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 ข่าวประจ าวันที่ 9 เมษายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 38/2564 กกต. เผย 10 อันดับจังหวัดที่มีจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี มำกท่ีสุด              

(อย่ำงไม่เป็นทำงกำร)  

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการแผยแพร่  
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 38/2564 กกต. เผย 10 อันดับจังหวัด 
ที่มีจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ
เลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 
มำกที่สุด (อย่ำงไม่เป็นทำงกำร) 

ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ 
 
มติชนออนไลน์ 
 
 
MGR ออนไลน์ 
 
 
ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 
 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

กกต. เผย “พัทลุง” แชมป์ใช้สิทธิ
เลือกตั้งนำยกเทศมนตรีมำกสุด 
กกต. สรุปยอดคนใช้สิทธิ เลือกตั้ง
เทศบำล - นำยกเทศมนตรีทัว่
ประเทศ 66.95 เปอร์เซ็นต์ 
พัทลุงใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบำลมำกที่สุด
ร้อยละ 83.43 ยอดรวมทั่วประเทศ
ร้อยละ 66.95 
เปิดรำยชื่อ 10 จังหวัด มีคนไปเลือกตั้ง
เทศบำล 28 มี.ค. มำกท่ีสุด 
เปิดชื่อ 10 จังหวัด ปชช. เลือกตั้ง
เทศบำล 28 มี.ค. มำกท่ีสุด 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ “กมธ. ปปช.” สรุปรำยงำนสอบ “ธรรมนัส” ปมยำเสพติดแล้ว จ่อชงศำล รธน. - กกต. 13 

2 สยำมรัฐออนไลน์ กมธ. ปชป. สรุปผลสอบ “ธรรมนัส” ปมยำเสพติด ชงศำล รธน. - กกต. วินิจฉัย 5 พ.ค. นี้ 14 

3 บ้ำนเมืองออนไลน์ "ลูกบิ๊กแจ๊ส" ยื่นหลักฐำนเพ่ิม กกต. - ศำลปกครอง ค้ำนนับคะแนนใหม ่ 15 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ มติ "ฝ่ำยค้ำน" เดินหน้ำลุยแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 16 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฝ่ำยค้ำน แถลงดันแก้ รธน. 'ทั้งฉบับ - รำยมำตรำ' 18 

6 แนวหน้ำออนไลน์ ‘ก้ำวไกล’ ยันประชำมติถำม ปชช. ยกเลิก รธน. 60 แขวะรัฐบำลแก้รำยมำตรตรำ
เอ้ือพวกพ้อง 

19 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ก้ำวไกล ย้ ำจุดยืนตั้ง ส.ส.ร. รื้อ รธน. – เดินหน้ำปิดสวิตซ์ ส.ว.  20 

8 สยำมรัฐออนไลน์ "ทวี สอดส่อง" เชื่อ รบ. พยำยำมดันร่ำง พ.ร.บ. ประชำมติผ่ำนสภำฯ เหตุกลัวต้อง
ยุบสภำ - ลำออก 

21 

9 มติชนสุดสปัดำห์ออนไลน ์ “ทวี” เชื่อรัฐบำลพยำยำมให้ร่ำง พ.ร.บ. ประชำมติผ่ำนสภำฯ หำกไม่อำจต้อง 
“ลำออก” หรือ “ยุบสภำ” 

23 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'วันชัย' เชื่อมี 'ส.ส.' เสียบบัตรแทน โหวตร่ำง พ.ร.บ. ประชำมติ ปัดตอบ 
ท ำกฎหมำยโมฆะหรือไม ่ 

25 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ เลือกตั้งบัตร 2 ใบ พรรคใหญ่ตีปีก ‘พรรคเล็ก’ สูญพันธุ์ 26 

2 คมชัดลึกออนไลน์ วัดไข้ "โอ๋" บ้ำนใหญ่ศึกนี้ "เนวิน" เหนื่อย 28 

3 สยำมรัฐออนไลน์ "กัปตันประยุทธ์" เครียดเรือเหล็กเกยตื้น ! 30 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ปำหี่แก้ รธน. สืบทอดอ ำนำจ "3 ป." 32 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ คลัสเตอร์ 'คลับ - เลำนจ์' เขย่ำรัฐบำล 34 
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วันที่ 9 เมษำยน 2564 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินงำนของศูนย์ปฏิบัติกำร 
สำยด่วน 1444 ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนที่ติดต่อสอบถำมข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมสอบถำมถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำร
สำยด่วน 1444 โดยมี นำงสำวอำภรณ์ ศุภเดโชชัย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง 
ของส ำนักประชำสัมพันธ์ ให้กำรต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรสำยด่วน 1444 ชั้น 2 ส ำนักประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบตัิการสายด่วน 1444 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วันที่ 9 เมษำยน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกฤช เอ้ือวงศ์ 
นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมกำรสอบคัดเลือกพนักงำนเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  
ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ (หัวหน้ำกลุ่มงำน) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นวันที่ 2 ณ อำคำร 32 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหำนคร 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกพนกังานเพือ่เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
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08/04/2564 17:13 
กกต. เผย “พัทลุง” แชมป์ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมากสุด 
 

 
 

กรุงเทพฯ 8 เม.ย.-กกต. เผย 5 อันดับจังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมากที่สุด “พัทลุง” ชนะเลิศมาก
สุดร้อยละ 83.43 ยอดใช้สิทธิเลือกนายกเทศมนตรี ร้อยละ 66.95     
 กกต. วันนี้ ( 8 เม.ย.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เผยผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและ
นำยกเทศมนตรี เมื่อวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคมที่ผ่ำนมำ ในกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 
19,196,850 คน มีผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 12,851,612 คน คิดเป็นร้อยละ 66.95 
จังหวัดที่มีผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี มำกที่สุด 10 อันดับแรก อันดับ 1. จังหวัดพัทลุง ร้อยละ  83.43 2. 
จังหวัดล ำพูน ร้อยละ 78.75 3.จังหวัดรำชบุรี ร้อยละ 78.18 4. จังหวัดฉะเชิงเทรำ ร้อยละ 77.52 5. จังหวัด
ปรำจีนบุรี ร้อยละ 77.00 5.จังหวัดกระบี่ ร้อยละ 75.62 7. จังหวัดกำญจนบุรี ร้อยละ 74.98 8. จังหวัดพังงำ ร้อย
ละ 74.92 9. จังหวัดนครนำยก ร้อยละ 74.58 และ 10. จังหวัดมุกดำหำร  ร้อยละ 74.31 
ส ำหรับผลคะแนนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ผู้สนใจสำมำรถดู
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด และติดตำมกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งทำง
เว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง www.ect.go.th และส ำนักงำนเทศบำลนั้น ๆ 
 ทั้งนี้เมื่อ กกต.ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำผลกำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะประกำศผลกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี ภำยใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้งไม่ได้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกำศ
ผลกำรเลือกตั้ง หรือจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ หรือด ำเนินกำรอ่ืนที่จ ำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ำกว่ำ 60 วัน
นับแต่วันเลือกตั้ง .-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-671455  
  

https://tna.mcot.net/politics-671455
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วันที่ 8 เมษำยน 2564 - 17:46 น. 
กกต. สรุปยอดคนใช้สิทธิ เลือกตั้งเทศบาล - นายกเทศมนตรีทั่วประเทศ 66.95 เปอร์เซ็นต์ 
 

 
 
กกต.สรุปยอดคนใช้สิทธิเทศบาล-นายกเทศมนตรี ทั่วประเทศ 66.95 % ‘พัทลุง’ ครองแชมป์ยอดใช้สิทธิเลือก
นายกเทศมนตรี 83.43% 
 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล
และนำยกเทศมนตรี เมื่อวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคมที่ผ่ำนมำ ในกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 
19,196,850 คน มีผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 12,851,612 คน คิดเป็นร้อยละ 66.95 
 โดยจังหวัดที่มีผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีมำกที่สุด 10 อันดับแรก อันดับ 1.จังหวัดพัทลุง  
ร้อยละ  83.43 2.จังหวัดล ำพูน ร้อยละ 78.75 3.จังหวัดรำชบุรี ร้อยละ 78.18 4.จังหวัดฉะเชิงเทรำ ร้อยละ 77.52 5.
จังหวัดปรำจีนบุรี ร้อยละ 77.00 
 6.จังหวัดกระบี่ ร้อยละ 75.62 7.จังหวัดกำญจนบุรี ร้อยละ 74.98 8.จังหวัดพังงำ ร้อยละ 74.92 9.จังหวัด
นครนำยก ร้อยละ 74.58 และ 10.จังหวัดมุกดำหำร ร้อยละ  74.31 
 ส ำหรับผลคะแนนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ผู้สนใจสำมำรถดู
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด และติดตำมกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งทำง
เว็บไซตส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง www.ect.go.th และส ำนักงำนเทศบำลนั้นๆ 
ทั้งนี้ เมื่อ กกต.ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำผลกำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะประกำศผลกำรเลื อกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี ภำยใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้งไม่ได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกำศผลกำร
เลือกตั้ง หรือจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ หรือด ำเนินกำรอ่ืนที่จ ำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ำกว่ำ 60 วันนับแต่วัน
เลือกตั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2664774  
 

  

http://www.ect.go.th/
https://www.matichon.co.th/politics/news_2664774
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4.jpg
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 8 เม.ย. 2564 17:50    
พัทลุงใช้สทิธิเลือกตั้งเทศบาลมากที่สุดร้อยละ 83.43 ยอดรวมทั่วประเทศร้อยละ 66.95 
 

 
 
กกต. เผย 5 อันดับจังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมากที่สุด “พัทลุง” ชนะเลิศมากสุดร้อยละ 83.43 
ล าพูน ราชบุรี ตามมา ยอดใช้สิทธิเลือกนายกเทศมนตรี ร้อยละ 66.95 
 วั น นี้  ( 8 เ ม . ย . )  ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  เ ผ ย ผ ล ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม ำ ชิ ก 
สภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี เมื่อวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม ที่ผ่ำนมำ ในกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี มีผู้มีสิทธิ
เลื อกตั้ ง  จ ำนวน 19,196,850 คน มีผู้ มำ ใช้ สิทธิ เลื อกตั้ ง  จ ำนวน 12,851,612 คน คิด เป็นร้ อยละ 66.95 
 จังหวัดที่มีผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี มำกที่สุด 10 อันดับแรก อันดับ 1. จังหวัดพัทลุง ร้อยละ 
83.43  2. จังหวัดล ำพูน ร้อยละ 78.75 3.จังหวัดรำชบุรี ร้อยละ 78.18 4. จังหวัดฉะเชิงเทรำ ร้อยละ 77.52 5. จังหวัด
ปรำจีนบุรี ร้อยละ 77.00 5.จังหวัดกระบี่ ร้อยละ 75.62 7. จังหวัดกำญจนบุรี ร้อยละ 74.98 8. จังหวัดพังงำ ร้อยละ 
74.92 9. จังหวัดนครนำยก ร้อยละ 74.58 และ 10. จังหวัดมุกดำหำร ร้อยละ 74.31 ส ำหรับผลคะแนนกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด และติดตำมกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งทำงเว็บไซตส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง www.ect.go.th และส ำนักงำนเทศบำลนั้นๆ 
 ทั้งนี้ เมื่อ กกต.ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำผลกำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะประกำศผลกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี ภำยใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้งไม่ได้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกำศ
ผลกำรเลือกตั้ง หรือจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ หรือด ำเนินกำรอ่ืนที่จ ำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ำกว่ำ 60 วัน
นับแต่วันเลือกตั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000033757  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000033757
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วันที่ 8 เมษำยน 2564 - 17:55 น. 
เปิดรายชื่อ 10 จังหวัด มีคนไปเลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. มากที่สุด 
 

 
 

กกต. เปิด 10 รายชื่อ จังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น 28 มี.ค. มากที่สุด “พัทลุง” สูงสุดร้อยละ 83.46  
 วันที่ 8 เมษำยน 2564 จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล ของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ ล่ำสุด กกต. เผยรำยชื่อ 10 จังหวัด ที่มี
ประชำชนมำร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งมำกที่สุด ดังนี้ 
จังหวัดพัทลุง : ร้อยละ 83.46 
จังหวัดล ำพูน : ร้อยละ 78.75 
จังหวัดรำชบุรี : 78.18 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ : 77.52 
จังหวัดปรำจีนบุรี : 77.00 
จังหวัดกระบี่ : 75.62 
จังหวัดกำญจนบุรี : 74.98 
จังหวัดพังงำ : 74.92 
จังหวัดนครนำยก : 74.58 
จังหวัดมุกดำหำร : 74.31 
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 ทั้งนี้ กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี ที่ผ่ำนมำ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จ ำนวน 19,196,850 คน โดยมีผู้มำใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง จ ำนวน 12,851,612 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.95 
 ส ำหรับผลกำรเลือกตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร กกต.จะประกำศหลังตรวจสอบแล้ว เห็นว่ำผลกำรเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม โดยจะประกำศภำยใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 
 กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะ
ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกำศผลกำรเลือกตั้ง หรือจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ หรือด ำเนินกำรอ่ืน
ที่จ ำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ำกว่ำ 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-645524  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-645524
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9 เมษำยน 2564 
เปิดชื่อ 10 จังหวัด ปชช. เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. มากที่สุด 
 

