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 ขา่วประจ าวนัที ่5 พฤษภาคม 2564 

ขา่วอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคญั หนา้ 
1 สยามรัฐออนไลน์ "ท่าจีน" เปิดสภาฯ นัดแรกโหวตเลือกประธานฯ หลังได้รับรองผลเลือกตั้ง 4 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ลุ้นระทึก ! 5 พ.ค. ศาล รธน. ชี้ชะตา 'ธรรมนัส' หลุด ส.ส. - รมต. หรือไม่ 5 
3 สยามรัฐออนไลน์ "ธรรมนัส" ไม่กังวล ศาล รธน. วินิจฉัยพ้น ส.ส. หรือไม่ เหตุเคยต้องค าพิพากษา 

ค้ายาเสพติด 
6 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ "ธรรมนสั" ส่งทนายลุ้นศาล รธน. ชีช้ะตาปมสถานภาพพรุ่งนี้ 7 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ธรรมนัส' เผยท าใจแล้วไม่ว่า 'ศาล' ตัดสินอย่างไรชี้หากผลเป็นลบ กลับไปท าธุรกิจ 8 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ "ธีรัจชัย" หวังศาล รธน. ชี้ขาดคดี "ธรรมนสั" 9 
7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ธีรัจชัย" หวังศาลจะสร้างบรรทัดฐานยุติธรรมตัดสินสถานะ "ธรรมนัส" 11 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ธีรัจชัย' เชื่อ 'ธรรมนัส' พ้น ส.ส. ยกข้อกฎหมาย - รัฐธรรมนูญ เทียบพฤติกรรม 13 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง ! ส.ส. ก้าวไกล วินิจฉัยเสร็จสรรพ 'ธรรมนัส' หลุด ส.ส. -รมต. 15 
10 สยามรัฐออนไลน์ "สส. ก้าวไกล" เชื่อปาฏิหารย์ไม่มีจริง ฟันธงศาล รธน. ฟัน "ธรรมนัส" หลุด " สส.-

รมต." แน่นอน 
17 

11 สยามรัฐออนไลน์ "ไพบูลย์" ชี้เปิดประชุมสภาฯ 22 พ.ค. ได้ ขอรอดูสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดก่อน 19 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ "ราเมศ" ติงกลุ่มยุย้ายประเทศหวังดิสเครดิตรัฐบาล 20 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคญั หนา้ 
1 สยามรัฐออนไลน์ จุดพลุ “วิกฤติศรัทธา” คว่ า “บิ๊กตู”่ ! 21 
2 ข่าวสดออนไลน์ 2 ปี “ธรรมนัส พรหมเผ่า” ใต้เงาพลังประชารัฐ ก่อนวันชี้ชะตาการเมือง 23 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ย้อนวาทะ ‘มันคือแป้ง’ สู่วันชี้ชะตา ‘ธรรมนัส’ 29 
4 The Standard ออนไลน์ 5 เรื่องรู้จัก ‘ธรรมนัส’ ก่อนศาล รธน. นัดชีช้ะตาวันนี้ 31 
5 มติชนออนไลน์ TOOTANIC ชู้รัก รัฐนาวารั่ว 33 
6 ข่าวสดออนไลน์ กรณี “โควิด” ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณี “วัคซีน” 36 
7 สยามรัฐออนไลน์ ได้เวลาใช้ “ยาแรง” !? 37 
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4 พฤษภาคม 2564 08:50 น.   
"ท่าจีน" เปิดสภาฯ นัดแรกโหวตเลือกประธานฯ หลังได้รับรองผลเลือกตั้ง 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค.64 ที่ ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรี
ต าบลท่าจีน อ.เมืองฯ พร้อมเหล่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลฯ ได้นัดเปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรกเพ่ือโหวตเลือก ปธ.สภา
เทศบาลต าบลท่าจีน หลังจบสิ้นการเลือกตั้ง นายกฯ และ สท.ต าบลท่าจีน (เมื่อวันที่ 28 มีนาคม) โดยมี นายณภัทร เอม
อ่อน นายอ าเภอเมืองสมุทรสาคร มาเป็นร่วมด าเนินการเป็นประธานฯ เปิดการประชุมสภาเทศบาลท่าจีน ครั้งแรก
ภายหลังจาก กตต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ 

“ในการนี้นายณภัทร เอมอ่อน นอภ.เมืองสมุทรสาคร ในฐานะได้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งของทาง กกต.จังหวัดสมุทรสาคร ให้กับนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ปรากฏว่า ผลการโหวตเลือก
เฟ้นหาต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลท่าจีน ในการประชุมสมัยสามัญ (ครั้งแรก) ประจ าปี 2564 คือ นายเลิศฤทธิ์ สุข
วานิชวิชัย ปธ.สภาฯ และนายสายชล ไผ่สมบูรณ์ รองประธานสภาฯ โดยมีนายชัยยศ พิชญากร รองปลัดเทศบาลต าบล
ท่าจีน ร่วมเป็นเลขานุการสภาเทศบาลท่าจีน” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ด้าน ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีต าบลท่าจีน ระบุว่าส าหรับการก าหนดวัน
จัดการประชุมสามัญครั้งต่อไป เพ่ือแถลงนโยบายในการบริหารองค์กรท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของต าแหน่งนายกฯใน
ฐานะผู้บริหาร คือวันที่ 11 พ.ค.64 ตามล าดับต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/241125  
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/241125
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210504/d72716d20481f7d2af568acb0863767f19f90b8d84220f125cff876257ce473a.jpg?itok=l3Rny8m3
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04 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17:15 น.    
ลุ้นระทึก! 5 พ.ค. ศาล รธน. ชี้ชะตา 'ธรรมนัส' หลุด ส.ส. - รมต. หรือไม่ 
   

 
 

4 พ.ค.64 - จากกรณีประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 51 คน ขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิก
ภาพ ส.ส. ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความ
เป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และ
มาตรา 98 (10) หรือไม่  จากกรณีเคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดใน
ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด 

โดยศาลรัฐธรรมนูญได้ ก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธ
ที่ 5 พ.ค. เวลา 15.00 น. 

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ ร.อ.ธรรมนัส ถูกพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า ศาล
ออสเตรเลียได้มีค าพิพากษา เมื่อมี.ค. 2537 ว่า ร.อ. ธรรมนัส มีความผิดฐานน าเข้าและค้ายาเสพติดสั่งจ าคุก 6 ปี แต่
จ าคุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรี ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) และมีการเข้ายื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ล่าสุดวันนี้(4 พ.ค.)  ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้สึกกังวลในเรื่องนี้โดยวันที่ 5 พ.ค.ได้ส่งทีมทนายความเป็นตัวแทน
ไปรับฟังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เป็นเรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา ไม่อาจก้าวล่วงได้ ซึ่งหาก
ผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไร ก็ต้องยอมรับความเป็นจริง ไม่กังวลอะไร โดยตนยังเดินหน้าท าหน้าที่ ท างานเพ่ื อ
สังคมและประชาชนต่อไปเหมือนเดิม. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/101745  
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/101745
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4 พฤษภาคม 2564 16:34 น.   
"ธรรมนัส" ไม่กังวล ศาล รธน. วินิจฉัยพ้น ส.ส. หรือไม่ เหตุเคยต้องค าพิพากษาค้ายาเสพติด 
 

 
 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. จากกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 51 คน ขอให้
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส. ของ 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ 
ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ 
จากกรณีเคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิด ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต 
น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ในเวลา 15.00 น.นั้น 

ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า ไม่รู้สึกกังวลในเรื่องนี้โดยวันที่ 5 พ.ค.ได้ส่งทีมทนายความเป็นตัวแทนไปรับฟังค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เป็นเรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา ไม่อาจก้าวล่วงได้ ซึ่งหากผลการ
ตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไร ก็ต้องยอมรับความเป็นจริง ไม่กังวลอะไร โดยตนยังเดินหน้าท าหน้าที่ ท างานเพ่ือสังคม
และประชาชนต่อไปเหมือนเดิม 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/241271   

https://siamrath.co.th/n/241271
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210504/6e4a3e445029b900a7db9fe51e81f6b5fe99fd72320eb8fc020e166f080badc2.jpeg?itok=cHQE0zAc
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อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.57 น. 
"ธรรมนัส" ส่งทนายลุ้นศาล รธน. ชี้ชะตาปมสถานภาพพรุ่งนี้ 
"ธรรมนัส" ส่งทนายความ ลุ้นศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ชะตาปมคดียาเสพติดพรุ่งนี้ ยันไม่กังวลพร้อมยอมรับผลตัดสิน  
 

 
 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ นัดฟังค า
วินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพ ส.ส.และความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณีศาลออสเตรเลียเคยมีค าพิพากษาว่า
ได้กระท าความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ว่า ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลในเรื่องนี้ โดย
วันพรุ่งนี้ (5 พ.ค.) ได้ส่งทีมทนายความเป็นตัวแทนไปรับฟังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนทีมทนายความจะมีความ
มั่นใจหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจก้าวล่วงได้ ซึ่งหากผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไร ก็
ต้องยอมรับความเป็นจริง ไม่กังวลอะไร โดยตนเองก็ยังเดินหน้ าท าหน้าที่ ท างานเพ่ือสังคมและประชาชนต่อไป
เหมือนเดิม 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/841313  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/841313


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

 
 
4 พฤษภาคม 2564 
'ธรรมนัส' เผยท าใจแล้วไม่ว่า 'ศาล' ตัดสินอย่างไรชี้หากผลเป็นลบ กลับไปท าธุรกิจ 
 

 
 
"ธรรมนัส" เผย ท าใจไว้แล้ว ไม่ว่า ศาล จะวินิจฉัยปมคุณสมบัติ "ส.ส. -รมต." อย่างไร 5 พ.ค.นี้ มอบ ทนายไปฟังแทน 
แย้ม หากผลเป็นลบ จะกลับไปท าธุรกิจ ดูแลครอบครัว ไม่เป็นปัญหา 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ ์ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ให้สัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ  เตรียมวินิจฉัยค าร้องคุณสมบัติความส .ส .และรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) และมาตรา 170 หรือไม่ หลังถูกร้องประเด็นต้องค าพิพากษาศาลออสเตรเลีย เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในวันที่ 5 พ.ค.นี้ (พรุ่งนี้) ว่า ไม่ว่าในวันพรุ่งนี้ผลจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบ ตนก็น้อมรับค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ท าใจไว้แล้ว ซึ่งถ้าเป็นบวกตนก็เดินหน้าท างานทางการเมืองต่อ แต่ถ้าเป็นลบตนก็จะไปท า
ธุรกิจซึ่งไม่ได้กังวลใดๆ รู้สึกเฉยๆ ส่วนพรุ่งนี้ตนมอบทนายความเป็นผู้แทนไปฟัง  ค าวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญ
แทน เนื่องจากตนติดประชุม ครม 

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยสักอย่าง ผลเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณา ผลจะออกมาหน้าไหนน้อมรับค าวินิจฉัย ถ้าถามรู้สึกอย่างไรตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้น ตนเฉยๆเพราะ
ชีวิตผ่านมาหมดแล้ว และในช่วงเป็นรัฐมนตรีก็ท าหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้ว 

เมื่อถามว่า หากผลวินิจฉัยเป็นลบได้เตรียมอะไรไว้บ้าง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ได้เตรียมอะไรเพราะผล
ออกมาถ้าลบก็ท าใจ กลับไปท าธุรกิจ ดูแลครอบครัว ไม่เป็นปัญหา วิถีชีวิตเดิมก็มีความสุขอยู่แล้ว ไม่ได้เดือดร้อน ถ้า
เป็นบวกก็ท างานเพ่ือชาติบ้านเมืองต่อ 

เมื่อถามว่า ถึงวันนี้มีความมั่นใจว่าออกมาเป็นลบหรือบวก ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่รู ้เดายากข้ึนอยู่กับดุลพินิจ
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936016   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936016
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อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.38 น. 
"ธีรัจชัย" หวังศาล รธน. ชี้ขาดคดี "ธรรมนัส" 
“ธีรัจชัย"หวังศาลรธน.ชี้ขาดคดี”ธรรมนัส” ยันคดียาเสพติดเป็นความผิดสากล ยกความเห็นกฤษฎีกาปี25 ห้ามเลี่ยง
บาลี พร้อมดักคออ้างล้างมลทินลบความผิดไม่ได้ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย
สมาชิกภาพ ส.ส.และความเป็นรัฐมนตรีของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์จะสิ้นสุดลงหรือไม่ ในวันที่ 
5 พ.ค. กรณีเคยต้องค าพิพากษาศาลออสเตรเลียให้จ าคุกคดียาเสพติดว่า ในฐานะเป็นกรรมาธิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ที่รับผิดชอบติดตามตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี
ของร.อ.ธรรมนัส และเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจร.อ.ธรรมนัส ในสภา เชื่อมั่นโดยสุจริตใจว่าสมาชิกภาพส.ส. และความเป็น
รัฐมนตรีของร.อ.ธรรมนัสสิ้นสุดลงตามกฎหมายแล้ว ความผิดคือความผิดไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่แห่งหนต าบลใดในโลกก็มี
ความผิด นี่คือเจตนารมณ์กฎหมาย โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดคือ ตุลาการศาลรัฐธรรม นูญ 9 
คน ตน ไม่อาจก้าวล่วง 

