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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ แนะผู้มีสิทธิเลือกตั้งใหม่ ทต. ท่าสุด แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ 4 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ขอนแก่นติวเข้ม 3 เทศบาลเลือกตั้งใหม่ 5 
3 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ขอนแก่น ติวเข้ม 3 เทศบาล เตรียมการเลือกตั้งใหม่ 7 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ผู้สมัคร นายกฯ นครเชียงใหม่ กระทุ้ง กกต. กลาง ปมทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่น 

เริ่มอืด ส่อกระทบเลือกซ่อม 
9 

2 ช่อง 7 HD ออนไลน์ ผู้สมัครนายกฯ นครเชียงใหม่ กระทุ้ง กกต. กลาง จี้ปมทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่น 11 

3 มติชนออนไลน์ ‘ธรรมนัส’ เฮ ! มติศาล รธน. ชี้โทษจ าคุก ตปท. ไม่ส่งผลถึงไทย ได้เป็นรัฐมนตรีต่อ 12 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ธรรมนัส' เฮดังๆ ! รอดแล้ว ค าตัดสิน ตปท. ไม่เกี่ยวศาลไทย 13 
5 MGR ออนไลน์ “ธรรมนัส” รอด ! ศาล รธน. ชี้ค าพิพากษาจ าคุกของศาลออสซี่ไม่มีผลผูกพันตาม กม. ไทย 15 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ตามคาด ! ก้าวไกล โวยศาล รธน. ปม 'ธรรมนัส' และก็ไล่รัฐบาลอีกตามเคย 18 

7 MGR ออนไลน์ ก้าวไกล โวย “ธรรมนัส” รอดท า ปชช. เชื่อเป็นเครื่องมือการเมือง ฉะ “บิ๊กตู่” 
โจรอุ้มโจร ชง ป.ป.ช. ต่อ 

20 

8 ข่าวสดออนไลน์ โฆษกประชาธิปัตย์ ไม่ขอวิจารณ์ “ธรรมนัส” เหตุเป็นเรื่องส่วนตัว 22 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ธีรัจชัย ' ชี้  'ศาลรัฐธรรมนูญ ' สร้างบรรทัดฐาน ให้  'คนคุกต่างประเทศ '  

เป็นนักการเมืองไทยได ้

23 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'อดีตที่ปรึกษา กรธ. ' ค้านค าวินิจฉัย ไม่ตัดสิทธิ์ 'ธรรมนัส' เชื่อเกิดแรงกระเพ่ือม 
ทางการเมือง 

24 

11 สยามรัฐออนไลน์ "พรรคกล้า" แนะทางออกเลือกตััังใหม่ดีกว่าปั่นกระแสย้ายประเทศ 26 

12 คมชัดลึกออนไลน์ 'ธนาธร' ชี้ ศาลรัฐธรรมนูญสร้างบรรทัดฐานใหม่ อดีตนักโทษในต่างแดน 
ก็เป็น รมต. ไทยได้ 

27 

13 มติชนออนไลน์ “บิ๊กตู”่ ขอพรรคร่วมกลาง ครม. อย่ามีปัญหากัน ความรักสามัคคี จะท าให้เราพ้นปัญหานี้ 29 

14 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'นิพนธ์' นั่งรองหัวหน้าพรรค ปชป. ดูแลภาคใต้ชั่วคราว หลัง 'นิพิฎฐ์' ลาออก 31 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ส่องพะเยา 'ธรรมนัส' ยึดเรียบ 32 

2 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ อนาคตที่ไม่ธรรมดา และเหตุที่ต้องจับตา “ธรรมนัส” ทีมเสื้อตราไก่ ข้างกาย 
“บิ๊กป้อม” 