 
  
กกต. เปิดรายชื่อ 10 จังหวัด ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค.มากที่สุด 
 วันที่ 9 เม.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ภำยหลังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) จัดกำรเลือกตั้ง
นำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล เมื่อวันอำทิตย์ที่ 28 มี.ค.ที่ผ่ำนมำ ล่ำสุด กกต. ได้เปิดเผยรำยชื่อ 10 จังหวัด ที่
มีประชำชนมำร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งมำกที่สุด ประกอบด้วย 
จังหวัดพัทลุง : ร้อยละ 83.46 
จังหวัดล ำพูน : ร้อยละ 78.75 
จังหวัดรำชบุรี : 78.18 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ : 77.52 
จังหวัดปรำจีนบุรี : 77.00 
จังหวัดกระบี่ : 75.62 
จังหวัดกำญจนบุรี : 74.98 
จังหวัดพังงำ : 74.92 
จังหวัดนครนำยก : 74.58 
จังหวัดมุกดำหำร : 74.31 
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 ส ำหรับกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีเมื่อวันที่ 28 มี.ค. มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ 19,196,850 คน โดยมีผู้มำใช้สิทธิ์
เลือกตั้งอยู่ที่ 12,851,612 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.95 ส่วนผลกำรเลือกตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร กกต.จะประกำศหลัง
ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ำผลกำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะประกำศภำยใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 
 แต่กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะ
ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกำศผลกำรเลือกตั้ง หรือจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ หรือด ำเนินกำรอ่ืน
ที่จ ำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ำกว่ำ 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง. 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931592  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931592
https://asn.today/click.php?key=g2yuososjnm196m7ak2w&b=0.055&id=261665&teaser=1838937
https://asn.today/click.php?key=g2yuososjnm196m7ak2w&b=0.055&id=261665&teaser=1838937
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วันที่ 8 เมษำยน 2564 - 14:59 น. 
 “กมธ. ปปช.” สรุปรายงานสอบ “ธรรมนัส” ปมยาเสพติดแล้ว จ่อชงศาล รธน. - กกต. 
 

 
 

 
 
 
“กมธ.ปปช.” สรุปรายงานสอบ “ธรรมนัส” ปมยาเสพติดแล้ว จ่อชงศาลรธน.-กกต. ประกอบการวินิจฉัยสถานะ 
เหน็บแรง “บิ๊กตู”่ ตั้งเป็นรัฐมนตรี มีศีลเสมอกัน 
 เมื่อเวลำ 13.40 น. วันที่ 8 เมษำยน ที่รัฐสภำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคเสรี
ร วมไทย  ในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิ ก ำรกำรป้ อ ง กั นและปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบ 
(กมธ.ป.ป.ช.) พร้อมด้วย นำยธีรัจชัย พันธุมำศ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล โฆษก กมธ.ป.ป.ช. แถลงว่ำ เมื่อสัปดำห์
ที่ผ่ำนมำที่ประชุมกมธ.ได้มีมติเห็นชอบรำยงำนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของ รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีเคยถูกศำลออสเตรเลียพิพำกษำจ ำคุกจำกคดียำเสพติดเมื่อปี 2536-40 โดยใน
รำยงำนได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนต่ำงๆ อำทิ ป.ป.ส. กกต. รวมทั้งควำมเห็นของ รอ.ธรรมนัส ที่เห็นแย้ง
ว่ำ รัฐธรรมนูญปี 60 มำตรำ 98 (10) ระบุว่ำจะขำดคุณสมบัติก็ต่อเมื่อค ำพิพำกษำศำลถึงที่สุด และต้องเป็นค ำพิพำกษำ
ของศำลไทย ไม่ใช่ศำลต่ำงประเทศ อีกท้ังค ำพิพำกษำศำลรัฐนิวเซำท์เวลส์ ออสเตรเลีย ได้รับกำรล้ำงมลทินจำก พ.ร.บ.
ล้ำงมลทินฯ ไปแล้ว ทั้งนี้ ทำงกมธ.ได้พิจำรณำข้อกฎหมำยและข้อเท็จจริง เห็นว่ำเรื่องยำเสพติดเป็นเรื่องร้ำยแรง ซึ่งทุก
ประเทศให้ควำมร่วมมือกันปรำบปรำม และเจตนำของรัฐธรรมนูญมำตรำ 98(10) ต้องกำรตัดสิทธิบุคคลที่มีควำม
ประพฤติไม่เหมำะสม ผู้มีลักษณะต้องห้ำม อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกนี้ ทำงกมธ.จะส่งเรื่องให้ทำงประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร กกต. และศำลรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติของ รอ.ธรรมนัสต่อไป 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวว่ำ จำกรำยงำนดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำ รอ.ธรรมนัสไม่ได้ปฏิเสธข้อหำกำรถูกจับกุมจำก
กรณียำเสพติด แต่ต่อสู้ว่ำเป็นค ำพิพำกษำของศำลต่ำงประเทศไม่ใช่ศำลไทย และยังมีผลล้ำงมลทินจำก พ.ร.บ.ล้ำง
มลทินแล้ว ซึ่งในวันที่ 5 พฤษภำคม ศำลรัฐธรรมนูญได้นัดวินิจฉัยกรณีคุณสมบัติควำมเป็น ส.ส. และรัฐมนตรีของ รอ.
ธรรมนัส ซึ่งต้องรอดูว่ำผลกำรตัดสินจะเป็นอย่ำงไร 
 “ส่วนตัวมีควำมสงสัยว่ำเหตุใด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม 
จึงแต่งตั้ง รอ.ธรรมนัส ให้ด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรี และมีบทบำทในพรรคกำรเมือง ผมไม่เข้ำใจจริงๆ คนเรำศีลเสมอกัน
คุยกันรู้เรื่อง ถ้ำศีลต่ำงกันก็คงคุยไม่รู้เรื่อง กรณีคุณธรรมนัสมีประวัติเช่นนี้ คุณประยุทธ์คุยกับคุณธรรมนัสรู้เรื่อง คุณ
ประยุทธ์เป็นคนเช่นไร ก็ฝำกประชำชนไปคิดกันเอำเอง” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2664235  

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2664235
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8 เมษำยน 2564 15:43 น.   
กมธ. ปชป. สรุปผลสอบ “ธรรมนัส”  
ปมยาเสพติด ชงศาล รธน. - กกต. วินิจฉัย 5 พ.ค.นี้ 
 

 
 
กมธ.ปปช. สรุปรายงานสอบคุณสมบัติ “ธรรมนัส” แล้ว จ่อชงศาลรธน.-กกต. ประกอบการวินิจฉัยสถานะ 5 พ.ค.
นี้ แขวะ “บิ๊กตู”่ ตั้ง “ธรรมนัส” เพราะศีลเสมอกัน 
 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. เวลำ 13.40 น. ที่รัฐสภำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคเสรี
รวมไทย ในฐำนะคณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) พร้อมด้วย  
นำยธีรัจชัย พันธุมำศ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล โฆษก กมธ.ป.ป.ช. แถลงว่ำเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำที่ประชุมกมธ.ได้
มีมติรับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กรณีเคยถูกศำล
ออสเตรเลียพิพำกษำจ ำคุกจำกคดียำเสพติดเมื่อปี 2536-2540 โดยในรำยงำนได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ อำทิ ป.ป.ส. กกต. รวมทั้งควำมเห็นแย้งของ ร.อ.ธรรมนัส ที่เห็นแย้งว่ำ รัฐธรรมนูญปี 60 มำตรำ 98 (10) ระบุว่ำ
จะขำดคุณสมบัติก็ต่อเมื่อค ำพิพำกษำศำลถึงที่สุด และต้องเป็นค ำพิพำกษำของศำลไทย ไม่ใช่ศำลต่ำงประเทศ อีกท้ังค ำ
พิพำกษำศำลรัฐนิวเซำท์เวลส์ ออสเตรเลีย ได้รับกำรล้ำงมลทินจำก พ.ร.บ.ล้ำงมลทินไปแล้ว ทั้งนี้ทำงกมธ.ได้พิจำรณำ
ข้อกฎหมำยและข้อเท็จจริง เห็นว่ำเรื่องยำเสพติดเป็นเรื่องร้ำยแรง ซึ่งทุกประเทศให้ควำมร่วมมือกันปรำบปรำม และ
เจตนำของรัฐธรรมนูญมำตรำ 98(10) ต้องกำรตัดสิทธิบุคคลที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม ผู้มีลักษณะต้องห้ำม อย่ำงไร
ก็ตำมหลังจำกนี้ ทำงกมธ.จะส่งเรื่องให้ทำงประธำนสภำผู้แทนรำษฎร กกต. ศำลรัฐธรรมนูญ และส ำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัสต่อไป 
 ทั้งนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวว่ำ จำกรำยงำนดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำ ร.อ.ธรรมนัสไม่ได้ปฏิเสธข้อหำกำรถูกจับกุม
จำกกรณียำเสพติด แต่ต่อสู้ว่ำเป็นค ำพิพำกษำของศำลต่ำงประเทศไม่ใช่ศำลไทย และยังมีผลล้ำงมลทินจำก พ.ร.บ.ล้ำง
มลทินแล้ว ซึ่งในวันที่ 5 พ.ค.ศำลรัฐธรรมนูญได้นัดวินิจฉัยกรณีคุณสมบัติควำมเป็น ส.ส. และรัฐมนตรีของ รอ.ธรรมนัส 
ซึ่งต้องรอดูว่ำผลกำรตัดสินจะเป็นอย่ำงไร 
 “ส่วนตัวมีควำมสงสัยว่ำเหตุใด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม จึงแต่ตั้ง รอ.
ธรรมนัส ให้ด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรี และมีบทบำทในพรรคกำรเมือง ผมไม่เข้ำใจจริงๆ คนเรำศีลเสมอกันคุยกันรู้เรื่อง ถ้ำ
ศีลต่ำงกันก็คงคุยไม่รู้เรื่อง กรณีคุณธรรมนัสมีประวัติเช่นนี้ คุณประยุทธ์คุยกับคุณธรรมนัสรู้เรื่อง คุณประยุทธ์เป็นคน
เช่นไรก็ฝำกประชำชนไปคิดกันเอำเอง”พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง   : https://siamrath.co.th/n/234025  
 

https://siamrath.co.th/n/234025
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210408/617b5d66a4ef567487f6641a104de8357c6d46b151bf903f8a0bf765d0183e94.jpg?itok=87L_73qe
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วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษำยน พ.ศ. 2564, 16.23 น. 
"ลูกบิ๊กแจ๊ส" ยื่นหลักฐานเพิ่ม กกต. - ศาลปกครอง ค้านนับคะแนนใหม่ 
 

 
 
 เมื่อเวลำ 15.00 น. วันที่ 8 เมษำยน 2564 ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่ำง (โบว์ลิ่ง) ว่ำที่ นำยกเทศมนตรีนครรังสิต 
ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี ได้เปิดเผยว่ำวันนี้ได้น ำหลักฐำนและเอกสำรกำรนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 
28 มีนำคม 2564 ทั้ง 92 หน่วยเลือกตั้งเทศบำลนครรังสิตยื่นเป็นหลักฐำนเพ่ิมเติม ประกอบค ำร้องกรณีที่มีบุคคลเข้ำไป
ในห้องเก็บกล่องบัตรเลือกตั้งและคัดค้ำนกำรนับคะแนนใหม่ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ศูนย์รำชกำรเฉลิม
พระเกียรติฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 
 สืบเนื่องจำกปลัดเทศบำลนครรังสิตพร้อมพวกรวม 5 คนได้เข้ำไปในห้องเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง นำยกเทศบำล
นครรังสิต และสมำชิกเทศบำลนครรังสิต ที่ใช้แล้ว เกรงว่ำจะไม่ได้รับควำมยุติธรรม ประกอบกับมีกำรขอให้มีกำรนับ
คะแนนบัตรเลือกตั้งใหม่หลำยหน่วยเลือกตั้งในภำยหลัง จึงคำดว่ำจะไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 
 ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่ำง (โบว์ลิ่ง) กล่ำวว่ำ วันนี้ได้น ำหลักฐำนและเอกสำรกำรนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง เมื่อ
วันที่ 28 มีนำคม 2564 ทั้ง 92 หน่วยเลือกตั้งเทศบำลนครรังสิต ยื่นเป็นหลักฐำนเพ่ิมเติมและเพ่ือให้กำรพิจำรณำได้เร็ว
ขึ้น เชื่อว่ำหลักฐำนที่น ำมำนี้จะช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ได้พิจำรณำตำมข้อเท็จจริง และพิสูจน์สิ่งต่ำง ๆ ออกมำให้เร็วขึ้น 
นอกจำกนี้ยังได้น ำหลักฐำนส ำคัญจำกหน่วยเลือกตั้งนี้น ำไปมอบให้ศำลปกครองกลำง ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร อีกด้วย. 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/229619  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/229619
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พฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564 เวลำ 16.35 น. 
มติ "ฝ่ายค้าน" เดินหน้าลุยแก้รัฐธรรมนูญท้ังฉบับ 
 