นายธีรัจชัย กล่าวว่า ในกฎหมายไทยรัฐธรรมนูญปี2560 มาตรา 98(10)ระบุ "บุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาถึง
ที่สุดว่ากระท าความผิดกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า เป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เป็น การ กลั่นกรองคุณสมบัติ เบื้องต้น เพ่ือเป็น
หลักประกันว่าบุคคลนั้นๆจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ยิ่ง ความผิดคดียาเสพติดเป็นความผิดร้ายแรง นานา
ประเทศให้ความส าคัญร่วมมือปราบปราม ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมลงนามผูกพันตามอนุ สัญญา
เกีย่วกับยาเสพติดหลายฉบับ เช่น อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท ค.ศ .1971 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท ค.ศ.1988 อนุสัญญาระหว่างประเทศเหล่านี้ ยืนยันความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นความผิดสากล ไม่มีพรหมแดน 
ไม่ว่าท าผิดและมีค าพิพากษาในประเทศใด ย่อมผูกพันทุกประเทศที่ลงนามในอนุสัญญา 
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นายธีรัจชัยกล่าวว่า ส่วน ค าถามว่า หากเคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกคดียาเสพติดในศาลต่างประเทศ จะบังคับ
ใช้ได้กับ คุณสมบัติต้องห้ามการสมัครส.ส.และด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีตามกฎหมายไทยหรือไม่นั้น คณะกรรมการ
กฤษฎีกาเคยมีความเห็นที่276/2525 ว่าแม้มิได้ระบุว่าค าพิพากษาให้จ าคุกเป็นศาลใด แต่เจตนารมณ์ของกฎหมาย
ต้องการตัดสิทธิบุคคลผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสม ความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการกฤษฎีกาแสดงให้เห็นว่า หาก
เป็นความผิดที่กฎหมายในประเทศ และต่างประเทศถือเป็นความผิดเช่นเดียวกัน 

นายธีรัจชัยกล่าวว่า ส่วนการอ้างเหตุล้างมลทินหรืออภัยโทษ ไม่สามารถน ามาเป็นเหตุผลได้ เนื่องจากการล้าง
มลทินคือ การลบล้างโทษที่ผู้กระท าผิดได้รับโทษมาครบถ้วน และพ้นโทษแล้ว หรือการอภัยโทษคือ การให้อภัยแก่ผู้
ต้องโทษที่ก าลังได้รับโทษอยู่ให้ได้รับการยกเว้นไม่ถูกลงโทษต่อไป เป็นการล้างโทษ แต่ไม่ใช่ล้างความผิด เหมือนการ
ได้รับนิรโทษกรรมที่เป็นการลบล้างความผิด ดังนั้นผู้เคยต้องค าพิพากษาถึง ที่สุดว่ากระท าความผิดตามมาตรา 98 (10) 
ความผิดจึงยังคงอยู่ ถือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้งส.ส. ข้อโต้แย้งที่ อ้างค าพิพากษาศาลรัฐนิว
เซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลียถูกล้างมลทินไปตามพ.ร.บ.ล้างมลทิน จึงไม่อาจรับฟังได้ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะด าเนินการเอาผิดมาตรฐานจริยธรรมเพ่ิมเติมกับร.อ.ธรรมนัสหรือไม่ นายธีรัจชัยตอบว่า ขอ
รอดูรายละเอียดค าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญวันที่ 5พ.ค.ก่อน จะมีเนื้อหาอย่างไร ค่อยพิจารณาด าเนินการต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/841292  
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วันที่ 04 พ.ค. 2564 เวลา 17:30 น. 
"ธีรัจชัย" หวังศาลจะสร้างบรรทัดฐานยุติธรรมตัดสินสถานะ "ธรรมนัส"  
 

 
 

เด็กก้าวไกล ลั่นหวังศาลจะตัดสิน "ธรรมนัส" เพื่อสร้างบรรทัดฐานความยุติธรรม ชี้เอี่ยวคดียาเสพติดยังไงก็พ้น ส.ส. 
วันที่ 4 พ.ค. นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะ

วินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จะสิ้นสุดลงหรือไม่ ในวันที่ 5 พฤษภาคม กรณีเคยต้องค าพิพากษาศาลออสเตรเลียให้จ าคุกคดียาเสพติด ว่า ใน
ฐานะเป็นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ที่
รับผิดชอบติดตามตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของร.อ.ธรรมนัส และเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจร.อ.ธรรมนัส ใน
สภา เชื่อมั่นโดยสุจริตใจว่าสมาชิกภาพส.ส. และความเป็นรัฐมนตรีของร.อ.ธรรมนัสสิ้นสุดลงตามกฎหมายแล้ว ความผิด
คือความผิดไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่แห่งหนต าบลใดในโลกก็มีความผิด นี่คือเจตนารมณ์กฎหมาย โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเป็นคดีภัยร้ายแรงต่อมนุษยชาติ อย่างไรก็ตาม ผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดคือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน 
ตนไม่อาจก้าวล่วง หวังว่าค าวินิจฉัยของศาลจะสร้างบรรทัดฐานผดุงความศักดิ์สิทธิ์กระบวนการยุติธรรม ท าให้สังคมเกิด
ความเชื่อมั่นระบบกฎหมายด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดโดยยึดมั่นในเจตนารมณ์กฎหมายเป็นส าคัญนายธีรัจชัย กล่าวว่า ใน
กฎหมายไทย รัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 98 (10) ระบุว่าบุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิด
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น การกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น เพ่ือเป็นหลักประกันว่าบุคคลนั้นๆ จะ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ยิ่งความผิดคดียาเสพติดเป็นความผิดร้ายแรง นานาประเทศให้ความส าคัญร่วมมือ
ปราบปราม ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมลงนามผูกพันตามอนุ สัญญาเกี่ยวกับยาเสพติดหลายฉบับ เช่น 
อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ .1971 อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ.1988 อนุสัญญา
ระหว่างประเทศเหล่านี้ ยืนยันความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นความผิดสากล ไม่มีพรหมแดน ไม่ว่าท าผิดและมีค า
พิพากษาในประเทศใด ย่อมผูกพันทุกประเทศที่ลงนามในอนุสัญญา โดยเฉพาะประเทศไทยยืนยันหลักการดังกล่าว
ชัดเจนในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มาตรการปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา5 ระบุว่า ผู้ใด
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กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แม้จะกระท านอกราชอาณาจักร ผู้นั้นต้องรับโทษในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่าผู้กระท า
ความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

“ส่วนค าถามว่า หากเคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกคดียาเสพติดในศาลต่างประเทศ จะบังคับใช้ได้กับคุณสมบัติ
ต้องห้ามการสมัครส.ส.และด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีตามกฎหมายไทยหรือไม่นั้น คณะกรรม การกฤษฎีกาเคยมีความเห็น
ที่276/2525 ว่าแม้มิได้ระบุว่าค าพิพากษาให้จ าคุกเป็นศาลใด แต่เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการตัดสิทธิบุคคลผู้มี
ความประพฤติไม่เหมาะสม หากบทบัญญัติกฎหมายตีความเพียงว่า ครอบคลุมเฉพาะค าพิพากษาศาลภายในประเทศ
อย่างเดียว ไม่ครอบคลุมค าพิพากษาศาลต่างประเทศ จะเกิดความลักหลั่นไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมายได้ ความเห็น
ดังกล่าวของคณะกรรมการกฤษฎีกาแสดงให้เห็นว่า หากเป็นความผิดที่กฎหมายในประเทศ และต่างประเทศถือเป็น
ความผิดเช่นเดียวกัน หากถูกค าพิพากษาศาลในประเทศจ าคุกแล้ว ต้องห้ามการรับสมัคร แต่หากถูกค าพิพากษาศาล
ต่างประเทศให้จ าคุก ไม่ต้องห้ามการรับสมัคร จะเกิดความไม่เท่าเทียมได้ ดังนั้นค าพิพากษาศาลอันมีลักษณะต้องห้าม
ของรัฐธรรมนูญปี2560 มาตรา98 (10) จึงเป็นค าพิพากษาของศาลทั้งในประเทศและศาลต่างประเทศ” นายธีรัจชัย 
กล่าวนายธีรัจชัย กล่าวต่อว่า ส่วนการอ้างเหตุล้างมลทินหรืออภัยโทษ ไม่สามารถน ามาเป็นเหตุผลได้ เนื่องจากการล้าง
มลทินคือ การลบล้างโทษที่ผู้กระท าผิดได้รับโทษมาครบถ้วน และพ้นโทษแล้ว หรือการอภัยโทษคือ การให้อภัยแก่ผู้
ต้องโทษที่ก าลังได้รับโทษอยู่ให้ได้รับการยกเว้นไม่ถูกลงโทษต่อไป เป็นการล้างโทษ แต่ ไม่ใช่ล้างความผิด เหมือนการ
ได้รับนิรโทษกรรมที่เป็นการลบล้างความผิด ดังนั้นผู้เคยต้องค าพิพากษาถึง ที่สุดว่ากระท าความผิดตามมาตรา 98 (10) 
ความผิดจึงยังคงอยู่ ถือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ข้อโต้แย้งที่อ้างค าพิพากษาขศาลรัฐนิว
เซาทเ์วลล์ ประเทศออสเตรเลียถูกล้างมลทินไปตามพ.ร.บ.ล้างมลทิน จึงไม่อาจรับฟังได้เมื่อถามว่า จะด าเนินการเอาผิด
มาตรฐานจริยธรรมเพ่ิมเติมกับ ร.อ.ธรรมนัสหรือไม่ นายธีรัจชัยตอบว่า ขอรอดูรายละเอียดค าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ 5 พฤษภาคมก่อน จะมีเนื้อหาอย่างไร ค่อยพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/651993  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/651993
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4 พฤษภาคม 2564 
'ธีรัจชัย' เชื่อ 'ธรรมนัส' พ้น ส.ส. ยกข้อกฎหมาย-รัฐธรรมนูญ เทียบพฤติกรรม 
 

 
 
