 ส้ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ฝ่ำยค้ำนเดินหน้ำดันร่ำง พ.ร.บ. ประชำมติ 29 
22 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ ฝ่ำยค้ำนคำด พ.ร.บ. ประชำมติจะผ่ำนฉลุย 30 
23 เดลินิวส์ออนไลน์  "จุรินทร์" ขอบคุณเลือดใหม่แห่ไหลเข้ำพรรค 31 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ สงครำมตัวแทน ศึกผู้ว่ำฯ กทม. “เพ่ือไทย - บิ๊กแป๊ะ” ในอุโมงค์สปอนเซอร์ 32 
2 ไทยรัฐออนไลน์ แจกไม่เป็น 34 

3 ไทยรัฐออนไลน์ เหนือกว่ำกำรเมือง  35 
4 มติชนออนไลน์ คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง : บัฟ + 250 และรัฐธรรมนูญฉบับภำษำลู 36 
5 มติชนออนไลน์ นิวส์โน้ต : เพลย์เซฟ  40 
6 ข่ำวสดออนไลน์ 4 ปี ของรัฐธรรมนูญ 2560 "กับดัก" จำกอำกำรแข็งตัว 41 
7 ไทยรัฐออนไลน์ พิมพ์เขียว – ตกเขียว 42 
8 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 4 ปี รัฐธรรมนูญ’ 60 รุมปิดสวิตช์ ส.ว. - มรดก คสช. 44 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แก้ รธน. 'รื้อระบอบประยุทธ์' ดันประชำชนโค่นอ้ำนำจทหำร 46 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 เมษำยน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกฤช เอ้ือวงศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
และคณะผู้บริหำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมกำรสอบคัดเลือกพนักงำนเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง  
ให้ด้ำรงต้ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช้ำนำญกำรพิเศษ (หัวหน้ำกลุ่มงำน) ของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ณ อำคำร 32 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหำนคร 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกพนกังานเพือ่เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
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7 เมษำยน 2564 - 13:08 น. 
"ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต. สอบเลือกตั้ง ทม. ล าสามแก้วและกรณีแจกขันน้ าของ พปชร. 
 

 
 
"ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.สอบเลือกตั้ง ทม.ล าสามแก้วและกรณีแจกขันน้ าของ พปชร. 
 7 เม.ย.64  เวลำ 10.00 น. ที่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต. ) นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำร
สมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้น้ำชำวเทศบำลเมืองล้ำสำมแก้ว จ.ปทุมธำนี เดินทำงมำยื่นค้ำร้อง
ต่อ กกต. หลังจำกพบว่ำมีกำรทุจริตกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกเทศบำล ในวันที่ 28 มี.ค.64 ที่ผ่ำนมำ อัน
ถือได้ว่ำเป็นกำรเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมำยหลำยประกำร 
 ทั้งนี้ กำรกระท้ำที่อำจเป็นกำรฝ่ำฝืน พรบ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 ม.65(5) 
คือ กำรที่มีผู้สมัครนำยกเทศมนตรีและพวก ได้กระท้ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่
ตนเองหรือผู้สมัคร โดยกำรชักชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่นด้วยวิธีกำรหลอกลวง หรือจูงใจให้เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครโดยชัดแจ้ง 
 โดยพบว่ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตดังกล่ำวบำงรำยและหรือบำงกลุ่มอำจด้ำเนินกำรที่เข้ำข่ำยกำรกระท้ำที่ให้
บุคคลอ่ืนเข้ำใจว่ำพรรคกำรเมืองเป็นผู้ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในนำมของพรรค ซึ่งกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ้ำท้องถิ่น
รับรู้เรื่องดังกล่ำวมำตั้งแต่ต้นกลับมิได้ใช้อ้ำนำจในกำรยับยั้งหรือตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่อย่ำงใด ซึ่งกำรกระท้ำ
ดังกล่ำวมีโทษตำม ม.126 วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ้ำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บำท หรือทั้ง
จ้ำทั้งปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก้ำหนด 20 ปี 
 นอกจำกนั้น ยังมีกรณีล่ำสุดที่สื่อมวลชนรำยงำนว่ำ พรรคพลังประชำรัฐ  (พปชร.) โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ หน.พรรคฯได้ท้ำขันน้้ำจ้ำนวนกว่ำ 2 แสนใบให้ ส.ส.ของพรรคฯน้ำไปแจกประชำชนในพ้ืนที่หำเสียงในช่วง
สงกรำนต์ ซึ่งอำจไม่เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยจ้ำนวน หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขของ
กำรให้ตำมประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรฯพ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564) เนื่องจำกมีมูลค่ำเกินกว่ำ 3 พัน
บำท ซึ่งขันน้้ำพลำสติกดังกล่ำว เมื่อเปรียบเทียบรำคำที่มีจ้ำหน่ำยกันในท้องตลอดทั่วไปรำคจะตกอยู่ประมำณใบละ10-
29 บำท ดังนั้นกำรจัดท้ำขันน้้ำของพล.อ.ประวิตร หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ จะอยู่ประมำณ 2-9 ล้ำน บำท  
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 ซึ่งระเบียบดังกล่ำวก้ำหนดว่ำ “กำรให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอำจค้ำนวณเป็นเงินได้เกินกว่ำจ้ำนวนที่
ก้ำหนด ให้น้ำรำคำหรือมูลค่ำของเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ ไปรวมค้ำนวณเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรครั้งต่อไป” ด้วยเหตุดังกล่ำว สมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 
จึงน้ำควำมมำร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือด้ำเนินกำรไต่สวนสืบสวนให้เป็นไปตำมครรลองของกฎหมำยต่อไป นำยศรีสุวรรณ 
กล่ำวในที่สุด 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/463197  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/463197
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วันที่ 7 เมษำยน 2564 - 13:58 น. 
 ‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง กกต. หลังพบทุจริตเลือกตั้ง 
เทศบาลล าสามแก้ว ปทุมฯ – จี้สอบ พปชร. แจกขันน้ า 
 

 
 

“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต.หลังพบทุจริตเลือกตั้งเทศบาลล าสามแก้ว ปทุมฯ-จี้สอบพปชร.แจกขันน้ า 
 เมื่อวันที่ 7 เมษำยน นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย น้ำชำวเทศบำล
เมืองล้ำสำมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี ยื่นค้ำร้องต่อ กกต. หลังจำกพบว่ำมีกำรทุจริตกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิก
เทศบำล เมื่อวันที่ 28 มีนำคมที่ผ่ำนมำ ถือว่ำเป็นกำรเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมำย เป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 ม.65 (5) คือ กำรที่มีผู้สมัคร
นำยกเทศมนตรีและพวก ได้กระท้ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัคร 
โดยกำรชักชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นด้วยวิธีกำร
หลอกลวง หรือจูงใจให้เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครโดยชัดแจ้ง 
 โดยพบว่ำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตดังกล่ำวบำงรำยและหรือบำงกลุ่ม อำจด้ำเนินกำรที่เข้ำข่ำยกำรกระท้ำที่ให้
บุคคลอ่ืนเข้ำใจ ว่ำพรรคกำรเมืองเป็นผู้ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในนำมของพรรค ซึ่งกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ้ำท้องถิ่น
รับรู้เรื่องดังกล่ำวมำตั้งแต่ต้นกลับไม่ได้ใช้อ้ำนำจในกำรยับยั้ง หรือตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่อย่ำงใด กำรกระท้ำ
ดังกล่ำวมีโทษตำม ม.126 วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ้ำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บำท หรือ
ทั้งจ้ำทั้งปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก้ำหนด 20 ปี 
 นอกจำกนี้ นำยศรีสุวรรณยังได้ยื่นค้ำร้องของให้ กกต.ตรวจสอบกรณีสื่อมวลชนรำยงำนว่ำ พรรคพลังประชำรัฐ 
โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้ำพรรคได้ท้ำขันน้้ำจ้ำนวนกว่ำ 2 แสนใบ ให้ ส.ส.ของพรรคน้ำไปแจกประชำชนใน
พ้ืนที่ในช่วงสงกรำนต์ ซึ่งอำจไม่เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยจ้ำนวน หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขของกำรให้ตำมประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564) เนื่องจำกมีมูลค่ำเกิน
กว่ำ 3 พันบำท ซึ่งขันน้้ำพลำสติกดังกล่ำว เมื่อเปรียบเทียบรำคำที่มีจ้ำหน่ำยกันในท้องตลอดทั่วไปรำคำจะตกอยู่
ประมำณใบละ 10-29 บำท ดังนั้นกำรจัดท้ำขันน้้ำของ พล.อ.ประวิตร หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ จะอยู่ประมำณ 2-9 ล้ำนบำท 
 ซึ่งระเบียบดังกล่ำวก้ำหนดว่ำ กำรให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอำจค้ำนวณเป็นเงินได้เกินกว่ำจ้ำนวนที่
ก้ำหนด ให้น้ำรำคำหรือมูลค่ำของเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอำจค้ำนวณเป็นเงินได้ ไปรวมค้ำนวณเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรครั้งต่อไป จึงต้องขอให้ กกต.ด้ำเนินกำรไต่สวนสืบสวนให้เป็นไปตำม
ครรลองของกฎหมำย 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2662217  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2662217
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วันพุธ ที่ 07 เมษำยน พ.ศ. 2564, 13.58 น. 
"บิ๊กป้อม" เมินตอบสังคมวิจารณ์แจกขันช่วงสงกรานต์ 
 

 
 

 วันที่ 7 เมษำยน พ.ศ.2564 ที่ท้ำเนียบรัฐบำลพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำ
พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ปฏิเสธที่จะให้สัมภำษณ์เกี่ยวกับกรณีที่มีกระแสวิพำกษ์วิจำรณ์กำรแจกขันน้้ำพลำสติกให้
ส.ส. ของพรรคพปชร. น้ำไปแจกให้กับประชำชนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ แม้ศบค. จะห้ำมสำดน้้ำก็ตำม ซึ่งต่อมำ นำยศรี
สุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นร้องต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้
ตรวจสอบว่ำเข้ำข่ำยผิดกฎหมำยหรือไม่ โดยพล.อ.ประวิตร มีสีหน้ำเรียบเฉย และไม่หยุดตอบค้ำถำม ก่อนขึ้นรถยนต์
เดินทำงออกไปทันที 
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ให้สัมภำษณ์ภำยหลังกำร
ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยปฏิเสธที่จะตอบข้อซักถำมโดยกล่ำวเพียงว่ำ “ก็เป็นเรื่องของกำรเมืองไป” 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/229416  
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/229416
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7 เม.ย. 2564-14:02 น. 
บิ๊กป้อม เมิน ถูกยื่นสอบ ปมแจกขันน้ า ติดชื่อตัวเองให้ชาวบ้าน ช่วงสงกรานต์ 
 

 
 
บิ๊กป้อม ในฐานะ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เมิน ถูกยื่นสอบ ปมให้สส.พรรค แจกขันน้ า ติดชื่อตัวเอง ให้ชาวบ้าน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 เมื่อเวลำ 13.00 น. วันที่ 7 เม.ย.2564 ที่ท้ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ใน
ฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ปฏิเสธที่จะให้สัมภำษณ์ ถึงกระแสวิพำกษ์วิจำรณ์ กรณีกำรมอบขันน้้ำ
พลำสติกให้ส.ส. ของพรรคพปชร. น้ำไปแจกให้กับประชำชนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ แม้  ศบค. จะห้ำมเล่นสำดน้้ำก็
ตำม 
 รวมทั้งนำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้องต่อคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบว่ำเข้ำข่ำยผิดกฎหมำยหรือไม่ โดยพล.อ.ประวิตร มีสีหน้ำเรียบเฉย ไม่หยุดตอบค้ำถำม 
ก่อนขึ้นรถยนต์เดินทำงออกจำกท้ำเนียบฯไปทันที 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6286610  
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6286610
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A101-3.jpg
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วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2564, 10.52 น. 
 ‘โอ๊ค’ จุก! ‘บิ๊กป้อม’ ย้อนเกล็ดถาม ‘ขันแม้ว’ แจกตามสะพานลอยหรือ.? 
 

 
 

“บิ๊กป้อม” เผยค่าใช้จ่ายท าขันแจกประชาชนสงกรานต์รวมในงบเลือกตั้งครั้งหน้าของ พปชร. โต้ “โอ๊ค” ปัดแจก
ตามสะพานลอย ย้อนเจ็บถามยุค “ทักษิณ” ท าอย่างนั้นเหรอ 
 เ มื่ อ เ ว ล ำ  09.45 น . วั นที่  8 เ มษำยน  2564 ที่ ท้ ำ เ นี ย บ รั ฐ บ ำล  พล . อ . ป ร ะวิ ต ร  ว งษ์ สุ ว ร ร ณ  
รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงกำรแจกขันน้้ำของพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) เพ่ือให้สมำชิกพรรคน้ำไปแจก
ประชำชนช่วงสงกรำนต์ ว่ำ ไม่มีอะไร และเรื่องนี้พรรคเป็นคนด้ำเนินกำร 
 เมื่อถำมว่ำกำรจัดท้ำขันน้้ำดังกล่ำวจะน้ำไปรวมเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้งต่อไปใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร 
กล่ำวว่ำ ใช่ 
 เมื่อถำมว่ำ นำยพำนทองแท้ ชินวัตร บุตรชำยนำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี ออกมำระบุเหมือนกำร
แจกขันให้ประชำชน ที่อยู่ตำมสะพำนลอย พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ แล้วเรำจะให้อย่ำงงั้นหรือเปล่ำ และในอดีตเคยมีใคร
ท้ำแบบนี้เหรอ เพรำะฉะนั้นก็เป็นอย่ำงนั้นไปก็แล้วกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/564712  
  

https://www.naewna.com/politic/564712
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วันที่ 8 เมษำยน 2564 - 11:02 น. 
 “บิ๊กป้อม” เผย ค่าขันร่วม ลต. ครั้งหน้า ย้อน “ลูกชายทักษิณ” ไม่ได้แจกตามสะพานลอย ‘อดีตเคยมีใครท า ก็
เป็นอย่างนั้นไปแล้วกัน’ 
 

 
 
“บิ๊กป้อม” เผย ค่าขันร่วมลต.ครั้งหน้า ย้อน “ลูกชายทักษิณ” ไม่ได้แจกตามสะพานลอย ‘อดีตเคยมีใครท า ก็เป็น
อย่างนั้นไปแล้วกัน’ 
 เมื่อเวลำ 09.45 น. วันที่ 8 เมษำยน ที่ท้ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ให้
สัมภำษณ์ถึงกำรแจกขันน้้ำของพรรคพลังประชำรัฐ ว่ำ ไม่มีอะไร และเรื่องนี้พรรคเป็นคนด้ำเนินกำร 
 เมื่ อถำมว่ ำกำรจั ดท้ ำขั นน้้ ำดั งกล่ ำ ว  จะน้ ำ ไปรวม เป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำยกำร เลื อกตั้ ง ต่ อ ไป ใช่หรื อ ไม่   
พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ ใช่ 
 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ นำยพำนทองแท้ ชินวัตร บุตรชำย นำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี ได้ออกมำระบุว่ำ 
เหมือนกำรแจกขันให้ประชำชนไปอยู่ตำมสะพำนลอย พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ แล้วเรำจะให้อย่ำงนั้นหรือ และในอดีต
เคยมีใครท้ำ เพรำะฉะนั้นก็เป็นอย่ำงนั้นไปแล้วกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2663677  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/S__17342507.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/S__17342507.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2663677
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/S__17342507.jpg
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8 เมษำยน 2564 11:11 น.  
"บิ๊กป้อม" เผย ค่าขันรวมในงบเลือกตั้งครั้งหน้า โต้ "โอ๊ค" ไม่ได้แจกตามสะพานลอย 
 

 
 

 เมื่อเวลำ 09.45 น. วันที่  8 เม.ย. ที่ท้ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี  
ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีกำรแจกขันน้้ำของพรรคพลังประชำรัฐ ว่ำ ไม่มีอะไร และเรื่องนี้พรรคเป็นคนด้ำเนินกำร 
 เมื่ อถำมว่ ำกำรจั ดท้ ำ ขั นน้้ ำ ดั ง กล่ ำ วจะน้ ำ ไปรวม เป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำยกำร เลื อกตั้ ง ต่ อ ไป ใช่ห รื อ ไ ม่   
พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ ใช่ 
 เมื่อถำมว่ำ นำยพำนทองแท้ ชินวัตร บุตรชำย นำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกฯ ออกมำระบุว่ำเหมือนกำรแจก
ขันให้ประชำชนไปอยู่ตำมสะพำนลอยพล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ แล้วเรำจะให้อย่ำงนั้นหรือเปล่ำ และในอดีตเคยมีใครท้ำ 
เพรำะฉะนั้นก็เป็นอย่ำงนั้นไปแล้วกัน 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/233933  
  

https://siamrath.co.th/n/233933
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210408/5f46072ecbd38785139328be445f022427bc9124638dd82f5f247f8d94d42017.jpeg?itok=O-TDqmyk
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8 เมษำยน 2564 
 'ประวิตร'โยน' ส.ส. พปชร.' ท า 'ขันป้อม' แจกชาวบ้าน พร้อมใส่เป็นค่าเลือกตั้ง  
 

 
 

"ประวิตร" เผย แจก "ขันป้อม" ส.ส.ใน "พปชร." เป็นคนท าให้ พร้อม ระบุเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ย้อน "พาน
ทองแท้" ชาวบ้านจะน าไปใช้ขอทานหรือไม่ ต้องดูอดีตใครท า 
 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวถึงกรณีนำย
สมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ออกมำระบุว่ำกำรแจกขันน้้ำประชำชน ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยที่
จะต้องน้ำมำรวมเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ ว่ำ ก็เป็นไปตำมที่นำยสมชัยกล่ำว และยอมรับว่ำ ขันน้้ำที่แจก
ส.ส.ภำยในพรรคเป็นผู้ท้ำให้ 
 

 
 
 ส่วนที่นำยพำนทอง แท้ชินวัตร บุตรชำยนำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี ออกมำพูดเชิงประชด
ว่ำ สงกรำนต์ไม่มีกำรเล่นน้้ำสงกรำนต์ แต่จะให้ประชำชนที่ได้รับบริจำคนั้นไปใช้สะพำนลอย พล.อ.ประวิตรระบุว่ำ แล้ว
จะน้ำไปใช้อย่ำงนั้นหรือไม่ ต้องดูว่ำในอดีตใครท้ำ หรือว่ำจะเป็นอย่ำงนั้น 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931423  
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931423
https://thaibestoffer.com/click.php?key=s4egywrk1ka4tvqjo5la&cost=0.08148&c1=1911621&c2=261665
https://thaibestoffer.com/click.php?key=s4egywrk1ka4tvqjo5la&cost=0.08148&c1=1911621&c2=261665
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วันพุธ ที่ 07 เมษำยน 2564 เวลำ 15:39 น. 
สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ! ศาล รธน. รับค าร้องวินิจฉัยสถานะ 5 ส.ส. จ าเลยคดีชุมนุม กปปส. 
 