34 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “ธรรมนัส” หลังพ้นบ่วงคดีคุก "อ านาจ - เก้าอ้ี" ที่เลือกได ้ 36 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ อธิปไตย 'ไม่ก้าวก่าย' เขย่า 'การเมืองไทย' สุจริต 38 
5 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ จาก “ธรรมนัส” มายัง “เพนกวิน” คนละคดี คนละเรื่อง เดียวกัน 40 
6 มติชนออนไลน์ ก้าวอีกก้าว “ธรรมนัส พรหมเผ่า” ก้าว เลขาธิการ พลังประชารัฐ 41 
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พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.09 น. 
แนะผู้มีสิทธิเลือกตั้งใหม่ ทต. ท่าสุด แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ 
กกต. เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใหม่ ทต.ท่าสุด เชียงราย แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ 2-8, 10-16 พ.ค.นี้ 
 

 
 

จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 110 ผู้สมัครสมาชิก 
สภาเทศบาลสมัครรับเลือกตั้งมากกว่าจ านวนที่จะพึงมีในเขตการเลือกตั้งนั้น แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งบางคนไม่ได้รับ
คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่  1 อ.เมือง 
จ.เชียงราย จ านวน 6 ราย ซึ่งมีการก าหนดให้จัดการเลือกตั้งในวันที่ 9 พ.ค.นี้ เวลา 08.00-17.00 น.นี้นั้น ส านักงาน 
กกต. แจ้งว่า ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่  1 อ.เมือง จ.เชียงราย  
ส า ม า ร ถ แ จ้ ง เ ห ตุ ที่ ไ ม่ อ า จ ไ ป ใ ช้ สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง ไ ด้ ห ล า ย ช่ อ ง ท า ง  ทั้ ง ผ่ า น สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ท า ง 
เว็บไซต์ http:22stat.bora.dopa.go.th/Election2abscause2/#/main หรือยื่นด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ มอบหมายให้
ผู้อื่นยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้ตั้งแต่วันที่ 2-8 พ.ค.นี้ และวันที่ 10-16 พ.ค.นี้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/841452  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/841452
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05 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:52 น.      
กกต. ขอนแก่นติวเข้ม 3 เทศบาลเลือกตั้งใหม่ 
   

 
 

5 พ .ค .2564 - ที่ ห้ อ งประชุ มส านั ก ง านคณะกร รมการการ เลื อกตั้ ง  ( กกต . )  จั งหวั ดขอนแก่น  
นายอภินันท์  จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น ประชุมร่วมกับ ประธาน กกต.และ ผอ.กกต.รวมไปถึงจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง เพ่ือเตรียมการส าหรับการลงคะแนนใหม่ ใน 3 เทศบาลฯ ตามที่ กกต.กลางได้มีค าสั่ง
ให้จัดการลงคะแนนใหม่ในวันที่ 16 พ.ค.ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

นายอภินันทร์  จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า  ภายหลังจากที่ กกต.กลาง ได้มีค าสั่งให้มีการ
ลงคะแนนใหม่   3 เทศบาล  ประกอบด้วย ทต.ม่วงหวาน อ.น้ าพอง ลงคะแนนใหม่ เฉพาะสมาชิกฯ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ,เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย เฉพาะนายกเทศมนตรี ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด เฉพาะนายกเทศมนตรี ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 19  อันมีผลมาจากการเกิดบัตรเขย่ง ท าให้
วันนี้ กกต.ขอนแก่น ต้องเชิญ ประธาน กกต.,ผอ.กกต. รวมไปถึงจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งจากเทศบาลฯ
ทั้ง 3 แห่ง มารับทราบแนวทางการด าเนินการจัดตั้งตามระเบียบและข้อบังคับ ตามที่ กกต.ก าหนด  