'โฆษก กมธ.ปราบโกง' เชื่อโดยสจุรติ 'ธรรมนัส' พ้นส.ส. ตามกฎหมาย-รัฐธรรมนูญ ปัดก้าวลว่งค าวนิิจฉัย 'ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ' 
       นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กลา่วถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยสมาชิกภาพของ ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม โดยเชื่อมั่นอย่างสุจริต
ใจว่า ร.อ.ธรรมนัสจะพ้นจากความเป็นส.ส.และรมช.เกษตรและสหกรณ์เนื่องจากการตรวจสอบประเด็นทางกฎหมาย 
ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10 ) ระบุให้เป็นผู้ไม่มี
สิทธิสมัครเลือกตั้ง ทั้งนี้มาตราดังกล่าวบัญญัติไว้  เพ่ือเป็นหลักประกันว่าบุคคลต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
          "ความผิดคดียาเสพติดเป็นความผิดร้ายแรง นานาประเทศให้ความส าคัญร่วมมือปราบปราม ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมลงนามผูกพันตามอนุ สัญญาเกี่ยวกับยาเสพติดหลายฉบับ เช่น  อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยา
เสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ .1971 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ.1988 อนุสัญญาระหว่างประเทศเหล่านี้ ยืนยัน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นความผิดสากล ไม่มีพรหมแดน ไม่ว่าท าผิดและมีค าพิพากษาในประเทศใด ย่อมผูกพันทุก
ประเทศท่ีลงนามในอนุสัญญา แต่ในส่วนของการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ง 9 คนนั้น ตนไม่ขอก้าวล่วง  แต่
ตนหวังว่าค าวินิจฉัยของศาลจะสร้างบรรทัดฐานผดุงความศักดิ์สิทธิ์กระบวนการยุติธรรม ท าให้สังคมเกิดความเชื่อมั่น
ระบบกฎหมายด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดโดยยึดมั่นในเจตนารมณ์กฎหมายเป็นส าคัญ" นายธีรัจชัย กล่าว 
       นายธีรัจชัย กล่าวด้วยว่าจากกรณีที่เคยมีค าโต้แย้งว่าหากเคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกคดียาเสพติดในศาล
ต่างประเทศ จะบังคับใช้ได้กับ คุณสมบัติต้องห้ามการสมัครส.ส.และด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีตามกฎหมายไทยหรือไม่นั้น 
คณะกรรม การกฤษฎีกาเคยมีความเห็นที่276/2525 ว่า แม้มิได้ระบุว่าค าพิพากษาให้จ าคุกเป็นศาลใด แต่เจตนารมณ์
ของกฎหมายต้องการตัดสิทธิบุคคลผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสม หากบท บัญญัติกฎหมายตีความเพียงว่า ครอบคลุม 
เฉพาะค าพิพากษาศาลภายในประเทศอย่างเดียว ไม่ครอบคลุมค าพิพากษาศาลต่างประเทศ จะเกิดความลักหลั่ นไม่เท่า
เทียมกันทางกฎหมายได้ ความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการกฤษฎีกาแสดงให้เห็นว่า หากเป็นความผิดที่กฎหมายใน
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ประเทศ และต่างประเทศถือเป็นความผิดเช่นเดียวกัน หากถูกค าพิพากษาศาลในประเทศจ าคุกแล้ว ต้องห้ามการรับ
สมัคร แต่หากถูกค าพิพากษาศาลต่างประเทศให้จ าคุก ไม่ต้องห้ามการรับสมัคร จะเกิดความไม่เท่าเทียมได้ ดังนั้นค า
พิพากษาศาลอันมีลักษณะต้องห้ามของรัฐธรรมนูญปี2560 มาตรา98(10) จึงเป็นค าพิพากษาของศาลทั้งในประเทศและ
ศาลต่างประเทศ 

นายธีรัจชัยกล่าวว่า ส่วนการอ้างเหตุล้างมลทินหรืออภัยโทษ ไม่สามารถน ามาเป็นเหตุผลได้ เนื่องจากการล้าง
มลทินคือ การลบล้างโทษที่ผู้กระท าผิดได้รับโทษมาครบถ้วน และพ้นโทษแล้ว หรือการอภัยโทษคือ การให้อภัยแก่ผู้
ต้องโทษที่ก าลังได้รับโทษอยู่ให้ได้รับการยกเว้นไม่ถูกลงโทษต่อไป เป็นการล้างโทษ แต่ไม่ใช่ล้างความผิด เหมือนการ
ได้รับนิรโทษกรรมที่เป็นการลบล้างความผิด ดังนั้นผู้เคยต้องค าพิพากษาถึง ที่สุดว่ากระท าความผิดตามมาตรา 98 (10) 
ความผิดจึงยังคงอยู่ ถือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้งส.ส. ข้อโต้แย้งที่ อ้างค าพิพากษาขศาลรัฐ
นิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลียถูกล้างมลทินไปตามพ.ร.บ.ล้างมลทิน จึงไม่อาจรับฟังได้. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935996  
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04 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18:21 น.    
ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง! ส.ส. ก้าวไกล วินิจฉัยเสร็จสรรพ 'ธรรมนัส' หลุด ส.ส. - รมต. 
 

 
 

4 พ.ค.64 - นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีศาล
รัฐธรรมนูญ นัดอ่านค าวินิจฉัยคดี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ว่าเคยต้องค าพิพากษาของศาลใน
ประเทศออสเตรเลียให้จ าคุก และถือว่าต้องพ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. และ รมต. ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 5 พ.ค. 
นี้ ว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แม้ ร.อ.ธรรมนัส จะได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ แต่เมื่อพวก
ตนพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆ แล้ว เชื่อได้ว่า ร.อ.ธรรมนัส เคยต้องค าพิพากษาจ าคุกในประเทศออสเตรเลียจริง ย่อม
ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ม. 98 (10) เป็นเหตุให้พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. และ
ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง พวกตนในนามพรรคก้าวไกล จึงได้ร่วมกันลงชื่อยื่นค าร้องต่อประธานรัฐสภา และต่อมา
ประธานรัฐสภาได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตั้งแต่เม่ือวันที่ 11 มิ.ย. 2563 

ตนเชื่อมั่นว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาประเด็นส าคัญ 2 ประการด้วยกัน ประการแรกพิจารณาว่า ร.อ.
ธรรมนัส เคยต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกจ าคุกในศาลในประเทศออสเตรเลียจริงหรือไม่ โดยในประเด็นนี้ ล่าสุด
คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนฯ ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 
เป็นประธาน ได้ส่งเอกสารสรุปของ กมธ.ให้กับศาลรัฐธรรมนูญประกอบการพิจารณาไปแล้ว และข้อมูลจากการแถลง
ข่าวนั้นแม้ ร.อ.ธรรมนัส จะปฏิเสธข้อกล่าวหาจากคดียาเสพติด แต่มิได้ปฏิเสธการเคยถูกด า เนินคดีในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งคงเป็นประเด็นที่ศาลต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

ประเด็นที่สอง คือ ค าพิพากษาของศาลต่างประเทศถือว่ามีผลผูกพันต่อประเทศไทยหรือไม่ หากเป็นกรณี
พลเมืองโดยทั่วไป ตนยังย้ าหลักว่าต้องถือว่าเขาเคยได้รับโทษแล้ว และถือว่ามีสิทธิพลเมืองเฉกเช่นเดียวกับประชาชน
คนอ่ืน แต่ส าหรับกรณีคุณสมบัติของ ส.ส. และ รัฐมนตรีนั้น มีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ในอดีตกระทรวงมหาดไทย
ได้ท าหนังสือสอบถามไปยังกฤษฎีกา ซึ่ง ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ เลขาฯ กฤษฎีกา ปรมาจารย์ด้านกฎหมายมหาชน ได้
ท าบันทึกเป็นเรื่องเสร็จที่ 276/2525 วินิจฉัยว่า “บุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุกไม่
ว่าในประเทศหรือต่างประเทศตั้งแต่สองปีขึ้นไป ...ในวันเลือกตั้ง ซึ่งมิใช่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทแล้ว ย่อมถือ
ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม...”  
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โดยนัยดังกล่าวจึงเป็นที่ เข้าใจได้ว่าค าวินิจฉัยของศาลต่างประเทศนั้น ย่อมถือน ามาประกอบการวินิจฉัย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ส.ส. และผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีได้ และเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญก็จะ
พิจารณาไปในแนวทางเดียวกัน 

“ด้วยเหตุผลดังกล่าว แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะได้วินิจฉัยคดีหลายเรื่ องที่อาจสร้างความไม่มั่นใจให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน แต่ผมยังเชื่อมั่นส าหรับกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส นั้น ไม่มีเหตุผลใดที่ศาลจะวินิจฉัยเป็นอื่นไปได้ และเชื่อว่าศาล
จะวินิจฉัยว่า ร.อ.ธรรมนัส มีลักษณะต้องห้ามมิให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. และคงต้องพ้นจากต าแหน่ง ส.ส . และ
รัฐมนตรี อย่างแน่นอน สมดังบทเพลงที่ว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริง” นายณัฐวุฒิ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/101752 

 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/101752
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4 พฤษภาคม 2564 20:56 น. 
 "สส. ก้าวไกล" เชื่อปาฏิหารย์ไม่มีจริง ฟันธงศาล รธน.ฟัน "ธรรมนัส" หลุด "สส.-รมต." แน่นอน 
 

 
 

วันที่ 4 พ.ค.64 นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีศาล
รัฐธรรมนูญ นัดอ่านค าวินิจฉัยคดี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ว่าเคยต้องค าพิพากษาของศาลใน
ประเทศออสเตรเลียให้จ าคุก และถือว่าต้องพ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. และ รมต. ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 5 พ.ค. 
นี้ ว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แม้ ร.อ.ธรรมนัส จะได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ แต่เมื่อพวก
ตนพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆ แล้ว เชื่อได้ว่า ร.อ.ธรรมนัส เคยต้องค าพิพากษาจ าคุกในประเทศออสเตรเลียจริง ย่อม
ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ม. 98 (10) เป็นเหตุให้พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. และ
ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง พวกตนในนามพรรคก้าวไกล จึงได้ร่วมกันลงชื่อยื่นค าร้องต่อประธานรัฐสภา และต่อมา
ประธานรัฐสภาได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 

ตนเชื่อมั่นว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาประเด็นส าคัญ 2 ประการด้วยกัน ประการแรกพิจารณาว่า ร.อ.
ธรรมนัส เคยต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกจ าคุกในศาลในประเทศออสเตรเลียจริงหรือไม่ โดยในประเด็นนี้ ล่าสุด
คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนฯ ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 
เป็นประธาน ได้ส่งเอกสารสรุปของ กมธ.ให้กับศาลรัฐธรรมนูญประกอบการพิจารณาไปแล้ว และข้อมูลจากการแถลง
ข่าวนั้นแม้ ร.อ.ธรรมนัส จะปฏิเสธข้อกล่าวหาจากคดียาเสพติด แต่มิได้ปฏิเสธการเคยถูกด าเนินคดีในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งคงเป็นประเด็นที่ศาลต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

ประเด็นที่สอง คือ ค าพิพากษาของศาลต่างประเทศถือว่ามีผลผูกพันต่อประเทศไทยหรือไม่ หากเป็นกรณี
พลเมืองโดยทั่วไป ตนยังย้ าหลักว่าต้องถือว่าเขาเคยได้รับโทษแล้ว และถือว่ามีสิทธิพลเมืองเฉกเช่นเดียวกับประชาชน
คนอ่ืน แต่ส าหรับกรณีคุณสมบัติของ ส.ส. และ รัฐมนตรีนั้น มีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ในอดีตกระทรวงมหาดไทย
ได้ท าหนังสือสอบถามไปยังกฤษฎีกา ซึ่ง ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ เลขาฯ กฤษฎีกา ปรมาจารย์ด้านกฎหมายมหาชน ได้
ท าบันทึกเป็นเรื่องเสร็จที่ 276/2525 วินิจฉัยว่า “บุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุกไม่

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210504/2e0238455e2d0a3ba5c3674a0270b31517bdad10effba436830c8f819ba9585f.jpg?itok=EVeE_hhq
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ว่าในประเทศหรือต่างประเทศตั้งแต่สองปีขึ้นไป ...ในวันเลือกตั้ง ซึ่งมิใช่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทแล้ว ย่อมถือ
ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม...” 

โดยนัยดังกล่าวจึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าค าวินิจฉัยของศาลต่างประเทศนั้น ย่อมถือน ามาประกอบการวินิจฉัย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ส.ส. และผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีได้ และเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญก็จะ
พิจารณาไปในแนวทางเดียวกัน 

“ด้วยเหตุผลดังกล่าว แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะได้วินิจฉัยคดีหลายเรื่องที่อาจสร้างความไม่มั่นใจให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน แต่ผมยังเชื่อมั่นส าหรับกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส นั้น ไม่มีเหตุผลใดที่ศาลจะวินิจฉัยเป็นอื่นไปได้ และเชื่อว่าศาล
จะวินิจฉัยว่า ร.อ.ธรรมนัส มีลักษณะต้องห้ามมิให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. และคงต้องพ้นจากต าแหน่ง ส.ส. และ
รัฐมนตรี อย่างแน่นอน สมดังบทเพลงที่ว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริง” นายณัฐวุฒิ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/241337  
  

https://siamrath.co.th/n/241337
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4 พฤษภาคม 2564 14:41 น.   
"ไพบลูย"์ ชีเ้ปิดประชมุสภาฯ 22 พ.ค. ได ้ขอรอดสูถานการณผ์ู้ตดิเชื้อโควดิกอ่น 
 

 
 

วันที่ 4 พ.ค.64 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย พรรคพลังประชารัฐ 
กล่าวถึงการเปิดประชุมสมัยสามัญ ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ว่า ตนคาดว่าน่าจะมีการประชุมได้ แต่อย่างไรก็ตาม คงต้องรอดู
สถานการณ์จ านวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อน ซึ่งในการเปิดสมัยประชุมวันที่ 22 พ.ค.นั้น ก็ยังไม่มีการประชุมอยู่
แล้ว และหากเป็นไปได้ก็คงจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/241225  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/241225
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210504/dd5702f07605ed10fe3f32ba64fbf1e901484fb5f692241cc4993d91daf36def.jpg?itok=_bwvvs4k
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พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.10 น. 
"ราเมศ" ติงกลุ่มยยุา้ยประเทศหวงัดสิเครดติรฐับาล 
“ราเมศ”ตงิกลุม่จดุประเดน็ยา้ยประเทศหวงัท าลายความนา่เชื่อถอืรฐับาล แนะควรสามคัคีกนั ไมใ่ช่คดิทุกอยา่งเปน็
การเมอืง 