 
 

ศาล รธน.รับค าร้องวินิจฉัยสถานะ 5 ส.ส. อดีต กปปส. แล้ว สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย หลังถูกศาลอาญาพิพากษา
จ าคุกคดีชุมนุมการเมือง-โดนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564 ศำลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษำเรื่องพิจำรณำที่ 9/2564 กรณี
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 วรรคสี่ และมำตรำ 170 
วรรคสำม ประกอบมำตรำ 82 ว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส. สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (4) 
(6) และมำตรำ 96 (2) และควำมเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพำะตัวตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 170 (4) ประกอบมำตรำ 160 
(6) (7) มำตรำ 98 (4) (6) และมำตรำ 96 (2) หรือไม ่
 โดย กกต. ผู้ร้อง ส่งค้ำร้องขอให้พิจำรณำวินิจฉัยกรณีนำยชุมพล จุลใส นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ นำยอิสสระ 
สมชัย นำยถำวร เสนเนียม และนำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผู้ถูกร้องที่ 1-5 เนื่องจำกควำมปรำกฏต่อ กกต. ว่ำ เมื่อวันที่ 
24 ก.พ. 2564 ศำลอำญำมีค้ำพิพำกษำในคดีอำญำหมำยเลขแดงที่ อ.317/2564 ลงโทษจ้ำคุกผู้ถูกร้องทั้ง 5 และเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่ 1, 3, 5 มีก้ำหนด 5 ปีนับแต่วันมีค้ำพิพำกษำ โดยศำลอำญำออกหมำยจ้ำคุกระหว่ำง
อุทธรณ์ฎีกำ และขังผู้ถูกร้องทั้ง 5 ที่เรือนจ้ำพิเศษกรุงเทพมหำนคร ต่อมำผู้ถูกร้องทั้ง 5 ได้รับกำรปล่อยตัวชั่วครำว คดี
อยู่ระหว่ำงอุทธรณ์ 
 โดย กกต.พิจำรณำกรณีผู้ถูกร้องทั้ง 5 ดังกล่ำวแล้ววินิจฉัยว่ำ ผู้ถูกร้องที่ 1, 3, 5 เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่ำงถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และต้องค้ำพิพำกษำให้จ้ำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล ส่วนผู้ถูกร้องที่ 2, 4 เป็นบุคคล
ต้องค้ำพิพำกษำให้จ้ำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล เป็นเหตุให้สมำชิกภำพของ ส.ส. ของผู้ถูกร้องทั้ง 5 รำย 
สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (4) (6) และมำตรำ 96 (2) และเป็นเหตุให้ควำมเป็น
รัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่ 2, 4, 5 สิ้นสุดลงเฉพำะตัวตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 170 (4) ประกอบมำตรำ 160 (6) (7) มำตรำ 
98 (4) (6) และมำตรำ 96 (2) กกต. จึงยื่นค้ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และขอให้มีค้ำสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง 5 หยุด
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 วรรคสอง 
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ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กรณีท่ีผู้ร้องขอให้วินิจฉัยว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส.ของผู้ถูกร้องที่ 1-5 สิ้นสุดลง
หรือไม่ เห็นว่ำ กรณีต้องรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 วรรคสี่ ประกอบวรรคหนึ่ง และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธี
พิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มำตรำ 7 (5) จึงสั่งรับค้ำร้องเฉพำะในส่วนกรณีของสมำชิกภำพของ ส.ส. ของ
ผู้ถูกร้องที่ 1-5 สิ้นสุดลงไว้พิจำรณำวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทรำบ พร้อมส่งส้ำเนำค้ำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 5 ยื่นค้ำชี้แจง
แก้ข้อกล่ำวหำต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับส้ำเนำค้ำร้อง 
 ส้ำหรับค้ำขอให้ผู้ถูกร้องที่ 1-5 หยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส. ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 วรรคสองนั้น เห็นว่ำ 
ข้อเท็จจริงตำมค้ำร้องและเอกสำรประกอบค้ำร้องปรำกฏว่ำ ศำลอำญำมีค้ำพิพำกษำลงโทษจ้ำคุกผู้ถูกร้องที่ 1-5 และผู้
ถูกร้องทั้ง 5 ถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่ 1, 3, 5 มีก้ำหนด 5 ปีนับแต่วันที่
ค้ำพิพำกษำ กรณีปรำกฏเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกรณีตำมที่ถูกร้องแล้ว จึงมีค้ำสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง 5 หยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส. 
จนกว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะมีค้ำวินิจฉัย และให้แจ้งผู้ร้อง และประธำนสภำผู้แทนรำษฎรทรำบ 
 อย่ำงไรก็ดีเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2564 มีพระบรมรำชโองกำรประกำศว่ำ ผู้ถูกร้องที่ 2, 4, 5 พ้นจำกควำมเป็น
รัฐมนตรีแล้ว ศำลรัฐธรรมนูญจึงสั่งไม่รับค้ำร้องเฉพำะกรณีควำมเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่ 2, 4, 5 สิ้นสุดลงเฉพำะตัว 
 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/97425-invesisra-26.html  
  

https://www.isranews.org/article/isranews-news/97425-invesisra-26.html
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7 เม.ย. 2564 16:04    
ศาลรับวินิจฉัยเฉพาะสถานะส.ส. 5 กปปส. สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ให้ชี้แจงกลับภายใน 15 วัน 
  

 
 
ศาลรธน.รับวินิจฉัยเฉพาะสถานะส.ส. 5 จ าเลยคดีกปปส. พร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้ชี้แจงกลับมาภายใน 
15 วัน ไม่วินิจฉัยปมรมต.เพราะพ้นจากต าแหน่งแล้ว 
 วันนี้ (7เม.ย.) ศำลรัฐธรรมนูญมีค้ำสั่งรับค้ำร้องกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอให้วินิจฉัย ตำมรัฐธรรมนูญ
มำตรำ 82 วรรคสี่ ว่ำสมำชิกภำพส.ส. ของนำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัล นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.และ 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ นำยถำวร เสนเนียม รมช.คมนำคม และ ส.ส.เขต 6 สงขลำ นำยอิสสระ สมชัย 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยชุมพล จุลใส ส.ส.เขต 1 ชุมพร สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (4) 
(6) จำกเหตุต้องค้ำพิพำกษำศำลอำญำจ้ำคุกในคดีชุมนุม กปปส. ปี 2557 ไว้พิจำรณำวินิจฉัย และแจ้งให้กกต.ทรำบ 
พร้อมส่งส้ำเนำค้ำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 5 ยื่นค้ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำกต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับ
ส้ำเนำค้ำร้อง 
 นอกจำกนี้ยังมีค้ำสั่งให้บุคคลทั้ง 5 คนหยุดปฎิบัติหน้ำที่ส.ส. ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 82 วรรคสอง เนื่องจำก
เห็นว่ำข้อเท็จจริงตำมค้ำร้องและเอกสำรประกอบค้ำร้องปรำกฏว่ำศำลอำญำมีค้ำพิพำกษำลงโทษจ้ำคุกบุคคลทั้ง 5 คน 
และบุคคลทั้ง 5 ถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนำยชุมพล นำยอิสระ และนำยณัฏฐพล มี
ก้ำหนด 5 ปีนับแต่วันมีค้ำพิพำกษำ กรณีจึงปรำกฎเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกรณีตำมที่ถูกร้องแล้ว จึงให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่
ส.ส.จนกว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะมีค้ำวินิจฉัย และแจ้งให้กกต. และประธำนสภำผู้แทนรำษฎรทรำบ 
 อย่ำงไรก็ตำมศำลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยในประเด็นที่กกต.ขอให้วินิจฉัยว่ำ กรณีดังกล่ำวเป็นเหตุให้ควำมเป็น
รัฐมนตรีของนำยพุทธิพงษ์ นำยณัฎฐพล และนำยถำวร สิ้นสุดลงเฉพำะตัวหรือไม่ โดยเห็นว่ำเมื่อวันที่ 22 มี.ค. มีพระ
บรมรำชโองกำรประกำศว่ำ นำยพุทธิพงษ์ พ้นจำกควำมเป็นรมว.ดิจิทัล นำยถำวร พ้นจำกควำมเป็นรมช.คมนำคม และ
นำยณัฎฐพล พ้นจำกควำมเป็นรมว.ศึกษำแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000033189  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000033189


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 

วันที่ 7 เมษำยน 2564 - 16:44 น. 
ศาลรัฐธรรมนูญ รับค าร้อง กกต. สั่ง 5 ส.ส. กปปส. หยุดปฏิบัติหน้าที่ 
 

 
 

ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง 5 ส.ส.กปปส.หยุดปฏิบัติหน้าที่ ให้ยื่นชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน 
 เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2564 ศำลรัฐธรรมนูญมีค้ำสั่งรับค้ำร้องกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้
วินิจฉัย ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 82 วรรคสี่ ว่ำสมำชิกภำพส.ส. ของนำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัล นำยณัฏฐพล 
ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ นำยถำวร เสนเนียม รมช.คมนำคม และ ส.ส.เขต 6 
สงขลำ นำยอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยชุมพล จุลใส ส.ส.เขต 1 ชุมพร สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 
(6) ประกอบมำตรำ 98 (4) (6) จำกเหตุต้องค้ำพิพำกษำศำลอำญำจ้ำคุกในคดีชุมนุม กปปส. ปี 2557 ไว้พิจำรณำ
วินิจฉัย และแจ้งให้กกต.ทรำบ พร้อมส่งส้ำเนำค้ำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 5 ยื่นค้ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำกต่อศำลรัฐธรรมนูญ
ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับส้ำเนำค้ำร้อง 
 นอกจำกนี้ยังมีค้ำสั่งให้บุคคลทั้ง 5 คนหยุดปฏิบัติหน้ำที่ส.ส. ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 82 วรรคสอง เนื่องจำก
เห็นว่ำข้อเท็จจริงตำมค้ำร้องและเอกสำรประกอบค้ำร้องปรำกฏว่ำศำลอำญำมีค้ำพิพำกษำลงโทษจ้ำคุกบุคคลทั้ง 5 คน 
และบุคคลทั้ง 5 ถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนำยชุมพล นำยอิสระ และนำยณัฏฐพล มี
ก้ำหนด 5 ปีนับแต่วันมีค้ำพิพำกษำ กรณีจึงปรำกฎเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกรณีตำมที่ถูกร้องแล้ว จึงให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่ 
ส.ส.จนกว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะมีค้ำวินิจฉัย และแจ้งให้กกต. และประธำนสภำผู้แทนรำษฎรทรำบ 
 อย่ำงไรก็ตำมศำลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยในประเด็นที่กกต.ขอให้วินิจฉัยว่ำ กรณีดังกล่ำวเป็นเหตุให้ควำมเป็น
รัฐมนตรีของนำยพุทธิพงษ์ นำยณัฎฐพล และนำยถำวร สิ้นสุดลงเฉพำะตัวหรือไม่ โดยเห็นว่ำเมื่อวันที่ 22 มี.ค. มีพระ
บรมรำชโองกำรประกำศว่ำ นำยพุทธิพงษ์ พ้นจำกควำมเป็นรมว.ดิจิทัล นำยถำวร พ้นจำกควำมเป็นรมช.คมนำคม และ
นำยณัฎฐพล พ้นจำกควำมเป็นรมว.ศึกษำแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-644353  
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พุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 17.27 น. 
ศาล รธน. รับตีความสถานะ ส.ส. 5 กปปส. - สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
ศาล รธน.รับวินิจฉัยเฉพาะสถานะ ส.ส. 5 จ าเลยคดี กปปส. พร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้แจงกลับมาภายใน 
15 วัน  
 

 
 
 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ศำลรัฐธรรมนูญมีค้ำสั่งรับค้ำร้องกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งขอให้วินิจฉัย ตำม
รัฐธรรมนูญมำตรำ 82 วรรคสี่ ว่ำสมำชิกภำพส.ส. ของนำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รมว.ดิจิทัลฯ นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รมว.ศธ.และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ นำยถำวร เสนเนียม รมช.คมนำคม และ ส.ส.เขต 6 สงขลำ นำยอิส
สระ สมชัย ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยชุมพล จุลใส ส.ส.เขต 1 ชุมพร สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6)  ประกอบ
มำตรำ 98 (4)  (6) จำกเหตุต้องค้ำพิพำกษำศำลอำญำจ้ำคุกในคดีชุมนุม กปปส. ปี 2557 ไว้พิจำรณำวินิจฉัย และแจ้ง
ให้ กกต.ทรำบ พร้อมส่งส้ำเนำค้ำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 5 ยื่นค้ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำกต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยใน 15 วันนับ
แต่วันที่ได้รับส้ำเนำค้ำร้อง 
 นอกจำกนี้ยังมีค้ำสั่งให้บุคคลทั้ง 5 คนหยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส. ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 82 วรรคสอง เนื่องจำก
เห็นว่ำ ข้อเท็จจริงตำมค้ำร้องและเอกสำรประกอบค้ำร้องปรำกฏว่ำ ศำลอำญำมีค้ำพิพำกษำลงโทษจ้ำคุกบุคคลทั้ง 5 
คน และบุคคลทั้ง 5 ถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนำยชุมพล นำยอิสสระ และนำยณัฏฐพล 
มีก้ำหนด 5 ปีนับแต่วันมีค้ำพิพำกษำ กรณีจึงปรำกฏเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกรณีตำมที่ถูกร้องแล้ว จึงให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่ 
ส.ส.จนกว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะมีค้ำวินิจฉัย และแจ้งให้ กกต. และประธำนสภำผู้แทนรำษฎรทรำบ 
 อย่ำงไรก็ตำมศำลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยในประเด็นที่ กกต.ขอให้วินิจฉัยว่ำ กรณีดังกล่ำวเป็นเหตุให้ควำมเป็น
รัฐมนตรีของนำยพุทธิพงษ์ นำยณัฏฐพล และนำยถำวร สิ้นสุดลงเฉพำะตัวหรือไม่ โดยเห็นว่ำเมื่อวันที่ 22 มี.ค. มีพระ
บรมรำชโองกำรประกำศว่ำ นำยพุทธิพงษ์ พ้นจำกควำมเป็น รมว.ดิจิทัลฯ นำยถำวร พ้นจำกควำมเป็น รมช.คมนำคม 
และนำยณัฏฐพล พ้นจำกควำมเป็น รมว.ศึกษำธิกำร แล้ว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/835724  
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วันที่ 8 เมษำยน 2564 - 08:11 น. 
ศาล รธน. สั่ง “พุทธิพงษ์ – ณัฏฐพล - ถาวร – อิสสระ - ชุมพล” ยุติปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ขณะที่ “ธรรมนัส” ระทึก
นัด 5 พ.ค.ตัดสินคดีแป้ง 
 

 
 
 กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถูกพรรคฝ่ำยค้ำนกล่ำวหำใน
กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ว่ำ ศำลออสเตรเลียได้มีค้ำพิพำกษำ เมื่อมีนำคม 2537 ฐำนน้ำเข้ำและค้ำยำเสพติดสั่งจ้ำคุก 6 
ปี แต่จ้ำคุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ำมในกำรด้ำรงต้ำแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรี นั้น 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 เมษำยน ศำลรัฐธรรมนูญ ได้ออกเอกสำรข่ำว กรณีมีกำรอภิปรำยเพ่ือน้ำไปสู่กำรวินิจฉัยในคดี
ที่ประธำนรัฐสภำส่งควำมเห็นของ ส.ส. 51 คน ขอให้วินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 82 วรรคหนึ่ง และมำตรำ 170 
วรรคสำม ประกอบมำตรำ 82 ว่ำสมำชิกภำพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 
(6) ประกอบมำตรำ 98 (10) และควำมเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 17 วรรคหนึ่ง 
(4) ประกอบ มำตรำ 160(6) และมำตรำ 98 (10) หรือไม่ จำกกรณีเคยต้องค้ำพิพำกษำหรือค้ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย
อันถึงที่สุดว่ำได้กระท้ำควำมผิดในควำมผิดฐำนเป็นผู้ผลิต น้ำเข้ำ ส่งออก หรือผู้ค้ำซึ่งยำเสพติด แม้จะเป็นค้ำพิพำกษำ
ของศำลต่ำงประเทศ ซึ่งศำลได้ให้ ร.อ.ธรรมนัสได้ยื่นค้ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ รวมทั้งมีหนังสือเรียกเอกสำรหลักฐำนจำก
คู่กรณี และกระทรวงต่ำงประเทศแล้ว 
 โดยจำกกำรอภิปรำย ศำลเห็นว่ำ คดีเป็นปัญหำข้อกฎหมำย และมีพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติ
กำรไต่สวนตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ 2561 มำตรำ 58 วรรคหนึ่ง และก้ำหนดนัดแถลงด้วยวำจำ 
ปรึกษำหำรือ ลงมติ และอ่ำนค้ำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันที่ 5 พฤษภำคม เวลำ 15.00 น. 
 ทั้งนี้ กรณีดังกล่ำวเป็นเรื่องที่ ร.อ.ธรรมนัส ถูกพรรคฝ่ำยค้ำนกล่ำวหำในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ว่ำ ศำล
ออสเตรเลียได้มีค้ำพิพำกษำ เมื่อมีนำคม 2537 ว่ำ ร.อ. ธรรมนัส มีควำมผิดฐำนน้ำเข้ำและค้ำยำเสพติดสั่งจ้ำคุก 6 ปี 
แต่จ้ำคุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ำมในกำรด้ำรงต้ำแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรี ตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 98 (10) และมีกำรเข้ำยื่นเรื่องให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
 นอกจำกนี้ ศำลรัฐธรรมนูญ มีค้ำสั่งรับค้ำร้องกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้วินิจฉัย ตำม
รัฐธรรมนูญมำตรำ 82 วรรคสี่ ว่ำสมำชิกภำพของนำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยถำวร เสนเนียม 
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และ ส.ส.สงขลำ นำยอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยชุม พล จุลใส ส.ส.