 “หน่วยเลือกตั้งทั้ง 3 เทศบาลฯที่ต้องมีการลงคะแนนใหม่นั้น พบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณหน่วยละ 700 
คน ดังนั้นการจัดคูหาและสถานที่ลงคะแนนนั้นจะต้องคุมเข้มตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัวโควิด-19 อย่างเข้มงวด ประกอบกับการจัดการลงคะแนนใหม่นั้น ทุกหน่วยเลือกตั้งอาจจะใช้กรรมการชุดเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งก็สามารถกระท าได้ ตามดุลยพินิจของ กกต.ประจ าเทศบาลฯ แต่การพูดคุย
กันในวันนี้เป็นการเน้นย้ าในรอบสุท้ายเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์บัตรเขย่งหรือข้อผิดพลาดใดๆในการจัดการจัดให้มี
การลงคะแนนใหม่ในครั้งนี้ โดยที่ กกต.ขอนแก่น จะเป็นพ่ีเลี้ยงและจัดเจ้าหน้าที่ไปประจ าเพ่ือก ากับควบคุมดูแลในวันที่ 
16 พ.ค.เพื่อให้การด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรัดกุม” 

นายอภินันท์ กล่าวต่ออีกว่า 3 หน่วยเลือกตั้งของทั้ง 3 เทศบาลฯดังกล่าว ผู้สมัครห้ามหาเสียงเด็ดขาด ตาม
ระเบียบที่ก าหนดไว้ ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ทีมสอบสวนของ กกต.จะลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและท าการสอบสวนทันที อย่างไรก็ตามส าหรับการรับรองผลการเลือกตั้งในต าแหน่งนายกฯ และ สมาชิก
สภาเทศบาล ในส่วนที่เหลือนั้น  
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ขณะนี้เข้าสู่การรับรองในรอบที่ 2 คือไม่เกินวันที่ 27 พ.ค. อันมีผลมาจากการร้องเรียน ซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงาน
สอบสวนของ กกต.อยู่ในระหว่างการสอบสวนตามข้อร้องเรียนที่ส่งเข้ามาซึ่งมีทั้งหมด  20 เรื่อง ที่ กกต.ขอนแก่น ได้รับ
เรื่องไว้ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการซื้อเสียง การกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งที่มีหลักฐานชัดเจนและเรื่องของการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งนี้เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จ กกต.ขอนแก่น จะสรุปเรื่องรับรองและผลการสอบสวน
ไปที่ กกต.กลาง เพ่ือพิจารณารับรองตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/101827  
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/101827
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กกต.ขอนแก่น ติวเข้ม 3 เทศบาล เตรียมการเลือกตั้งใหม่ 
5 พฤษภาคม 2564 13:52 น.    

 

 
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 พ.ค.2564 ที่ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. จ.ขอนแก่น นาย
อภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น ประชุมร่วมกับ ประธาน กกต.และ ผอ.กกต.รวมไปถึงจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
การจัดการเลือกตั้ง เพ่ือเตรียมการส าหรับการลงคะแนนใหม่ ใน 3 เทศบาลฯ ตามที่ กกต.กลางได้มีค าสั่งให้จัดการ
ลงคะแนนใหม่ในวันที่ 16 พ.ค.ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

นายอภินันทร์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ภายหลังจากท่ี กกต.กลาง ได้มีค าสั่งให้มีการลงคะแนน
ใหม่ 3 เทศบาล ประกอบด้วย ทต.ม่วงหวาน อ.น้ าพอง ลงคะแนนใหม่ เฉพาะสมาชิกฯ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วย
เลือกตั้งที่ 2 ,เทศบาลต าบลโพธิ์ไชย เฉพาะนายกเทศมนตรี ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด เฉพาะนายกเทศมนตรี ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 19 อันมีผลมาจากการเกิดบัตรเขย่ง ท าให้วันนี้ 
กกต.ขอนแก่น ต้องเชิญ ประธาน กกต.,ผอ.กกต. รวมไปถึงจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งจากเทศบาลฯทั้ง 
3 แห่ง มารับทราบแนวทางการด าเนินการจัดตั้งตามระเบียบและข้อบังคับ ตามท่ี กกต.ก าหนด 
  “ หน่วยเลือกตั้งทั้ง 3 เทศบาลฯที่ต้องมีการลงคะแนนใหม่นั้น พบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณหน่วยละ 700 
คน ดังนั้นการจัดคูหาและสถานที่ลงคะแนนนั้นจะต้องคุมเข้มตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัวโควิด-19 อย่างเข้มงวด ประกอบกับการจัดการลงคะแนนใหม่นั้น ทุกหน่วยเลือกตั้งอาจจะใช้กรรมการชุดเดิม
หรือเปลีย่นแปลงกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ก็สามารถกระท าได้ ตามดุลยพินิจของ กกต.ประจ าเทศบาลฯ แต่การ
พูดคุยกันในวันนี้เป็นการเน้นย้ าในรอบสุท้ายเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์บัตรเขย่งหรือข้อผิดพลาดใดๆในการจัดการ
จัดให้มีการลงคะแนนใหม่ในครั้งนี้ โดยที่ กกต.ขอนแก่น จะเป็นพ่ีเลี้ยงและจัดเจ้าหน้าที่ไปประจ าเพ่ือก ากับควบคุมดูแล
ในวันที่ 16 พ.ค.เพื่อให้การด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรัดกุม” 