 
 
เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการพูดถึ งการย้ายประเทศ

ในช่วงนี้ว่า คงเป็นการจุดประเด็นมาเพ่ือให้มีผลต่อรัฐบาล ท าลายความน่าเชื่อถือการปฏิบัติงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่าน
มา ซึ่งไม่เป็นผลดี หากมองกันตามความเป็นจริง จะเห็นว่ารัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
และประเทศ แน่นอนว่าไม่ถูกใจใครไปทั้งหมด แต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนมั่นใจได้คือรัฐบาลไม่คิดร้ายต่อประชาชนและ
ประเทศอย่างแน่นอน และทุกคนในประเทศมีส่วนร่วมในการท างานได้เสมอ ยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ความสามัคคีของ
คนในชาติคือสิ่งส าคัญที่สุด อย่าคิดว่าทุกเรื่องต้องเป็นการเมืองทั้งหมด มีการแบ่งฝ่ายเพ่ือเอาชนะกัน สถานการณ์เช่นนี้
เราทุกคนคือประเทศไทย ควรจับมือกัน สามัคคีกันก้าวเดินไปข้างหน้า 

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า ตนเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีหลักคิดที่ตรงกัน คือความภาคภูมิใจที่เป็นคน
ไทยอย่างที่สุด เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ที่คนไทยเคารพเทิดทูน สืบต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน มี
ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ มีประเพณีวัฒนธรรม การยกมือไหว้เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม และอีกมากมายที่บอกได้ถึง
ความดีงามของประเทศ จึงไม่อยากให้ชูประเด็นนี้เพ่ือให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ เพราอาจจะสะใจในทางการเมือง
ว่าเป็นเพราะรัฐบาลคนถึงมีความคิดเช่นนี้ แต่จริงๆเชื่อว่าไม่มีใครคิดย้ายประเทศ ยกเว้นคนที่หนีคดี หากไม่อยากติดคุก
ก็ต้องหนีไปต่างประเทศก็มีให้เห็นมาก และชีวิตก็ล าบาก 

“รัฐบาลบางรัฐบาลบริหารประเทศโดยไม่สนใจประชาชน ไม่สนใจเสียงข้างน้อย ออกกฎหมายตามอ าเภอใจ
เสียงข้างมาก ทุจริตมหาศาล แต่ผมคนหนึ่งที่ไม่คิดย้ายประเทศ แต่คิดว่าต้องสู้เพ่ือเอาคนเหล่านี้ออกจากการเมือง จน
หลายคนหนีไปต่างประเทศ ดังนั้นสังคมต้องช่วยกันสื่อสารให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพยายามชูประเด็นการย้ายประเทศเป็นหลัก
คิดที่ไม่ถูกต้อง อย่าไปไล่ให้เขาไปอยู่ประเทศอ่ืน ต้องอธิบาย ให้เข้าใจว่าเรามีสิ่งที่ดีมากมายดีที่สุดในชีวิตของทุกคนคือ
เราเกิดมาเป็นคนไทย” นาราเมศ กล่าว. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/841407  
 

https://www.dailynews.co.th/politics/841407
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4 พฤษภาคม 2564 00:10 น.  
จุดพลุ “วิกฤติศรัทธา” คว่ า “บิ๊กตู่” ! 
 

 
 

ในระหว่างทางที่รัฐบาลที่ก าลังเดินหน้าเพ่ือเร่งแก้ไขวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่กลับมาระบาด
เป็นรอบที่ 3 อยู่นั้น กลับพบว่าบรรยากาศรอบด้าน โดยเฉพาะแนวรบทางการเมือง ดูจะไม่เป็นใจนัก ! 

แม้ทางหนึ่ง “บิ๊กตู”่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เลือกที่จะ
เบรคความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาล ระหว่าง “พรรคประชาธิปัตย์” กับ “พรรคพลังประชารัฐ” ด้วยการน าค าสั่ง
ว่าด้วยการแบ่งงานเป็นรายจังหวัดให้กับรัฐมนตรี ลงไปก ากับดูแล เอาไว้ก่อน เพราะไม่ควรเปิดศึกหลายด้านพร้อมกัน 

แต่ถึงกระนั้น ดูเหมือนว่า สถานการณ์ของรัฐบาลก าลังส่อเข้าขั้นวิกฤต ไม่ต่างจากภาวะการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด ที่ก าลังสร้างความสูญเสียอย่างหนัก เมื่อพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศ ยังพุ่งทะยานไม่หยุด เช่นเดียวกับ
ตัวเลขผู้เสียชีวิต ควบคู่ไปกับเสียงเรียกร้อง จากภาคประชาชนเพ่ือให้รัฐบาลเร่งด าเนินการฉีดวัคซีนให้รวดเร็ว เพ่ือเพ่ิม
ภูมิคุ้มกันหมู่ รับมือกับโควิด ให้มากกว่าที่ผ่านมา 

มิหน าซ้ ายังไม่เพียงแต่การส่งเสียงเรียกร้องในเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้รวดเร็วเท่านั้น ยังมีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ว่า เหตุใดรัฐบาลจึงปิดกั้นไม่ให้ “ภาคเอกชน” เข้ามาช่วยด าเนินการ “จัดหาวัคซีน” เพ่ือช่วยรัฐบาลอีก
ทางหนึ่ง 

แน่นอนว่า การตั้งข้อสังเกตเรื่องการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลยังตามมาด้วยค าถาม จากฝ่ายการเมือง ว่ามีความ
โปร่งใสมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งยังเกิดข้อสงสัยว่าวัคซีนที่จัดหาเข้ามาให้กับประชาชนคนไทยนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอ
หรือไม่ เมื่อเทียบกับต่างประเทศ โดยเฉพาะผลข้างเคียง 

อย่างไรก็ดี ขณะที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาใหญ่ ด้วยการรับมือกับการระบาดรอบที่ 3 ซึ่งในแต่ละวันมี
จ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึน โดยตัวเลขสูงเกินกว่าครึ่งแสนรายไปเรียบร้อยแล้ว น่าสนใจว่าปฏิบัติการ “เขย่า” ทั้งพล.อ.
ประยุทธ์ และรัฐบาล ยังไม่หยุดยั้ง แต่กลับเพ่ิมดีกรีความแรงมากขึ้นตามล าดับ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210503/d7ecb5479ad262f09437e45c3203ec340e8945161cc1106d33267631e4c6392b.jpg?itok=dP6DuMz9
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ทั้งการเดินหน้าขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ ให้ลุกออกจากเก้าอ้ีนายกฯ เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้  “อนุทิน ชาญวีร
กูล” รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข เคยเจอมาก่อน เมื่อ “กลุ่มหมอไม่ทน” เปิดแคมเปญ ล่าชื่อไล่ผ่านโลกโซเชี่ยล จน
ท าให้ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยต้องออกมาปกป้อง อนุทิน ในฐานะหัวหน้าพรรค ไม่ให้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว ! 
แน่นอนว่า ปฏิบัติการเขย่ารัฐบาล ด้วยการพุ่งเป้าที่ “จุดเปราะบาง” ที่สุด คือการบริหารจัดการไวรัสโควิดของรัฐบาล 
ทั้งการจัดหาวัคซีน การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในอัตราที่น้อยเกินไป ตามที่มีการกล่าวอ้างนั้นย่อมเป็นประเด็นที่มี
น้ าหนัก มากกว่าที่ “ม็อบราษฎร” เคยออกมาเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก หรือการที่  “ฝ่ายค้าน” เปิดฉาก
อภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาฯ 

ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเคลื่อนไหว ของ “สองประสาน” ที่ยังไม่สามารถ สั่นคลอนพล.อ.ประยุทธ์ ได้มากเท่ากับ
การพุ่งเป้าไปที่เรื่องการจัดการวิกฤติโควิด -19 ยิ่งเมื่อได้ “แนวร่วม” เพ่ิมมากขึ้น จากฝ่ายการเมืองเอง หรือ
แม้แต่ “ศัตรูเก่า” หน้าเดิมอย่าง “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกฯ ที่ขยันแสดงความเห็นผ่าน “คลับเฮ้าส์” สร้างภาพให้
เกิดการเปรียบเทียบระหว่างอดีตนายกฯทักษิณ กับนายกฯคนปัจจุบันอย่าง พล.อ.ประยุทธ์  เพราะงานนี้ ฝ่ายที่ถือเดิม
พันสูง คือพล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาล ที่ต้องแบกน้ าหนักและความคาดหวังมากกว่า อดีตนายกฯทักษิณ กว่าหลายเท่า 

เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ ก าลังเผชิญหน้ากับ สารพัดปัญหาที่ล้วนแล้วแต่ท้าทาย ให้เขาเองต้องแก้เกมให้ได้ 
โดยเฉพาะการถูกสั่นคลอน ศรัทธา และความเชื่อมั่น อย่างต่อเนื่อง เพราะยิ่งปล่อยให้สถานการณ์ ตกเป็นรอง ยืดเยื้อ
ต่อไปเช่นนี้ จะยิ่งท าให้ ข่าวลือเรื่อง “ยุบสภา” เพราะรัฐบาลจะอยู่ได้ไม่ครบเทอม ยิ่งกระพือหนักตามมามากขึ้น
เท่านั้น!  

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/241089  
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4 พ.ค. 2564-16:54 น. 
2 ปี ธรรมนัส พรหมเผ่า ใต้เงาพลังประชารัฐ ก่อนวันชี้ชะตาการเมือง 
 

 
 

2 ปี ธรรมนัส พรหมเผ่า ใต้เงาพลังประชารัฐ ก่อนวันชี้ชะตาการเมือง  
ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านค าวินิจฉัย คดีสมาชิกภาพ ส.ส. และความเป็น

รัฐมนตรีของ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันพรุ่งนี้ (5 พ.ค.) 
คดีนี้เป็นผลสืบเนื่องจากกรณี ส.ส. 51 ราย เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งค าร้องให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะทางการเมืองของ ร.อ. ธรรมนัส สิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณีเคยต้องค าพิพากษาหรือค า สั่งที่
ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระท าผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ที่แม้เป็นค า
พิพากษาของศาลต่างประเทศ กรณีดังกล่าวย่อมท าให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
98 (10) อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความ
เป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ 
ก่อนวันชี้ชะตาทางการเมืองของ “ผู้กองธรรมนัส” จะมาถึง บีบีซีไทยส ารวจเส้นทางทางการเมืองของชายวัย 55 ปี 
จาก ส.ส. รุ่น “โมฆะ” สู่ รมต. สมัยแรก 
ร.อ. ธรรมนัส เริ่มอาชีพนักการเมืองอย่างเป็นทางการภายใต้สังกัดพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดยเป็น ส.ส. สมัยแรก
ที่ได้นั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรีทันที 
เขามีชื่อเป็นสมาชิกล าดับที่ 282 ของพรรคการเมืองน้องใหม่ที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือรองรับการ “ขยายเวลา” ครองอ านาจ
ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้ง ๆ ที่หลังรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 
ร.อ. ธรรมนัส เคยถูก คสช. เรียกไปรายงานตัวพร้อมกับ “ลูกพ่ีคนสนิท” อย่าง พล.อ. ไตรรงค์ อินทรทัต หรือ “เสธ.
ไอซ์” เพ่ือนเตรียมทหาร (ตท.) รุ่น 10 ของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าไทยรักไทย (ทรท.) 