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/152795078_437935030851377_5417778523447193395_n.jpg
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ชุมพร สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (4) (6) จำกเหตุต้องค้ำพิพำกษำศำลอำญำจ้ำคุก
ในคดีชุมนุม กปปส.ปี 2557 ไว้พิจำรณำวินิจฉัย และแจ้งให้ กกต.ทรำบ พร้อมส่งส้ำเนำค้ำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 5 ยื่นค้ำ
ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำกต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับส้ำเนำค้ำร้อง 
 นอกจำกนี้ ยังมีค้ำสั่งให้บุคคลทั้ง 5 คนหยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส.ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 82 วรรคสอง เนื่องจำก
เห็นว่ำข้อเท็จจริงตำมค้ำร้องและเอกสำรประกอบค้ำร้องปรำกฏว่ำศำลอำญำมีค้ำพิพำกษำลงโทษจ้ำคุกบุคคลทั้ง 5 คน 
และบุคคลทั้ง 5 ถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนำยชุมพล นำยอิสระ และนำยณัฏฐพล มี
ก้ำหนด 5 ปีนับแต่วันมีค้ำพิพำกษำ กรณีจึงปรำกฏเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกรณีตำมที่ถูกร้องแล้ว จึงให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่ 
ส.ส.จนกว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะมีค้ำวินิจฉัย และแจ้งให้ กกต. และประธำนสภำผู้แทนรำษฎรทรำบ 
 อย่ำงไรก็ตำม ศำลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยในประเด็นที่ กกต.ขอให้วินิจฉัยว่ำ กรณีดังกล่ำวเป็นเหตุให้ควำม
เป็นรัฐมนตรีของนำยพุทธิพงษ์ นำยณัฏฐพล และนำยถำวร สิ้นสุดลงเฉพำะตัวหรือไม่ โดยเห็นว่ำเมื่อวันที่ 22 มีนำคม มี
พระบรมรำชโองกำรประกำศว่ำ นำยพุทธิพงษ์ พ้นจำกควำมเป็น รมว.ดิจิทัล นำยถำวร พ้นจำกควำมเป็น รมช.คมนำคม 
และนำยณัฏฐพล พ้นจำกควำมเป็น รมว.ศึกษำธิกำร แล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2663548  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2663548
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พุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 15.37 น. 
"ธรรมนัส" ลุ้นศาล รธน. ชี้ขาดสถานะการเมือง 5 พ.ค. 
ศาลรัฐธรรมนูญนัด 5 พ.ค.นี้ ชี้ขาดสถานะ “ธรรมนัส” สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.-รมช.หรือไม่ จากปมเคยต้องค า
พิพากษาคดียาเสพติด 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ศำลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษำคดีในค้ำร้องประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ส่งค้ำร้องขอให้ศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 82 วรรคหนึ่ง และมำตรำ 170 วรรคสำม ประกอบมำตรำ 82 ว่ำ สมำชิก
ภำพ ส.ส. และควำมเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ สิ้นสุดลงหรือไม่ โดย ส.ส. จ้ำนวน 51 คน เข้ำชื่อร้องต่อ
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ขอให้ส่งค้ำร้องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
และเป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ เคยต้องค้ำพิพำกษำหรือค้ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยอันถึงที่สุดว่ำได้กระท้ำควำมผิดใน
ควำมผิดฐำนเป็นผู้ผลิต น้ำเข้ำ ส่งออก หรือผู้ค้ำซึ่งยำเสพติด ที่แม้จะเป็นค้ำพิพำกษำของศำลต่ำงประเทศ กรณีดังกล่ำว
ย่อมท้ำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 98 (10) อันเป็นเหตุให้สมำชิกภำพ ส.ส. ของ 
ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ101 (6) และเป็นเหตุให้ควำมเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพำะตัวตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมำตรำ160 (6) และมำตรำ 98 (10) ด้วย ซึ่งต่อมำประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรส่งค้ำร้องดังกล่ำวต่อศำลรัฐธรรมนูญและศำลรับค้ำร้องไว้พิจำรณำวินิจฉัยและให้ ร.อ.ธรรมนัส ยื่นค้ำชี้แจง
แก้ข้อกล่ำวหำ และมีหนังสือเรียกเอกสำรหลักฐำนจำกคู่กรณีและกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
 โดยผลกำรพิจำรณำศำลรัฐธรรมนูญอภิปรำยเพ่ือน้ำไปสู่กำรวินิจฉัยแล้วเห็นว่ำ คดีเป็นปัญหำข้อกฎหมำย และ
มีพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะพิจำรณำวินิจฉัยได้ จึงยุติกำรไต่สวนตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้ วยวิธี
พิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มำตรำ 58 วรรคหนึ่ง ก้ำหนด นัดแถลงด้วยวำจำ ปรึกษำหำรือ และลงมติ 
และอ่ำนค้ำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่ 5 พ.ค. 2564 เวลำ 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิจำรณำคดี ชั้น 3 ศำล
รัฐธรรมนูญ ศูนย์รำชกำรฯ แจ้งวัฒนะ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/835680  
 

https://www.dailynews.co.th/politics/835680
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7 เม.ย. 2564 16:01    
ศาล รธน. นัดชี้ชะตา “ธรรมนัส” 5 พ.ค. หลุด รมต. - ส.ส. ปมต้องค าพิพากษายาเสพติดออสซี่ 
 

 
 
“ธรรมนัส” ลุ้น 5 พ.ค.นี้ ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาปมต้องค าพิพากษาคดีค้ายาเสพติดศาลออสเตรเลีย ท าหลุด 
รมต.-ส.ส.หรือไม ่
 วันนี้ (7 เม.ย.) ศำลรัฐธรรมนูญได้มีกำรอภิปรำยเพ่ือน้ำไปสู่กำรวินิจฉัยในคดีที่ประธำนรัฐสภำส่งควำมเห็นของ 
ส.ส.51 คน ขอให้วินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 82 วรรคหนึ่ง และมำตรำ 170 วรรคสำม ประกอบมำตรำ 82 ว่ำ
สมำชิกภำพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (10) และ
ควำมเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 17 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ มำตรำ 160 (6) และ
มำตรำ 98 (10) หรือไม่ จำกกรณีเคยต้องค้ำพิพำกษำหรือค้ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยอันถึงที่สุดว่ำได้กระท้ำควำมผิดใน
ควำมผิดฐำนเป็นผู้ผลิต น้ำเข้ำ ส่งออก หรือผู้ค้ำซึ่งยำเสพติด แม้จะเป็นค้ำพิพำกษำของศำลต่ำงประเทศ ซึ่งศำลฯ ได้ให้ 
ร.อ.ธรรมนัสได้ยื่นค้ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ รวมทั้งมีหนังสือเรียกเอกสำรหลักฐำนจำกคู่กรณี และกรทรวงต่ำงประเทศ
แล้ว โดยจำกกำรอภิปรำย ศำลฯเห็นว่ำคดีเป็นปัญหำข้อกฎหมำย และมีพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติ
กำรไต่สวนตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ 2561มำตรำ 58 วรรคหนึ่ง และก้ำหนดนัดแถลงด้วย
วำจำ ปรึกษำหำรือ ลงมติ และอ่ำนค้ำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่ 5 พ.ค. เวลำ 15.00 น. 
 ทั้งนี้ กรณีดังกล่ำวเป็นเรื่องที่ ร.อ.ธรรมนัส ถูกพรรคฝ่ำยค้ำนกล่ำวหำในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ว่ำ ศำล
ออสเตรเลียได้มีค้ำพิพำกษำ เมื่อมี.ค. 2537 ว่ำ ร.อ.ธรรมนัส มีควำมผิดฐำนน้ำเข้ำและค้ำยำเสพติดสั่งจ้ำคุก 6 ปี แต่
จ้ำคุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ำมในกำรด้ำรงต้ำแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรี ตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 98 (10) และมีกำรเข้ำยื่นเรื่องให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000033185  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000033185
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7 เมษำยน 2564 
'ธรรมนัส' ลุ้นศาลชี้ขาดสถานะรมต. - ส.ส. 5 พ.ค. นี้ 
 

 
 
"ธรรมนัส" ลุ้นศาลชี้ขาดสถานะรมต.-ส.ส. ปมต้องคดียาเสพติด 5 พ.ค.นี้ 
 จำกกรณีส.ส.จ้ำนวน 51 คน เข้ำชื่อร้องต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือขอให้ส่งค้ำร้องให้ศำลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสถำนะกำรเป็นส.ส.และรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กรณีเคยต้องค้ำพิพำกษำใน
คดียำเสพติด ที่อำจเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 98 (10) อันเป็นเหตุให้สมำชิกภำพ ส.ส. 
สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ101 (6) 
 นอกจำกนี้ยังเป็นเหตุให้ควำมเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพำะตัวตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 170 วรรคหนึ่ง (4) 
ประกอบมำตรำ160 (6) และมำตรำ 98 (10) นั้น 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังศำลรัฐธรรมนูญและศำลรับค้ำร้องไว้พิจำรณำวินิจฉัยและให้ ร.อ.ธรรมนัส ยื่นค้ำชี้แจง
แก้ข้อกล่ำวหำ รวมทั้งมีหนังสือเรียกเอกสำรหลักฐำนจำกคู่กรณีและกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
 ล่ำสุดศำลวินิจฉัยแล้วเห็นว่ำ คดีมีพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะพิจำรณำวินิจฉัยได้ จึงยุติกำรไต่สวนตำม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.  2561 มำตรำ 58 วรรคหนึ่ง และ
ก้ำหนด นัดแถลงด้วยวำจำ ปรึกษำหำรือ และลงมติ รวมทั้งอ่ำนค้ำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่ 5 พ.ค. 2564 เวลำ 
15.00 น.  
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931287  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931287
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พุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 13.04 น. 
"เทพไท" ชงชื่อ 4 ตัวเต็งนั่งแม่ทัพ ปชป. ภาคใต้ 
“เทพไท” ชงชื่อ 4 ตัวเต็ง “สาทิตย์-ชินวรณ์-อันวาร์-เดชอิศม์” นั่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคใต้แทน 
“นิพิฏฐ์” 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นำยเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กว่ำ ตนเพ่ิง
ทรำบข่ำวกำรยื่นใบลำออกจำกต้ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ภำคใต้ ของนำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ในวัน
ท้ำบุญครบรอบ 75 ปี ของกำรก่อตั้งพรรคประชำธิปัตย์ รู้สึกตกใจกับข่ำวนี้ เพรำะนำยนิพิฏฐ์เป็นรองหัวหน้ำพรรคฯ 
ดูแลภำคใต้ ที่ท้ำงำนหนักให้กับพรรค ในช่วงที่พรรคก้ำลังต่อสู้กับกำรเมืองที่ใช้เงินอย่ำงเข้มข้น ขอยืนยันว่ำนำยนิพิฏฐ์
ได้ท้ำหน้ำที่รองหัวหน้ำพรรคฯ ที่ดูแลภำคใต้ได้อย่ำงสมบูรณ์ และช่วยเหลือสมำชิกพรรคในพ้ืนที่ภำคใต้เป็นอย่ำงดี ส่วน
ตัวตน ตอนมีคดีควำม นำยนิพิฏฐ์ให้ค้ำปรึกษำและเดินทำงไปให้ก้ำลังใจในกำรขึ้นศำลหลำยครั้ง ตนจึงต้องถือโอกำสนี้ 
ขอบคุณนำยนิพิฏฐ์ ส้ำหรับกำรเสียสละท้ำงำนให้พรรคมำตลอด 3 สมัย ส้ำหรับเหตุผลของกำรลำออกที่ว่ำเพ่ือเปิด
โอกำสให้คนรุ่นใหม่เข้ำมำท้ำหน้ำที่แทนนั้น ก็ถือว่ำเป็นเหตุผลของนำยนิพิฏฐ์ที่ต้องเคำรพกัน 
 นำยเทพไท กล่ำวอีกว่ำ ส่วนตัวตนเห็นว่ำมี ส.ส.ภำคใต้หลำยคนที่มีควำมเหมำะสมในกำรเป็นรองหัวหน้ำพรรค 
ดูแลภำคใต้ ถ้ำเป็นส.ส.รุ่นใหญ่ คนที่เหมำะสม อำทิ นำยสำทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง และนำยชินวรณ์ บุณยเกียรติ 
ส.ส.นครศรีธรรมรำช แต่ถ้ำเป็นส.ส.รุ่นใหม่ คนที่เหมำะสม น่ำจะเป็นนำยอันวำร์ สำและ ส.ส.ปัตตำนี กับนำยเดชอิศม์ 
ขำวทอง ส.ส.สงขลำ แต่ใครจะได้เป็นรองหัวหน้ำพรรคภำคใต้คนใหม่นั้น ขึ้นอยู่กับสมำชิกพรรคในที่ประชุมใหญ่ของ
พรรค จะลงคะแนนให้สูงสุด แต่ข้อบังคับพรรคประชำธิปัตย์ ข้อ 30 ระบุว่ำ “ถ้ำต้ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรค หรือรอง
เลขำธิกำรพรรคว่ำงลง ให้หัวหน้ำพรรคโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรพรรค มอบหมำยให้
กรรมกำรบริหำรพรรคคนใดคนหนึ่ง ปฏิบัติหน้ำที่แทน ให้มีกำรเลือกตั้งแทนต้ำแหน่งที่ว่ำงหรือไม่ ก็ได้ ” ซึ่งขึ้นอยู่กับ
กำรตัดสินใจของหัวหน้ำพรรค ว่ำ จะจัดให้มีกำรเลือกตั้งซ่อม ต้ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรคภำคใต้ท่ีว่ำงหรือไม่. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/835641  
 

https://www.dailynews.co.th/politics/835641
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วันที่ 7 เมษำยน 2564 - 14:56 น. 
อดีต ส.ส. ปชป. โยนชื่อคน 2 รุ่น เหมาะนั่งรอง หน. ภาคใต้ แทน ‘นิพิฎฐ์’ ลาออก 
 

 
 
อดีตส.ส.ปชป. โยนชื่อคน 2 รุ่น เหมาะนั่งรองหน.ภาคใต้ แทน “นิพิฎฐ์” ลาออก ประสานเสียงชื่อ “ชินวรณ์ บุณยเกียรติ”  
 ตำมที่ นำยนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ยื่นใบลำออกจำกต้ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรค
ประชำธิปัตย์ ภำคใต้ ในวันท้ำบุญครบรอบ 75 ปี เมื่อวันที่ 6 เมษำยนที่ผ่ำนมำนั้น 
 ล่ำสุด (7 เม.ย. )  ที่จั งหวัดนครศรีธรรมรำช  นำยสัมพันธ์  ทองสมัคร  อดีต ส.ส.นครศรีธรรมรำช 
พรรคประชำธิปัตย์ ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีดังกล่ำวว่ำ ทรำบข่ำวแล้วนำยนิพิฎฐ์ ลำออกจำกกำรเป็นรองหัวหน้ำพรรค
ป ร ะช ำ ธิ ปั ต ย์  ภ ำ ค ใ ต้  แ ต่ เ ท่ ำ ที่ ม อ ง ใ น เ ว ล ำ นี้  บุ ค ค ล ที่ เ ห ม ำ ะส ม ที่ สุ ด น ำ ย ชิ น ว ร ณ์  บุ ณ ย เ กี ย ร ติ   
ส.ส.นครศรีธรรมรำช เพรำะถือเป็นคนที่สำมำรถแก้ปัญหำภำยในพรรคได้เป็นอย่ำงดี 
 เมื่อถำมว่ำ หำกนำยชินวรณ์ได้รับต้ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ภำคใต้ จริง จะสำมำรถสร้ำง
ภำพลักษณ์ให้พรรคประชำธิปัตย์ได้หรือไม่นั้น นำยสัมพันธ์กล่ำวว่ำ แน่นอน นำยชินวรณ์ท้ำได้ดี มั่นใจสำมำรถช่วยได้ 
 ด้ำน นำยเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณี
ดังกล่ำวว่ำ “รู้สึกตกใจกับข่ำวนี้ เพรำะนำยนิพิฎฐ์ เป็นรองหัวหน้ำพรรคภำคใต้ ที่ท้ำงำนหนักให้กับพรรค ในช่วงที่พรรค
ก้ำลังต่อสู้กับกำรเมืองที่ใช้เงินอย่ำงเข้มข้น ขอยืนยันว่ำกำรท้ำหน้ำที่รองหัวหน้ำพรรคภำคใต้นั้น ท่ำนได้ท้ำหน้ำที่ได้
อย่ำงสมบูรณ์ ดูแลสมำชิกพรรคในภำคใต้เป็นอย่ำงดี 
 “ส่วนตัวเห็นว่ำมี ส.ส.ภำคใต้ที่มีควำมเหมำะสมในกำรเป็นรองหัวหน้ำพรรคภำคใต้ อยู่ 2 รุ่น ถ้ำเป็น ส.ส.รุ่น
ใหญ่ คนที่เหมำะสม คือ คุณสำทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง และคุณชินวรณ์ ถ้ำเป็น ส.ส.รุ่นเล็ก คนที่เหมำะสม น่ำจะ
เป็น คุณอันวำร์ สำและ ส.ส.ปัตตำนี กับคุณเดชอิศม์ ขำวทอง ส.ส.สงขลำ แต่ใครจะได้เป็นรองหัวหน้ำพรรคภำคใต้คน
ใหม่ ก็อยู่ที่สมำชิกพรรคในที่ประชุมใหญ่ของพรรคจะลงคะแนนให้สูงสุด 
 “แต่ข้อบังคับพรรคประชำธิปัตย์ ข้อ 30 ระบุว่ำ ถ้ำต้ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรค หรือรองเลขำธิกำรพรรคว่ำงลง 
ให้หัวหน้ำพรรคโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรพรรค มอบหมำยให้กรรมกำรบริหำรพรรคหนึ่งคนใด 
ปฏิบัติหน้ำที่แทนให้มีกำรเลือกตั้งแทนต้ำแหน่งที่ว่ำงหรือไม่ก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของหัวหน้ำพรรคว่ำ จะจัดให้
มีกำรเลือกตั้งซ่อม ต้ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรคภำคใต้ที่ว่ำงหรือไม่” 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2662304  
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พุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 14.37 น. 
"ไพบูลย์" ยื่น "ชวน" พปชร. ขอแก้ รธน. 13 มาตรา  
 