นายอภินันท์ กล่าวต่ออีกว่า 3 หน่วยเลือกตั้งของทั้ง 3 เทศบาลฯดังกล่าว ผู้สมัครห้ามหาเสียงเด็ดขาด ตาม

ระเบียบที่ก าหนดไว้ ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ทีมสอบสวนของ กกต.จะลงพ้ืนที่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและท าการสอบสวนทันที อย่างไรก็ตามส าหรับการรับรองผลการเลือกตั้งในต าแหน่งนายกฯ  และ สมาชิก

สภาเทศบาล ในส่วนที่เหลือนั้น ขณะนี้เข้าสู่การรับรองในรอบที่ 2 คือไม่เกินวันที่ 27 พ.ค. อันมีผลมาจากการร้องเรียน  

https://siamrath.co.th/n/241475
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ซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานสอบสวนของ กกต.อยู่ในระหว่างการสอบสวนตามข้อร้องเรียนที่ส่งเข้ามาซึ่งมีทั้งหมด 20 

เรื่อง ที่ กกต.ขอนแก่น ได้รับเรื่องไว้ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการซื้อเสียง การกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งที่มีหลักฐาน

ชัดเจนและเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งนี้เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จ กกต.ขอนแก่น จะสรุปเรื่อง

รับรองและผลการสอบสวนไปท่ี กกต.กลาง เพ่ือพิจารณารับรองตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ต่อไป 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/241475 
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5 พฤษภาคม 2564 - 15:39 น. 
ผู้สมัคร นายกฯนครเชียงใหม่ กระทุ้ง กกต. กลาง ปมทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่น เริ่มอืด ส่อกระทบเลือกซ่อม  
 

 
 
ผู้สมัคร นายกฯนครเชียงใหม่ กระทุ้ง กกต.กลาง ปมทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่น เริ่มอืด ส่อกระทบเลือกซ่อม  

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 พ.ค.2564 นายชาตรี เชื้อมโนชาญ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
เชียงใหม่หมายเลข 3 จากกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการ
อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ เพ่ือขอให้มีการติดตามผลสอบ กรณี ผู้ลงสมัครชิงนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ รายหนึ่ง ถูกยื่น
ร้องเรียนกรณีกระท าการเข้าข่ายผิด พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจนถึงขณะที่ กกต.เชียงใหม่ ยัง
ไม่มีการสรุปผลอย่างเป็นทางการ จนท าให้เกิดผลกระทบต่อการเลือกตั้งใหม่ ที่ต้องจัดให้มีขึ้นช่วงปลายเดือนนี้ ว่าจะ
ทันเวลาหรือไม่  