 
 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/fb_image-99.jpeg
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ก่อนเข้ามาอยู่ใต้ชายคา พปชร. ร.อ. ธรรมนัส ยืนเคียง “พรรคทักษิณ” มาเกือบทศวรรษ เคยเป็นสมาชิก ทรท. 
ตั้งแต่ยุคสร้างพรรคปี 2542 ร่วมท าพ้ืนที่ กทม. ในยุครุ่งเรืองปี 2548 ก่อนเปิดหน้า-เปิดตัวลงสมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ 
(ปาร์ตี้ลิสต์) ล าดับที่ 55 ในนามพรรคเพื่อไทย (พท.) จึงมีโอกาสร่วมบัญชีกับ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ผู้เป็นปาร์ตี้
ลิสต์หมายเลข 1 ในศึกเลือกตั้งปี 2557 ทว่ายังไม่ทันได้เข้าสภา เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนั้นกลายเป็นโมฆะ 

แต่แล้ว ร.อ. ธรรมนัส ก็สร้างเกียรติประวัติทางการเมืองให้ตัวเองได้ส าเร็จในการเลือกตั้งปี 2562 เมื่อสามารถ
ล้มแชมป์เก่าจาก พท. ได้เป็น ส.ส.พะเยา เขต 1 ด้วยคะแนนเสียง 52,417 คะแนน 

ส่วนในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือของ พปชร. เขาหอบหิ้วลูกทีมเข้าสภาได้ถึง 25 
คน จาก ส.ส. ภาคเหนือทั้งหมด 61 คน แม้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ราว 38-40 คน แต่ตัวเลขที่ออกมาถือว่าน่าพอใจ
ส าหรับพรรคเกิดใหม่ และเป็นรองเพียง พท. ที่น า ส.ส. เหนือเข้าสภาได้ 28 คน 

ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของ ร.อ. ธรรมนัส ท าให้ ส.ส. สมัยแรกรายนี้เข้าไปท างานฝ่ายนิติบัญญัติได้เพียง 2 
เดือน ก็ก้าวกระโดดขึ้นเป็นรัฐมนตรีทันที ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล  
“ประยุทธ์2/1” 
 
 “คนใจนักเลง” 

ก่อนจะถึงฝั่งฝัน-ได้ร่วมวงบริหารราชการแผ่นดิน เส้นทางขึ้นสู่อ านาจของ ร.อ. ธรรมนัส ไม่ราบรื่นนัก เมื่อคู่
แข่งขันทางการเมืองทั้งภายใน-ภายนอกพรรคพร้อมใจกันขุดอดีตขึ้นมาหลอกหลอน รมช.เกษตรฯ ในโผสื่อ หวังสกัดก้ัน
การตัดสินใจของนายกฯ คนที่ 29 

พลันที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายในการจัดโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) “ประยุทธ์ 2/1” ร.อ. ธรรมนัส จึงงัดเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ขึ้นมาเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่รัฐสภาชั่วคราว อาคารทีโอที เมื่อ 11 ก.ค. 2562 เพ่ือการันตีตัวเอง
ว่ามีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีได้ 

ร.อ. ธรรมนัสยอมรับว่า เคยถูกจับในประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2536 ในข้อหารู้ว่ามียาเสพติด แต่ไม่แจ้งให้
ต ารวจรับทราบ และถูกคุมขังประมาณ 8 เดือน หลังจากได้รับการปล่อยตัว ก็ท างานในออสเตรเลียอีกระยะจึงกลับ
เมืองไทย โดยไม่มีคดีอะไรค้างคา 
ในระหว่างแถลงข่าวเกือบครึ่ง ช.ม. เขาได้ทิ้งวาทะทางการเมืองไว้มากมาย อาทิ 
“ผมมีความโชคร้าย” 
“เป็นเรื่องโอละพ่อ และถือเป็นตราบาปที่ผมไม่เคยพูดมาตลอด 30 ปี” 
“ผมเป็นก าลังหลักในการจัดตั้งรัฐบาล โดยมีบทบาทในการขับเคลื่อนและประสานงาน ซึ่งหากล้มผมได้ รัฐบาลก็
สั่นคลอน เพราะหลายเรื่องที่ได้ประสานงานไว้นั้น ถือเป็นความลับที่ผมรู้เพียงคนเดียว” 
“เขารู้ว่าผมเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่จะเอาเลือดไปหล่อเลี้ยงในหัวใจของรัฐบาล จึงพยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือล้มผม” 
เมื่อผู้สื่อข่าวยิงค าถามใส่ว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนปรามาสว่ากระทรวงเกษตรฯ ยุคใหม่เป็น “กระทรวงมาเฟีย” 

“คนเรานั้น อยากถามว่าสามารถท าอดีตให้เป็นปัจจุบันได้ไหม มันท าไม่ได้หรอกครับ แต่สิ่งที่จะพิสูจน์คือใน
อนาคตผมจะท าอะไรให้แผ่นดินบ้าง ไม่ใช่เอะอะก็มาเพีย นักเลง คนใจนักเลงอย่างผมน่ะ ลองให้ผมท างานดูก่อน ถ้าผม
ท าไม่ได้เรื่องแล้วผมจะพิจารณาตัวเอง” ร.อ. ธรรมนัส ตอบค าถามสื่อมวลชน 
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นักการเมืองหน้าใหม่ ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนเตรียมทหาร (ตท.) รุ่น 25, เจ้าของธุรกิจรักษาความปลอดภัย , 
ตัวแทนจ าหน่ายล็อตเตอรี่รายใหญ่ หรือที่ถูกเรียกขานว่า 1 ใน “5 เสือกองสลากฯ”, ผู้บริหารตลาดคลองเตย ตลาดนัด
สวนจตุจักร และอ่ืน ๆ อีกหลายบทบาท อธิบายตัวเองว่าเป็น “คนกว้างขวาง เพ่ือนฝูงเยอะ และเป็นคนใจกว้าง” ซึ่ง
บางครั้งการคบคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้กรอง ดังนั้นเมื่อเขาน าภัยมาหาเรา ก็ไม่โทษคนนั้นคนนี้ เพราะไม่ใช่วิถี ต้องแก้ปัญหา
ให้จบด้วยตัวเองด้วยกระบวนการยุติธรรม 

 
“คนเลี้ยงลิง” 

ความเป็น “คนกว้างขวาง” ของ ร.อ. ธรรมนัส ถูกน ามาใช้สร้างโครงข่ายการเมืองให้ พปชร. ในฐานะพรรคที่มี
เสียงเป็นอันดับ 2 ของสภา ต้องเดินเกมทั้งบนดิน-ใต้ดิน เพ่ือช่วงชิงการจัดรัฐบาลแข่งกับ พท. ถึงขนาดสร้างธรรมเนียม
ใหม่ทางการเมืองด้วยการอ้างความชอบธรรมจากการได้คะแนนมหาชน (ป๊อบปูลาร์โหวต) สูงสุด 8.4 ล้านเสียง ขณะที่ 
พท. มีคะแนนมหาชน 7.9 ล้านเสียง (ตามการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการของ กกต. เมื่อ 28 มี.ค. 2562) แกน
น าคนส าคัญของ พปชร. แยกย้ายกันเปิดเจรจากับผู้น าพรรคการเมืองต่าง ๆ โดย ร.อ. ธรรมนัส ได้รับมอบหมายให้ 
“เปิดดีล” กับบรรดา “พรรคเสียงเดียว” 

13 พ.ค. 2562 แกนน า 1 พรรคเล็ก และ 10 พรรคจิ๋วที่เข้าสภาด้วยการปัดเศษทศนิยมทั้งที่มีคะแนนมหาชน
ไม่ถึงเกณฑ์มี “ส.ส. พึงมีได้” ร่วมกันประกาศสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลของ พปชร. 

จากนั้นบรรดาพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กก็ตามไปสบทบ ปิดยอดรัฐบาลผสม 20 พรรค ด้วยเสียงในสภา
รวมกัน 254 เสียง ทิ้ง พท. ให้เป็นฝ่ายค้านร่วมกับอีก 5 พรรคการเมือง แม้ตั้งรัฐบาลได้ส าเร็จ แต่ พปชร. ต้องเผชิญ
ปัญหา “เสียงปริ่มน้ าในสภา” และเกิดแรงกระเพ่ือมทางการเมืองในช่วงต้น ระหว่างจัดสรรคนลงต าแหน่งทางการเมือง 
ตั้งแต่ ครม., เลขานุการ/ที่ปรึกษา รมต. และประธานกรรมาธิการ (กมธ.) และก็เป็น ร.อ. ธรรมนัสนั่นเองที่รับบท 
“ประสานผลประโยชน์-บริหารความพอใจ” ของบรรดาพรรคเล็ก/พรรคจิ๋ว 

“ผมเปรียบเหมือนคนเลี้ยงลิง เลยต้องเอากล้วยให้ลิงกินตลอดเวลา ขณะนี้เชื่อว่ากินจนอ่ิมแล้ว น่าจะพอได้
แล้ว” ร.อ. ธรรมนัส กล่าวเมื่อ 7 ก.ย. 2562 หลังเคลียร์ใจกับพรรคเล็กที่ขู่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล เพราะไม่พอใจ
การจัดสรรโควตาประธาน กมธ. 

ทว่าหลังจากนั้น “มือแจกกล้วย” ต้องออกมา “ขอโทษพวกพ่ี ๆ ที่ไปล้อเล่นมากจนเกินไป” พร้อมยืนยันไม่มี
เจตนาเปรียบเทียบพวกเขาเป็นลิงหรือเป็นสัตว์ และได้โทรศัพท์ไปขอโทษทุกคนแล้ว แต่ถึงกระนั้นค าว่า “แจกกล้วย” 
ได้กลายเป็นศัพท์การเมืองที่ย้อนกลับมาทุกครั้งที่สภาต้องลงมติส าคัญ ๆ 

 
“เทามนัส” รมต. ที่ถูกซักฟอก 2 ปีซ้อน 

แม้คดีความต่าง ๆ ของ ร.อ. ธรรมนัสสิ้นสุดลงแล้ว แต่การถูกขุดคุ้ยทั้งคดียาเสพติดในต่างประเทศ และวุฒิ
การศึกษา “ท าให้คนกังขา ไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใส รวมถึงการท าหน้าที่มือประสานสิบทิศทางการเมืองก็ยังถูกครหา
เรื่องการซื้อตัว ส.ส. พรรคเล็กและดีลการเมืองกับฝ่ายค้าน” เหล่านี้คือเหตุผลที่ท าให้สื่อมวลชนสายท าเนียบรัฐบาลตั้ง
ฉายา “เทามนัส” ให้แก่ รมช.เกษตรฯ ในขวบปีแรกของการท าหน้าที่ 
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ขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียยังวิพากษ์วิจารณ์การเป็น “นักการเมืองสีเทา” และมีผู้สื่อข่าวน าความเห็นนี้ไป
สอบถามคนที่ถูกวิจารณ์ 

“ดูว่าคนเทา ๆ จะท าอะไรให้ชาวบ้านบ้าง ไม่ใช่ว่าใสสะอาด เงียบ ประวัติดี แต่ไม่ท าอะไรเลย อย่างนั้นไม่ใช่
ธรรมนัส” ร.อ. ธรรมนัส กล่าวกับสื่อมวลชนเมื่อ 24 ธ.ค. 2562 

ผ่านมา 1 ปี 9 เดือนของการนั่งเก้าอ้ีเสนาบดี ร.อ. ธรรมนัส ถูกฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2 ปีซ้อน 
ครั้งแรกปี 2563 ร.อ. ธรรมนัส ถูกยื่นซักฟอก ปมขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีจากกรณีเข้าไปพัวพันกับคดียาเสพ
ติดตามค าพิพากษาของศาลออสเตรเลีย โดยมีนายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ (ในเวลานั้น
ยังไม่สังกัดพรรคก้าวไกล) เป็นผู้อภิปรายหลัก ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ ที่ฝ่ายค้านหยิบยกมาอภิปราย อาทิ กรณีวุฒิการศึกษา 
“ด็อกเตอร์” ในต่างแดน, กรณีถูกถอดยศทางทหาร แต่ยังใช้ค าน าหน้าชื่อว่า “ร้อยเอก” และกรณีการแจ้งบัญชี
ทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะเป็นผู้ค้าสลากรายใหญ่ 

ผลการลงมติพบว่า รมช.เกษตรฯ ได้ “คะแนนไว้วางใจต่ าที่สุด” ในหมู่รัฐมนตรี 10 คนที่ถูกซักฟอก ด้วย
คะแนนเสียง 269 ต่อ 55 งดออกเสียง 7 โดย 5 ส.ส. พรรคเศรษฐกิจใหม่ที่เพ่ิงพลิกขั้วไปร่วมรัฐบาลหมาด ๆ ได้ลงมติ 
“งดออกเสียง” ให้เขา ขณะที่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 5 คนออกมาแถลงเรียกร้องให้นายกฯ รับฟังเสียงของ
ประชาชนนอกสภา และทบทวนให้ดีเพราะ “ภาพพจน์รัฐบาลเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาพพจน์รัฐมนตรี” 