 
 

“ไพบูลย์” ยื่น "ปธ.ชวน" 110 ส.ส.พปชร. ขอแก้ไข รธน. 5 ประเด็น 13 มาตรา โว “บิ๊กป้อม” ไฟเขียวปลื้มมาก
ให้สิทธิเสรีภาพ ปชช.มากขึ้น เล็งเลิกท าไพรมารีโหวตอ้างทุกพรรคเห็นด้วย   
 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่รัฐสภำ นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ในฐำนะรองหัวหน้ำพรรคพลังประชำ
รั ฐ  พร้ อมสมำชิ กพร รค  ยื่ น ร่ ำ ง แก้ ไ ข รั ฐ ธ ร รมนูญ เ พ่ิ ม เ ติ ม  ต่ อน ำยช วน  หลี กภั ย  ป ร ะธ ำน รั ฐ สภำ  
โดยนำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ ขณะนี้พรรคพลังประชำรัฐ ได้รวบรวมรำยชื่อ ส.ส. พรรคพลังประชำรัฐ จ้ำนวน 110 ชื่อ เพ่ือ
เสนอร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งหมด 5 ประเด็น 13 มำตรำ พร้อมบันทึกหลักกำรและเหตุผล พร้อมบันทึก
วิเครำะห์สรุปสำระส้ำคัญของร่ำงแก้ไขดังกล่ำว ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 3 สิทธิและเสรีภำพ 
แก้ไขมำตรำ 29, 41 และมำตรำ 45 ประเด็นที่ 2 แก้ไขระบบกำรเลือกตั้ง มำตรำ 83, 85, 86, 90, 91, 92 และมำตรำ 
94 ให้กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นแบบบัตรสองใบ ส.ส.แบบแบ่งเขต  400 คน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 100 คน 
ตำมรัฐธรรมนูญ 2540 
 ประเด็นที่ 3 แก้ไขมำตรำ 144 กำรพิจำรณำ พ.ร.บ.งบประมำณ ซึ่งเดิมมีปัญหำกระทบต่อกำรท้ำหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท้ำงบประมำณ แก้ไขโดยให้ใช้ข้อควำมตำมรัฐธรรมนูญ 2550 มำตรำ 168 วรรค
ห้ำ วรรคหก วรรคเจ็ด วรรคแปด และ วรรคเก้ำ มำใช้แทน ประเด็นที่ 4 แก้ไขมำตรำ 185 เพ่ือแก้ไขอุปสรรคกำร
ท้ำงำนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำให้สำมำรถติดต่อส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ และเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐเพ่ือช่วยเหลือประชำชนในพื้นท่ีได้ โดยได้น้ำรัฐธรรมนูญ 2540 มำตรำ 111 มำใช้แทน 
 ประเด็นที่ 5 แก้ไขบทเฉพำะกำล มำตรำ 270 เปลี่ยนแปลงอ้ำนำจวุฒิสภำ ให้เป็นอ้ำนำจรัฐสภำ โดย ส.ส. ส.ว. 
มีหน้ำที่และอ้ำนำจติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ตำมหมวด 16 กำรปฏิรูป
ประเทศ และกำรจัดท้ำและด้ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
 นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ พรรคเสนอร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญดังกล่ำว เพ่ือประโยชน์ของประชำชน และกำร
ท้ำหน้ำที่ของ ส.ส.เพ่ือช่วยเหลือประชำชน โดยมีสำระส้ำคัญคือกำรแก้ไขระบบเลือกตั้ง จำกบัตรใบเดียวเป็นบัตร 2 ใบ 
ซึ่งตรงกับควำมต้องกำรของพรรคกำรเมืองทั้งฝ่ำยค้ำนและรัฐบำล รวมทั้งรับฟังเสียงประชำชนมำทุกคนก็ต้องกำรแบบนี้ 
เป็นกำรแก้ไขเพ่ือลดควำมขัดแย้ง ซึ่งหลำยฝ่ำยโจมตีว่ำพรรคพลังประชำรัฐได้ประโยชน์จำกบัตรใบเดียว  

นอกจำกนี้ยังมีเรื่องของกำรแบ่งเขตเลือกตั้ ง เป็น ส.ส. ระบบแบ่งเขต 400 คน บัญชีรำยชื่อ 100 คน ตำม
รัฐธรรมนูญปี 2540 ส่วนกำรค้ำนวณ ส.ส. ให้ใช้ตำมรัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 
 นำยไพบูลย์ กล่ำวต่ออีกว่ำ ทั้งนี้ยังมีในเรื่องมำตรำ 144 ซึ่งที่ผ่ำนมำในรัฐธรรมนูญ 2560 ก้ำหนดบทลงโทษ
เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณ ท้ำให้ไม่สำมำรถท้ำงำนได้ เนื่องจำกมีกฎหมำยอำญำเข้ำเกี่ยวข้องและเป็น
บทลงโทษที่เกินกว่ำเหตุ ดังนั้นจึงเสนอน้ำบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2550 มำใช้  
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โดยที่ ส.ส.และ ส.ว. ยังคงแปรญัตติไม่ได้เหมือนเดิม ขณะที่ในส่วนของอ้ำนำจวุฒิสภำ ที่เดิมวุฒิสภำท้ำหน้ำที่
ในกำรติดตำมกำรปฏิรูปประเทศและติดตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ให้แก้ไขบทเฉพำะกำล มำตรำ 270 เปลี่ยนแปลง
อ้ำนำจวุฒิสภำ ให้เป็นอ้ำนำจรัฐสภำ โดย ส.ส. ส.ว. มีหน้ำที่และอ้ำนำจติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ 
ซึ่ง ส.ส.มีจ้ำนวนมำกกว่ำ ส.ว. 
 นำยไพบูลย์ กล่ำวต่อว่ำ นอกจำกนั้นร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังมีกำรเพ่ิมสิทธิเสรีภำพประชำชน
มำกขึ้น แตกต่ำงกับฉบับก่อนหน้ำนี้ ทั้งนี้ยังได้มีกำรขอแก้ไขเรื่องไพรมำรีโหวต ซึ่งพรรคกำรเมืองทุกพรรคทักท้วงใน
เรื่องนี้ เพรำะไม่เหมำะสมกับสภำพควำมเป็นจริงและสร้ำงปัญหำยุ่งยำกให้ทุกพรรคกำรเมืองมำกเกินกว่ำที่ควรจะเป็น 
ดังนั้นจึงให้แก้ไขให้กลับไปใช้บทบัญญัติว่ำด้วยพรรคกำรเมืองในรัฐธรรมนูญ 2550 มำตรำ 47 มำบังคับใช้แทน 
 “ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคพลังประชำรัฐเสนอ เรำต้องกำรแสดงให้เห็นถึงควำมจริงใจ จริงจัง เพ่ือ ให้กำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรูปธรรม ดังนั้นขอให้เพ่ือนสมำชิกทั้งพรรคร่วมรัฐบำล และฝ่ำยค้ำน ได้พิจำรณำร่ำงของพรรคพลัง
ประชำรัฐด้วย” นำยไพบูลย์ กล่ำว 
 เมื่อถำมว่ำ ประเด็นที่เป็นควำมขัดแย้งอย่ำงมำกในสังคม เช่น ที่มำ และอ้ำนำจของ ส.ว. จะไม่มีกำรแก้ไขใช่
หรือไม่ นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ เรำไม่แก้ไขอะไรที่ดูแล้วมีข้อขัดแย้ง และดูแล้วอำจจะไม่ส้ำเร็จ ทั้งนี้ ตนไม่ได้ห้ำมว่ำไม่มี
ร่ำงแก้ไขฉบับที่ 2 แต่ร่ำงฉบับที่ 1 ของพรรคพลังประชำรัฐ เรำมุ่งแก้ไขปัญหำเพ่ือประโยชน์ของประชำชนไปก่อน แต่
ไม่ได้ห้ำมว่ำท่ำนไปยื่นอย่ำงอ่ืนไม่ได้ แต่ไม่อยำกมีเงื่อนไขลักษณะว่ำต้องแก้อ้ำนำจ ส.ว.ก่อน หรืออะไรก่อน อันนี้เป็น
ลักษณะเอำประชำชนเป็นตัวประกัน เรำไม่เห็นด้วย เพรำะเรำเห็นว่ำควรเอำประชำชนเป็นหลักก่อน แล้วเรื่องท่ีจะแย่ง
ชิงอ้ำนำจของสมำชิกรัฐสภำกลุ่มอ่ืนก็แยกออกเป็นอีกญัตติ แล้วไปด้ำเนินกำรกัน ไม่อยำกให้เอำเรื่องนี้เป็นปัญหำไปท้ำให้
ร่ำงที่เรำจะแก้เพ่ือเป็นประโยชน์ของประชำชนชักช้ำไปด้วย 
 เมื่อถำมว่ำ ร่ำงนี้ได้ผ่ำนตำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ แล้วหรือยัง นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ ท่ำนได้ดู
แล้ว และท่ำนเห็นชอบ โดยประเด็นแรกที่ท่ำนเห็นชอบคือ กำรเพ่ิมเติมในหมวดสิทธิและเสรีภำพให้กับประชำชนให้มี
กระบวนกำรยุติธรรม กำรเพ่ิมสิทธิชุมชน กำรเพ่ิมสิทธิให้พรรคกำรเมือง เป็นต้น 
 เมื่อถำมย้้ำว่ำ หำกพรรคประชำธิปัตย์ จะเสนอแก้มำตรำ 256 เพ่ือแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ พลังประชำรัฐจะ
สนับสนุนหรือไม่ นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ต้องไปถำม ส.ว.เขำก่อน เพรำะกระทบเขำ และต้องไปถำมฝ่ำยค้ำนด้วย 
เพรำะฝ่ำยค้ำนเขำก็มีสิทธิที่จะโต้แย้งถึง 20% เขำก็หวงของเขำนะ และสุดท้ำยต้องถำมรัฐบำลด้วย เพรำะเขำเป็นผู้ใช้
งบประมำณในกำรท้ำประชำมติ เนื่องจำกหำกเป็นรูปแบบนี้ต้องออกเสียงประชำมติ 
 เมื่อถำมว่ำ ข้อเสนอของพรรคพลังประชำรัฐ เหมือนเอำใจ ส.ว. นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ ตนเอำใจประชำชน และ
ตนเชื่อว่ำร่ำงใดที่เอำใจประชำชน และช่วยเหลือประชำชนจริง ส.ส.ต้องเอำด้วย ทั้งนี้หำกมีกำรบรรจุร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ในช่วงต้นเดือน มิ.ย. กำรพิจำรณำวำระ 1, 2 และ 3 คำดว่ำจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.   
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/835663   
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พปชร. ยื่นชื่อ 110 ส.ส. หนุนแก้ รธน. รายมาตรา 
 

 
 

รัฐสภา7 เม.ย.-พรรคพลังประชารัฐ ยื่นชื่อ 110 ส.ส. หนุนแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา 5 ประเด็น ยันจริงใจ เผย 
พล.อ.ประวิตร ปลื้มแก้โหมดสิทธิเสรีภาพประชาชน ขณะที่ “ชวน” คาดดันถกสภาได้ ต้นมิถุนายน 
 นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. พลังประชำรัฐ ในฐำนะรองหัวหน้ำพรรคฝ่ำยกฎหมำย น้ำรำยชื่อ ส.ส. พรรค 110 
คน ยื่นต่อนำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ เพ่ือขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำ 5 ประเด็น ใน 13 มำตรำ
ประกอบด้วย แก้ระบบเลือกตั้งจำกบัตรใบเดียวเปลี่ยนเป็น 2 ใบ เพ่ือลดควำมขัดแย้ง หลังมีกำรโจมตีว่ำ พลังประชำรัฐ
จะได้ประโยชน์จำกบัตร 1 ใบ แต่พรรคต้องกำรให้ประเทศและกระบวนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้ำไปได้ จึงเสนอ
แก้ไข นอกจำกนี้ยังเสนอแก้ให้แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. กลับมำเป็น 400 เขต บัญชีรำยชื่อ 100 คน เหมือนรัฐธรรมนูญ
ปี2540 และแก้มำตรำ144 เกี่ยวกับกำรพิจำรณำงบประมำณ กลับสู่รัฐธรรมนูญปี2550 ไม่ให้ ส.ส. ส.ว. แปรญัตติเข้ำ
กับตัวเอง พร้อมเสนอแก้ มำตรำ 270 ปรับอ้ำนำจ ส.ว. ในกำรติดตำมเรื่องปฏิรูปประเทศ ให้เป็นอ้ำนำจรัฐสภำ เพ่ือให้ 
ส.ส เข้ำไปด้ำเนินกำรด้วย รวมถึงแก้ไขเรื่องสิทธิเสรีภำพ ในกระบวนกำรยุติธรรม เพ่ิม 8 อนุมำตรำเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
ประชำชน สิทธิพรรคกำรเมือง น้ำมำตรำ47 ของรัฐธรรมนูญ2550 มำใช้แทน 
 “เรำแสดงควำมจริงจัง จริงใจของพรรคพลังประชำรัฐที่จะสนับสนุนให้กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นให้ได้ ขอให้
สมำชิกทั้ง ส.ว. และ ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยค้ำนช่วยกันพิจำรณำให้เกิดกำรขับเคลื่อนแก้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้จริง หวัง
เห็นกำรแก้ไขของเรำฉบับที่1 และมี ฉบับที่2 และ 3 ตำมมำ”นำยไพบูลย์ กล่ำว 
 ส่วนเรื่องอ้ำนำจ ส.ว. โหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี ที่ไม่ได้รับกำรแก้ไขนั้น นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ เรำไม่เสนอใน
เรื่องที่จะขัดแย้ง แต่ไม่ได้ห้ำมให้มีกำรยื่นแก้ไขอย่ำงอ่ืน แต่อยำกแก้ปัญหำที่เป็นประโยชน์กับประชำชนก่อน และไม่
อยำกเอำประชำชนเป็นตัวประกัน เรื่องกำรลดอ้ำนำจ ส.ว. ให้แยกไปด้ำเนินกำร ไม่อยำกให้ร่ำงต้องชักช้ำ ไม่ได้รับกำร
พิจำรณำไปด้วย ทั้งนี้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐได้ดูเรื่องนี้แล้ว และเห็นชอบ โดยเฉพำะ
โหมดสิทธิเสรีภำพ ประชำชน พร้อมย้้ำไม่ได้ต้องกำรเสนอเพ่ือเอำใจส.ว. ขณะที่กำรเสนอแก้ไขมำตรำ256 ของฝ่ำยค้ำน
กับพรรคประชำธิปัตย์จะสนับสนุนหรือไม่นั้น นำยไพบูลย์กล่ำวว่ำต้องขอรอดูรำยละเอียดอีกครั้ง  นำยไพบูลย์ยังระบุว่ำ
ถ้ำเป็นไปได้ในกำรเปิดประชุมสมัยสำมัญ 22 พ.ค. นี้ขอให้ประธำนรัฐสภำพิจำรณำน้ำเรื่องดังกล่ำวเข้ำพิจำรณำวันที่ 25 พ.ค. 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-670526  
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ฝ่ายค้านเดินหน้าดันร่าง พ.ร.บ. ประชามติ 
 

 
 