นายชาตรี ระบุว่า การเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ และ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ผ่านมา มี
หลักฐานพบการกระท าความผิดตาม พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น 2 เรื่อง ประกอบด้วย  
1.กรณีการจัดเลี้ยงพร้อมมีการแสดงมหรสพ ในร้านแห่งหนึ่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่ง มีบุคคลใกล้ชิดของผู้สมัคร 
และ ประธานชุมชนชุมชนบางราย รวมถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเข้าร่วมงาน  
2.กรณีพบการโฆษณษชวนเชื่อเกินจริงผ่านป้ายประกาศและในสื่ออิเลคทรอนิคส์  

นอกจากนี้ยังมีประชาชนแจ้งเบาะแสร้องเรียนการซื้อสิทธิขายเสียงจ านวนหลายครั้ง โดยมีการส่งหลักฐาน
ทั้งหมดไปให้ทาง กกต.เชียงใหม่ ตรวจสอบ กระทั่งหลังผลเลือกตั้งเป็นที่ปรากฏ มีการประกาศผลรับรองเลือกตั้งในวันที่ 
27 เม.ย.64 หากแต่วันที่ 28 เม.ย.64 ได้ออกประกาศถอนผลรับรองการเลือกตั้งผู้สมัครรายดังกล่าว พร้อมตั้งคณะ
อนุกรรมเพ่ือมาสอบสวนข้อเท็จจริง ก่อนเตรียมให้พิจารณาเลือกตั้งใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องรอผลสรุปให้ชัดเจนอีกครั้ง  

นายชาตรี ระบุว่า หากพิเคราะห์กรอบเวลาตามกฎหมาย พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ให้แล้ว
เสร็จในวันที่ 28 พ.ค.นี้ เท่านั้น แต่จนถึงขณะนี้ ผลสรุปการตรวจสอบความผิดต่างๆ อย่างไม่ปรากฏชัดเจน ใน
ขณะเดียวกันไม่เพียงแต่เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่มีปัญหาลักษณะนี้  
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แต่พบว่า หลายเขตเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศประสบปัญหาดังกล่าว หลังพบข้อมูลการกระท าทุจริตและทาง 
กกต.จังหวัด รับหน้าที่สอบสวนแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ทั้งนี้จึงตัดสินใจยื่นหนังเรียกร้องให้มีการพิจารณาถอดถอนผู้กระท า
ความผิดและจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จวันที่ 28 พ.ค. นี้ทันที  

อย่างไรก็ตามนอกจากเข้ายื่นหนังสือโดยตรงถึง กกต.กลาง แล้ว นายชาตรี ยังยื่นหนังสือร้องเรียนถึง ส านัก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน มีรายงานเพ่ิมเติมว่า เลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ผ่านมา นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 จากกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม 
ได้คะแนนเสียงสูงสุดอยู่ที่ 19,198 คะแนน ส่วน  นายชาตรี เชื้อมโนชาญ ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนนเสียงอยู่ที่ 
16,713 คะแนน 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/465808  
 

  

https://www.komchadluek.net/news/local/465808
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วันที่ 5 พ.ค. 2564 
ผู้สมัครนายกฯนครเชียงใหม่ กระทุ้ง กกต. กลาง 
 จี้ปมทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
วันนี้ (5 พ.ค. 64) นายชาตรี เชื้อมโนชาญ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่หมายเลข 3 

จากกลุ่มเพ่ือไทยนครเชียงใหม่ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการอาคาร B ถ.
แจ้งวัฒนะ เพ่ือขอให้มีการติดตามผลสอบ กรณีผู้ลงสมัครชิงนายกเทศบาลนครเชียงใหม่คนหนึ่ง ถูกยื่นร้องเรียนกรณี
กระท าการเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา ซึ่งจนถึงขณะที่ กกต.เชียงใหม่ ยังไม่มีการ
สรุปผลอย่างเป็นทางการ จนท าให้เกิดผลกระทบต่อการเลือกตั้งใหม่ ที่ต้องจัดให้มีขึ้นช่วงปลายเดือนนี้ ว่าจะทันเวลา
หรือไม ่