 
 
 มติ“พรรคฝ่ายค้าน”ย้ าลุยแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ส่วนรายมาตราท าคู่ขนานกันไปได้ เดินสาย 4 ภาคดูความ
เดือดร้อนปชช.-ฟังความแก้รธน. สับรบ.-ส.ว.ถ่วงกฎหมายประชามติหลังสภาล่ม “สุทิน”ชี้กลัวการถามประชาชน
เรื่องแก้ รธน.  หาก พ.ร.บ.ประชามติไม่ผ่านวาระ 3 รัฐบาลต้องรับผิดชอบ    

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่รัฐสภำ แกนน ำ 6 พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนแถลงภำยหลังกำรประชุมพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนประเด็น
เกี่ยวกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยนำยวันมูหะมัดนอร์ มะทำ หัวหน้ำพรรคประชำชำติ กล่ำวว่ำ ประเด็นแรก พรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำนเห็นว่ำในช่วงปิดสมัยประชุมนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 พ.ค. ยังมีเรื่องควำมเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชำชนอีกหลำยเรื่องที่พรรคฝ่ำยค้ำนต้องร่วมกันคิดแก้ปัญหำเหล่ำนี้ เรำจึงคิดว่ำจะประชุมกันอย่ำงน้อย 2 
สัปดำห์ต่อครั้ง และจะเดินสำยพบพ่ีน้องประชำชน 4 ภำค ในช่วงปิดสมัยประชุมเพ่ือลงไปดูควำมเดือดร้อน และฟัง
เสียงประชำชนเกี่ยวกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 ด้ำนนำยภูมิธรรม เวชยชัย เลขำนุกำรผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวว่ำ ประเด็นต่อมำคือ ท่ำทีของ
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนต่อกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนหำรือกันแล้วเห็นว่ำ 1.เรำยังยืนยันจุดยืนเดิมของพรรค
ร่วมฝ่ำยค้ำนว่ำรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหำในกำรแก้ไขปัญหำให้กับพ่ีน้องประชำชน เรำจึงยืนยัน
ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยให้พ่ีน้องประชำชนมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วม 2.ระหว่ำงนี้มีกำรเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เป็นรำยมำตรำ ซึ่งเรำเห็นว่ำสำมำรถท ำคู่ขนำนกันไปได้ แต่กำรแก้ไขรำยมำตรำต้องค ำนึงถึงประโยชน์ที่ประชำชนจะได้
เป็นส ำคัญ 3.เรำจะอำศัยช่วงปิดสมัยประชุมนี้พบปะพ่ีน้องประชำชนเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น และรวบรวมควำมคิดเห็น
มำเพ่ือน ำมำแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 4.เรำจะยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอีกครั้ง โดยจะพยำยำมยื่นให้ทันในกำรเปิด
สมัยประชุมสภำสมัยสำมัญวันที่ 22 พ.ค.นี้ 
 เมื่อถำมว่ำกำรแก้ไขทั้งฉบับจะสำมำรถท ำได้หรือไม่ เพรำะครั้งก่อนนี้ก็ถูกคว่ ำ นำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำร
พรรคก้ำวไกล (ก.ก.) กล่ำวว่ำ ครั้งที่แล้วถูกคว่ ำเพรำะอ้ำงค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญว่ำให้ไปท ำประชำมติก่อน แต่
ฝ่ำยค้ำนยืนยันว่ำกำรด ำเนินกำรของเรำถูกต้อง และเรำยืนยันว่ำจะยื่นแก้รัฐธรรมนูญตำมมำตรำ 256 อีกครั้ง ซึ่งหำก
ต้องไปท ำประชำมติก่อน ก็ไปท ำประชำมติก่อน 
 นำยวันมูหะมัดนอร์ กล่ำวว่ำ เรำจะเอำบทเรียน และร่ำงที่ตกไปครั้งที่แล้วเป็นหลัก โดยยึดค ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญ และควำมต้องกำรของประชำชนเป็นหลักด้วย ซึ่งเรำได้ให้แต่ละพรรคในพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนไปประชุมหำรือ
กันก่อนมำประชุมร่วมกันด้วย 
 เมื่อถำมถึงกรณีองค์ประชุมในกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.ประชำมติ ล่ม นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.
นครรำชสีมำ และเลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่ำวว่ำ ส.ว.ท่ำนหนึ่งเสนอตรวจสอบองค์ประชุมโดยกำรขำนชื่อ แม้
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จะมีกำรอธิบำยกันอยู่พักหนึ่ง แต่เมื่อมีกำรประชุมในมำตรำต่อไป มีสมำชิกรัฐสภำส่วนหนึ่งนั่งอยู่นอกห้องประชุมโดยไม่
ยอมเข้ำห้อง เหมือนมีเจตนำท ำให้องค์ประชุมล่ม ทั้งที่ส.ส.ของพรรคฝ่ำยค้ำนในอยู่ในห้องประชุมครบ และพร้อม
พิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.ดังกล่ำว เรำรู้สึกผิดหวังอย่ำงยิ่งที่ส.ว.บำงคนไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุม จนท ำให้องค์ประชุมล่มลง
ไป ท ำให้ร่ำง พ.ร.บ.ที่รัฐบำลเสนอข้ึนมำเอง ในฐำนะกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรปฏิรูปแต่กลับปล่อยให้กำรประชุมเป็นภำระ
ของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ทั้งนี้ มีกำรอ่ำน พ.ร.ฎ.ปิดสมัยประชุมแล้ว ดังนั้น ต้องรอน ำเรื่องนี้ไปพิจำรณำในสมัยสำมัญซึ่ง
ต้องรออีก 2 เดือน เรำรู้สึกผิดหวังต่อกำรท ำหน้ำที่ของรัฐสภำมำก อย่ำงไรก็ตำม ขอเรียกร้องให้รัฐบำลแสดงควำม
รับผิดชอบโดยกำรลำออกหำก พ.ร.บ.ประชำมติฉบับนี้ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในวำระ 3 
 ขณะที่ นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ เรำไม่คิดว่ำกำรประชุมจะจบลงแบบนี้ เป็นที่น่ำ
สังเกตว่ำมีผู้ที่อยู่ในห้องประชุม แต่ไม่ยอมลงชื่อเป็นองค์ประชุม และอยู่นอกห้องประชุมแต่ไม่ยอมเป็นองค์ประชุม ท ำ
ให้กฎหมำยประชำมติที่เรำพยำยำมผลักดันเพ่ือมำแก้ปัญหำต้องรอไปอีก ทั้งนี้ ร่ำงกฎหมำยฉบับนี้เป็นกฎหมำยปฏิรูปที่
เสนอโดยรัฐบำล จึงเป็นควำมรับผิดชอบของฝ่ำยรัฐบำล ทั้งยังเป็นกำรเปิดประชุมสมัยวิสำมัญ ผู้สนองพระบรมรำช
โองกำรต้องรับผิดชอบ ตนจึงขอเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่ำว 
 ด้ำนนำยภูมิธรรม กล่ำวว่ำ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ยิ่งตอกย้ ำให้เรำเห็นว่ำกำรมีสมำชิกรัฐสภำที่ไม่ได้มำกจำกพ่ีน้อง
ประชำชน แต่มำจำกผู้มีอ ำนำจจึงมุ่งเน้นท ำตำมที่ผู้มีอ ำนำจต้องกำร ไม่ใช่ท ำตำมที่ประชำชนต้องกำร ไม่ได้ไขข้อข้องใจ
ให้พ่ีน้องประชำชนในเรื่องที่มีปัญหำ ทั้งนี้ รัฐบำลไปขอพระบรมรำชโองกำรเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญแต่สุดท้ำยองค์
ประชุมก็ล่ม แสดงให้เห็นว่ำส.ว และส.ส.ซีกรัฐบำลท ำตำมใจชอบ ดังนั้น รัฐบำลและส.ว.ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
กำรมีวุฒิสภำแบบนี้ไม่รู้ประเทศจะมีไปท ำไมฝำกให้พิจำรณำตัวเองด้วย นำยชัยธวัช กล่ำวว่ำ เจตนำต้องกำรเตะ
ถ่วง และขัดขวำงไม่ให้มีช่องทำงในกำรท ำประชำมติเพ่ือให้มี ส.ส.ร. ทั้งที่ก่อนหน้ำนี้ท่ำนอ้ำงมำตลอดว่ำต้องไปฟังเสียง
ประชำชนก่อน เป็นกำรเล่นกล เล่นปำหี่ ลุแก่อ ำนำจ ขอเตือนส.ว. และพล.อ.ประยุทธ์ว่ำ ถ้ำยังเป็นแบบนี้ต่อไปอีก 
ประชำชนก ำลังจะหมดควำมอดทน และกำรขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ และส.ว.จะเกิดขึ้นในอนำคต เพรำะทั้งปัญหำโควิด 
และเศรษฐกิจท่ำนก็แก้ไม่ได้ ถ้ำท่ำนยังเป็นแบบนี้อีก ตนคิดว่ำคงต้องขับไล่รัฐบำล และส.ว. 
 นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน กล่ำวว่ำ เหตุกำรณ์ที่ เกิดขึ้นต้องขอบคุณนำยชวน หลีกภัย 
ประธำนสภำ ที่พยำยำมไกล่เกลี่ย แต่ทำงส.ว.มีท่ำทีบ่ำยเบี่ยง ไม่รับ สุดท้ำยแม้ประธำนขอให้ประชุมต่อ ถ้ำไม่ไหวค่อย
เลิก พอเข้ำห้องประชุม ส.ว.ก็เลิกจริงๆ แสดงให้เห็นว่ำเขำกลัวกำรถำมประชำชนเรื่องกำรแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เลย
พยำยำมหนี ซึ่งทำงเดียวที่หนีได้ก็คือกำรพยำยำมท ำให้พ.ร.บ.ประชำมติช้ำออกไปให้ได้มำกที่สุด ถ้ำท ำให้กฎหมำยตก
ไปได้ก็คงท ำไปแล้ว ดังนั้น ตนขอประณำมอีกเสียง 
 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขำธิกำรพรรค ปช. กล่ำวว่ำ ขอแสดงควำมเสียใจกับประชำชน แต่เรำฝ่ำยค้ำนยืนยันว่ำ 
เรำจะยืนเคียงข้ำงประชำชน และจะท ำทุกวิถีทำงที่จะน ำประชำธิปไตยกลับคืนมำให้ประชำชนให้ได้. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/835949  
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8 เมษำยน 2564 
ฝ่ายค้าน แถลงดันแก้ รธน. 'ทั้งฉบับ - รายมาตรา' 
 

 
 