รัฐสภา 7 เม.ย. – ฝ่ายค้านเดินหน้าประชุมร่วมรัฐสภา ดันร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ไม่ติดใจเนื้อหาที่ปรับแก้ เชื่อเป็น
ทางออก 
 นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน กล่ำวถึงกำรประชุมร่วมรัฐสภำเพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
กำรออกเสียงประชำมติ ในวันนี้ว่ำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ที่เกิดขึ้น และมีสมำชิก
รัฐสภำเข้ำข่ำยเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่ยังเชื่อว่ำกำรประชุมสำมำรถเดินหน้ำไปได้ตำมปกติ โดยเฉพำะฝ่ำยค้ำนที่จะยังเข้ำร่วม
กำรประชุมอย่ำงพร้อมเพรียง และยืนยันว่ำในส่วนของเนื้อหำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรออกเสียง
ประชำมติ ฝ่ำยค้ำนก็ไม่ติดใจ หลังจำกที่มีกำรปรับแก้เนื้อหำให้สอดคล้องกับมำตรำ 9 แล้ว แม้จะมีกำรก้ำหนดว่ำ
จะต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบก่อนกำรท้ำประชำมติ รวมถึงให้แยกกำรประชุมระหว่ำง ส.ส. และ ส.ว. ในกำร
ขอท้ำประชำมติก็ตำม รวมทั้งเชื่อว่ำไม่กลำยเป็นกับดักที่จะท้ำให้กำรออกเสียงประชำมติถูกตีตกในชั้นวุฒิสภำ เพรำะ
เห็นว่ำเป็นเพียงทำงออกเดียวที่จะท้ำให้สอดคล้องกับมำตรำ 9 ได้ เนื่องจำกรัฐธรรมนูญไม่ได้ก้ำหนดให้รัฐสภำประชุม
ร่วมกันพิจำรณำของมำท้ำประชำมติได้ 
 นำยสุทิน ยังกล่ำวถึงกระแสข่ำวที่ระบุว่ำจะมีกำรเปลี่ยนตัวประธำนวิปฝ่ำยค้ำนว่ำ เรื่องนี้ได้สอบถำมไปยังต้น
ตอของข่ำวแล้ว ยืนยันว่ำไม่ได้เป็นผู้ที่ให้ข่ำว แต่อย่ำงไรก็ตำม ยอมรับว่ำทุกอย่ำงสำมำรถเกิดขึ้นได้ว่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลง ซึ่งตนไม่ได้ยึดติดกับต้ำแหน่ง.-ส้ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-670300  
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08 เมษำยน 2021 - 07:27 
ฝ่ายค้านคาด พ.ร.บ. ประชามติจะผ่านฉลุย 
 

 
 
ฝ่านค้านม่ันใจ พ.ร.บ.ประชามติ น่าจะผ่านฉลุย พิจารณาวันแรกเรียบร้อยดี ขณะแก้ รธน.คาดยื่นเร็วสุดหลัง
สงกรานต์ 
 นำยสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลรำชธำนี พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วม
ฝ่ ำยค้ ำน  (วิปฝ่ ำยค้ ำน )  เปิด เผยกับส้ ำนั กข่ ำว  ไอ . เ อ็น . เ อ็น .  ถึ งกำร พิจำรณำร่ ำ ง  พ .ร .บ .ประชำมติ   
ว่ำ จำกกำรประชุมพิจำรณำมำแล้ว 1 วัน ดูแล้วไม่มีปัญหำติดขัดอะไรซึ่งก็คำดว่ำ กำรพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติ จะ
ผ่ำนอย่ำงแน่นอน 
 ทั้งนี้ เมื่อถำมว่ำหำกกำรพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติผ่ำนฝ่ำยค้ำนจะยื่นร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยหรือไม่ นำย
สมคิด กล่ำวว่ำทำงฝ่ำยค้ำนยื่นร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่ำงแน่นอน เร็วสุดคือช่วงหลังสงกรำนต์ หรือช้ำสุดอำจจะเป็นก็
เปิดประชุมสมัยสำมัญในเดือนพฤษภำคม ซึ่งยังคงมีเวลำเหลืออีกมำกทำงฝ่ำยค้ำนจะต้องมีกำรหำรือกันอย่ำงถี่ถ้วน
เสียก่อน 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_78101/  
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พฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 11.01 น. 
"จุรินทร์" ขอบคุณเลือดใหม่แห่ไหลเข้าพรรค 
“จุรินทร์” ขอบคุณคนรุ่นใหม่ เลือดใหม่ ไหลเข้าพรรคจ านวนมาก หลังเปิดคิวอาร์โค้ด เตรียมส่งทีม "จุรินทร์ ฟัง
ไทย" ลงพื้นที่รับฟัง ทั่วประเทศ หลังสงกรานต์ kickoff กทม.   
 

 
 
 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นำยภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ คณะกรรมกำรSmart democrat(Ict dp)และผู้อ้ำนวยกำร
คณะกรรมกำรประสำนงำนองค์กรเครือข่ำยภำยนอกพรรค พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ หลังจำกนำยจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ เปิดตัว คิวอำร์โค้ด Democrat for All เพ่ือเปิดรับ คนรุ่นใหม่ เลือดใหม่ ทุกรุ่น ทุก
เพศ ทุกวัย เข้ำร่วมงำนกับพรรค โดยผู้ที่สนใจไม่ว่ำจะเป็นผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
หรือสนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหำรกำรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต้องกำรมำร่วมบริหำรจัดกำรพรรค หรือเข้ ำ
มำร่วมในฐำนะคณะท้ำงำนด้ำนใดด้ำนหนึ่งของพรรค ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือต้องกำรเข้ำ
มำร่วมเป็นคลังสมองให้กับพรรค หรือต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่ทั่วประเทศ หรือประสงค์จะร่วมกิจกรรมในฐำนะ
ยุวประชำธิปัตย์  สำมำรถเข้ำร่วมได้ โดยผ่ำนคิวอำร์ โค้ด  Democrat for All ซึ่ ง โหลดได้จำกเวปไซต์พรรค 
https://www.democrat.or.th 
  นำยภูมิสรรค์ กล่ำวต่อว่ำ หลังเปิดตัวไปเพียงไม่กี่วัน ปรำกฏว่ำ มีผู้สมัครเข้ำมำมำกมำย โดยทำงพรรคจะเร่ง
จัดสรรคัดสรร เพ่ือเข้ำร่วมงำนกับพรรคในเจตจ้ำนงค์ท่ีแสดงควำมประสงค์เข้ำมำ โดยหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์และทีม
พรรค ขอแสดงควำมขอบคุณยินดี ที่ได้มีเลือดใหม่ของพรรค ทยอยเข้ำสำนต่ออุดมกำรณ์ทันสมัย อย่ำงต่อเนื่อง และ
ในช่วงหลังสงกรำนต์ จะส่งทีม "จุรินทร์ ฟังไทย" พร้อมเลือดใหม่พรรค ลงพื้นที่รับฟังควำมคิดเห็นประชำชน ทั่วประเทศ 
โดยรับฟัง ทุกควำมคิดเห็น ทุกข้อเสนอแนะ ทุกปัญหำ โดยเฉพำะพ้ืนที่กทม. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/835824  
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วันที่ 8 เมษำยน 2564 - 08:14 น. 
สงครามตัวแทน ศึกผู้ว่าฯ กทม. “เพื่อไทย - บิ๊กแป๊ะ” ในอุโมงค์สปอนเซอร์ 
 

 
 
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กลับมาร้อนแรง-มีสีสันอีกครั้ง หลังสมรภูมิเลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านไป 
2 สนาม เหลือการ “ชิงเก้าอ้ี” องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และสนามสุดท้าย-ผู้ว่าฯ กทม. 
 สนำม “ประลองก้ำลัง” นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และนำยกเทศบำลเมือง-ต้ำบล-หมู่บ้ำน หยั่ง
กระแสอิทธิพลบ้ำนใหญ่-โหวตเตอร์ในเมืองและชนบทได้ไม่มำกก็น้อย โฟกัสไปที่สนำมเลือกตั้ง “ผู้ว่ำเสำชิงช้ำ” ตัวเต็ง-
รองบ่อน เปิดหน้ำ-เปิดตัว แบบ “ไม่มีกั๊ก” แต่ที่ยัง “ปิดลับ” อยู่ คือ กองหนุน-ทัพหลังที่ส่งกระสุน-เสบียงกับแบบลับ ๆ 
ภำยใต้ “เสื้อคลุม” ในนำม “ผู้สมัครอิสระ” 
 “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ อดีตผู้บัญชำกำรต้ำรวจแห่งชำติ (ผบ.ตร.) ว่ำที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ำฯ 
กทม.ประกำศ ไม่มีพรรค-มีแต่พรรคพวก เดินหน้ำ “ขอคะแนน” คน กทม. เพรำะเป็น “มวยรองบ่อน” อำศัย “ลูก
ขยัน” และ “ม้ำตีนปลำย” 
 พล.ต.อ.จักรทิพย์ออกสตำร์ตช้ำกว่ำคู่แข่ง 1 ก้ำว-ชั่วโมงบินน้อยกว่ำ จึงลงพ้ืนที่ถี่ยิบ อำศัยช่วงชกยำว-พลังแฝง 
และ “เจ้ำที่แรง” หลังจำกเช่ำตึกปำนศรี-ฐำนบัญชำกำรเก่ำของพรรคพลังประชำรัฐ เป็น “กองบัญชำกำรรบ” ในฐำนะ
อดีต “ลูกน้องเก่ำ” ของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ จึงเหมือน “ทุกขลำภ” เพรำะ
ต้องคอยตอบค้ำถำมเป็น “นอมิน”ี พลังประชำรัฐ-พล.อ.ประวิตร หรือไม่ ? 
 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ใช้วิทยำยุทธ์ ถีบ-ถอย ยืนยัน “ไม่สังกัดพรรค” แบ่งรับแบ่งสู้ กลับไม่ได้แต่ต้องไปให้ถึง 
ยอมรับ พล.อ.ประวิตร “เคยโทร.มำชวนสมัครผู้ว่ำฯ กทม.” เช่นเดียวกับ “บิ๊กป้อม” ที่ถูกตั้งค้ำถำมรำยวันว่ำ พรรค
พลังประชำรัฐ “ไม่ส่ง” ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. แต่สนับสนุน “บิ๊กแป๊ะ” ให้เป็นผู้ว่ำฯ กทม.ใช่หรือไม่ ? มีแต่เสียง
อวยน้องรัก-บิ๊กแป๊ะ ลอยจำกท้ำเนียบว่ำ “บิ๊กแป๊ะ” มีคุณสมบัติควำมสำมำรถเคยท้ำงำนในฐำนะ ผบ.ตร. 5 ปี ไม่ขำด
ตกบกพร่อง เป็นค้ำตอบที่มีธงอยู่ในตัวเอง ! 
 ฟำก “ชัชชำติ สิทธิพันธุ์” ว่ำที่ผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม.-เต็งหนึ่งเวลำนี้ ภำยหลังเปิดตัวแต่ไก่โห่ ด้วยกำรสลัดภำพ
พรรคเพ่ือไทย-นอมินีทักษิณ-โทนี่ ลงในนำมอิสระ ทว่ำ ถึงเวลำนี้กลับมี “กระบวนกำรซื้อออก” เพ่ือกดดันด้วยไมตรี ให้
นำยชัชชำติ “ถอย” ออกจำกสนำมแข่งขัน “ผู้ว่ำฯ” ทำงอ้อม ด้วยเกมตัดก้ำลัง ขู่ถอนสปอนเซอร์ จำกแนวร่วมบิ๊กธุรกิจ
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พลังงำน ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักและแนบแน่นกับ “ชัชชำติ” กระทบชิ่งพรรคใหม่เครือข่ำย “บิ๊กมหำดไทย” ข้อต่อขั้ว
พรรค 3 ป. ที่อำศัยท่อน้้ำเลี้ยงท่อเดียวกัน จึงไม่แน่ว่ำในทำงสำธำรณะ แม้นำยชัชชำติ ยังคงยืนยันว่ำจะสู้ศึกเลือกตั้ง
ผู้ว่ำฯ กทม. แต่ฉำกหลัง เมื่อถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. “ชัชชำติ” จะยังสำมำรถยืนระยะอยู่ในสนำม หรือจะจัดบทบำท
ตัวเองใหม่ 
 เมื่อ “ชัชชำติ” ต้องอำศัยกำรสนับสนุนจำกสปอนเซอร์รำยใหญ่ -รำยเดียวกับพรรคเครือข่ำย 3 ป.  
ที่ต้องกำรส่งผู้สมัครลงชิงชัยเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. เช่นกัน จึงไม่มีใครกล้ำฟันธงว่ำ กำรเดินสำยของชัชชำติ-คู่ขนำนเจ้ำพ่อ
ธุรกิจด้ำนพลังงำน และ “พรรคบิ๊กมหำดไทย”จะไม่ใช่เรื่องเดียวกัน !!!  
 ชัยชนะของว่ำที่ผู้ว่ำฯ กทม.คนใหม่ จึงขึ้นอยู่กับหลำยเงื่อนไข ถ้ำทุนใหญ่ด้ำนพลังงำน ผลึกก้ำลังกับ “บิ๊กมหำด
ไทย” เครือข่ำย พรรค 3 ป.กดดัน “ชัชชำติ” ตัดเกมคู่แข่งเปิดทำงโล่งให้ “บิ๊กแป๊ะ” และถึงขึ้น “เชิญตัว” ไปเป็นก้ำลัง
หลัก “พรรคใหม่” ถึงเวลำนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่ำทักษิณและพวก อำจต้องต่อกรกับพรรค 3 ป. และเครือข่ำย ดังนั้นกำร
ลำกชื่อนักธุรกิจแถวหน้ำระดับบิ๊กวงกำรอสังหำฯเข้ำมำเสียบที่พรรคเพ่ือไทย จึงเป็นกำรข่ำวที่ห้ำมกะพริบตำ พร้อมกับ
ควำมอลหม่ำนปรำกฏกำรณ์ใต้น้้ำ “กลำงศึกผู้ว่ำฯ กทม.” จำกควำม ไม่ลงตัวของพรรคพลังประชำรัฐและ “พรรคลูก” 
ที่ต้องต่อท่อสปอนเซอร์สนับสนุนผู้ว่ำฯ กทม.ทั้ง 2 พรรค 2 ขั้ว 
หำกในอนำคตเกิดศึกแย่งชิงอ้ำนำจในพรรคพลังประชำรัฐ ส่งผลถึงขั้นแตกหัก ไม่แน่ว่ำ  “พรรคบิ๊กมหำดไทย” อำจจะ
ไม่ใช่ “พรรคลูก” แต่จะกลำยเป็น “พรรคแม”่ ของพลังประชำรัฐก็เป็นไปได้ โดยที่มีต้ำแหน่ง “ผู้ว่ำฯ กทม.” เป็น “เดิม
พัน” ใน “สงครำมตัวแทน” ระหว่ำงพรรคทักษิณกับพรรค 3 ป. 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-643745  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-643745


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

34 

 

 

 

 

8 เม.ย. 2564 05:01 น. 
แจกไม่เป็น 

 
 

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ นายกฯลุงตู่ ใจดี ปล่อยผีให้ประชาชนหยุดยาวติดต่อกัน 6 วันเต็มๆ เพื่อกระตุ้นพี่น้องชาว
ไทยให้ออกเดินทางท่องเที่ยวกันให้สุดลิ่มทิ่มประตู 
 รัฐบำลเชิญชวนฉลองเทศกำลสงกรำนต์ด้วยกำรท้ำบุญตักบำตร สรงน้้ำพระ รดน้้ำขอพรผู้ใหญ่ตำมประเพณี
ไทย  แต่ ห้ ำ มประชำชน เล่ นส ำดน้้ ำ ส งกร ำนต์ เ พ่ื อป้ อ งกั น เ ชื้ อ โ ควิ ดแพร่ ก ร ะจำย ! !  “แม่ ลู กจั นทร์ ”   
กรำบเรียนว่ำในโอกำสฉลองปีใหม่ไทยปีนี้ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนำยกฯ และหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ 
ได้สั่งท้ำขันน้้ำพลำสติกพิมพ์ชื่อตัวเอง พร้อมค้ำอวยพร “สุขสันต์วันสงกรำนต์” จ้ำนวน 2 แสนใบ 
มอบให้  ส.ส.ขนไปแจกพ่ีน้องประชำชนเป็นของขวัญของฝำกจำก  “ลุงป้อม” เนื่องในเทศกำลปีใหม่ ไทย  
“แม่ลูกจันทร์” มองว่ำกำรแจกขันพลำสติกพิมพ์ชื่อ “ลุงป้อม” หน. พรรคพลังประชำรัฐ ไม่น่ำจะเข้ำข่ำยกำรซื้อเสียง
ล่วงหน้ำอย่ำงท่ีบำงฝ่ำยโจมตี เพียงแต่กำรแจกขันน้้ำพลำสติกไม่สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง เพรำะปีนี้รัฐบำลลุงตู่
ห้ำมประชำชนเล่นสำดน้้ำสงกรำนต์ ถ้ำ “ลุงป้อม” หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ เกิดใจป ้ำจะแจกของที่ระลึกฉลอง
เทศกำลสงกรำนต์ให้พีน่้องประชำชน 
 ควรแจกของที่ชำวบ้ำนขำดแคลนและใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น...แจกหน้ำกำกอนำมัย หรือแจกเจลล้ำงมือ หรือ
แจกกระติกน้้ำพลำสติก ก็จะเป็นที่ถูกอกถูกใจกว่ำแจกขันน้้ำพลำสติก ซึ่งชำวบ้ำนมีใช้อยู่แล้วทุกครอบครัว  “แม่ลูก
จันทร์” ชี้ว่ำควำมจริงของแจกฟรีช่วงเทศกำลสงกรำนต์มีให้เลือกมำกมำยก่ำยกอง “ลุงป้อม” ไม่ควรเลือกแจก “ขันน้้ำ
พลำสติก” เลียนแบบอดีตนำยกฯ ทักษิณ ชินวัตร ผู้เป็นต้นต้ำรับแจกขันน้้ำพลำสติกให้ประชำชนใช้เล่นสำดน้้ำ
สงกรำนต์ จนเป็นข่ำวบำนปลำยใหญ่โต เรื่องมันเป็นอย่ำงไร “แม่ลูกจันทร์” จะฉำยหนังเก่ำให้ชม  
 เหตุเกิดขึ้นช่วงก่อนสงกรำนต์ปี 2559 ยุครัฐบำล คสช. อดีตนำยกฯทักษิณ สั่งท้ำขันน้้ำพลำสติกหลำยแสนใบ
มอบให้ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย น้ำไปแจกพ่ีน้องประชำชน ปรำกฏว่ำ “ขันแดงทักษิณ” กลำยเป็น “ของผิดกฎหมำยห้ำม
ครอบครอง”!! รัฐบำลบิ๊กตู่ สั่งทหำรลุยค้นบ้ำน อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยึดขันแดงของกลำงที่ยังแจกไม่หมดไปได้หลำย
หมื่นใบ แต่ที่เป็นเรื่องบำนปลำย เพรำะชำวบ้ำนที่ได้รับแจกขันแดง แล้วเอำไปโพสต์โชว์ในโซเชียล โดนต้ำรวจจับกุม
แจ้งข้อหำ ม.116 ฐำนยุยงปลุกปั่นให้เกิดควำมไม่สงบในบ้ำนเมือง ต้องเป็นจ้ำเลยขึ้นศำลทหำร... เพรำะครอบครองขัน
แดงใบเดียว “ขันแดง” จึงกลำยเป็น “ของแสลง” ตั้งแต่บัดนั้นมำ บัดนี้มี “ขันน้้ำเงิน” ของ “ลุงป้อม” แจกประชำชน
แทน “ขันแดง” ใครได้รับแจกขันลุงป้อม ไม่ต้องกลัวต้ำรวจจับกุม แต่ห้ำม...เอำขันลุงป้อมไปเล่นสำดน้้ำสงกรำนต์!! 
เพรำะปีนี้นำยกฯลุงตู่สั่งห้ำม ประชำชนเล่นสำดน้้ำทุกกรณี ไม่ว่ำใช้ขันน้้ำสีอะไร ก็โดนต้ำรวจจับทั้งนั้นแหละโยม. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2065004?utm_source=PANORAMA_TOPIC   

https://www.thairath.co.th/news/politic/2065004
https://www.thairath.co.th/news/politic/2065004
https://www.thairath.co.th/news/politic/2065004
https://www.thairath.co.th/news/politic/2065004?utm_source=PANORAMA_TOPIC