นายชาตรี ระบุว่า การเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ และ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ผ่านมา มี
หลักฐานพบการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 2 เรื่อง ประกอบด้วย 1.กรณีการจัดเลี้ยงพร้อมมีการแสดง
มหรสพ ในร้านแห่งหนึ่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีบุคคลใกล้ชิดของผู้สมัคร และประธานชุมชนชุมชนบางคน 
รวมถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเข้าร่วมงาน และ 2.กรณีพบการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงผ่านป้ายประกาศและในสื่ออิ
เลกทรอนิกส์ 

นอกจากนี้ยังมีประชาชนแจ้งเบาะแสร้องเรียนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจ านวนหลายครั้ง โดยมีการส่งหลักฐาน
ทั้งหมดไปให้ทาง กกต.เชียงใหม่ ตรวจสอบ กระทั่งหลังผลเลือกตั้งเป็นที่ปรากฏ มีการประกาศผลรับรองเลือกตั้งในวันที่ 
27 เม.ย.64 และวันที่  28 เม.ย.64 ได้ออกประกาศถอนผลรับรองการเลือกตั้งผู้สมัครคนดังกล่าว พร้อมตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือมาสอบสวนข้อเท็จจริง ก่อนเตรียมให้พิจารณาเลือกตั้งใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องรอผลสรุปให้ชัดเจนอีกครั้ง 

นายชาตรี ระบุว่า หากพิเคราะห์กรอบเวลาตามกฎหมาย พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ให้
แล้วเสร็จในวันที่ 28 พ.ค.นี้ เท่านั้น แต่จนถึงขณะนี้ ผลสรุปการตรวจสอบความผิดต่างๆ ยังไม่ปรากฏชัดเจน ใน
ขณะเดียวกันไม่เพียงแค่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีปัญหาลักษณะนี้ แต่พบว่าหลายเขตเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศประสบ
ปัญหาดังกล่าว หลังพบข้อมูลการกระท าทุจริต และทาง กกต.จังหวัด รับหน้าที่สอบสวน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป จึงตัดสินใจ
ยื่ นหนั ง เ รี ยกร้ อง ให้มี การ พิจารณาถอดถอนผู้ กระท าความผิด  และจัดการ เลื อกตั้ ง ให้ แล้ ว เสร็ จ วั นที่   
28 พ.ค. นี้ทันที 

อย่างไรก็ตามนอกจากเข้ายื่นหนังสือโดยตรงถึง กกต.กลาง แล้ว นายชาตรี ยังยื่นหนังสือร้องเรียนถึง ส านัก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/483844  
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 - 15:15 น. 
 ‘ธรรมนัส’ เฮ! มติศาล รธน. ชี้โทษจ าคุก ตปท. ไม่ส่งผลถึงไทย ได้เป็นรัฐมนตรีต่อ 
 

 
 
ศาลรธน. วินิจฉัย ‘ธรรมนัส’ ชี้โทษจ าคุกตปท. ไม่ส่งผลถึงไทย ได้เป็นรัฐมนตรีต่อ 

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 5 พฤษภาคม ที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดแถลง
ด้ วยวาจา ปรึกษาหารือ  ลงมติ  และอ่านค าวินิ จฉั ยคดีสมาชิ กภาพ ส .ส .และความเป็นรั ฐมนตรี ของ  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงตามรัฐ ธรรมนูญหรือไม่  
จากกรณี ส.ส. 51 ราย เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะทาง
การเมืองของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณีเคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้
กระท าผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ที่แม้เป็นค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ 
ก รณี ดั ง กล่ า ว ย่ อมท า ใ ห้ ผู้ ถู ก ร้ อ ง เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ลั กษ ณะต้ อ งห้ า มต า มรั ฐ ธ ร รม นูญ  ม าต ร า  98 (10)  
อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็น
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ 