ฝ่ายค้าน แถลงจุดยืนดันแก้รธน.คู่ขนาน"ทั้งฉบับ-รายมาตรา" จ่อลุย 4 ภาค ถามความเห็นประชาชนในการแก้ไข รธน. 
 ที่รัฐสภำนำยวันมูหะมัดนอร์ มะทำ หัวหน้ำพรรคประชำชำติ ในฐำนะประธำนที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 
แถลงข่ำวผลกำรประชุมว่ำ ในช่วงปิดสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. นี้ เป็นต้นไป พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนจะเดินทำงไปพบ
ประชำชนใน 4 ภำค ได้แก่ เหนือ กลำง ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ใต้ เพื่อรับฟังปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนทั้ง
ในเรื่องชีวิตควำมเป็นอยู่และเศรษฐกิจ รวมถึงสอบถำมควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 
 ทั้งนี้จำกกำรที่ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกำรตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ถูกตีตกในที่ประชุมร่วม
รัฐสภำ วำระ 3 อีกทั้งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำต้องท ำประชำมติก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยต้องรอกฎหมำยประชำมติ 
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนแต่ละพรรคจึงจะไปหำรือกันถึงควำมเห็นร่วมกันที่จะน ำเสนอเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป  โดยอำจมี
กำรน ำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคฝ่ำยค้ำนได้เสนอไปก่อนหน้ำนี้ มำปรับปรุงให้สอดคล้องกับค ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญและควำมต้องกำรของประชำชน 
 ด้ำนนำยภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำหัวหน้ำพรรคเ พ่ือไทยและ เลขำนุกำรผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำ
ผู้แทนรำษฎร กล่ำวว่ำ พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนยืนยันจุดยืนเดิม โดยเห็นว่ำรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสร้ำงปัญหำไม่สร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้ประชำชน เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ส่งเสริมกำรแก้ปัญหำประชำชนและไม่สำมำรถแก้ปัญหำของประเทศได้ โดย
ขอเสนอ ให้มี ส.ส.ร. เพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญทังฉบับ และแก้ไขมำตรำ 256 เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแก้ไข 
รัฐธรรมนูญ 
 ส่วนปัจจุบันที่มีกำรเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำนั้นก็สำมำรถถท ำคู่ขนำนไปได้ โดยในกำรแก้ไขมำตรำ
ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชำชน ซึ่งในระหว่ำงกำรปิดสมัยประชุมจะเดินสำยพบประชำชนเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น
และยื่นข้อเสนอในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะด ำเนินกำรให้เสร็จก่อนกำรเปิดสมัยประชุมสมัยหน้ำ 
 ขณะที่นำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกลกล่ำวว่ำ กรณีที่มีควำมกังวลว่ำหำกเสนอให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แล้วจะถูกคว่ ำอีกหรือไม่นั้น สำเหตุที่ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกคว่ ำในครั้งที่แล้ว เพรำะต้องท ำ
ประชำมติถำมประชำชน ซึ่งพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนก็จะมีกำรยื่นร่ำงแก้ไขทุกอย่ำงถูกต้องตำมกระบวนกำร และพรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำนจะสอบถำมควำมต้องกำรจำกประชำชน หำกต้องมีกำรท ำประชำมติก็จะให้สภำส่งเรื่องไปยัง ครม. เพ่ือขอท ำ
ประชำมติต่อไป ซึ่งเมื่อประชำชนส่วนใหญ่ตัดสินใจอย่ำงไร ไม่ว่ำจะเป็นใครหรือแม้กระทั้ง ส.ว. ก็ไม่สำมำรถปฏิเสธได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931525  
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วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2564, 13.46 น. 
 ‘ก้าวไกล’ ยันประชามติถาม ปชช. ยกเลิก รธน. 60 แขวะรัฐบาลแก้รายมาตรตราเอ้ือพวกพ้อง 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2564 ที่รัฐสภำ นำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล กล่ำวถึงจุดยืนของพรรคใน
กำรผลักดันกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำ พรรคก้ำวไกลต้องกำรท ำประชำมติเพ่ือถำมประชำชนว่ำ มีควำมประสงค์จะให้
ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2560 หรือไม่ และตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ด้วยวิธีกำรเลือกตั้ง เพ่ือจัดท ำร่ำง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เนื่องจำกปัจจุบัน พรรคร่วมรัฐบำลและ ส.ว. ได้มีกำรล้มกำรตั้ง ส.ส.ร.ไปแล้วจำกกำรโหวตลงมติ 
ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญในวำระ 3 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งหลังจำกนั้นก็ไม่มีกำรพูดถึงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกมีแต่พูดถึงกำรแก้ไขรำย
มำตรำ 
 นำยชัยธวัช กล่ำวว่ำ ในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำ ก็เป็นมำตรำที่ท ำให้พรรคพลังประชำรัฐได้ประโยชน์ 
หรือเลือกแก้ไขให้เอ้ือประโยชน์ให้รัฐบำล รวมถึงต้องกำรให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในมำตรำที่เป็นหัวใจกำรสืบทอดอ ำนำจ 
ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม คือ กำรปิดสวิตซ์และตัดอ ำนำจ 
ส.ว. ในกำรโหวตเลือกนำยกรัฐมนตรีรวมถึงกำรปฏิรูปองค์กรอิสระและระบบเลือกตั้ง ซึ่งข้อเสนอของพรรคก้ำวไกลเห็น
ด้วยกับกำรเปลี่ยนเป็นระบบให้ประชำชนเลือกได้ทั้งพรรคและ ส.ส. เขต เพ่ือสะท้อนเจตนำรมณ์ของผู้ ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง  โดยใช้รูปแบบเดียวกับในประเทศเยอรมัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/564753  
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8 เมษำยน 2564 
ก้าวไกล ย้ าจุดยืนตั้ง ส.ส.ร. รื้อ รธน. – เดินหน้าปิดสวิตซ์ ส.ว. 
 

 
 
 ที่รัฐสภำนำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล เปิดเผยถึงกำรเดินหน้ำผลักดันกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำ 
จุดยืนของพรรคก้ำวไกลคือต้องท ำประชำมติเพ่ือถำมประชำชนว่ำมีควำมประสงค์จะแก้รัฐธรรมนูญปี 2560 หรือไม่ 
และตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. เพ่ือจัดท ำร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เนื่องจำกปัจจุบันและพรรคร่วม
รัฐบำลและ ส.ว. ได้มีกำรล้มกำรตั้ง ส.ส.ร.ไปแล้วจำกกำรโหวตลงมติ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญในวำระ 3 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งหลังจำก
นั้นก็ไม่มีกำรพูดถึงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกมีแต่พูดถึงกำรแก้ไขรำยมำตรำ 
 ขณะเดียวกัน ในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำก็เป็นมำตรำที่ท ำให้พรรคพลังประชำรัฐได้ประโยชน์ หรือ
เลือกแก้ไขให้เอ้ือประโยชน์ให้รัฐบำล รวมถึงต้องกำรให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในมำตรำที่เป็นหัวใจกำรสืบทอดอ ำนำจของพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม คือกำรปิดสวิตซ์และตัดอ ำนำจ ส .ว. ใน
กำรโหวตเลือกนำยกรัฐมนตรีรวมถึงกำรปฏิรูปองค์กรอิสระและระบบเลือกตั้ง ซึ่งข้อเสนอของพรรคก้ำวไกลเห็นด้วยกับ
กำรเปลี่ยนเป็นระบบให้ประชำชนเลือกได้ทั้งพรรคและ ส.ส. เขต เพ่ือสะท้อนเจตนำรมณ์ของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
โดยใช้รูปแบบเดียวกับในประเทศเยอรมัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931468  
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8 เมษำยน 2564 17:05 น.   
"ทวี สอดส่อง" เชื่อ รบ. พยายามดันร่าง พ.ร.บ. ประชามติผ่านสภาฯ เหตุกลัวต้องยุบสภา - ลาออก 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อ และเลขำธิกำรพรรคประชำชำติ ได้โพสต์ข้อควำม
ผ่ ำ น เ ฟ ซ บุ๊ ก  " Tawee Sodsong-พั น ต ำ ร ว จ เ อ ก  ท วี  ส อ ด ส่ อ ง "  ถึ ง ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ ำ ผู้ แ ท น ร ำ ษ ฎ ร  
เพ่ือพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติ โดยระบุว่ำ 
 7 เม.ย.64-กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติ มำตรำ 11 ซึ่งเป็นกำรออกเสียง
ประชำมติ ตำมมำตรำ 9(4) กรณีท่ี “รัฐสภำได้พิจำรณำและมีมติเห็นว่ำเป็นเรื่องที่มีเหตุสมควรที่จะให้มีกำรออกเสีย...” 
นั้น 
 พันต ำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรำยชื่อ พรรคประชำชำติ ได้อภิป รำย
ด้วย โดยกล่ำวว่ำ “มำตรำ 11 เกิดมำเพรำะมำตรำ 9 (4) ก ำหนดให้เป็นกำรพิจำรณำและเป็นมติของ”รัฐสภำ“ 
 “แต่ร่ำง มำตรำ 11 บัญญัติว่ำ ‘เมื่อมีกรณีที่จะต้องจัดให้มีกำรออกเสียงตำมมำตรำ 9(4) ให้ประธำนรัฐสภำแจ้ง
มติเห็นชอบของแต่ละสภำให้นำยกรัฐมนตรีทรำบ..’ คือเป็นกำรแยกประชุมแต่ละสภำ สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำไม่
ประชุมรวมกัน ถือว่ำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในเรื่องนี้เป็นประเด็นนี้ส ำคัญไม่ควรที่จะท ำให้กฎหมำยผ่ำนไปแบบลวกๆ 
แล้วสุดท้ำยจะเป็นกฎหมำยที่คลุมเครือแอบแฝง และจะถูกประชำชน นักเรียน นักศึกษำ ตรำหน้ำได้ เพรำะสังคมไทย
ใช้กฎหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร เมื่อกฎหมำยมีควำมไม่ชัดเรื่องถ้อยค ำ หรือมีปัญหำเรำต้องใช้พจนำนุกรม
รำชบัณฑิตยสถำน แปลควำมหมำยของค ำ” 
 “มติของรัฐสภำเป็นถ้อยค ำที่ชัดเจนแล้ว คือกำรประชุมรัฐสภำ ที่ประชุมร่วมระหว่ำงสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
และวุฒิสภำ มำตรำ 11 เขียนข้ำงตนน่ำจะไม่ชอบ ซึ่งถ้ำคิดว่ำมีปัญหำเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตำมมำตรำ 156 ที่บัญญัติ
ประชุมรวมได้ 16 กรณีนั้น กรรมำธิกำรฯก็ควรแก้มำตรำ 9 (4) ให้สอดคล้องกับมำตรำ 11 แทนจะเหมำะสมกว่ำ” 
 “ผมเข้ำใจว่ำ กฎหมำยนี้เป็นกฎหมำยของรัฐบำล รัฐบำลพยำยำมให้ผ่ำนไป เพรำะถ้ำรั ฐบำลไม่ให้ผ่ำนแล้ว
รัฐบำลต้องรับผิดชอบต่อกฎหมำย คืออำจจะต้องยุบสภำหรือลำออก จึงพยำยำมบังคับข่มขืน หรือพยำยำมอธิบำยที่
แอบแขส่อไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และขัดกับกำรเรียนหนังสือของนักศึกษำ นักเรียน หรือเด็ก เป็นเรื่องน่ำห่วงมำก” 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210408/ef953a95d42017ac8b4d8c1fe4b69684c3eea1024412f38920ff2ecec73a3e05.jpg?itok=f2Cuao3P
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 “ร่ำง กฎหมำยประชำมตินี้มีสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นประชำมติของคณะรัฐมนตรี ผมเชื่อว่ำรัฐบำลชุดนี้ไม่ท ำ
ประชำมติ ใช้กฎหมำยในส่วนนี้ จะเห็นได้ว่ำรัฐบำลไม่เคยฟังเสียงประชำชนเลย แล้วไปเขียนกฎหมำยและกฎหมำย
ไม่ได้ใช้ มันไม่มีประโยชน์ กับกรณีกำรท ำประชำมติเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ที่เป็นกระแสควำมขัดแย้งในสั งคมไทย ควำม
ขัดแย้งที่ประชำชนต้องกำรจะจัดท ำรัฐธรรมนูญใหม่ที่มำจำกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ที่มีค ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญว่ำกำรจัดท ำรัฐธรรมนูญใหม่ท ำได้โดยอ ำนำจของรัฐสภำ แต่ต้องท ำประชำมติกับประชำชนผู้สถำปนำ
รัฐธรรมนูญก่อน ขอเสนอคณะกรรมำธิกำรเห็นว่ำ มำตรำ 156 (16) คือ ‘กรณีอ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ’ ซึ่ง
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมำตรำ 211 ‘ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขำด มีผลผูกพันรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี 
ศำล องค์กรอิสระ และหน่วยงำนของรัฐ’ กรณีนี้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่ำ “ถ้ำจะจัดท ำรัฐธรรมนูญใหม่ เป็น
อ ำนำจของรัฐสภำ แต่ต้องท ำประชำมติกับประชำชนผู้มีอ ำนำจสถำปนำรัฐธรรมนูญก่อน” กำรประชุมร่วมรัฐสภำไม่
น่ำจะท ำได้ 
 “แต่กำรที่บัญญัติให้แยกเป็นต้องให้สภำผู้แทนรำษฎรเห็นชอบและวุฒิสภำเห็นชอบ นอกจำกไม่ชอบด้วย
กฎหมำยแล้วเชื่อว่ำวุฒิสภำน่ำจะไม่เห็นชอบ เพรำะกำรจัดท ำรัฐธรรมนูญใหม่นั้นจะมีผลให้เสียผลประโยชน์ของวุฒิสภำ 
ดังนั้นจึงขอเสนอเพ่ิมมำตรำ 11 วรรคสอง ว่ำ ‘ในกรณีออกเสียงประชำมติตำมมำตรำ 9 (4) เป็นกำรลงมติเพ่ือจัดท ำร่ำง
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ’ ตำมค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ 4/2564 ให้รัฐสภำมีมติร่วมกัน หำกเติมมำตรำนี้อีกหมวด
หนึ่งก็จะสอดคล้องกัน” 
 พันต ำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ “ผมอยำกให้ยึดกฎหมำยและควำมยุติธรรม ไม่เอำชนะด้วยกำร
ครอบง ำด้วยอ ำนำจอ่ืน หำกกฎหมำยออกใช้บังคับ ประชำชน นักเรียนนักศึกษำที่เรียนที่ยึดถ้อยค ำตำมลำยลักษณ์
อักษร ตำมพจนำนุกรม จะมองว่ำ รัฐสภำเองเขียนกฎหมำยที่คลุมเครือ ท ำลำยภำพลักษณ์ของรัฐสภำ ท ำให้กฎหมำย
กลำยเป็นสมบัติของคนกลุ่มหนึ่ง เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน” 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/234072  
  

https://siamrath.co.th/n/234072


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

 
วันพฤหัสที่ 8 เมษำยน พ.ศ.2564 
“ทวี” เชื่อรัฐบาลพยายามให้ร่าง พ.ร.บ.ประชามติผ่านสภาฯ หากไม่อาจต้อง “ลาออก” หรือ “ยุบสภา” 
 