อีกครั้งปี 2564 ร.อ. ธรรมนัส ในฐานะก ากับดูแลส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถูกยื่นอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ ปมออกกฎหมายเอื้อประโยชน์นายทุนและนักการเมือง ท าให้เกิดการกว้านซื้อที่ดิน ส.ป.ก. จนเกษตรกรไม่มี
ที่ท ากิน ทว่ามีฝ่ายค้านลุกข้ึนอภิปรายเพียงคนเดียวคือ นายนิยม บุญวิเศษ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังปวง
ชนไทย 

แต่ครั้งหลังนี้ รมช.เกษตรฯ ได้ “คะแนนไว้วางใจ” จากเพ่ือนร่วมรัฐบาลอย่างท่วมท้น ด้วยคะแนนเสียง 274 
ต่อ 119 งดออกเสียง 5 ซึ่งคะแนนสูงเป็นอันดับ 2 ผงาดขึ้นสู่ระนาบเดียวกันกับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี และยังสูงกว่านายกฯ ด้วย 2 คะแนน ในจ านวนผู้โหวตไว้วางใจให้ “ผู้กองธรรมนัส” มี ส.ส. ฝ่ายค้าน
ด้วย 4 คน มาจาก พท. 2 คน และพรรคประชาชาติ 1 คน และยังมี 2 ส.ส. พรรคเพื่อชาติของดออกเสียง จนถูกวิจารณ์
เรื่องการ “รับกล้วย” 
 
“สิงห์เหนือ-เสือใต้” 

ร.อ. ธรรมนัส นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นคน “ใจถึง” และ “จัดได”้ ท าให้ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
และหัวหน้า พปชร. มอบความไว้วางใจ-ใช้บริการเขาอยู่เนือง ๆ 

จากเคยเป็น “สิงห์เหนือ” ของพรรคในช่วงเลือกตั้งทั่วไป ร.อ. ธรรมนัส ในฐานะรองหัวหน้า พปชร. ผงาดลงไป
กรุยพ้ืนที่การเมืองภาคอ่ืน ๆ เป็นทั้ง “ทัพหน้า” ช่วงหาเสียง และปรากฏตัวยืนชูมือประกาศชัยชนะร่วมกับผู้สมัครรับ
เลื อกตั้ งซ่ อมของพรรคในหลายกรรมหลายวาระ ช่ วย  “ เบ่ ง เสี ยง ในสภา” ของพรรคแกนน ารั ฐบาล  
ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 (แทนนายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.พท. ที่พ้นจากต าแหน่งตามค าสั่งศาล
รัฐธรรมนูญ) เมื่อ 22 ธ.ค. 2562 >> ร.อ. ธรรมนัส เป็นหนึ่งในทีมหาเสียงตามยุทธศาสตร์ “ดาวกระจาย” 
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ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 (แทนนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส. พท. ที่เสียชีวิต) เมื่อ 20 มิ.ย. 2563 
>> ร.อ. ธรรมนัส น าลูกทีมล้มพรรคแชมป์เก่า 

ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 (แทนนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.ชป. ที่พ้นจากต าแหน่งตามค าสั่ง
ศาลรัฐธรรมนูญ) เมื่อ 7 มี.ค. 2564 >> ร.อ. ธรรมนัสเป็นหัวหน้าทีม โค่นน้องชายของ ส.ส. เจ้าของพ้ืนที่เดิมลงได้   
ทุกชัยชนะของ “ทีมธรรมนัส” ถูกต่อสาย-รายงานตรงถึงหัวหน้า พปชร. แบบทันท่วงที โดยเฉพาะการล้ม ปชป.  
ในเมืองคอนฯ ซึ่ง ร.อ. ธรรมนัส ประกาศว่า “เป็นชัยชนะท่ียิ่งใหญ่ของ พปชร.” 

การจัดการงานได้ “ตามสั่ง” ท าให้ “ผู้กองธรรมนัส” ขึ้นหม้อแบบสุด ๆ ถึงขั้นมีข่าว ว่า “หัวหน้าพรรค” 
เตรียมมอบหมายให้ “รองหัวหน้าพรรคฝ่ายปฏิบัติการ” รายนี้ดูแล 14 ส.ส.ใต้ของ พปชร. อย่างเป็นทางการ  
ตอกย้ าด้วยค าสั่งแบ่งงานรัฐมนตรีที่ออกมาเมื่อ 21 เม.ย. 2564 ซึ่งนายกฯ มอบหมายให้ ร.อ. ธรรมนัส เป็นผู้ก ากับดูแล
พ้ืนที่ จ.สงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต จากเดิมเคยดูแลพ้ืนที่ จ.หนองบัวล าภู พะเยา เชียงราย จนถูกวิจารณ์ว่าเป็น
การเตรียมพ้ืนที่รองรับการเลือกตั้งในอนาคตหรือไม่ และสร้างความไม่พอใจให้ “อดีตพรรคปักษ์ใต้” อย่าง ปชป. ใน
ฐานะพรรคร่วมรัฐบาล แต่ถึงกระนั้นเจ้าตัวก็ไม่สนใจ เดินหน้าแก้ปัญหาราคาพริกตกต่ าในภาคใต้ จนถูกสื่อหลายส านัก
ทั้งไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ พาดหัวข่าวโดยใช้ค าว่า “ไม่เลิกเจาะฐาน ปชป.” หรือ “แย่งซีนกันนัว” “ข้ามหน้าแก้
พริกราคาตก เอาใจคนใต”้ 

นอกจากนี้ “บิ๊กป้อม” ยังมีค าสั่งภายในให้ “ผู้กองธรรมนัส” เป็น “ทัพหลัง” สนับสนุนการชิงเก้าอ้ีผู้ว่าราชการ 
กทม. ของ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ชนิดที่กลุ่ม “3 ทหารเสือ กปปส.” ซึ่งเป็นแกนน าสาย กทม. ได้แต่
มองตาปริบ ๆ 

นอกจากงานพรรค ร.อ. ธรรมนัสยังได้รับมอบหมายจากนายกฯ และรองนายกฯ ให้เป็น “คนรับเผือกร้อน” 
แก้ปัญหาการเมืองให้รัฐบาลหลายครั้ง อาทิ 
ประธานตรวจสอบเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา 
ประธานอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) 
ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน รวมทั้งการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงใน
พ้ืนที่บ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 ของ พปชร. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 
 
ก๊วน “3 ช” 

หากไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 การวัดบารมีคนการเมืองใน พปชร. จะเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีของ พปชร. ซึ่งก าหนดไว้ในเดือน พ.ค. โดยถือเป็นไฟล์ตบังคับที่ต้องปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค หลัง
กลุ่ม “3 ทหารเสือ กปปส.” จ าเลยคดีกบฏ กปปส. ต้องค าพิพากษาศาลชั้นต้นให้จ าคุก และตัดสิทธิทางการเมืองเมื่อ 
24 ก.พ. 2564 

แม้ต าแหน่งเลขาธิการพรรคจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ตามค าสั่งศาล แต่ได้เกิดข่าวลือ -ปล่อยอย่างต่อเนื่อง
เรื่องการเปลี่ยนตัวนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กลุ่ม “สามมิตร” พ้นต าแหน่ง 
หนึ่งในชื่อผู้ท้าชิงเก้าอ้ีที่ถูกโยนออกมาผ่านหน้าสื่อ หนีไม่พ้น ชื่อ ร.อ. ธรรมนัส 
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ย้อนกลับไปช่วงจัดโผปรับ ครม. “ประยุทธ์2/4” ปลายเดือน ก.พ.-มี.ค. 2564 ได้เกิดการเกาะกลุ่ม- 
ก่อหวอดภายใน พปชร. ซึ่งสื่อมวลชนตั้งชื่อให้ว่ากลุ่ม “3 ช” อันหมายถึง 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ (รมช.) ที่หวังขยับชั้น
เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ (รมว.) ประกอบด้วย ร.อ. ธรรมนัส รมช.เกษตรฯ , นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และ
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง แต่สุดท้ายทั้ง 3 คนก็ยังนั่งอยู่ในเก้าอ้ีตัวเดิม และรอการประลองก าลังการเมืองครั้งใหม่
ภายในพรรค 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6378487  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6378487
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5 พฤษภาคม 2564 
ย้อนวาทะ ‘มันคือแป้ง’ สู่วันชี้ชะตา ‘ธรรมนัส’ 
 

 
 
"มันคือแป้ง" วาทะกลางสภาที่ตามหลอกหลอน "ธรรมนัส" วันนี้จะได้รู้กันว่าที่สุดแล้วเขาจะ"รอด" หรือ "ร่วง" ? 

"สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต ารวจปราบปรามยาเสพติดของรัฐนิวเซาท์เวลส์ อ้างว่าเป็นเฮโรอีน 3.2กิโลกรัม มันคือแป้ง" ค า
ชี้แจงของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรและสหกรณ์ ระหว่างการอภิปรายไม่ ไว้ วางใจเมื่ อวันที่   
27 ก.พ.2563 ถึงข้อกังขาความชอบธรรมในการด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีและส.ส. 

ลามสู่การยื่นศาลรัฐธรรมนูญของ“51ส.ส.” เพ่ือวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 
วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส. และความเป็นรัฐมนตรี ของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10), มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) ซ่ึง
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยในอีกไม่ก่ีชั่วโมงข้างหน้า 

ย้อนที่มาที่ไปของกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนก.พ.2563 เมื่อ “7พรรคฝ่ายค้าน” ยื่นญัตติขอเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจล็อกเป้าไปที่รัฐมนตรีจ านวน6คน โดยเฉพาะในส่วนของร.อ.ธรรมนัส ซึ่งถูกฝ่ายค้านโจมตีอย่างหนัก
ในประเด็นต้องคดียาเสพติด ที่ในครั้งนั้นฝ่ายค้านมีการหยิบยกค าพิพากษาศาลอุทธรณ์รัฐนิวเซ้าท์เวลล์ ประเทศ
ออสเตรเลียเมื่อวันที่ 22 พย.62 เลขที่ 6044/94 และ 6034/94 ฉบับสมบูรณ์ 

ที่ระบุถึงค ารับสารภาพของร.อ.ธรรมนัสถึงน าเข้าเฮโรอีนก่อนถูกพิพากษาลงโทษจ าคุกเป็นระยะเวลา 6 ปี โดย
ก าหนดโทษเป็นระยะเวลาขั้นต่ า 4 ปี และระยะเวลาห้ามปล่อยตัวอีก 2 ปี ที่ส าคัญโทษที่ลดลงยังเป็นการลงโทษโดย
ศาลแขวงไม่ ใช่ การลดโทษด้ วยการอุทธรณ์  และไม่มี กระบวนการพลีบารเกนนิ่ ง  และกักกัน  8 เดื อน  
หลังถูกฝ่ายค้านถล่มอย่างหนัก ร.อ.ธรรมนัส พยายามตอบโต้ด้วยการหยิบประเด็น "สื่ออวตาร" พยายามโจมตีเพราะ
เป็นก าลังส าคัญในการจัดตั้งรัฐบาล "หากล้มได้รัฐบาลจะสั่นคลอน " 

ในครั้งนั้นร.อ.ธรรมนัส พยายามกล่าวอ้างถึง“พ.ร.บ.ล้างมลทินปี 2550”  มาตรา 4 ที่ให้ล้างมลทินแก่ผู้บรรดา
ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆ ซึ่งได้กระท าก่อน หรือก่อนวันที่ 5 ธ.ค.2550 และได้พ้นโทษไปแล้ว และให้ถือว่าผู้นั้นมิ
ถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ   
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ทว่าค าชี้แจงดังกล่าวดูเหมือนว่าจะไม่ท าให้ข้อสงสัยต่างๆหมดสิ้นไปโดยง่าย แม้ร.อ.ธรรมนัสเอาตัวรอดจากการ
อภิปรายด้วยผลคะแนนไว้วางใจที่น้อยที่ สุดมาได้  แต่ยั งมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่ องจาก   
"สื่อต่างประเทศ" ทั้งอ้างผลแล็บที่ยืนยันว่าผงดังกล่าวคือเฮโรอีน รวมถึงค ารับสารภาพของร.อ.ธรรมนัส  กระทั่งมีการ
การยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และมีการนัดอ่านค าวินิจฉัยในท้ายที่สุด  

คงต้องไปลุ้นค าวินิจฉัยที่จะออกมาซึ่งเป็นเสมือนด่าน "ชี้ชะตา" อนาคตการเมืองของรมช.เกษตรและสหกรณ์ผู้
นี้ว่าจะ “รอด” หรือ“ร่วง” วันนี้(5พ.ค.) จะได้รู้กัน!! 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936028   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936028
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05.05.2021 
5 เรื่องรู้จัก ‘ธรรมนัส’ ก่อนศาล รธน. นัดชี้ชะตาวันนี้ 
 