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่า ค าพิพากษา ย่อมหมายถึงค าพิพากษาของรัฐนั้น ไม่หมายถึงค าพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ แม้ข้อเท็จจริงผู้ถูกร้องเคยต้องค าพิพากษาของศาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ก่อนรับเลือกตั้ง
เป็น ส.ส. จึงไม่ถือเป็นค าพิพากษาของศาลไทย ไม่ขาดคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็น ส.ส. หรือ รัฐมนตรี ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2707668  
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พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.36 น. 
'ธรรมนัส' เฮดังๆ! รอดแล้ว ค าตัดสิน ตปท. ไม่เกี่ยวศาลไทย 
“ธรรมนัส” รอด ศาล รธน.ตีความ ลักษณะต้องห้ามสมัคร ส.ส. ตาม รธน.บัญญัติ หมายความถึงศาลในประเทศ
เท่านั้น ชี้เทียบเคียงค าวินิจฉัย ตปท.ไม่ได้ ท าให้อ านาจอธิปไตยทางศาลของไทยถูกกระทบกระเทือน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. เวลา 15.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านค าวินิจฉัย เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค า
ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 
ว่า สมาชิกภาพของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) 
ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์   สิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม ่

โดยศาลรัฐธรรมนูญ ว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน 
และก าหนดประเด็นวินิจฉัย คือ 1.สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงหรือไม่ นับแต่เมื่อใด 2. ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
เฉพาะตัว หรือไม่ นับแต่เมื่อใด โดยศาลเห็นว่า ก่อนสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ร.อ.ธรรมนัส รับว่าเคยต้องค าพิพากษา 
ว่ากระท าความผิดตามค าพิพากษาของศาลแขวงนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งมีข้อที่ต้องพิจารณาว่าข้อที่ว่าเคย
ต้องค าพิพากษา หมายความถึงความพิพากษาของศาลไทยเท่านั้นหรือไม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคหนึ่ง ระบุ
ถึงอ านาจอธิปไตย ซึ่งหมายถึงอ านาจอธิปไตยคือมีความเด็ดขาดสมบูรรณ์ ไม่อยู่ในอาณัติของรัฐอ่ืน การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจตุลาการซึ่งเป็นหนึ่งในอ านาจอธิปไตย ย่อมไม่ตกอยู่ในอาณัติหรืออ านาจของตุลาการรัฐอ่ืน 
ดังนั้นการบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ การตีความค าพิพากษาของศาลต่างประเทศให้มีสถานะทาง
กฎหมายเช่นเดียวกับค าพิพากษาศาลไทยจึงไม่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว เพราะตามหลักอธิปไตยของรัฐ ตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ ค าพิพากษารัฐใดก็จะมีผลในรัฐนั้ 

“หากตีความว่าเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุด หมายรวมถึงค าพิพากษาของศาลต่างประเทศด้วย ท าให้ไม่อาจ
กลั่นกรอง หรือตรวจสอบความชอบด้วยหลักนิติธรรมของกระบวนการพิจารณาของศาลต่างประเทศ และขัดกับ
หลักการต่างตอบแทน คือศาลต่างประเทศไม่ต้องบังคับหรือยอมรับค าพิพากษาของศาลไทย ท าให้อ านาจอธิปไตยทาง
ศาลของไทยถูกกระทบกระเทือนอย่างมีนัยส าคัญ” 
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แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ร.อ.ธรรมนัส เคยต้องค าพิพากษาของศาลต่างประเทศก่อนสมัครเลือกตั้ง ส.ส. แต่ไม่ใช่
ค าพิพากษาของศาลไทย ร.อ.ธรรมนัส จึงไม่เป็นลักษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10) สมาชิกภาพ ส.ส.ไม่
สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรี ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/841487  
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5 พ.ค. 2564 15:27    
 “ธรรมนัส” รอด! ศาล รธน. ชี้ค าพิพากษาจ าคุกของศาลออสซี่ไม่มีผลผูกพันตาม กม. ไทย 
 