 
 
“ทวี” เชื่อรัฐบาลพยายามให้ร่าง พ.ร.บ.ประชามติผ่านสภาฯ เพราะหากไม่ผ่านอาจต้องยุบสภาหรือลาออก 
 วันที่ 8 เมษำยน 2564 กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติ มำตรำ 11 ซึ่งเป็นกำร
ออกเสียงประชำมติ ตำมมำตรำ 9(4) กรณีที่ “รัฐสภำได้พิจำรณำและมีมติเห็นว่ำเป็นเรื่องที่มีเหตุสมควรที่จะให้มีกำร
ออกเสีย…” นั้น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรำยชื่อ พรรคประชำชำติ ได้อภิปรำย
ด้วย โดยกล่ำวว่ำ “มำตรำ 11 เกิดมำเพรำะมำตรำ 9 (4) ก ำหนดให้เป็นกำรพิจำรณำและเป็นมติของ”รัฐสภำ“ 
 “แต่ร่ำง มำตรำ 11 บัญญัติว่ำ ‘เมื่อมีกรณีที่จะต้องจัดให้มีกำรออกเสียงตำมมำตรำ 9(4) ให้ประธำนรัฐสภำแจ้ง
มติเห็นชอบของแต่ละสภำให้นำยกรัฐมนตรีทรำบ..’ คือเป็นกำรแยกประชุมแต่ละสภำ สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำไม่
ประชุมรวมกัน ถือว่ำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในเรื่องนี้เป็นประเด็นนี้ส ำคัญไม่ควรที่จะท ำให้กฎหมำยผ่ำนไปแบบลวกๆ 
แล้วสุดท้ำยจะเป็นกฏหมำยที่คลุมเครือแอบแฝง และจะถูกประชำชน นักเรียน นักศึกษำ ตรำหน้ำได้ เพรำะสังคมไทย
ใช้กฎหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร เมื่อกฎหมำยมีควำมไม่ชัดเรื่องถ้อยค ำ หรือมีปัญหำเรำต้องใช้พจนำนุกรม
รำชบัณฑิตยสถำน แปลควำมหมำยของค ำ” 
 “มติของรัฐสภำเป็นถ้อยค ำที่ชัดเจนแล้ว คือกำรประชุมรัฐสภำ ที่ประชุมร่วมระหว่ำงสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
และวุฒิสภำ มำตรำ 11 เขียนข้ำงตนน่ำจะไม่ชอบ ซึ่งถ้ำมคิดว่ำมีปัญหำเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตำมมำตรำ 156 ที่บัญญัติ
ประชุมรวมได้ 16 กรณีนั้น กรรมำธิกำรฯก็ควรแก้มำตรำ 9 (4) ให้สอดคล้องกับมำตรำ 11 แทนจะเหมำะสมกว่ำ” 
 “ผมเข้ำใจว่ำ กฎหมำยนี้เป็นกฎหมำยของรัฐบำล รัฐบำลพยำยำมให้ผ่ำนไป เพรำะถ้ำรัฐบำลไม่ให้ผ่ำนแล้ว
รัฐบำลต้องรับผิดชอบต่อกฎหมำย คืออำจจะต้องยุบสภำหรือลำออก จึงพยำยำมบังคับข่มขืน หรือพยำยำมอธิบำยที่
แอบแขส่อไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และขัดกับกำรเรียนหนังสือของนักศึกษำ นักเรียน หรือเด็ก เป็นเรื่องน่ำห่วงมำก” 
พ.ต.อ.ทวี กล่ำว 
 “ร่ำง กฎหมำยประชำมตินี้มีสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นประชำมติของคณะรัฐมนตรี ผมเชื่อว่ำรัฐบำลชุดนี้ไม่ท ำ
ประชำมติ ใช้กฏหมำยในส่วนนี้ จะเห็นได้ว่ำรัฐบำลไม่เคยฟังเสียงประชำชนเลย แล้วไปเขียนกฎหมำยและกฎหมำย
ไม่ได้ใช้ มันไม่มีประโยชน์ กับกรณีกำรท ำประชำมติเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ที่เป็นกระแสควำมขัดแย้งในสังคมไทย ควำม

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/04/S__36741148-1.jpg
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ขัดแย้งที่ประชำชนต้องกำรจะจัดท ำรัฐธรรมนูญใหม่ที่มำจำกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ที่มีค ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญว่ำกำรจัดท ำรัฐธรรมนูญใหม่ท ำได้โดยอ ำนำจของรัฐสภำ แต่ต้องท ำประชำมติกับประชำชนผู้สถำปนำ
รัฐธรรมนูญก่อน 
 ขอเสนอคณะกรรมำธิกำรเห็นว่ำ มำตรำ 156 (16) คือ ‘กรณีอ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ’ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ในมำตรำ 211 ‘ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขำด มีผลผูกพันรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี ศำล องค์กร
อิสระ และหน่วยงำนของรัฐ’ กรณีนี้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่ำ “ถ้ำจะจัดท ำรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นอ ำนำจของรัฐสภำ 
แต่ต้องท ำประชำมติกับประชำชนผู้มีอ ำนำจสถำปนำรัฐธรรมนูญก่อน” กำรประชุมร่วมรัฐสภำไม่น่ำจะท ำได้ 
 “แต่กำรที่บัญญัติให้แยกเป็นต้องให้สภำผู้แทนรำษฎรเห็นชอบและวุฒิสภำเห็นชอบ นอกจำกไม่ชอบด้วย
กฎหมำยแล้วเชื่อว่ำวุฒิสภำน่ำจะไม่เห็นชอบ เพรำะกำรจัดท ำรัฐธรรมนูญใหม่นั้นจะมีผลให้เสียผลประโยชน์ของวุฒิสภำ 
ดังนั้นจึงขอเสนอเพ่ิมมำตรำ 11 วรรคสอง ว่ำ ‘ในกรณีออกเสียงประชำมติตำมมำตรำ 9 (4) เป็นกำรลงมติเพ่ือจัดท ำร่ำง
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ’ ตำมค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ 4/2564 ให้รัฐสภำมีมติร่วมกัน หำกเติมมำตรำนี้อีกหมวด
หนึ่งก็จะสอดคล้องกัน” 
 พ.ต.อ.ทวี กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ ผมอยำกให้ยึดกฏหมำยและควำมยุติธรรม ไม่เอำชนะด้วยกำรครอบง ำด้วยอ ำนำจ
อ่ืน หำกกฏหมำยออกใช้บังคับ ประชำชน นักเรียนนักศึกษำที่เรียนที่ยึดถ้อยค ำตำมลำยลักษณ์อักษร ตำมพจนำนุกรม 
จะมองว่ำ รัฐสภำเองเขียนกฎหมำยที่คลุมเครือ ท ำลำยภำพลักษณ์ของรัฐสภำ ท ำให้กฏหมำยกลำยเป็นสมบัติของคน
กลุ่มหนึ่ง เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_416469  
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9 เมษำยน 2564 
'วันชัย' เชื่อมี 'ส.ส.' เสียบบัตรแทน โหวตร่าง พ.ร.บ. ประชามติ ปัดตอบท ากฎหมายโมฆะหรือไม่ 
 

 
 
วันชัย ซัด ฝ่ายค้านเล่นละครลิงหลอกเจ้า หลังโวย "ส.ว." ไม่ร่วมพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประชามติ เชื่อมีส.ส.เสียบ
บัตรแทนกัน ไม่ยืนยันท าการพิจารณาเป็นโมฆะหรือไม่ 
        นำยวันชัย สอนศิริ ส.ว. ฐำนะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำ และโฆษกคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  ว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ รัฐสภำ กล่ำวถึงกรณีที่พรรคฝ่ำยค้ำนแถลงโจมตี
กำรท ำหน้ำที่ของวุฒิสมำชิก ที่ไม่ร่วมเข้ำประชุมรัฐสภำ ท ำให้กำรประชุมซึ่งพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติ ไม่สำมำรถ
พิจำรณำแล้วเสร็จ ว่ำ ตนอยำกหัวเรำะให้ฟันร่วง  เพรำะสิ่งที่พรรคฝ่ำยค้ำนบอกคือลิงหลอกเจ้ำ และเป็นพฤติกรรม
หน้ำไหว้หลังหลอก เนื่องจำกตนนั่งอยู่ในห้องประชุมฐำนะเป็นกรรมำธิกำร เห็นภำพในห้องประชุมที่พูดได้ว่ำฝ่ำยค้ำนไม่
มีควำมจริงใจให้กฎหมำยประชำมติผ่ำน   
        “ที่ฝ่ำยค้ำนบอกว่ำ กำรรักษำองค์ประชุมเป็นเรื่องของรัฐบำล ผมมองว่ำควำมคิดเลอะเทอะ เพรำะหำกฝ่ำยค้ำน
อยำกให้กฎหมำยผ่ำน จ ำนวน ส.ส.ที่มี 200 คนควรท ำหน้ำที่ในห้องประชุม ไม่ใช่ถึงเวลำประชุมแล้วนั่งในห้องน้ ำ 
หรือไม่เข้ำร่วมกำรประชุม ซึ่งผมสงสัยว่ำท ำไมฝ่ำยค้ำนไม่เอำจริง หำก 200 ฝ่ำยค้ำน รวมกับส.ว. 230 คน ท ำไมองค์
ประชุมจะไม่ครบหรือกฎหมำยจะไม่ผ่ำน” นำยวันชัย กล่ำว 
 นำยวันชัย กล่ำวด้วยว่ำ  ส ำหรับร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติ เหลือประมำณ 10 มำตรำ ในส่วนของบทก ำหนดโทษ 
และไม่มีผู้ที่อภิปรำย และไม่มีสำระที่ต้องอภิปรำยแข่งขัน เนื่องจำกมำตรำที่เป็นปัญหำ ผ่ำนไปทั้งหมดแล้ว  อย่ำงไรก็ดี
ตนขอตั้งข้อสังเกตว่ำ ในกำรประชุมรัฐสภำ วันที่ 8 เมษำยน มีผู้แสดงตนด้วยตัวเองอย่ำงแท้จริง จ ำนวน 377 คน  แต่
กำรลงมติพบว่ำมีเสียงเพิ่มมำกขึ้นถึง   400 เสียง 
        "มีคนที่นั่งเป็นกรรมำธิกำรบนบัลลังก์ เห็นว่ำคนนี้ไม่มำ เวลำลงคะแนนสำมำรถเผยแพร่ได้ทันที ทรำบว่ำใครลง
มติอย่ำงไร แต่นำย ก. ไม่มำ แต่ลงมติทุกครั้ง เห็นว่ำมีกำรแจกบัตร เหมือนเสียบแทนกัน ส.ว.บำงคนบอกว่ำไม่น่ำถูก 
ควรนับองค์ประชุมให้ชัดเจน เหมือนรู้ว่ำมีบำงคนไม่อยู่ แต่ลงมติทุกที” นำยวันชัย กล่ำว 
        เมื่อถำมว่ำ กรณีที่ตั้งข้อสังเกตว่ำมีผู้เสียบบัตรแทนกัน จะส่งผลให้ร่ำงกฎหมำยโมฆะหรือไม่ นำยวันชัย กล่ำว
ว่ำ  ว่ำ “ปกติกำรด ำเนินกำรเสียบบัตรแทนกันไม่ชอบ แต่กรณีนี้ผมไม่แน่ใจว่ำจะถึงขั้นนั้นหรือไม่ ไม่กล้ำยืนยัน”. 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931605  
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08 Apr 2021 13:50 น. 
เลือกตั้งบัตร 2 ใบ พรรคใหญ่ตีปีก ‘พรรคเล็ก’ สูญพันธุ์ 
 

 
 