 
 

วันนี้ (5 พฤษภาคม) เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยคดีที่ ส.ส. 51 ราย เข้าชื่อร้องต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะทางการเมืองของ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า 
ส.ส. พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงหรือไม่  
  จากกรณีเคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระท าผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต 
น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ที่แม้เป็นค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ กรณีดังกล่าวย่อมท าให้ผู้ถูกร้องเป็น
บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ
มาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม ่
 และนี่คือประวัติที่น่าสนใจของ ร.อ. ธรรมนัส โดยสังเขป ที่น่ารู้ก่อนฟังค าวินิจฉัย 
 
 1.เคยร่วมงานกับเพื่อไทย  

ปี 2557 ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า มีชื่ออยู่ในผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเพ่ือไทย ล าดับที่ 55 ร่วมบัญชี
เดียวกับ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  

 
2.เป็น ส.ส. สมัยแรก ตะกายดาวคว้าเก้าอี้รัฐมนตรีไปพร้อมกัน 
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ร.อ. ธรรมนัส สวมเสื้อพรรคพลังประชารัฐ ลงสมัคร ส.ส. พะเยา ล้มแชมป์เก่า
เพ่ือไทยได้เป็น ส.ส.  
  ต่อมาวันที่  10 กรกฎาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ร.อ. ธรรมนัส  
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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3.ก าลังหลักพรรคพลังประชารัฐ มือดีลแจกกล้วย  
ร.อ. ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ระบุตนเองเป็นก าลังหลักในการจัดตั้งรัฐบาล รับบท

ประสานงาน หากล้มตนเองได้รัฐบาลก็สั่นคลอน 
หลายครั้งที่พรรคเล็กร่วมรัฐบาลเกิดแรงกระเพ่ือมขึ้นมา เขาจะปรากฏเป็นมือประสานให้เย็นลง ที่เปรียบ

ตัวเองเป็นคนเลี้ยงลิง ต้องคอยเอากล้วยให้กิน 
  
4.ข้อกล่าวหาค้ายา-ปริญญาปลอม 

ร.อ. ธรรมนัส ถูกฝ่ายค้านซักฟอกในสภาเมื่อปี 2563 จากกรณีศาลออสเตรเลียเคยตัดสินเมื่อปี 2537 ว่ามี
ความผิดฐานน าเข้าและค้ายาเสพติด ก่อนเขาจะชี้แจงว่า ตนเองไม่ได้รับสารภาพ แต่เป็นการเจรจราก่อนพิจารณาคดี 
และยังถูกกล่าวหาเรื่องการเรียน ‘ด็อกเตอร์’ ปลอม จนเป็นประเด็นโต้แย้ง 
  
5.‘มันคือแป้ง-เทามนัส’ วาทะแห่งปี ฉายาการเมืองแห่งยุค  

แม้คดีความต่างๆ จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่การถูกขุดคุ้ยทั้งเรื่องคดียาเสพติดในต่างประเทศ และวุฒิการศึกษายังท า
ให้คนกังขา ไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใส กลายเป็นที่มาของฉายา และวาทะ ‘มันคือแป้ง’ หลังการตอบค าถามซักฟอกใน
สภา กลายเป็นวาะทะแห่งปี 2563  

 
อ้างอิง : https://thestandard.co/5-things-to-know-thamanat-prompow/  
  

https://thestandard.co/5-things-to-know-thamanat-prompow/
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วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

TOOTANIC ชู้รัก รัฐนาวารั่ว 
 

 
 

เรือไททานิก ใหญ่ขนาดไหน ยังสามารถล่มได้ เช่นกัน “ตู่ทานิก”-TOOTANIC ถึงจะใหญ่โต อาจมีสิทธิ “รั่ว” 
และมีโอกาสล่มได้ หากบริหารจัดการไม่ดี อย่างที่ทราบกันดี ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ได้สร้างวิกฤตศรัทธาอย่างมาก
ต่อรัฐบาล น าไปสู่ปรากฏการณ์ต่างๆ มากมายที่ไม่เป็นคุณกับรัฐบาล  

พรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากนายกรัฐมนตรี ขณะที่มีกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่า 
“หมอไม่ทน” ได้สร้างแคมเปญรณรงค์ให้เปลี่ยนตัวนายอนุทิน ชาญวีรกูล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรวงสาธารณสุข 
โดยระบุชี้ว่าไม่มีความสามารถมากพอในการควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งเรื่องการวางนโยบาย การ
จัดการทรัพยากร การจัดหาวัคซีน และการสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์ จึงขอเรียกร้องให้นายอนุทิน
ลาออก และให้ผู้ที่มีความสามารถ มีความเหมาะสมมากกว่าเข้ารับต าแหน่งแทน ปรากฏว่ามีผู้สนับสนุนทะลุ 2 แสนคน 
และก าลังรณรงค์ให้ถึง 300,000 คน 
  แม้นายอนุทินจะบอกว่าพร้อมรับฟังความเห็นข้างต้น แต่ก็ยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป พร้อมกับตอบโต้ว่า
กลุ่มแพทย์และบุคลากรในระบบสาธารณสุขยังให้การสนับสนุน ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ก็ดูจะพยายามแสดงจุดยืน เคียง
ข้าง โดยบอกว่า ได้ให้ก าลังใจกับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปลัดกระทรวง เพราะถือว่าเป็นด่านหน้าของ
รัฐบาล ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากกลุ่มแพทย์ต่างๆ ว่าต้องเข้าใจว่าเราบริหารราชการกันอย่างไร เราน่าจะส่งเสริมกัน
มากกว่าที่จะขัดแย้งกัน ดูตามนี้ เหมือนว่า “รัฐนาวา” ยังคงเดินหน้าต้านพายุแรงไปด้วยกัน 
  แต่กระนั้น หากเข้าไปพิจารณาในเนื้องานจริงๆ แล้ว เราได้เห็นร่องรอยการแยกตัว การสงวนท่าทีของพรรค
ร่วมรัฐบาลอย่างมีนัย โดยเฉพาะหลังจากท่ีนายอนุทินถูกมองว่าผิดพลาดในการจัดหาวัคซีนต่อต้านโรคโควิด-19 ที่ล่าช้า 
ขณะเดียวกันการบริหารจัดการในการรับมือผู้ป่วย ถูกวิพากษ์ไร้ประสิทธิภาพ เกิดดราม่าต่างๆ มากมายในสังคม เช่น 
การไม่มีเตียงรักษาผู้ป่วย รวมถึงกรณีการที่มีผู้เสียชีวิตในบ้านโดยไม่ได้รับการรักษา เป็นที่สะเทือนใจต่อคนในสังคม 

ซึ่ งแทนที่จะช่วยกันแก้ ไขในนาม “รัฐนาวา” เดียวกัน  แต่กลายเป็นว่า ต่างคนต่างพรรค ต่างทิ้ ง  
“ความรับผิดชอบร่วม” หันไปขับเคลื่อนในส่วนเฉพาะตนหรือเฉพาะพรรคแทน  เช่น อย่างเรื่องวัคซีนล่าช้า  
แทนที่ พล.อ.ประยุทธ์จะผนึกนายอนุทิน  รวมถึงนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข  
จากพรรคประชาธิปัตย์ แก้ปัญหา แต่กลับไปตั้งคณะท างานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2.jpg
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2019 (โควิด-19) ขึ้นมาอีกชุด มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษา ศบค.เป็นประธาน ประกาศจะจะจัดหาวัคซีนอีก 
2-3 ยี่ห้อเพ่ิมเติมอีกประมาณ 35 ล้านโดส โดยดึงภาคเอกชน น าโดยสภาหอการค้าไทยช่วยจัดหาให้กับพนักงานลูกจ้าง
เองด้วยประมาณ 10-15 ล้านโดส โดยจัดหามาท้ังหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2564 
ท าให้นายอนุทินยืนเก้ๆ กังๆ และยิ่งมีกรณีโด่งดังที่เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย คือนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ไปติดโควิด-19 
เข้าไปอีก ยิ่งท าให้เสียภาพ เสียกระบวน เพราะกลายเป็นว่าพรรคภูมิใจไทยที่ดูแลงานสาธารณสุข กลับเป็นปัญหาเสีย
เอง และแถมยังมี “ประเด็นอันคลุมเครือเมื่อมี ส.ส.พปชร.บางคนพยายามโยงการติดเชื้อของเลขาธิการพรรคไปยังคลัส
เตอร์แหล่งบันเทิงที่ทองหล่อ คน “กันเอง” ท าให้วิกฤตศรัทธาหนักข้ึนไปอีก 
  ไม่เพียงเท่านั้น จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ออกมาบอกกับสาธารณชนเองว่า ถูกต่อว่าอย่างมาก
โดยเฉพาะปัญหาในการรับแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน 1668 จึงได้ให้คนลองโทร.ไป ปรากฏว่าไม่มีคนรับ “ไม่ได้จับผิด 
แต่ไม่มีคนรับจริงๆ มันเกิดอะไรขึ้น ต้องไปแก้ตรงนี้ ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอย่างไม่พอใจ  และดึงเรื่องนี้ไปให้
กระทรวงกลาโหมช่วย ยิ่งเป็นการกันฝ่ายการเมืองออกไปยืนในฐานะคนนอก มากขึ้นไปอีก  ท าให้พรรคภูมิใจไทย 
รวมถึ งพรรคประชาธิปั ตย์  ที่ น า โดยนายจุ รินทร์  ลั กษณวิศิษฏ์  ที่ ร่ วมกันบริหารกระทรวงสาธารณสุข  
แต่ถูกขโมยซีนไปดื้อๆ แถมพรรคประชาธิปัตย์ยังถูก พล.อ.ประยุทธ์ยึดพ้ืนที่ในหลายจังหวัดที่เป็นฐานเสียง  
ให้รัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)เข้ามาดูแลแทนอย่างชวนให้คับข้องใจ 
  ยิ่งไปกว่านั้น พรรค พปชร.โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค ยังซ้ าเติมโดยสั่ง
ให้มีการตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 ช่วยเหลือประชาชน โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.
เกษตรฯ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ดูแล และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และประสานงานกับหัวหน้า
ภาคทั้ง 10 ภาคของพรรค เพ่ือช่วยเหลือดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งประเทศ ท่าทีเช่นนี้ 
หากเป็นพรรคภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์จะคิดอย่างไร โดยเฉพาะนายอนุทินที่เป็นแม่ทัพกระบวนสาธารณสุขของประเทศ  

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องแก้เกมโดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เลขาธิการพรรค สั่งตั้งศู นย์
ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 (ศปฉ.ปชป.) ขึ้นมาเช่นกัน กลายเป็นว่าการแก้ไขโควิด-19 เป็นเรื่องของพรรค
ร่วม ไม่ใช่ของรัฐบาลที่ควรร่วมมือท างานเป็น “ทีม” เดียวกัน 

เมื่อโดนกระท า “หนัก” เช่นนี้ จึงไม่แปลกใจที่นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรค
ภูมิใจไทย (ภท.) ได้น าบทความใน “มติชน” มาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ความว่า 
“…การใช้อ านาจพิเศษเป็นสิ่งที่นายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถนัดที่สุด จึงไม่แปลกที่มีการเลือกใช้อ านาจพิเศษในการ
จัดการกับ ‘โรคระบาด’ ซึ่งโครงสร้างของ ศบค.ได้ตัดการมีส่วนร่วมของภาคการเมืองออก รวมถึงได้ตัดคณะรัฐมนตรี
ออกจากการท างานใน ศบค. โดยหน่วยงานที่นั่งหัวโต๊ะก าหนดทิศทางของ ศบค. กลับเป็นหน่วยงานความมั่นคง น าโดย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ แทนที่จะเป็นสาธารณสุข เราจึงเห็นการมองโรคระบาดเป็นภัยความมั่นคง เป็นอริราชศัตรู 
ต่างจากการแก้ปัญหาโรคระบาดในรอบที่ผ่านๆ มา ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่ประสบความส าเร็จ” 

นายศุภชัยออกตัวว่า ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวหาหรือโยนความผิดกับบุคคลใด แต่เป็นความปรารถนาที่อยากจะ
เห็นการปรับปรุงแก้ ไข การประเมินและการจัดการปัญหาทั้ งระบบ  แต่ดู เหมือน “แรมโบ้” ดร.เสกสกล  
อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี จะไม่เห็นเช่นนั้น โดยโจมตีนายศุภชัยว่า “มีชุดความคิดในการท างานที่
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คับแคบและเอาแต่ได้ อยากให้นายศุภชัยไปดูโครงสร้าง ศบค. ว่ารวบอ านาจจริงหรือ รัฐมนตรีไม่มีอ านาจจริงหรือ 
เพราะโครงสร้างนั้นคือมีการกระจายอ านาจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการเสนอแนะและแก้ไขปัญหาควบคู่กันไป” 