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

 
 
8 เม.ย. 2564 05:03 น. 
เหนือกว่าการเมือง 
 

 
 

 ยึด พปชร.ต่อท่ออ้ำนำจ ควำมจริงก็เป็นเรื่องปกติของนักกำรเมืองที่สังกัดพรรคกำรเมืองต่ำงๆ ยิ่งมีอ้ำนำจได้
เป็นแกนน้ำรัฐบำล เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐจึงมีควำมส้ำคัญยิ่ง 
หลังจำก “สมคิดและ 4 กุมำร” ได้ออกจำกพรรคไปแล้ว โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ “พ่ีใหญ่” ได้เข้ำมำเป็น 
หัวหน้ำพรรคเต็มตัว 
สิทธิขำดทั้งหมดจึงตกอยู่ในมือ “พ่ีใหญ่” ซึ่งมิใช่แค่ในพลังประชำรัฐเท่ำนั้น แต่ยังกินรวบไปถึงพรรคร่วมรัฐบำล พูด
ง่ำยๆว่ำบำรมีเหนือ “ผู้จัดกำรรัฐบำล” ที่ผ่ำนมำ เพรำะมีควำมครบเครื่องทุกอย่ำงเพียงแค่อำยุมำกและสุขภำพไม่ค่อย
จะดีนัก แต่เรื่อง “ใจถึงพ่ึงได”้ หำยห่วง 
 ทว่ำ ในพรรคที่แม้ทุกคนให้ควำมเคำรพนับถือหัวหน้ำ พรรคที่แม้ว่ำจะเพ่ิงเข้ำมำสู่สนำมกำรเมืองในท่ำมกลำง
ควำมขัดแย้งอย่ำงที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อนในสังคมประเทศ  พูดไปแล้วไม่ใช่เรื่องง่ำยต่อกำรรักษำอ้ำนำจ อีกทั้งแม้ว่ำจะ
กุมสภำพรำชกำรได้ทั้งระบบก็ยิ่งเสริมส่ง ต่อกำรบริหำรประเทศในทุกด้ำน ไม่ใช่แค่กองทัพเท่ำนั้น แต่ยังหมำยรวมไปถึง
ระบบทั้งระบบ โดยเฉพำะกลไก กระทรวงมหำดไทยที่มีบทบำทไปทั้งประเทศ นี่แหละข้อเด่นของ “3 ป.”... 
 แต่เมื่อเข้ำมำสู่ระบบกำรเมืองที่ประชำชนมีสิทธิมีเสียงอย่ำงปัจจุบันก็ต้องปรับตัวให้อยู่ในเนื้อเดียวกันให้ได้  
“พรรคกำรเมือง” จึงมีควำมจ้ำเป็นที่จะเป็นเรื่องที่ต้อง ให้ควำมส้ำคัญล้ำดับต้นๆ เพรำะจะเป็นฐำนส้ำคัญทำงกำรเมือง 
จริงๆแล้วพลังประชำรัฐนั้นแม้จะยังไม่นิ่งเสียทีเดียวเพรำะทุกอย่ำงก้ำลังขับเคลื่อนเพ่ือให้เข้ำที่เข้ำทำง  ส่วนหัวคือ “บิ๊ก
ป้อม” คงไม่ต้องห่วง เพรำะมีควำม สำมำรถเฉพำะตัวที่ต่ำงก็ยอมรับว่ำไม่ธรรมดำ ท้ำหน้ำที่ “พ่ีใหญ่แห่ง 3 ป.” ได้
อย่ำงยอดเยี่ยม ก้ำวจำกนี้ไปถือว่ำจะเป็นก้ำวส้ำคัญที่จะพิสูจน์ว่ำเก่งกำจขนำดไหน เมื่อจ้ำเป็นที่จะต้องท้ำให้พรรค
แข็งแกร่งจริง “แม่บ้ำนพรรค” จึงต้องได้คนที่ไม่ธรรมดำเช่นเดียวกัน  
 เท่ำที่ติดตำมควำมเคลื่อนไหว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ก้ำลังแผ่บำรมี และดูจะได้รับควำมไว้วำงใจจำกหัวหน้ำ
พรรคเป็นอย่ำงยิ่ง ที่ส้ำคัญก็คือ จัดกำรเรื่องใหญ่ๆได้ค่อนข้ำงดี ล่ำสุดก็ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบกำรเลือกตั้งผู้ว่ำฯ 
กทม.แม้พรรคจะไม่ส่งผู้สมัครแต่ให้กำรสนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ อดีต ผบ.ตร. ซึ่งจะลงสมัคร ในนำมอิสระ
เท่ำกับถือหำงคนนี้อย่ำงเต็มตัว ก็เป็นอีกเครือข่ำยที่เรียกได้ว่ำ “คนกันเอง” ทั้งนั้น 
พวกเขำก้ำลังจะร่วมกันท้ำงำนเพ่ือชำติและรำชบัลลังก์! 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2065032?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
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วันที่ 7 เมษำยน 2564 - 12:37 น. 
คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง : บัฟ+250 และรัฐธรรมนูญฉบับภาษาลู 
 

 
 
 ชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่งแล้วว่ำ ท่ำทีของฝ่ำยสภำผู้แทนรำษฎรที่จะแก้รัฐธรรมนูญ 2560 จะออกมำในทำงที่เป็น
กำรแก้รัฐธรรมนูญรำยมำตรำ โดยเริ่มจำกกำรแก้ไขในเรื่องอ้ำนำจของสมำชิกวุฒิสภำก่อน 
 เพรำะผ่ำนมำสองปีของอำยุสภำชุดนี้ เรำเห็นได้ชัดเจนว่ำวุฒิสภำนั้นเหมือนเป็นพรรคร่วมรัฐบำลที่อยู่ในอีก
สำขำสภำหนึ่ง บทบำทของสมำชิกบำงคนเลือนๆ ไปกับสมำชิกพรรครัฐบำลไปก็มี เพรำะพวกเขำก็เคยเป็นกลุ่มเป็นก้อน
เดียวกันมำก่อนหน้ำนี้แล้ว ซึ่งพร้อมจะส้ำแดงเดชได้เสมอในวำระใดก็ตำมที่จะต้องอำศัยกำรประชุมร่วมกันของสองสภำ 
ดังที่เรำได้เห็นกันไปแล้วหลำยครั้ง ล่ำสุดคือวำระของควำมพยำยำมแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ดังนั้นในวำระที่จะต้อง
ประชุมร่วมกันดังกล่ำว เสียงที่ฝ่ำยค้ำนจะต้องเอำชนะไม่ใช่เสียงของพรรคร่วมรัฐบำล แต่หมำยถึงเสียงของพรรคร่วม
รัฐบำลบวกกับอีก 250 
 ที่หนักหนำที่สุดคือ อ้ำนำจตำมบทเฉพำะกำลที่ให้สมำชิกวุฒิสภำมีส่วนร่วมเลือกนำยกรัฐมนตรี ซึ่งจะยังคงใช้
บังคับอยู่ต่อไปจนสิ้นวำระของวุฒิสภำชุดนี้ นั่นก็เท่ำกับว่ำต่อให้มีกำรเลือกตั้ งใดๆ จนถึงกลำงปี พ.ศ.2567 ต่อให้พรรค
พลังประชำรัฐ (หรือตอนนั้นอำจจะเป็นพรรคอะไรก็ตำม) ได้คะแนนเสียงเท่ำไรก็ตำม แต่เมื่อมีกำรจัดตั้งรัฐบำลเมื่อใด 
พรรคกำรเมืองต่ำงๆ ที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบำลก็เป็นอันเข้ำใจกันว่ำ เสียงที่จ้ำเป็นที่จะตั้งรัฐบำลให้ได้ คือ 375 ไม่ใช่ 250 
และฝ่ำยผู้ครองอ้ำนำจรัฐก็มีอยู่ในมือแล้ว 250 บวกกับที่เลือกตั้งเข้ำมำได้ จะกี่เสียงกี่ที่นั่งก็ตำม ว่ำไปสภำพก็เหมือน
ตอนตั้งรัฐบำลในช่วงหลังเลือกตั้ง 2562 นั่นแหละ 
 ควำมได้เปรียบพิเศษนี้ ถ้ำเป็นภำษำอีสปอร์ต ก็ต้องเรียกว่ำผู้เล่นฝ่ำย “ประยุทธ์ จันทร์โอชำ” มี “บัฟ” (Buff) 
พิเศษที่บวกพลังโจมตี 250 พลังป้องกัน 250 ในเกมที่ผู้เล่นคนอ่ืนทีมอ่ืนมีพลังกันในระดับหลักสิบ หรือมำกที่สุดคือ 100 
กว่ำๆ (แถมผู้เล่นบำงทีมติด “ค้ำสำป” หรือ “พิษงูเห่ำ” ให้พลังลดลงไปเรื่อยๆ ด้วย) และแน่นอนว่ำในเกมกำรเมือง ยิ่ง
ฝ่ำยใดได้เปรียบในทำงกำรเมืองเท่ำไร ก็จะยิ่งสร้ำงควำมได้เปรียบนั้นเพ่ิมขึ้นทวีคูณไปเรื่อยๆ ด้วยอ้ำนำจในกำรเข้ำถึง
อ้ำนำจรัฐ กำรจัดกำรนโยบำย งบประมำณ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตลอดจนอ้ำนำจอิทธิพลเชิงคุณค่ำควำมเชื่อ ผ่ำน
กระบวนกำรทำงกำรศึกษำและวัฒนธรรม 
 ควำมพยำยำมแก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำของพรรคร่วมรัฐบำลจึงเป็นเหมือนควำมพยำยำมที่จะ “ดีบัฟ” 
(Debuff) ควำม ได้ เ ป รี ยบนี้ เ อ ง  ไม่ งั้ น เ กมนี้ คน อ่ืน ไม่ เ ป็ น อันต้ อ ง เ ล่ น  ด้ ว ยกำร เ สนอลด อ้ ำนำจ  ส . ว .  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9F250.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9F250.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9F250.jpg
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แต่กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำนั้นก็มีเกรำะป้องกันอยู่ที่เงื่อนไขว่ำรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้น จะได้รับควำมเห็น
ชอบ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ เสี ย ง เห็ นชอบด้ วย ไม่น้ อยกว่ ำหนึ่ ง ในสำมของจ้ ำนวนสมำชิ กทั้ งหมด เท่ ำที่ มี อยู่  
ของวุฒิสภำ ทั้งนี้ ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 พูดง่ำยๆ คือต่อให้ ส.ส.ทั้งสภำซึ่งเป็นตัวแทนของประชำชนนั้นร่วมใจกัน
ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ถ้ำหำ ส.ว. มำร่วมด้วยได้ไม่ถึง 84 คนก็หำมีประโยชน์อันใดไม่ 
 ทั้งหมดนี้อำจเป็นที่มำของประโยคที่ไม่รู้ว่ำเพรำะมั่นใจถึงขีดสุดหรือแค่หลุดปำกที่เขำพูดออกมำรำวกับเย้ย
หยันในครั้งหนึ่งว่ำ “…ถ้ำระแวงว่ำผมจะสืบทอดอ้ำนำจก็ไปแก้ (รัฐธรรมนูญ) มำ จะเลือกผมหรือไม่เลือกผมก็ไม่ได้
ขัดข้อง ไม่เลือกกไ็ด้ ก็ไปแก้มำ แก้ให้ได้ก็แล้วกัน…” 
 “บัฟระดับเทพ” นี้มีที่มำอันน่ำเจ็บใจ เพรำะนอกจำกกำรวำงกลไกกับดักทำงกฎหมำยรัฐธรรมนูญโดยมือหมก
เม็ดในต้ำนำนแล้ว ยังเกิดจำกกำรที่ได้รับเสียงประชำมติเห็นชอบพร้อมกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย ซึ่งพวกเขำก็ถือเอำ
ควำมที่บทเฉพำะกำลนี้ได้รับควำมเห็นชอบจำกประชำมติค้ำถำมพ่วงด้วยนี่แหละ มำใช้เป็นข้ออ้ำงปิดปำกฝ่ำยที่
เรียกร้องต้องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฝ่ำยที่พยำยำมชี้ให้เห็นว่ำ กำรขึ้นสู่ต้ำแหน่งนำยกฯ ของ “ประยุทธ์” หลังรัฐประหำร
นั้นเป็นควำมไม่ชอบธรรมสืบทอดอ้ำนำจอย่ำงไร 
 ย้อนไปในตอนที่มีกำรให้ประชำชนออกเสียงลงประชำมติว่ำจะให้ควำมเห็นชอบร่ำงรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่ 
รัฐธรรมนูญชั่วครำวในขณะนั้นยังให้อ้ำนำจสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเสนอประเด็นอ่ืนใดที่สมควรให้คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งจัดให้มีกำรออกเสียงประชำมติเพ่ิมเติม หรือที่เรียกว่ำ “ค้ำถำมพ่วง” ไปกับกำรออกเสียงประชำมติรัฐธรรมนูญ
ด้วยก็ได้ 
 ซึ่งค้ำถำมพ่วงดังกล่ำวมีว่ำ “เห็นด้วยหรือไม่ เพ่ือให้กำรปฏิรูปประเทศเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ ควรก้ำหนด
ในบทเฉพำะกำลว่ำระหว่ำง 5 ปีแรก ตั้งแต่มีรัฐสภำชุดแรกตำมรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภำเป็นผู้พิจำรณำ
เห็นชอบบุคคลสมควรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี” 
 จะเห็นว่ำ ในค้ำถำมพ่วงดังกล่ำวไม่ได้ถำมตรงๆ ว่ำ จะให้ ส.ว.ที่แต่งตั้งโดย คสช.ในขณะนั้นมีอ้ำนำจเลือก
นำยกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส.ที่มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนหรือไม่ แต่ใช้กำรซ่อนไว้อย่ำงแยบยลด้วยค้ำว่ำ “ที่
ประชุมร่วมรัฐสภำ” 
 ซึ่งอันนี้ต่อให้เป็นนักกฎหมำยแต่ไม่ได้คุ้นเคยกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยมหำชนอ่ำนผ่ำนๆ ก็อำจจะนึกไม่ออก
ว่ำหมกเม็ดอะไรตรงไหนไว้ และด้วยค้ำว่ำ “รัฐสภำ” มันก็ชี้น้ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกว่ำ มันก็ถูกต้องแล้วนี่ ที่นำยกรัฐมนตรีต้อง
มำจำกควำมเห็นชอบ หรือกำรเลือกของรัฐสภำ ซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนของประชำชนในระบอบประชำธิปไตย  โดย
อำจจะไม่ทันนึกว่ำ รัฐสภำนั้นหมำยถึงสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ และเป็นสมำชิกวุฒิสภำที่ได้มำในสภำวะ
อันไม่ปกติท่ีไม่อำจเรียกได้เลยว่ำนั่นคือตัวแทนของประชำชน 
 ซึ่งถ้ำจะอธิบำยให้เห็นควำมหมกเม็ดของค้ำถำมพ่วงนี้ได้ จะต้องเอำรัฐธรรมนูญมำโยงมำกำงกันให้ดูสำมสี่
มำตรำ จึงจะรู้ว่ำกำร “เห็นด้วย” กับค้ำถำมพ่วงนี้ คือกำรมอบควำมได้เปรียบอันมหันต์ให้หัวหน้ำคณะรัฐประหำรใน
ขณะนั้นครอบง้ำประเทศนี้ต่อไปอีกแม้มีกำรเลือกตั้งแล้ว อย่ำงที่เรำได้เห็นผลของมันกันในวันนี้ 
แล้วท้ำไมจึงไม่มีใครอธิบำยเช่นนั้น ก็ต้องย้อนกลับไปกล่ำวถึง  “เครื่องมือ” อย่ำงหนึ่งของผู้มีอ้ำนำจในขณะนั้น คือ 
พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ซึ่งก้ำหนดควำมผิดที่เกี่ยวข้องกับกำรออกเสียง
ประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญไว้ประกำรส้ำคัญในมำตรำ 61 วรรคสอง ที่ว่ำ “ผู้ใดด้ำเนินกำรเผยแพร่ข้อควำม ภำพ เสียง ใน
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สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในช่องทำงอ่ืนใด ที่ผิดไปจำกข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรง 
ก้ำวร้ำว หยำบคำย ปลุกระดม หรือข่มขู่โดยมุ่งหวังเพ่ือให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง หรือไม่ออกเสียงให้ถือว่ำผู้นั้นกระท้ำกำรก่อควำมวุ่นวำยเพ่ือให้กำรออกเสียงไม่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ” 
ซึ่งมีโทษจ้ำคุกถึง 10 ปี ปรับได้ถึง 200,000 บำท พร้อมโทษทำงกำรเมืองคือกำรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 5 ปีด้วย 
 มำตรำดังกล่ำวจึงถูกใช้เป็นอำวุธ และเครื่องมือในกำรปิดปำกใครก็ตำมที่พยำยำมรณรงค์ หรือชี้ให้ผู้คนเห็นถึง
ควำมหมกเม็ดของรัฐธรรมนูญและค้ำถำมพ่วงดังกล่ำวนั้น มีกำรจับกุมด้ำเนินคดีต่อบุคคลจ้ำนวนมำก จำกรำยงำนของ
ไอลอว์ มีผู้ถูกด้ำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับกำรรณรงค์กำรออกเสียงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญนี้ถึง 64 รำย ซึ่งแม้ว่ำต่อมำ
ศำลจะพิพำกษำยกฟ้องเป็นส่วนใหญ่ แต่กำรใช้กฎหมำยดังกล่ำวก็สมประโยชน์ไปแล้วที่ท้ำให้กำรออกมำชี้ให้ผู้คนเห็นถึง
ควำมหมกเม็ดของรัฐธรรมนูญนั้นท้ำได้ยำกและมีอุปสรรคถึงติดคุกติดตะรำง 
 ในที่สุดประชำมติเสียงข้ำงมำกเมื่อวันที่  7 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ก็เห็นชอบร่ำงรัฐธรรมนูญ 2560 นี้  
16,820,402 เสียง คิดเป็นร้อยละ 61.35% ไม่เห็นชอบ 10,598,037 เสียง คิดเป็นร้อยละ 38.65 และเห็นชอบด้วยกับ
ค้ำถำมพ่วง 15,132,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 58.07 ไม่เห็นชอบ 10,926,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 41.93 
 ดังนั้นกำรให้ควำมเห็นชอบรัฐธรรมนูญและค้ำถำมพ่วงอันเป็นเกรำะมหำเทพของ “ประยุทธ์” และพวกพ้อง
ของเขำ ก็ เหมือนกำรที่ ให้ ใครสักคนมำถำมคุณด้วยภำษำลูว่ ำ  “เจ้ำจะขำยวิญญำณมำเป็นข้ำช่วงใช้ฉัน 
หรือไม”่ ให้คุณตอบได้เพียงว่ำใช่หรือไม่ใช่ และห้ำมใครก็ตำมที่รู้ภำษำลูแปลให้คุณฟัง หรือถ้ำใครพยำยำมท้ำเช่นนั้น ก็
จะถูกสำปให้เป็นกระถำงต้นไม ้
 ที่เล่ำไปข้ำงต้นเพ่ือจะย้้ำอีกครั้งว่ำ พลังอ้ำนำจที่ท้ำให้พวกเขำไม่ย้ำเกรงใดๆ เรำเลยนั้นเกิดจำกอะไรและมี
จุดเริ่มต้นจำกไหน และควำมพยำยำมที่จะลดทอนพลังอ้ำนำจเช่นนั้นก็ยำกยิ่งดังได้กล่ำวไป 
 กำรที่พรรคกำรเมืองทั้งฝ่ำยค้ำนและรัฐบำลหันไปใช้แนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำนั้น ก็อำจจะเป็น
เหตุจำกค้ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ชี้ว่ำ เมื่อประชำชนเป็นผู้มีอ้ำนำจสถำปนำรัฐธรรมนูญ และให้ควำมเห็นชอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่ำนกำรลงประชำมติ กำรที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญเก่ำจึงต้องใช้วิธีกำรเดียวกัน คือกำรให้ประชำชน
ออกเสียงประชำมติก่อน ซึ่งฝ่ำยพรรคกำรเมืองอำจจะเห็นว่ำมีควำมยุ่งยำกช้ำนำนเกินไป รวมถึงควำมไม่แน่นอนว่ำ
กระบวนกำรประชำมติจะถูกแทรกแซง หรือล่อลวงได้อีกหรือไม่ แต่ก็ดังได้กล่ำวไปแล้วว่ำ เงื่อนไขกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ
รำยมำตรำนั้น อย่ำงไรเสียก็ต้องไปจบที่ควำมเห็นชอบของ ส.ว.อย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของทั้งหมดอยู่ดี ซึ่งด้วยควำม
ได้เปรียบระดับนี้ และด้วยเนื้อหำที่จะเป็นกำรลดอ้ำนำจของพวกเขำ โอกำสส้ำเร็จนั้นก็ไม่ได้ดูมีหวังกว่ำกันเท่ำไรเลย 
 หนทำงกำรให้ประชำชนออกเสียงประชำมติเพ่ือ “ยกเลิก” รัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับ เพ่ือยกร่ำงใหม่ แม้
อำจจะยุ่งยำกและกินเวลำยำวนำน และอำจมีปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยแทรกมำกกว่ำ แต่ถ้ำมันส้ำเร็จมันก็จะส้ำเร็จได้โดย 
ส.ว.ยำกจะขวำง ด้วยเหตุผลสองประกำรคือ ประกำรแรก คือวิธีกำรดังกล่ำวได้รับรองแล้ วโดยค้ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญแล้วว่ำเป็นอ้ำนำจของประชำชนผู้มีอ้ำนำจสถำปนำรัฐธรรมนูญที่จะกระท้ำได้ และเหตุผลในเชิงควำมเป็น
จริงของควำมโน้มเอียงของบรรยำกำศในสังคมประเทศ ซึ่งหำกประชำชนอันเป็นเสียงส่วนใหญ่ออกเสียงประชำมติกันว่ำ
ไม่เอำรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว ย่อมเป็นกระแสก้ำลังให้บุคคลธรรมดำที่ยังมีกำยเนื้อซึ่งเจ็บตำยได้อย่ำง ส.ว. แต่ละคนนั้น
ต้องคิดให้หนักหำกจะเอำตัวไปขวำงคลื่นกระแสดังกล่ำว 
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 เพียงแต่สิ่งที่เรำยังคงต้องระวัง ก็คือวิธีกำรออกแบบค้ำถำมประชำมตินั่นแหละว่ำอย่ำให้หมกเม็ดเหมือนสมัย
ค้ำถำมพ่วงรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับประชำมติก็ต้องเปิดโอกำสให้มีกำรอภิปรำยข้อดีข้อเสียของค้ำถำม
ประชำมติอย่ำงเสรีและยุติธรรมเพียงพอด้วย 
 เพรำะหำไม่แล้ว เลำรูล่อกู้ล่องตู๊หลู่ยูลับกู้ละรุลอบบูลระปุลำชูลิปธูไลยตูลำยภู่ล่ำยตูลระลู้ลุทธ์หยุเล็นปู้ลู้ผู้ล้ำนู
ลันกูล่อตูไลปู้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2661620  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2661620
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วันที่ 7 เมษำยน 2564 - 13:09 น. 
นิวส์โน้ต : เพลย์เซฟ 
 