เลือกตั้งบัตร 2 ใบ พรรคใหญ่ตีปีก ‘พรรคเล็ก’สูญพันธุ์ : รายงานหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,668 หน้า 10 
วันที่ 8 - 10 เมษายน 2564 
 พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) โดย นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และรองหัวหน้ำพรรค ได้เตรียม
เสนอญัตติร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรำยมำตรำ 5 ประเด็นส ำคัญ ต่อสภำฯ ในวันที่ 7 เม.ย. 2564 นี้  
1 ใน 5 ประเด็น ที่พรรคพลังประชำรัฐ เสนอน่ำสนใจคือ  
 ประเด็นที่ 1 แก้ไขระบบเลือกตั้งจำกบัตรใบเดียว หรือ จัดสรรปันส่วนผสม เป็นกำรใช้บัตรเลือกตั้ง  
2 ใบ ประกอบด้วย ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 100 คน นำยไพบูลย์ ให้เหตุผลส ำคัญท่ีพรรคพลังประชำรัฐ 
เสนอแก้ “ระบบเลือกตั้ง” จำกเลือกตั้งใช้บัตรใบเดียว เป็นใช้บัตร 2 ใบ ว่ำ “เป็นไปตำมควำมเห็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 
ของส.ส.ในสภำฯ ที่ต้องกำรให้กลับมำใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ” ส ำหรับท่ำที่ของพรรคกำรเมืองอ่ืน ที่ต้องกำรเตรียมเสนอ
แก้ไขระบบเลือกตั้ง ให้มี “บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ” คือ “เพ่ือไทย” และ “ประชำธิปัตย์”  เพรำะระบบนี้เอื้อประโยชน์ให้กับ
พรรคกำรเมืองใหญ่ แต่ส ำหรับพรรคขนำดกลำง และ พรรคเล็ก ย่อมเสียเปรียบ เพรำะจะไม่มีกำรปัดเศษตอนค ำนวณ
คะแนนส.ส.บัญชีรำยชื่อเหมือนบัตรใบเดียว 
 ส ำหรับรำยละเอียดของระบบเลือกตั้ง ที่ใช้บัตร 2 ใบ ตำมร่ำงแก้ไขที่พรรคพลังประชำรัฐ เสนอนั้น ระบุว่ำ 
พรรคกำรเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยเขต ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ
ได้  
 ส่วนกำรค ำนวณสัดส่วนผู้ได้เป็นส.ส.บัญชีรำยชื่อของแต่ละพรรค ให้น ำคะแนนที่แต่ละพรรคที่ได้รับกำรเลือกตั้ง
มำรวมกันทั้งประเทศ แล้วค ำนวณเพื่อแบ่งจ ำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพรรค พรรคใดได้คะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อย
ละ 1 ของจ ำนวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ถือว่ำไม่ได้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
 กำรเสนอแก้ไขให้ใช้ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ มำจำก “บทเรียน” กำรเลือกตั้ง เมื่อ 24 มี.ค.2562 ผ่ำนมำ ที่ใช้
บัตรเลือกตั้งใบเดียว ท ำให้ “พรรคอนำคตใหม่” ในขณะนั้น ก่อนเปลี่ยนเป็น “ก้ำวไกล” ได้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อเป็นกอบ
เป็นก ำ จำกกระแสนิยม “คน รุ่นใหม่”  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 ขณะเดียวกัน ระบบ “เลือกตั้งบัตรใบเดียว” ยังท ำให้ “พรรคเล็ก” ได้ที่นั่งส.ส.เข้ำสภำฯ กันเป็นทิวแถว เมื่อ
ได้  “เข้ ำร่ วมรั ฐบำล”  ก็มักต่อรองผลประโยชน์  เ รี ยกร้ องอะไรต่ ำ งๆ จนเกิดปรำกฏกำรณ์  “คนเลี้ ย ง
ลิง” ด้วย “กล้วย” ขึ้นอยู่เป็นประจ ำ ดังนั้น กำรใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จึงต้องกำรปัญหำดังกล่ำวที่เกิดขึ้น โดยให้
ประชำชนสำมำรถ “เลือกคนที่รัก เลือกพรรคท่ีชอบ” ได้ตำมต้องกำร 
 นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้วิเครำะห์ ถึงข้อเสนอของพรรคพลังประชำรัฐ ใน
ก ำ ร เ ส น อแ ก้ ไ ข รั ฐ ธ ร รม นู ญ ร ำ ยม ำ ต ร ำ ว่ ำ  มี จุ ด เ น้ น ส ำ คั ญ อยู่ ที่ แ ก้ บั ต ร เ ลื อ ก ตั้ ง จ ำ ก ใ บ เ ดี ย ว เ ป็ น  
2 ใบ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน ส.ส.เขตต่อบัญชีรำยชื่อ เป็น  400 ต่อ 100 ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองต้องส่งผู้สมัครอย่ำง
น้ อย  100 เ ขต  และต้ องมี คะแนนขั้ นต ่ ำ ไม่ ต ่ ำ กว่ ำ ร้ อยละหนึ่ ง ของคะแนนเสี ย งทั้ งประ เทศ จึ งจะ ได้   
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ  
 ทั้งหมดเป็นควำมฝันหวำนของพลังประชำรัฐ ที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือควำมได้เปรียบของพรรคใหญ่ ซึ่ งในวันนี้ 
พลังประชำรัฐมำถึงจุดนั้นแล้ว และภำยใต้กำรออกแบบใหม่นี้ หำกดูจำกคะแนนเสียงของพรรคที่มีในปัจจุบัน จะเหลือ
พรรคกำรเมืองเพียง 11 พรรค ที่ได้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคปัดเศษทั้งหลำยจะ “สูญพันธุ์” หรือ แม้พรรคที่มีชื่อเสียง
เดิม เช่น ชำติพัฒนำ พลังท้องถิ่นไทย รักษ์ผืนป่ำประเทศไทย ก็จะไม่มีโอกำสได้ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ข้อเสนอทั้งหมด จึง
ไม่ได้มองประโยชน์ต่อกำรเมืองไทยที่ยั่งยืน แต่เป็นข้อเสนอชั่วครำวบนพ้ืนฐำนสถำน กำรณ์กำรเมืองที่เปลี่ยนไปเท่ำนั้น  
 นำยสมชัย ชี้ว่ำ  ด้วยเสียงของพรรคพลังประชำรัฐ และกำรสนับสนุนอย่ำงเป็นเอกภำพของ ส.ว. กำรรับ
หลักกำรในวำระที่ 1 นั้น คงไม่ยำก ซึ่งหำกรับหลักกำรแล้วในวำระที่ 2 ขั้นกำรแปรญัตติ ด้วยสัดส่วน กมธ.ที่ฝ่ำยตนเอง
มีมำกกว่ำ ก็ไม่น่ำมีปัญหำ จนเมื่อเข้ำสูููกำรลงมติในวำระที่ 3 ด้วยเงื่อนไขที่เขียนให้ยุ่งยำกเองในมำตรำ 256 (6)  ว่ำ 
นอกจำกจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมำชิกรัฐสภำ และมี ส.ว.ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3  หรือรำว 84 คนแล้ว 
ยังต้องมีจ ำนวน ส.ส.จำกพรรคฝ่ำยค้ำนและพรรครัฐบำลที่ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรี หรือ ประธำน รองประธำน
รัฐสภำ ร่วมเห็นชอบไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 หรือ ค ำนวณเป็นตัวเลขประมำณ 50 คน ถึงเวลำนั้นอย่ำหวังว่ำจะได้
คะแนนจำกพรรคปัดเศษ และพรรคฝ่ำยค้ำน  
 “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ฤทธิ์เดชมำก รู้ไว้ด้วย ทีใครทีมัน เมื่อไม่แก้ทั้งฉบับก็ตำยไปด้วยกัน” นำยสมชัย ระบุ กำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ในระบบเลือกตั้งจำก “บัตรใบเดียว” เป็น “บัตร 2 ใบ” พรรคใหญ่ได้เปรียบ พรรคเล็ก “สูญ
พันธุ์”  หำกเกิดขึ้นจริง โอกำสที่จะเห็น “พรรคเล็ก” ยุบไปรวมกับ “พรรคใหญ่” ในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ ก็น่ำจะมีให้
เห็น และไม่จ ำเป็นต้อง “แตกแบงก์พัน” อีกต่อไป  
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/474785  
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8 เมษำยน 2564 - 14:37 น. 
วัดไข้ "โอ๋" บ้านใหญ่ศึกนี้ "เนวิน" เหนื่อย 
 

 
 
 
คลื่นโควิดระลอกใหม่ กระแทกบ้านใหญ่บุรีรัมย์ "เนวิน" จะอุ้ม "เสี่ยโอ๋" ฝ่ากระแสไทม์ไลน์ไทม์ลับไปได้อย่างไร  
 รอดจำกปำกเหยี่ยวปำกกำในศึกซักฟอก คำดไม่ถึงว่ำ “เสี่ยโอ๋” ศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีคมนำคม จะต้อง
เผชิญหน้ำกับกระแสสังคมเรื่อง “ไทม์ลับไทม์ไลน์” กรณีที่เจ้ำตัวติดโควิด ก ำลังพักรักษำตัวที่ รพ.บุรีรัมย์ ผลพวง
จำก “เสี่ยโอ๋” ติดโควิด ส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องประกำศยกเลิกเทศกำลอะเมซิ่ง สงกรำนต์บุรีรัมย์ ทั้งท่ีเริ่มงำนมำได้ 
1 คืน 
 ผู้ที่กุมขมับเพรำะงำนสงกรำนต์ล่ม ไม่ได้มีแค่ธัชกร หัตถำธยำกูล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ เท่ำนั้น “เนวิน ชิด
ชอบ” ประธำน สโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และประธำนสนำมช้ำง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ก็จุกอก พูดไม่ออก 
เนื่องจำก “เสี่ยเนวิน” วำดหวังไว้กับงำนอะเมซิ่ง สงกรำนต์บุรีรัมย์ ภำยใต้คอนเซ็ปต์  “สำดแสง สำดสี สำดของดี 
บุรีรัมย์ แต่ไม่สำดน้ ำ” 10 วัน 10 คืน จะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นอีกครั้ง 
 วันที่ 6 เม.ย.2564 ตรงกับวันจักรี เสี่ยเนวิน ประเดิมด้วยกำรท ำบุญเบิกบ้ำน ลูกหลำนรัชกำลที่ 1 บริเวณหน้ำ
ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 1 ต่อเนื่องด้วยพิธีเปิดงำนสงกรำนต์อย่ำงยิ่งใหญ่ ในช่วงค่ ำที่ลำนหน้ำช้ำง อำรีนำ 
ทั้งสองกิจกรรมข้ำงต้น เสี่ยเนวิน และน้องชำย-ศักดิ์สยำม ชิดชอบ มอบให้ ธัชกร หัตถำธยำกูล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นแม่งำนใหญ่ เนื่องจำกเสี่ยโอ๋ เริ่มรู้ตัวว่ำมีอำกำรไข้สูง และเข้ำแอดมิทในโรงพยำบำล 
คุมมหาดไทย 
 ศักดิ์สยำม ชิดชอบ เป็นลูกคนสุดท้องของปู่ชัย ชิดชอบ เคยรับรำชกำรในต ำแหน่งปลัดอ ำเภอ สังกัดกรมกำร
ปกครอง กระทรวงมหำดไทย เลือกตั้งปี 2544 “ปู่ชัย” และเนวิน ชิดชอบ สังกัดพรรคชำติไทย ตัดสินใจส่ง “ศักดิ์
สยำม” ลงสมัคร ส.ส.เขต 3 บุรีรัมย์ และได้เป็น ส.ส.สมัยแรก ต่อมำ ตระกูล “ชิดชอบ” ย้ำยจำกพรรคชำติไทย มำอยู่
ใต้ร่มไทยรักไทย “เนวิน” กลำยเป็นขุนพลแก้วของทักษิณ ในศึกเลือกตั้งปี 2548 แถมน้องชำย-ศักดิ์สยำม ได้เป็น
กรรมกำรบริหำรพรรคไทยรักไทย และเม่ือไทยรักไทยถูกยุบ เสี่ยโอ๋ต้องเว้นวรรคกำรเมือง 5 ปี  
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 สมัยรัฐบำลสมัคร เนวินยังเป็นขุนพลพรรคพลังประชำชน จึงส่งน้องชำย-ศักดิ์สยำม ไปนั่งเป็นประธำน
คณะท ำงำนรัฐมนตรีมหำดไทย ยุคที่ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็น มท.1 จนมำถึงสมัยรัฐบำลอภิสิทธิ์ ยุคที่ ชวรัตน์ ชำญวีร
กูล เป็น มท.1 และ บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เป็น มท.2 เสี่ยโอ๋ก็ยังนั่งเก้ำอ้ีประธำนคณะท ำงำน มท.1  
 ช่วงที่เสี่ยโอ๋เป็นใหญ่ในกระทรวงมหำดไทย ก็เดินงำนปูฐำนกำรเมืองในภำคใต้ จนได้กลุ่มโกเก๊ียะ-พิพัฒน์ รัชกิจ
ประกำร ผู้ยิ่งยงแห่งอันดำมันมำเป็นพวก และสร้ำงแนวร่วมกับกลุ่มประจวบฯ ของ “เสี่ยต่อ” เฉลิมชัย ศรีอ่อน  
 แม้แต่รัฐบำล คสช. กลุ่มเนวินก็ไม่ทิ้งมหำดไทย และเป็นที่รู้กันภำยในว่ำ สำยสัมพันธ์ระหว่ำง พล.อ.อนุพงษ์ 
เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย กับบ้ำนใหญ่บุรีรัมย์ยังแนบแน่น ในรัฐบำลประยุทธ์ จึงมีชื่อ ทรงศักดิ์ ทองศรี ตัวแทนบ้ำน
ใหญ่โรงโม่ นั่งเก้ำอ้ี มท.3  
คุมคมนาคม 
 สมัยรัฐบำลอภิสิทธิ์ เนวินส่ง โสภณ ซำรัมย์ มำเป็นรัฐมนตรีคมนำคม ซึ่งเป็นไปตำมข้อตกลงที่ลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ ในกำรเจรจำจัดตั้งรัฐบำล “พลิกขั้ว” (ต้องไปย้อนฟังค ำปรำศรัยของสุเทพ เทือกสุบรรณ ในกำรหำเสียง
ปี 2562)  ก่อนเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ก็มีข่ำววงในว่ำ เนวินจองเก้ำอ้ีรัฐมนตรีคมนำคมไว้ให้ศักดิ์สยำม และหลังกำร
จัดตั้งรัฐบำลประยุทธ์ ก็เป็นไปตำมที่ผู้มำกบำรมีบุรีรัมย์วำดหวังไว้ทุกประกำร  
     วันที่ 9 พ.ย.2562 ที่บ้ำนชิดชอบ จ.บุรีรัมย์ มีงำนจัดงำนเนื่องในวันคล้ำยวันเกิด ศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรี
คมนำคม อย่ำงเอิกเกริก มีเนวิน ชิดชอบ และอนุทิน ชำญวีรกุล เป็นแม่งำนใหญ่  บรรดำ ส.ส. และรัฐมนตรีของพรรค
ภูมิใจไทย เดินทำงไปอวยพรเสี่ยโอ๋ โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเสี่ยโอ๋ กล่ำวตอนหนึ่งว่ำ “ผมจะท ำเพ่ือชำวบุรีรัมย์ และ
ประชำชนทั้งประเทศ ให้ดีที่สุด ไม่ให้เสียชื่อตระกูลชิดชอบ ที่พ่อและพ่ีชำยผมสร้ำงมำ” ฉะนั้น ศึกโควิดรอบใหม่ คนใน
ตระกูล “ชิดชอบ” ก ำลังถูกกระแสสังคมวิพำกษ์วิจำรณ์เกี่ยวกับไทม์ไลน์ของเสี่ยโอ๋ ก็ต้องรอชมฝีมือเสี่ยเนวิน จะหอบ
หิ้วน้องรักฝ่ำมรสุมลูกนี้ไปได้อย่ำงไร? 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/463325   