“ไม่นึกว่าคนที่มีประสบการณ์และเป็นผู้อาวุโสทางการเมืองอย่างนายศุภชัยจะคิดเอาตัวรอด กระโดดเรือหนีใน
ยามวิกฤตของการแก้ปัญหา” 
 “กระโดดเรือหนี” แม้จะเป็นวิวาทะที่ตอบโต้กัน แต่ด้านหนึ่งก็สะท้อนว่า เรือ “ตู่ทานิก”-TOOTANIC นอกจากเผชิญ
พายุรุนแรง ภายในเรือก็เริ่มมีปรากฏการณ์ “ขัดแย้ง”-ไม่ลงรอยชัดขึ้นเรื่อยๆ จะแค่ท าให้เรือรั่ว อุดอยู่ หรือขยายลาม
จนห้ามน้ าไม่อยู่ จนอาจท าเรือล่มได้หรือไม่ ซึ่งน่าระทึกใจยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโฟกัสไปที่การประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ที่จู่ๆ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยน้ าเสียงมีอารมณ์ข้ึนมาว่า 

“มีรัฐมนตรีบางคนพูดจาไม่ดีและนินทาผมในที่ประชุมบางวง ให้ระวังตัวไว้ด้วย ผมเป็นคนตัดสินใจเลือกเข้ามา
ท างาน จะชอบหรือไม่ชอบผมอย่านินทาให้ผมได้ยิน ถ้าผมได้ยินอีกจ าเป็นต้องปรับออก จะริบโควต้านั้ นมาเป็นของผม
เอง ระวังตัวไว้ด้วยละกัน ผมไม่เคยท าให้ท่านเสียหาย ผมมีทีมงานคอยดูเฟซบุ๊กทุกท่าน ผมไม่วางใจและไม่สบายใจ ใคร
ก็ตามที่สร้างความขัดแย้ง เกลียดชัง ทุจริต ถ้ามีปัญหาผมจะพิจารณาเอาออก จะไม่ให้โควต้าพรรค จะดึงมาเป็นโควต้าผม” 

ท าเอารัฐมนตรีที่ร่วม นิ่งเงียบ ที่จู่ๆ พล.อ.ประยุทธ์ฟาดงวงฟาดงาใส่รัฐมนตรีในรัฐนาวาเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น 
พล.อ.ประยุทธ์ยังขออนุมัติจาก ครม.ดึงอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย มาเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
เป็นการชั่วคราวเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกันแก้ไข 
ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟ้ืนฟู ช่วยเหลือประชาชน จ านวน 31 ฉบับ เพ่ือให้การแก้ไข
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 
พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.
2541 พ.ร.บ.องค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509 ฯลฯ เป็นต้น 

ว่ากันว่า นี่เป็นข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 
(ศปก.ศบค.) ที่นายศุภชัย ใจสมุทร จากพรรคภูมิใจ หยิบบทความในสื่อมวลชนมาวิพากษ์ว่า “รวมศูนย์อ านาจ” และดึง
อ านาจมาจากฝ่ายการเมือง ซึ่งแม้ฝั่งฟาก พล.อ.ประยุทธ์จะยืนยันไม่ใช่ยึดอ านาจใคร แต่ภาวะที่ พล.อ.ประยุทธ์หัน
กลับไปพ่ึงข้าราชการประจ า และดึงอ านาจจากรัฐมนตรีมาไว้ในมือ พร้อมกับเปรยเข้มถึงรัฐมนตรีที่ชอบนินทา  เหล่านี้
สะท้อนว่า ในเรือ “ตู่ทานิก”-TOOTANIC มิได้เป็นเอกภาพ และมีการสะสมเงื่อนไขที่จะเพ่ิมความขัดแย้งให้มีมากขึ้น 
ขณะที่ต้องโต้คลื่นพายุจากโรคระบาดที่โหมกระหน่ าอย่างหนักหน่วง จึงน่าห่วงที่ปัจจัยภายนอกและภายในจะท าให้เรือ 
TOOTANIC ล่ม! 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_421095  
 
 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/column/article_421095
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5 พ.ค. 2564-08:15 น. 
กรณี “โควิด” ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณี “วัคซีน” 
 

 
 
กรณี “โควิด” – แรกที่ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก 

แม้กระทั่งนักวิเคราะห์การเมืองระดับ “อธิการบดี” อย่าง นายสุขุม นวลสกุล ยังมองเห็นว่า เป็นการท างาน
อย่างปกติธรรมดายิ่งในทางการเมืองของ “ฝ่ายค้าน” เป็นการสร้าง “แต้ม” เผื่อตอน “เลือกตั้ง” กระนั้น หากลองย้อน
ไปศึกษาบทบาทของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เมื่อตอนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบาย “แทงม้า 
ตัวเดียว” กรณีวัคซีน ก็จะสัมผัสได้ใน “ผลสะเทือน” อันติดตามมา 

แน่นอน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ออกโรงในเรื่อง “วัคซีน” ในเดือนมกราคม แรกที่ออกมาแถลงผ่านทาง 
“อินเตอร์เน็ต” ได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะจาก นายอนุทิน 
ชาญวีรกูล ถึงกับให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแสดงบทบาท นั่นก็คือ การน าเรื่องขึ้นฟ้องร้องยังศาลเพ่ือให้
ระงับการเผยแพร่รายละเอียดผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ในความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ผลก็คือ 
ศาลไม่เห็นด้วยและยกฟ้อง ในชั้นนี้จะไม่กล่าวถึงในเรื่องของคดีความ แต่ขอให้ ติดตามการเคลื่อนไหวในสังคม 

หลังการแพร่ระบาดของโควิดรอบที่ 3 ในเดือนเมษายน มีความเรียกร้องต้องการ “วัคซีน” เพ่ือมาฉีดให้กับ
ประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง แต่ก็สามารถได้มาจ านวนน้อยและล่าช้า หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน จึงได้ประชุมและเสนอข้อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนกระทั่งเกิดโครงการ 
“วัคซีนเสรี” ขึ้น ทุกอย่างเป็นไปตามท่ี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คาดหมายทุกประการ 
จากกรณีของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มายังกรณีของ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ทุกอย่างอยู่บนพ้ืนฐานที่มีความเห็นว่า 
รัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่อง “โควิด” และจุดอ่อนอย่างส าคัญก็คือ การได้มา “วัคซีน”  
ที่ล่าช้า ไม่ทันกับสถานการณ์ เชื่อได้เลยว่า นับวันกรณีนี้จะยิ่งร้อนแรงและแหลมคม  

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6379004  
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6379004
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/AAA-1.jpg
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5 พฤษภาคม 2564 00:10 น.  
 ได้เวลาใช้ “ยาแรง” !? 
 

 
 

ปฏิบัติการคลี่คลายวิกฤติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยรัฐบาลของ “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก าลังขยับรุกไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง อะไรที่เป็น “ปัญหา” 
อะไรที่เรียกว่า “อุปสรรค” พล.อ.ประยุทธ์ ได้ใช้ “เครื่องมือ” ที่มีอยู่เข้าบริหารจัดการ เพ่ือเร่ง “ปิดจุดอ่อน”ให้เร็วที่สุด ! 

ปัญหาการรับ และส่งต่อส าหรับผู้ติดเชื้อจากบ้านไปตามโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม จากที่เคยอยู่ใน
ขั้น “วิกฤติ” เพราะระบบรองรับไม่ทันท่วงที จนปรากฎว่ามีผู้ติดเชื้อต้องเสียชีวิตอยู่ในบ้าน ที่คอนโดมีเนียม โดยที่ไม่
ทันได้ถึงมือหมอ ก็พบว่าเสียงต าหนิเริ่มจะบรรเทาเบาบางลง เมื่อการแก้ปัญหาเรื่องบริหารจัดการทุกระบบให้เดินไป
ข้างหน้า ได้อย่างต่อเนื่อง ภายหลังเมื่อนายกฯ ดึงอ านาจสั่งการมาไว้ในมือเองทั้งหมดแล้วนั้น ด้านหนึ่งเป็นเหมือน “เดิม
พัน” ส าคัญที่ตัวพล.อ.ประยุทธ์ จะต้องแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดแล้ว 

ทว่าอกีด้านหนึ่ง ก าลังสะท้อนให้เห็นว่า ลึกๆแล้วพล.อ.ประยุทธ์ เองต้องมั่นใจบางสิ่งบางอย่างว่า ที่สุดแล้วเขา
เองจะ “คุม” ทุกอย่างได้อย่างเบ็ดเสร็จ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า “แพ้ไม่ได้” !  

นอกจากนี้ยังต้องไม่ลืมว่า ภารกิจในการคลี่คลายวิกฤติโควิดที่เกิดการระบาดรอบที่ 3 ต้ังแต่เดือนเมษายนเป็น
ต้นมา ยังมี “ตัวละคร” ที่ส าคัญ โดยเป็น รัฐมนตรีจาก พรรคร่วมรัฐบาล อย่าง “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เจ้ากระทรวงหมอ ซึ่งมีบทบาท ที่เรียกว่ามี
ทั้ง “บวก” และ “ลบ” สลับกันไปมา ทั้งการได้รับเสียงชื่นชม ไปจนถึงการเกิดการเคลื่อนไหวล่ารายชื่อไล่อนุทิน ให้
ออกจากเจ้ากระทรวงหมอ โดย “กลุ่มหมอไม่ทน” 

อย่างไรก็ดี ลึกๆแล้วการบริหารจัดการนโยบายในยามปกติ ไปจนถึงการใช้แผนการเล่นภาคพิเศษเมื่อเกิดวิกฤติ
ใหญ่ อย่างการแพร่ระบาดไวรัสโควิด รอบ 3 กลับเกิดปัญหา และรอยร้าวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่อาจปฏิเสธได้  
แม้หน้างาน จะมีความพยายามสงบศึกระหว่างพรรค ตั้งแต่ระดับส.ส. -แกนน าพรรค ไปจนถึง “หัวขบวน” ก็ตาม แต่ใช่
ว่าลึกๆแล้ว ความบาดหมางจะไม่มีอยู่ หรือปะทุขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะหากรัฐบาล ยังไม่สามารถฝ่าวิกฤติโควิดรอบที่ 3 
ครั้งนี้ไปได ้

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210504/48235f1223c229cf09f9c343c4da29c7296eecaffcbd370718c5ff02397b7ba7.jpg?itok=nWLIpCBN
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การดึงอ านาจเข้าไปควบคุมเองทั้งหมดในมือพล.อ.ประยุทธ์ นั้นท าให้เกิดข้อกังขา และค าถามขึ้นตามมาว่า เหตุ
ใดคณะท างานชุดส าคัญ ๆจึงไม่มีชื่อ อนุทิน เจ้ากระทรวงสาธารณสุขนั่งร่วมอยู่ด้วย ในส่วนของ คณะท างานคณะท างาน
พิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้อนุทิน จะออกมาขอว่าอย่าโยงทุกเรื่องไปเป็น
การเมือง เพราะนี่คือการ “แบ่งงาน”กันท า ไม่ใช่ “แย่งงาน” กันท าก็ตาม 

และอย่าลืมว่า ก่อนหน้านี้พล.อ.ประยุทธ์ ก็ถึงกับบ่นในที่ประชุมครม.ท านองว่าอย่าให้รู้ว่า “ใคร” ที่แอบนินทา
ตนเองลับหลัง ระวังจะโดน “ยึดโควตา” รัฐมนตรี คืนกลับมา จากนั้นไม่กี่วัน สื่อต่างพุ่งเป้าไปสอบถามอนุทิน ซึ่งเจ้าตัว
ยืนยันว่าโดยส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนายกฯและไม่เคยพูดถึงลับหลัง 

ทั้งนี้ดูเหมือนว่า ในระหว่างการบริหารจัดการวิกฤติโควิดรอบที่ 3 รอบนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังต้องถือโอกาส 
บริหารจัดการเรื่องราวทางการเมืองไปด้วยในตัว เพราะที่สุดแล้วเพ่ือตอกย้ าให้พรรคร่วมรัฐบาลยังต้องอยู่ต่อไปกับ 
พรรคพลังประชารัฐ เพราะบิ๊กตู่ พร้อมที่จะใช้ “ยาแรง” ได้ทุกเมื่อ ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/241289  
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