 
 
  รัฐธรรมนูญแก้ง่ ำย หำกบิ๊กๆ ผู้มี อ้ำนำจอยำกให้แก้  ไฟเขียว  ข้ออ้ำงนั่น นี่  ประเภท กลัว ส.ว . 
ขวำง เอำแค่พอดีๆ จะได้ผ่ ำนฉลุย  ถ้ำมำหน่อมแน้มแนวนี้ ละก็  แน่นอน  แกงชำวบ้ำน ร้อยเปอร์ เซ็นต์   
พลังประชำรัฐยันยื่นแน่ ร่ำงแก้น้้ำจิ้ม 13 มำตรำ ไม่รื้อทิ้ง ตัดอ้ำนำจ ส.ว. แต่ได้-เสียจริงๆ ว่ำกันว่ำ อยู่ที่ 2 พรรคร่วม
รัฐบำล คือภูมิใจไทย และประชำธิปัตย์ ถ้ำแพคกันได้ จูนประเด็นลงตัว ไม่แน่นักว่ำ พรรคบิ๊กป้อม จะมองข้ำม ไม่ให้
รำคำประเด็นท่ีน้ำเสนอแก้ไข 2 พรรคแฝด ก่อตั้งวันเดียวกัน แต่หนุ่ม-แก่ อำยุอำนำมต่ำงกัน ถกนอกรอบมำหลำยที ยัง
ไม่มีข้อสรุป ไม่รู้เรื่องไหน มำจำกพรรคไหน แต่ได้ควำม วงแลกเปลี่ยนประมำณว่ำ เป็นพรรคร่วมด้วยกัน  ก็ต้องเลือด
สุพรรณฯ มำด้วยกัน ไปด้วยกัน ชวนกอดคอเดินแนวทำงเดียวกัน 
 แต่ก็ยังไม่ตกผลึก แต่ละค่ำย ต้องคิดลึก คิดเยอะ ว่ำพูด-ประกำศอะไรไว้บ้ำง หลงลืมไม่ได้ ย้อนศร สวนทำง ก็
เท่ำกับฆ่ำตัว สมัยนี้ มีโซเชียล บันทึก แบหรำ ที่ส้ำมะคัญ ก็คือ ไม่ใช่พรรคแกนน้ำ หัวแถว ถ้ำตัดสินใจน้ำ ก็ต้องมั่นใจ 
ไปรอด-โกยแต้ม ซึ่งในยุคนี้ ดีดลูกคิดแล้ว ไม่น่ำฝ่ำได้ ผู้หลักผู้ใหญ่ เพลย์เซฟวุ่น 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2661467  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D-728x485-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D-728x485-1.jpg
https://www.matichon.co.th/columnists/news_2661467
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D-728x485-1.jpg
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7 เม.ย. 2564-15:21 น. 
4 ปี ของรัฐธรรมนูญ 2560 "กับดัก" จากอาการแข็งตัว 
 

 
 

FootNote:4 ปี ของรัฐธรรมนูญ 2560 “กับดัก” จากอาการแข็งตัว 
 ไม่ว่ำค้ำประกำศจะแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชำรัฐ ไม่ว่ำค้ำประกำศจะแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค
ประชำธิปัตย์ ไม่ว่ำค้ำประกำศจะแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทย  ล้วนมีควำมมั่นใจเต็มร้อย ทั้งๆที่แนวโน้มเห็นได้
เด่นชัดว่ำ มีควำมเป็นไปได้ริบหรี่เป็นอย่ำงยิ่ง ไม่ว่ำถ้ำหำกเป็นร่ำงที่เสนอโดยพรรคเพ่ือไทย ก็ยำกเป็นอย่ำงยิ่งที่จะรอด
สันดอนของ 250 ส.ว.ไปได้ ไม่ว่ำถ้ำหำกเป็นร่ำงที่เสนอ โดยพรรคพลังประชำรัฐก็ยำกเป็นอย่ำงยิ่งที่จะรอดสันดอนของ
ฝ่ำยค้ำนไปได้ 
 ค้ำถำมก็คือ ทั้งๆท่ี”ปรำกำร”อันขวำงกั้นอยู่โดยบทบัญญัติของตัวรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เอง แล้วเหตุใดพรรค
พลังประชำรัฐ พรรคประชำธิปัตย์ พรรคเพ่ือไทย จึงยังคิดจะเดินหน้ำเสนอ นี่ย่อมเป็นท่วงท่ำอำกำรอย่ำงหนึ่งของกำร
แสดงในทำงกำรเมือง โดยประเมินว่ำจะมีผลต่อ”กำรเลือกตั้ง”ในอีกไม่นำน “กำรเลือกตั้ง” ต่ำงหำกคือ “ค้ำตอบ
สุดท้ำย” ในทำงกำรเมือง ไม่ว่ำจะเป็นของพรรคพลังประชำรัฐ ไม่ว่ำจะเป็นของพรรคประชำธิปัตย์ ไม่ว่ำจะเป็นของ
พรรคเพื่อไทย  
 ผ่ำนกำรต่อสู้ในเรื่องรัฐธรรมนูญนับแต่เดือนเมษำยน 2560 มำยังเดือนเมษำยน 2564 เป็นเวลำ 4 ปี มีควำม
เด่นชัดว่ำ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้ำรงอยู่ในลักษณะ”ดำบสองคม” บทบัญญัติต่ำงๆมีเป้ำหมำยจะท้ำลำยควำมแข็งแกร่งของ
กำร เมืองในแบบไทยรักไทย พลังประชำชน เพ่ือไทย ควำมหมำยอย่ำงตรงตัวคือสกัดสิ่งที่เรียกว่ำ”ระบอบทักษิณ” แต่
ภำยในกำรสกัดขัดขวำง”ระบอบทักษิณ”ก็สนองให้กับกำรเกิดขึ้นของแนวโน้มใหม่ในทำงกำรเมืองผ่ำนกำรน้ำเสนอของ 
นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล ผ่ำน”อนำคตใหม่” ขณะเดียวกัน กำรวำงกับดักต่อพรรคเพ่ือไทยก็มี
ผลให้เป็นกำรวำงกับดักต่อพรรคพลังประชำรัฐไปด้วย 
ควำมต้องกำรที่จะปรับแก้เพ่ือสร้ำงทำงสะดวกยิ่งขึ้นให้กับ พรรคพลังประชำรัฐก็ไม่อำจท้ำได้อย่ำงง่ำยดำย รำบรื่น กำร
เลือกตั้งหลังเดือนมีนำคม 2566 อีก 2 ปีข้ำงหน้ำจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ำที่คิดว่ำ DESIGN มำเพ่ือ”พวกเรำ”อันหมำยถึง
พรรคพลัง ประชำรัฐจะยังศักดิ์สิทธิ์เหมือนหลังเดือนมีนำคม 2562 หรือไม่ เพรำะไม่เพียงแต่พรรคเพ่ือไทยจะปรับตัว 
หำกแม้กระทั่งพรรค ก้ำวไกลก็ปรับตัวเพ่ือรับมือกับกำรแข็งตัวของรัฐธรรมนูญเช่นกัน ไม่ว่ำฝ่ำยรัฐบำล ไม่ว่ำฝ่ำยค้ำน
ต่ำงพร้อมที่จะเลือกตั้งใหม ่
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6287319  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6287319
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/FootNote-4.jpg
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8 เม.ย. 2564 05:02 น. 
พิมพ์เขียว–ตกเขียว 
 

 
 

 หลำยคนถึงกับอ้ึง เมื่อได้ยินถ้อยแถลงของ ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ อ้ำงว่ำ กำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญครั้งนี้จะแสดงให้เห็นควำมจริงใจของ นำยไพบูลย์และพลังประชำรัฐ หลังจำกที่ถูกครหำว่ำไม่จริงใจแก้ไข
รัฐธรรมนูญ แสดงละครตบตำชำวบ้ำนเพ่ือลดแรงปะทะให้กับรัฐบำลเท่ำนั้น ต่อไปนี้ ประชำชนจะเห็นกำรพูดจริงท้ำจริง
ของพลังประชำรัฐ ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชำชนจริงๆ 
 มีหลำยปฏิกิริยำตำมมำข้ำๆ ให้อมพระมำพูดก็ไม่เชื่อ พิสูจน์จำกพฤติกรรมที่ผ่ำนมำ แม้กระทั่งร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นรำยมำตรำเที่ยวนี้ก็ไม่ได้มีส่วนไหนเลยที่ตรงกับควำมต้องกำรของชำวบ้ำน ประเด็นนี้ต้องชื่นชมควำม
กล้ำหำญของนำยไพบูลย์ที่ออกมำแถลงข่ำวถึงจุดประสงค์ในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในนำมพรรครัฐบำลเพรำะได้เห็น
ควำมชัดเจนของจุดยืนทำงกำรเมืองที่ไม่เคยเปลี่ยนของพลังประชำรัฐ 
 ควำมลับไม่มีในโลก เมื่อ พิมพ์เขียว ในกำรยึดอ้ำนำจจะต้องให้ รัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ  
อยู่จนครบ 5 ปี ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะที่ 1 ก็ต้องสร้ำงพ้ืนฐำนเอำไว้รองรับ พล.อ.ประยุทธ์ หรือถ้ำภำษำ
ชำวบ้ำนจะเรียกว่ำ ต้องสร้ำงนั่งร้ำน เอำไว้รองรับให้แข็งแรง ล้ำพัง พล.อ.ประยุทธ์ เองคงอยู่ได้ไม่ถึงปี รุ่นพี่สมัย พล.อ.
สุจินดำ ครำประยูร พิสูจน์มำแล้วเป็นบทเรียนรำคำแพงที่สุดของกองทัพ 
 สมัยนั้นยังไม่รู้วิธีกำรแตกแบงก์พัน วิธีตกเขียว ยังไม่กล้ำจะซื้องูเห่ำกันแบบโจ๋งครึ่ม ซื้อกันแบบยกเข่ง โดยไม่
ต้องกลัวถูกยุบพรรค สมัยก่อนว่ำซื้อเสียงกันในสนำมเลือกตั้งก็เป็นวงจรอุบำทว์แล้ว เล่นซื้อตัว ส.ส.กันในสภำได้ ประมูล
ค่ำตัวกันชนิดไม่มีรำคำกลำง เป็นกำรขัดกับหลักประชำธิปไตยโดยสิ้นเชิง เป็นเผด็จกำรรัฐสภำชัดๆ 
 คนที่คุมกำรเมือง หรือสมัยก่อนเรียกว่ำ ผู้จัดกำรรัฐบำล มีอยู่ไม่กี่คน ส่วนใหญ่จะเรียกค้ำน้ำหน้ำว่ำ เสธ. ใคร
อยำกจะแยกตัวไปตั้ง พรรคใหม่ก็ให้บอกมำ ใครอยำกจะยุบพรรคไปรวมอยู่กับใครก็ให้ค้ำแนะน้ำเสร็จสรรพเรียบร้อย 
สมัยก่อนแต่ละพรรคก็จะมีนำยทุนของตัวเอง วันนี้ นำยทุนใหญ่ใช้ทุนรัฐ ผูกขำดเป็นนำยทุนแต่เพียงผู้เดียว แล้วกำร
บริหำรปกครองประเทศจะไปเหลืออะไร 
  