https://www.komchadluek.net/news/scoop/463325
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9 เมษำยน 2564 00:10 น.   
"กัปตันประยุทธ์" เครียดเรือเหล็กเกยตื้น ! 
 

 
 

 เมื่ อ  "บิ๊ กตู่ "  พล .อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงกลำโหม  
ส่งสัญญำณ "เข้ม" ร้องเตือนให้ประชำชนคนไทย ร่วมมือกันปฏิบัติตัวตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข ในกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 
 แต่กลับกลำยเป็นว่ำ "รัฐมนตรี" ในครม. ของพล.อ.ประยุทธ์ ติดเชื้อไวรัสโควิดเสียเอง มิหน ำซ้ ำยังถูกเชื่อมโยง
กับ "คลัสเตอร์ทองหล่อ" สถำนบันเทิงที่เป็นแหล่งระบำดของไวรัสสำยพันธุ์อังกฤษที่จู่โจมบุกเข้ำใจกลำงกรุงเทพฯ ส่งผล
ให้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 291รำย จนถึงล่ำสุดยังพบข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 กำรออกมำเรียกร้องให้ "ศักดิ์สยำม ชิดชอบ" รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ที่ออกมำยอมรับว่ำตนเองติด
โควิดแต่ไม่เก่ียวกับสถำนบันเทิงย่ำนทองหล่อที่ก ำลังเป็นข่ำวครึกโครม ทว่ำดูเหมือนฝ่ำยกำรเมือง และประชำชนจะไม่มี
เชื่อ อีกทั้งยังจี้ให้ศักดิ์สยำม แสดงไทม์ไลน์อย่ำงละเอียด เหมือนกับประชำชนทั่วไป 
 สิ่งที่เกิดขึ้นกับศักดิ์สยำม ยังกลำยเป็น "เผือกร้อน" ที่ลำมไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ ในฐำนะผู้น ำรัฐบำลว่ำก ำลัง
เกิดปรำกฎกำรณ์ "สองมำตรฐำน" หรือไม่ระหว่ำง รัฐมนตรีกับประชำชนคนทั่ว ไป ทั้ งกำรเปิดไทม์ ไลน์   
ไปจนถึงกำรบังคับใช้กฎหมำย 
 นอกจำกนี้ยังมีค ำถำมตำมมำว่ำ ค ำพูดของหัวหน้ำรัฐบำล มีใครบ้ำงที่ต้องสนองตอบ นอกจำกประชำชนที่ยอม
ท ำตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด 
 กำรออกมำเคลื่อนไหวกดดันรัฐบำล ผ่ำนกำรจี้ไปยังตัวศักดิ์สยำม ที่ก ำลังด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง ดูจะท ำให้แรง
เสียดทำนที่พล.อ.ประยุทธ์ ก ำลังแบกรับยิ่งส่อเค้ำหนักหนำ มำกกว่ำแรงกดดันที่จะมำจำก "ม็อบ" สำรพัดกลุ่มที่อยู่ฝั่ง
ตรงข้ำม บนท้องถนน อย่ำงเห็นได้ชัด 
 กำรออกมำเปิดประเด็นใหม่ ๆทั้งจำก "ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์" โพสต์เฟซบุ๊กแฉหนัก ว่ำมีนักกำรเมืองจัดปำร์ตี้วีไอพี
ร่วมก๊วนนักธุรกิจ จนถึงกับกำรมีตั้งชื่อว่ำ "ไทยคู่ฟ้ำคลับ" จนถือว่ำมีควำมเสียหำยอย่ำงหนัก เพรำะไม่ว่ำจะจริงหรือไม่ 
แต่งำนนี้ยังไม่ปรำกฎว่ำมีใครออกมำชี้แจง 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210408/89c082e58ecd64524936cab1d9ea3f09b85b6ec566ce8fb839d912306a7058f4.jpg?itok=5xkPb_hI
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 นอกจำกนี้ "สิระ เจนจำคะ" ส.ส.กรุงเทพ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรธิกำรกำร
กฎหมำย กำรยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภำผู้แทนรำษฎร ยังเตรียมที่จะเชิญ 2 รัฐมนตรี ที่ปรำกฏชื่อเข้ำชี้แจงไทม์
ไ ลน์  ภ ำยหลั ง ช่ ว ง เทศกำลสงกรำนต์  เพร ำะกรรมำธิ ก ำ ร งดประชุ ม เ วล ำนี้  เ นื่ อ งด้ ว ยสถำนกำรณ์  
โควิดแพร่ระบำด 
 สถำนกำรณ์เรือเหล็กที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นกัปตัน ถือหำงเสืออยู่เวลำนี้ดูเหมือนว่ำยิ่งปล่อยให้ยืดเยื้อยำวนำน
ออกไป ยิ่งไม่เป็นผลต่อรัฐบำลและตัวพล.อ.ประยุทธ์ ในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำล ที่รำยล้อมไปด้วยบุคคลที่ถูกสังคมตั้ง
ค ำถำม และยังไม่มี "ค ำตอบ" เรียกควำมเชื่อมั่นให้กลับคืนมำ ! 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/234159  
  

https://siamrath.co.th/n/234159
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ศุกร์ที่ 9 เมษำยน 2564 เวลำ 07.00 น. 
ปาหี่แก้ รธน. สืบทอดอ านาจ "3 ป." 
ทันทีที่เปิดสภาสมัยสามัญ วันที่ 22 พ.ค.นี้  เรื่องที่ร้อนแรงที่สุดทั้งในและนอกสภา คงหนีไม่พ้นเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เพราะเฉพาะแค่พรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่มีเอกภาพในการเสนอร่างเข้ามา ไปกันคนละทิศ คนละทาง    
 

 
 
 ชิงไหวพริบเกมในสภำผู้แทนรำษฎรกับมหำกำพย์กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60  ที่พรรคพลังประชำรัฐเพ่ิงจับมือ
ส.ว. ท ำแท้งคว่ ำกลำงสภำไปหมำดๆ  แถมยังได้ศำลรัฐธรรมนูญมำประทับตรำในกำรท ำประชำมติถึง2 ครั้ง 
 ล่ำสุด “พลังประชำรัฐ”น ำโดยมือกฎหมำยพรรค นำยไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรำยชื่อ รองหัวหน้ำ
พรรค  สวมบทเสือปืนไวยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 5 ประเด็น 13 มำตรำ  ต่อนำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ  โดย
ประเด็นส ำคัญที่น่ำสนใจคือประเด็นที่ 2  กำรแก้ไขระบบเลือกตั้ง มำตรำ 83 ,85,86,90,91,92,94 ให้กำรเลือกตั้ง ส.ส.
เป็นแบบบัตรสองใบ  ส.ส.แบบแบ่งเขต 400คน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 100 คน ตำมรัฐธรรมนูญปี40 
 “กำรแก้ไขระบบเลือก ตั้ง จำกบัตรใบเดียวเป็นบัตร 2 ใบ ตรงกับควำมต้องกำรของพรรคกำรเมืองทั้งฝ่ำยค้ำน
และฝ่ำยรัฐบำล รวมถึงกำรฟังเสียงประชำชนมำก็ต้องกำรแบบนี้ ซึ่งกำรยื่นครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงควำมจริงใจ จริงจังใน
กำรแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นรูปธรรม มีกำรเพ่ิมสิทธิและเสรีภำพของประชำชนเพ่ิมขึ้น ส่วนในเรื่องของที่มำและอ ำนำจ 
ส.ว. พลังประชำรัฐไม่แตะเพรำะดูแล้วอำจไม่ส ำเร็จ หำกส.ว.ไม่เห็นด้วยก็ไม่ผ่ำน”นำยไพบูลย์ ระบ ุ
 ขณะที่ 3 พรรคร่วมรัฐบำลอย่ำง “พรรคประชำธิปัตย์ –ภูมิใจไทย –ชำติไทยพัฒนำ” ยังหนุนที่จะแก้ 
มำตรำ 256  แบบเดิม เพ่ือน ำไปสู่แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ  ส่วนพรรคฝ่ำยค้ำนยังมุ่งประเด็น “ปิดสวิตซ์ ส.ว.” ในบท
เฉพำะกำล มำตรำ 272 ที่ให้อ ำนำจ ส.ว. เลือกนำยกรัฐมนตรีได้  เป็นต้น 
 ส่วนเวทีนอกสภำ ถือฤกษ์ประกำศใช้รัฐธรรมนูญปี60 ครบ 4 ปี  ในวันที่ 6เม.ย.ที่ผ่ำนมำ นำยปิยบุตร แสงกนก
กุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ  ในนำมกลุ่ม Resolution จับมือ 4องค์กร   ได้แก่ คณะก้ำวหน้ำ พรรคก้ำวไกล กลุ่ม
รัฐธรรมนูญก้ำวหน้ำ โครงกำรอินเตอร์เนต เพ่ือกฎหมำยประชำชน หรือไอลอว์เดินหน้ำกิจกรรมรณร งค์แก้ไข
รัฐธรรมนูญรำยมำตรำ  “ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์” โดยประกำศล่ำล้ำนชื่อแก้รัฐธรรมนูญล้ำงมรดก
รัฐประหำร  - รื้อระบบประยุทธ์ ภำยใน 6 เดือน 
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 ดังนั้นทันทีที่เปิดสภำสมัยสำมัญ วันที่ 22 พ.ค.นี้  เรื่องที่ร้อนแรงที่สุดทั้งในและนอกสภำ คงหนีไม่พ้นเรื่องกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพรำะเฉพำะแค่พรรคร่วมรัฐบำลก็ไม่มีเอกภำพในกำรเสนอร่ำงเข้ำมำ ไปกันคนละทิศ คนละทำง 
 โดยพรรคพลังประชำรัฐก็ตอบโจทย์ให้กับตัวเอง ไม่ได้ตอบโจทย์สังคม เพรำะมั่นใจกับกำรชนะเลือกตั้งซ่อม
ส.ส.ที่ผ่ำนมำจำกกำรโปรยนโยบำยของรัฐบำล ขณะที่ 3 พรรคร่วมรัฐบำลก็หวังโหนกระแส ตั้งธงให้เป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชำธิปไตย  ตอบโจทย์แก้ปัญหำให้ ประชำชน เป็นรัฐธรรมนูญที่กินได้  แต่สุดท้ำยก็แก้ไม่ได้เพรำะจะไปแตะ
อ ำนำจของ ส.ว.  ซึ่งยังไงเสียประเด็นนี้คงไม่มี ส.ว.คนไหนให้เสียงสนับสนุนอย่ำงแน่นอน 
 ขณะที่พรรคฝ่ำยค้ำนก็เดินหน้ำหำเสียงกับมวลชน จับมือ “คนนอกสภำ” และกลุ่มม็อบต่ำงๆ สุดท้ำยก็แก้ไข
รัฐธรรมนูญไม่ได้ เพรำะต้องกำรปิดสวิตซ์ส.ว.  ไม่ให้ต่อท่ออ ำนำจให้ “3 ป.” อยู่ต่อ   ซึ่งประเด็นปัญหำคือกำรรื้อ
ระบอบ “คสช.” ก็ต้องไปแตะอ ำนำจ  หน้ำที่ ส.ว.   หรือแม้แต่กำรแตะอ ำนำจ ของบำงองค์กรอย่ำงศำล ตรงนี้เป็นกำร
ไปสร้ำงเงื่อนไขที่ต้องไปจบลงที่กำรท ำประชำมติ 
 สุดท้ำยกำรแก้รัฐธรรมนูญก็จะเป็นเพียงแค่วำทกรรมที่สวยหรูว่ำแก้เพ่ือประชำชน แต่จริงๆ เป็นกำรแก้เพ่ือสืบ
ทอดอ ำนำจของ “ผู้มีอ ำนำจ” บำงกลุ่มเช่นเดิม โดยจับ “ประชำชน”เป็นตัวประกันเหมือนเช่นที่ผ่ำนๆมำ. 
 
 อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/835909  
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9 เมษำยน 2564 
คลัสเตอร์ 'คลับ-เลานจ์' เขย่ารัฐบาล 
 

 
  
"รัฐมนตรี-วีไอพี" โยงโควิดรอบ 3 ลามการเมือง 
 “โควิด” รอบ 3 ก ำลังเขย่ำ “รัฐบำล” อย่ำงหนักหน่วง เมื่อคลัสเตอร์สถำนบันเทิงทองหล่อก ำลังระบำดในวง
กว้ำง พร้อมกับกำรเปิดเผยข้อมูลโดย  นพ .ยงค์ ภู่วรวรรณ หัวหน้ำศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนไวรัสวิทยำ
คลินิก ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ถึงเชื้อโควิดที่ก ำลังระบำดรอบนี้ โดยระบุ
เบื้องต้นว่ำ เป็นเชื้อสำยพันธุ์อังกฤษ รอกำรยืนยันด้วยกำรถอดรหัส 
 หำกเป็นสำยพันธ์ูอังกฤษจริง จะสำมำรถแพร่ระบำดได้รวดเร็วกว่ำเชื้อสำยพันธุ์เดิม 1.7 เท่ำหมำยควำมว่ำ
จ ำนวนผู้ติดเชื้ออำจพุ่งสูงอย่ำงน่ำตกใจไม่ไม่ช้ำ กลำยเป็นภำระรัฐบำล ที่ต้องใช้งบประมำณมหำศำล เพ่ือรับมือวิกฤติ
ระบำดระลอก 3 ที่อ่วมทั้งรัฐบำลและประชำชน 
 ไม่เพียงเท่ำนั้น “รัฐบำล” ยังเผชิญวิกฤติซ้อนวิกฤติ เมื่อ “ศักดิ์สยำม ชิดชอบ” รมว.คมนำคมและเลขำธิกำร
พรรคภูมิใจไทย กลำยเป็นรัฐมนตรีคนแรกในประวัติศำสตร์ชำติไทย ที่ติด“โควิด” แรงกดดันทั้งหมดจึงตกอยู่กับรัฐบำล 
 สังคมตั้งค ำถำมมำกมำยว่ำ “ศักดิ์สยำม” ติดเชื้อจำกที่ไหน อย่ำงไร แม้เจ้ำตัวจะปฏิเสธอย่ำงแข็งขันว่ำ ไม่ได้ไป
เที่ยวสถำนบันเทิงย่ำนทองหล่อ ที่เป็นต้นตอกำรระบำดส ำคัญ และมั่นใจว่ำกำรติดเชื้อครั้งนี้มำจำกทีมงำนที่เป็น
เจ้ำหน้ำที่หน้ำห้องท่ีกระทรวงคมนำคม 
 ท่ำมกลำงกระแสกดดัน “ศักดิ์สยำม” ให้เปิดเผยไทม์ไลน์อย่ำงตรงไปตรงมำ รวมถึงยังลำมไปถึง “อนุทิน ชำญ
วีรกูล” รองนำยกรัฐมนตรี และรมว.สำธำรณสุข ในฐำนะหัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย ให้เทคแอกชั่นกับเคส “ศักดิ์
สยำม” เช่นเดียวกับกรณีคนบันเทิงอย่ำง “ดีเจมะตูม” 
 ล่ำสุด “กิตติชัย เรืองสวัสดิ์” ส.ส.ฉะเชิงเทรำ พรรคภูมิใจไทย ก็เปิดเผยผลตรวจเชื้อออกมำเป็นบวก ติดโค
วิด ยิ่งท ำให้สังคมจับตำถึงไทม์ไลน์ ส.ส.รำยนี้เช่นกันว่ำ ไปใช้บริกำรสถำนบันเทิงร่วมกับรัฐมนตรีคนใดหรือไม่ และจะ
มี ส.ส.รัฐบำลติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอีกกี่คน 
 อย่ำงไรก็ตำม แม้ “ศักดิ์สยำม” จะยืนยันว่ำไม่ใช่รัฐมนตรีที่ตกเป็นเป้ำติดเชื้อจำกกำรไปเที่ยวคลับ และเลำนจ์
ย่ำนทองหล่อก็ตำม แต่ปฏิกิริยำของสังคมยังพยำยำมหำค ำตอบว่ำ “รัฐมนตรี” ที่ตกเป็นข่ำวว่ำเป็นขำเที่ยวเลำนจ์หรู
แห่งนั้นเป็นใครต่อไป 
 หนึ่งในกูรูที่ออกมำให้ข้อมูลกับสังคมอย่ำงน่ำสนใจคือ “ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์” อดีตนักกำรเมืองและอดีตเจ้ำของ
อำบอบนวด ที่รู้เบื้องหน้ำเบื้องหลังของธุรกิจสถำนบันเทิงเป็นอย่ำงดี โดย “ชูวิทย์” เปิดเผยว่ำ โควิดเริ่มแพร่กระจำยใน
ผับแถวทองหล่อ “คริสตัลคลับ” หรือจะเรียกว่ำ “ไทยคู่ฟ้ำคลับ” เพรำะมีทั้งระดับรัฐมนตรี นักกำรเมือง ส.ส.ฝั่ง
รัฐบำล ทีมงำนไปซ่องสุมจับก๊วนกับนักธุรกิจใหญ่ในห้อง VVIP ที่ลี้ลับ หลบสำยตำ คุยโครงกำรพันล้ำนหมื่นล้ำนอวด
เด็ก ต่อไปหำกกลับมำเปิดอีกคงมีกำรระบำดรอบ 4 รอบ 5 
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 ขอบอกส ำหรับคนไม่รู้ว่ำพัฒนำกำรผับ บำร์ เลำนจ์ บ่อน มันเอำมำรวมกันเป็น One Stop Service แล้ว เฟ่ือง
ฟูทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่ำงจังหวัด เพรำะใบอนุญำตไม่ต้องมี แต่เคลียร์ถึง เป็นเปิดได้ ทั้งเต้น ทั้งโชว์ ทั้งดื่ม ทั้ง
ดม ทั้งเล่น มีทั้งโซนผับ โซนห้องวีไอพี โซนคำรำโอเกะ ลำมไปจนถึงร้ำนอำหำรญี่ปุ่น เปิดทั้งสองฝั่งเด็กเดินข้ำมไปมำกัน
ครื้นเครงต้องที่คริสตัลคลับเท่ำนั้น 
 ส่วนอีกที่กระซิบค่อยๆ แถวรัชดำ แขกไปคืนหนึ่งหลำยร้อยคนศุกร์-เสำร์ร่วมพันคน ตั้งแต่วัยรุ่นวัยกลำงคน ไป
ยันวัยดึกที่ยังคึกอยู่ หำกเข้ำห้องสูท เช็คบิลมำมีไม่ต่ ำกว่ำแสน ขยำยกิจกำรใหญ่โต อีกสำขำชื่อ “เอ็มเมอรัล” แถวทอง
หล่อเหมือนกัน คนใหญค่นโตไปคลำยเครียดคุยกันเรื่องสัมปทำน ทั้งทหำร ต ำรวจ หุ้นส่วนล้วนเส้นใหญ่มำก เรื่องท ำมำ
หำกินไม่ได้ว่ำอะไร แต่กำรควบคุมไม่มี โชว์แค่เครื่องวัดอุณหภูมิ พอเหยียบเข้ำไปไม่มี Social Distancing เว้น
ระยะห่ำง เพรำะมัวแต่นัวเนียกับเด็ก หน้ำกำกอนำมัยไม่มีใครใส่เดี๋ยวดูหน้ำกันไม่ชัด อย่ำงนี้ไม่ใช่แค่กำร์ดตก แต่กำร์ด
ร่วงเพรำะถูกเงินสอย 
 ชูวิทย์ ยังได้เสนอแนะว่ำ ต่อไปวิธีกำรง่ำยๆ ที่ได้ผล คือ จ ำกัดคนเข้ำไปในแต่ละผับ คลับ บำร์ตำมพ้ืนที่ตำรำง
เมตร ว่ำพ้ืนที่ขนำดนี้เข้ำได้กี่คน และให้เรียงเข้ำแถวนับคน หำกเกินกว่ำที่ระบุก็ให้รอจนกว่ำจะมีคนออกค่อยเข้ำ
ได้ เหมือนต่ำงประเทศ เพรำะมำตรกำรมีอยู่แต่ไม่มีใครปฏิบัติ เพรำะหำกเงยหน้ำดูหุ้นส่วนแต่ละคนก็หนำวไส้แล้ว 
 ขณะที่ผู้คร่ ำหวอดในสถำนบันเทิงรำยหนึ่ ง เปิดเผยข้อมูลกับเนชั่นทีวี  หลังเกิดคลัสเตอร์ทองหล่อ
ว่ำ “นักท่องเที่ยวทั่วไปก็จอดรถตรงที่จอดรถ หรือถ้ำเต็มก็มีเด็กมำรับรถ แต่ถ้ำเป็นรัฐมนตรีที่ไปเขำมีที่จอดวีไอพี อย่ำง
กรณีที่เป็นข่ำวอยู่ รัฐมนตรีคนนี้ไปจริง โดยใช้ลิฟท์ข้ำงหลัง จอดรถเสร็จขึ้นลิฟท์ข้ำงหลัง ซึ่งเป็นลิฟท์ส่วนตัวที่ท ำไว้
ส ำหรับวีไอพี และใช้ห้องวีไอพีที่ต้องเสียเงินเพิ่ม มีน้องๆ ดูแล” 
 “หรือถ้ำเป็นแขกวีไอพีจริงๆ ก็สำมำรถขอควำมเป็นส่วนตัวได้ คือไม่ต้องมีคนอ่ืนเลย เลือกเฉพำะน้องๆ ที่เขำ
เรียกมำโดยเฉพำะก็ได้เหมือนกัน ทำงร้ำนจะมีกำรก ำหนดรำคำของน้องอยู่แล้ว โดยจะดูจำกสัดส่วนหน้ำตำผิวพรรณ
ดี ไม่มีริ้วรอย เวลำจะเอำเด็กไปนั่งด้วย ต้องสตำร์ทที่7 ดื่ม 10 ดื่ม หรือ 15 ดื่ม ก็แล้วแต่ควำมดังของน้อง ถ้ำน้องคน
ไหนที่เป็นดำวของร้ำน อำจจะสตำร์ทที่ 20 ดื่มก็ได ้ขึ้นอยู่กับข้อก ำหนดของทำงร้ำน ถ้ำอยำกได้ดำวของร้ำนมำนั่งด้วยก็
ต้องยอมจ่ำย บำงครั้งลูกค้ำวีไอพีก็สำมำรถจ้ำงน้องๆ จำกร้ำนอ่ืน มำดูแลให้บริกำรยังอีกร้ำนหนึ่งได้เช่นเดียวกัน ส่วน
น้องจะมำนั่งให้บริกำรเฉยๆ หรือจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนั้น ไม่รู้ เป็นเรื่องส่วนตัวของเขำ อยู่ที่กำรเจรจำ” แหล่งข่ำว
เปิดเผย 
 สถำนกำรณ์ในขณะนี้  “รัฐบำล” ต้องรับศึกหลำยด้ำนในเวลำเดียวกัน  โดยเฉพำะจำกคลัส เตอร์ 
ทองหล่อที่มีคนระดับวีไอพี ศิลปิน นักร้อง นักเที่ยว ติดเชื้อโควิดอย่ำงกว้ำงขวำง รวมแล้วเกือบ 300 คน แม้แต่ต ำรวจ
พ้ืนที่ สน.ทองหล่อ 9 นำย 
 โควิด “รอบ 3” ไม่เฉพำะโรคที่แพร่กระจำย แต่ยังลำมถึงประเด็นกำรเมือง ที่ต้องลุ้นว่ำหัวหน้ำรัฐบำลอย่ำง
นำยกฯ ประยุทธ์ จะเอำอยู่หรือไม่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/931610  
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