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2065493
https://www.thairath.co.th/news/politic/2064447
https://www.thairath.co.th/news/politic/2065047
https://www.thairath.co.th/news/politic/2065047
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ส้ำนักโพล ส้ำรวจควำมเห็นประชำชนต่อกำรเลือกตั้ง ผู้ว่ำฯกทม. จะเลือกใครดี โดยใช้ตัวบุคคลที่ประกำศว่ำ
สนใจที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นตุ๊กตำ คน กทม. ยังไม่ตัดสินใจจะเลือกใคร มำกที่สุด รองลงมำเลือก ชัชชำติ สุทธิพันธุ์ 
อดีต รมว.คมนำคม รองไปอีกเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ อดีต ผบ.ตร. ซึ่งก็ต้องดูว่ำ คณะก้ำวหน้ำ พรรคก้ำวไกล 
หรือ พรรคประชำธิปัตย์ ว่ำจะส่งใครลง 
 แต่ถ้ำจะวัดคะแนนนิยมกันระหว่ำงชัชชำติ กับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ตัวต่อตัว  ชัชชำติมีแต้มต่อในสนำมกำรเมือง 
โดยเฉพำะยิ่งมีข่ำวว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สั่งให้พลังประชำรัฐสนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ทุกวิถีทำง ถึง พล.ต.อ.
จักรทิพย์จะปฏิเสธว่ำลงสมัครในนำมอิสระอย่ำงไรก็ขว้ำงงูไม่พ้นคอ ยิ่งมีงูมำเดินตำมพันไปพันมำ ต่อให้มีกองเชียร์ไอโอ 
ก็ช่วยอะไรไม่ได้. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2065047?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2065047?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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วันที่ 8 เมษำยน 2564 - 06:46 น. 
4 ปี รัฐธรรมนูญ’60 รุมปิดสวิตช์ ส.ว. - มรดก คสช. 
 

 
 

6 เมษายนปีนี้ รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 บังคับใช้มาครบ 4 ปีพอดี แผลงอิทธิฤทธิ์จนสะท้านไปท้ังยุทธจักรการเมือง 
 ไม่ว่ำฝ่ำยรัฐบำลหรือฝ่ำยค้ำน ล้วนเจอกับดัก “มีชัย ฤชุพันธุ์” และเพ่ือนคณะกรรมกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ 
( ก ร ธ . )  ที่ ว ำ ง ไ ว้ อ ย่ ำ ง แ น่ น ห น ำ  ฝ่ ำ ย รั ฐ บ ำ ล ต้ อ ง ป ว ด ก บ ำ ล กั บ ก ำ ร  “แ จ ก ก ล้ ว ย ”  ใ ห้ พ ร ร ค เ ล็ ก  
จำกพิษของสูตรเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม ที่ก้ำเนิด  “พรรคปัดเศษ” มี ส.ส.แค่ 1-2 คนรวมกันกว่ำ 10 พรรค 
กลำยเป็นรัฐบำลผสมที่ไม่แข็งแรง  แถมคนในพรรคพลังประชำรัฐยังจ่อคิวถูกเล่นงำนขัดมำตรฐำนจริยธรรม  
ซึ่ ง อุบัติขึ้น ใหม่มีคดีติดตัว ในศำลฎีกำ  ไม่ เว้นแม้แต่  “พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชำ”  นำยกรัฐมนตรีและ  
รมว.กลำโหม ผู้ถืออ้ำนำจรัฏฐำธิปัตย์ในยุค คสช. คนเดียวกับผู้ที่ “วำงโครงร่ำง” รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ให ้“เนติบริกร
มีชัย” ไปยกร่ำงตำม “จดหมำยน้อย” ของ คสช. ส่วนฝ่ำยค้ำนน้ำโดยพรรคเพ่ือไทย นับวันก็ถูกผลพวงรัฐธรรมนูญ 
2560 บั่นทอนก้ำลัง จำกวันที่ประกำศรวมตัว 7 พรรค ฝ่ำยประชำธิปไตย 255 เสียง วันนี้เหลือ 6 พรรค และเสียงใน
สภำหำยไปเหลือแค่ 212 เสียง ในฝ่ำยค้ำนเกิดงูเห่ำกันถ้วนหน้ำทุกพรรค  
 เมื่อ 4 ปีที่รัฐธรรมนูญ 2560 แผลงฤทธิ์ เมื่อมีอัตรำเร่งเร้ำให้แก้รัฐธรรมนูญมำจำกม็อบนอกสภำ บวกกับปัจจัย
อุปสรรคกำรเมือง ทุกพรรคในสภำจึงลงมือชิงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพ่ือปลดแอกรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย แม้ว่ำกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพ่ือให้มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ในยกแรกถูกคว่้ำลงในวำระที่ 3 หลังค้ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญ แต่เมื่อระฆังกำรแก้รัฐธรรมนูญยกที่ 2 ดังขึ้น พรรคพลังประชำรัฐ โดย“ไพบูลย์ นิติตะวัน” รองหัวหน้ำ
พรรค ซำมูไรกฎหมำยประจ้ำกำยบิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ชงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 5 ประเด็น 13 มำตรำแบบ
ฉำยเดี่ยว ไม่แคร์สำยตำพรรคร่วมรัฐบำลอย่ำงประชำธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชำติไทยพัฒนำ โฟกัสหลักใหญ่ ๆ ของ “ไพบูลย์” 
ที่แก้ปัญหำทำงกำรเมือง แก้ปัญหำกระบวนกำรไพรมำรี่โหวตของพรรคกำรเมือง แก้ไขมำตรำ 45 โดยได้น้ำรัฐธรรมนูญ 
2550 มำตรำ 47 มำใช้แทน 
 “หำกบังคับใช้เป็นกฎหมำย พรรคไหนจะท้ำไพรมำรี่โหวต หรือไม่ท้ำไพรมำรี่โหวตก็ได้” ไพบูลย์กล่ำว 
แก้ไขระบบกำรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 100 คน ตำมรัฐธรรมนูญ 2540 และรัฐธรรมนูญ 
50 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมยุคอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ โละทิ้ง ส.ส.ปัดเศษ ที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของจ้ำนวน
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คะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ให้ถือว่ำไม่มี ส.ส.บัญชีรำยชื่อของพรรคนั้น  แก้ไขมำตรำ 144 กำรพิจำรณำ พ.ร.บ.
งบประมำณ กำรจัดท้ำงบประมำณ ทั้งที่ “มีชัยและเพ่ือน” ชูเป็นไฮไลต์ของรัฐธรรมนูญ 2560 อันเป็นมำตรำ “ห้ำม 
ส.ส.” ซื้อขำยงบประมำณ โทษถึงยุบพรรค 
 ขณะที่ 3 พรรคประชำธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชำติไทยพัฒนำ แยกตัวจำกพลังประชำรัฐ เตรียมชงร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ กำรขยำยเรื่องสิทธิเสรีภำพ, กำรกระจำยอ้ำนำจ, กำรตรวจสอบกำรทุจริต, วิธีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตำมมำตรำ 256 และกำรให้อ้ำนำจ ส.ส.เลือกนำยกรัฐมนตรี และแก้ไขระบบเลือกตั้งจำกเลือกตั้งใบเดียวเป็นบัตร 2 ใบ 
 ส่ ว นฝ่ ำ ยค้ ำ น  “เ พ่ื อ ไทย ”  จั บมื อ พั น ธมิ ต ร อี ก  5 พร รค  ชู ธ ง แก้ หน้ ำ ที่ แ ล ะ อ้ ำน ำจขอ ง  ส . ว .  
กำรปรับเปลี่ยนระบบเลือกตั้ง บทบำทหน้ำที่ขององค์กรอิสระ และเรื่องยุทธศำสตร์ชำติ  
 แต่ อีกด้ ำน  “ก้ำวไกล”  จับมือกลไกแนวนอกสภำ ทั้ ง  “คณะก้ำวหน้ำ - ไอลอว์ -Conlab” ในนำม   
“กลุ่ม Re-Solution ถึงเวลำรัฐธรรมนูญใหม่” ประกำศ “ถอดรื้อ” ระบอบประยุทธ์ออกจำกระบบกำรเมืองไทย ปิด
ส วิ ต ช์  ส . ว .  ย ก เ ลิ ก รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ม ำ ต ร ำ  269-272 เ พ่ื อ ย ก เ ลิ ก  ส . ว .  จ ำ ก ก ำ ร แ ต่ ง ตั้ ง ข อ ง  ค ส ช .  
ยุติอ้ำนำจพิเศษของ ส.ว. ในกำรเลือกนำยกรัฐมนตรี และยุติระบบนิติบัญญัติแบบสืบทอดอ้ำนำจที่ให้ ส.ว.มำร่วม
พิ จ ำ รณำกฎหมำยกั บ  ส . ส .  ใ นก รณี ที่ เ ป็ น กฎหมำยปฏิ รู ปป ร ะ เทศ  ยก เ ลิ ก ยุ ท ธ ศ ำสตร์ ช ำ ติ  20 ปี   
มีข้อเสนอที่ extra ขึ้นมำคือ “สภำเดี่ยว” โละศำลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ-ปฏิรูปที่มำ อ้ำนำจ กำรตรวจสอบ 
ทุกกลุ่มผลประโยชน์กำรเมืองรุมแก้รัฐธรรมนูญ 2560 ในวันที่รัฐธรรมนูญครบ 4 ขวบ 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-643754  
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8 เมษำยน 2564 
แก้ รธน. 'รื้อระบอบประยุทธ์' ดันประชาชนโค่นอ านาจทหาร 
 

 
  
กลุ่มรีโซลูช่ัน ที่ริเริ่มการ เข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 1 ล้านรายช่ือ แน่นอนว่าเป้าหมายของ
พวกเขาคือ การรื้อระบบสืบทอดอ านาจ "เผด็จการทหาร" แต่ไส้ในของ "ร่างแก้รัฐธรรมนูญ" ยังซ่อนสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ให้กลุม่การเมืองของตัวเองด้วย 
       แคมเปญ “ขอคนละชื่อ รื้อระบอบประยุทธ์” ที่ "กลุ่มรีโซลูชั่น" ร่วมกับ “คณะก้ำวหน้ำ” และ “ไอลอว์” ตั้งโต๊ะ
ให้ “ประชำชน” เข้ำชื่อสนับสนุน “ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560” เริ่มวันแรกไปแล้ว เมื่อ 6 เมษำยน และจะท้ำ
ต่อเนื่อง 6 เดือน 
       เป้ำหมำยของกิจกรรมนี้ “ปิยบุตร แสงกนกกุล" เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ บอกว่ำ ต้องกำรรำยชื่อผู้สนับสนุน“หลัก
ล้ำนคน” เพ่ือผันเป็นแรงกดดันให้ “สมำชิกวุฒิสภำ” สนับสนุนร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ และสื่อนัยทำงกำรเมืองต่อกำร
สะท้อนควำมต้องกำรของประชำชน ที่อยำกให้แก้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
    จ้ำนวนหลักล้ำนที่ตั้งเป้ำ เปรียบได้เป็น “มินิ” ประชำมติ อย่ำงไม่เป็นทำงกำร ที่หวังผลให้ "ผู้มีอ้ำนำจ” ต้อง
ตอบสนอง 
       ในวันคิกออฟกิจกรรม “ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ฉบับที่แกนน้ำแคมเปญยกให้เป็นฉบับ "รื้อระบอบประยุทธ์ หยุด
ยื้อเวลำเผด็จกำร” ถูกเปิดเผย และประกำศไว้บนเว็ปไซต์ของ “คณะก้ำวหน้ำ” 
       สำระโดยสรุป เสนอแก้ไข 4 หมวด คือ หมวด 7 สภำผู้แทนรำษฎร โดยยกเลิกบทว่ำด้วย “วุฒิสภำ” ทั้งหมด 
หมวด 11 ศำลรัฐธรรมนูญ หมวด 12 องค์กรอิสระโดยแก้ไขที่มำและอ้ำนำจบำงอย่ำงของ 5 องค์กรอิสระ และหมวด 
16 เพ่ือยกเลิกกำรนิรโทษกรรมคณะรัฐประหำร และเปิดช่องให้ ค้ำสั่ง-ประกำศของคณะรัฐประหำรถูกตรวจสอบโดย
ศำล 
 อย่ำงไรก็ดี ในสำระแก้ไขในหมวด 7 ที่ไม่ถูกพูดถึงบนเวที “รีโซลูชั่น” คือ กำรคงไว้ซึ่ง “ระบบเลือกตั้งแบบ
จัดสรรปันส่วนผสม” ตำมท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 
       เหตุผลหนึ่งที่ “ปิยบุตร” ไม่พูดถึงอำจเป็นเพรำะระบบเลือกตั้งนี้ “อดีตพรรคอนำคตใหม”่ ได้ประโยชน์มำกที่สุด 
       เพรำะหลังจำกกำรเลือกตั้ง ปี 2562 “พรรคอนำคตใหม่” ที่น้ำโดย “ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ” กวำด ส.ส.เข้ำสภำฯ 
มำกถึง 81 ที่นั่ง รั้งอันดับ 3 ของพรรคที่ได้คะแนนนิยมสูงสุด รองจำกพรรคพลังประชำรัฐ และพรรคเพื่อไทย 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

47 

 

 เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดของเนื้อหำที่เสนอแก้ไขหมวด 7 สิ่งที่แจ่มชัดที่สุด คือกำรยกเลิก “วุฒิสภำ” ออกจำก
รัฐธรรมนูญ เพ่ือไม่ให้มี “สภำสูง” อยู่ต่อไปในสำรบบกำรเมืองไทย หลังจำกรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขบังคับใช้ เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นระบบ “สภำเดี่ยว” 
 ขณะที่บทบำทและหน้ำที่ของ “สภำล่ำง” ร่ำงแก้ไขได้เพ่ิมอ้ำนำจให้ “ส.ส.” มีสิทธิตรวจสอบ ศำลรัฐธรรมนูญ 
ศำล องค์กรอิสระ กองทัพ ผ่ำนกลไกของ “คณะผู้ตรวจกำร” วำงหน้ำที่ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณ โครงกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง และกำรท้ำหน้ำที่ 
       รวมถึงเพ่ิมอ้ำนำจ “ส.ส.” จ้ำนวน 1 ใน 4 เข้ำชื่อเพ่ือถอดถอด “ประมุขฝ่ำยตุลำกำร รวมถึงผู้พิพำกษำ” ได้ กรณี
ที่พบพฤติกรรมร่้ำรวยผิดปกติ "ส่อ”ทุจริตต่อหน้ำที ่ “ส่อ”กระท้ำผิดต่อต้ำแหน่งรำชกำร หน้ำที่ยุติธรรม หรือ “ส่อ” ใช้
อ้ำนำจขัดรัฐธรรมนูญ 
       เหตุต่อเรื่องนี้ แม้ “คณะรีโซลูชั่น” จะอธิบำยว่ำเพ่ือให้เกิดกำรตรวจสอบ แต่ทำงกำรเมืองมองเป็นอ่ืนไม่ได้ว่ำ 
ต้องกำรสร้ำงช่องทำง “เอำคืน” บรรดำฝ่ำยตุลำกำร ที่ก่อนหน้ำนี้ได้ท้ำนิติสงครำม ท้ำลำยพรรคอนำคตใหม่ และแนว
ร่วม รวมถึงชุมนุมต้ำนรัฐประหำร 
 ในกำรเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หมวดศำลรัฐธรรมนูญปรับให้ “ส.ส.” ประกอบเป็นกรรมกำรผู้คัดเลือก 
พร้อมก้ำหนดบทบัญญัติ “ห้ำมศำลรัฐธรรมนูญ ขัดขวำงกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ” 
       ยิ่งตอกย้้ำให้เห็นว่ำกำรเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ แม้จะฉำยภำพของกำรรื้อระบอบ และกลไกที่ตอบสนองกับ
ควำมต้องกำรกลุ่มเผด็จกำรทหำรที่ครอบง้ำกำรเมืองตั้งแต่ปี 2557 
       ทว่ำ สิ่งที่เห็นเป็นเงำซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลัง คือกำรคงประโยชน์ทำงกำรเมืองของพรรคพวกตนเองไว้  โดยใช้เกมดัน
หลัง "ประชำชน”ให้เป็นก้ำแพงแถวหน้ำ เพ่ือชนกับ “อ้ำนำจ” ที่พวกเขำต้องกำรโค่นล้ม. 
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