 
 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ธรรมนัส” รอด ไม่สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส.-รมต. ระบุโดนชี้ค าพิพากษาจ าคุกของศาล
ออสเตรเลีย ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายไทย 

วันนี้ (5 พ.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.และความเป็นรัฐมนตรีของร.อ. ธรรมนัส พรหม
เผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ 170 วรรค
หนึ่ง ( 4) ประกอบ 160(6) มาตรา 98 (10) และมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) จากกรณีประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ส่งค าร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายค้านขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่ศาลออสเตรเลียได้มีค าพิพากษา
เมื่อเดือนมี.ค. 37 ว่าร.อ.ธรรมนัส มีความผิดฐานน าเข้าและค้ายาเสพติดสั่งคุก 6 ปี แต่จ าคุกจริง 4 ปีก่อนถูกเนรเทศ
กลับประเทศไทย ร.อ.ธรรมนัส จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่งส.ส.และรัฐมนตรีหรือไม่ 

โดยศาลรัฐธรรมนูญระบุเหตุผลว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 101 บัญญัติว่าสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงเมื่อ (6)  
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 บัญญัติว่าบุคคลต่อไปนี้มีลักษณะต้องห้าม (10) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ในความผิดฐาน
เป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออกหรือ ผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยพนัน ในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ หรือเจ้าส านัก กฎหมายป้องกัน
การค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเ งิน ศาลรัฐธรรมนูญมี
หนังสือเรียกส าเนาค าพิพากษาของศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 37 และส าเนาค า
พิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 38 และเอกสารหลักฐานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องจากร.อ.ธรรมนัส ผู้ร้อง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้อง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งทั้ง 3 คนไม่
สามารถส่งส าเนาเอกสารค าพิพากษาดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งราชการรับรองส าเนาถูกต้อง 
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ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ร.อ.ธรรมนัส เป็นส.ส.แบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคพลังประชารัฐ และด ารงต าแหน่งรมช.
เกษตรและสหกรณ์ ก่อนลงสมัครส.ส. ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่าเคยกระท าความผิดตามค าพิพากษาของศาลแขวงรัฐนิว
เซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลียซึ่ง ประเด็นสมาชิกภาพส.ส. และความเป็นรัฐมนตรีของร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญ หรือไม่ เมื่อใด ต้องพิจารณาก่อนว่า ค าว่า เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10) 
อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. นั้นหมายถึงค าพิพากษาของศาลไทยเท่านั้นหรือไม่ เห็น
ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรค 1 บัญญัติว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข
ทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา ครม.และศาลตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ วรรค 2 บัญญัติวารัฐสภา ครม. ศาล องค์กรอิสระ
และหน่วยงานของรัฐต้องปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรมเพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม จากบทบัญญัติดังกล่าว หมายถึง อ านาจอธิปไตยอันเป็นกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศ ลักษณะส าคัญของอ านาจอธิปไตยคือ มีความเด็ดขาด สมบูรณ์ ไม่อยู่ในอาณัติ หรืออยู่
ภายใต้อ านาจของรัฐอื่น อ านาจอธิปไตยแยกตามลักษณะหน้าที่เป็น 3 ส่วนได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารและ
อ านาจตุลาการ โดยการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เป็นการใช้อ านาจตุลาการอันเป็นส่วนหนึ่งของอ านาจอธิปไตยย่อม
ต้องไม่ตกอยู่ในอาณัติ หรือภายใต้อ านาจตุลาการของรัฐอ่ืน หลักการปกครองของประเทศที่มีอ านาจอธิปไตยโดย
สมบูรณ์ มีหลักการส าคัญคือ หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืน และไม่ถูกประเทศอ่ืนแทรกแซงกิจการ
ภายในของตน โดยไม่มีการท าข้อตกลง ยินยอม ดังนั้นการบังคับตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศก็ดี การตีตีความ
ให้ค าพิพากษาของศาลต่างประเทศมีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับค าพิพากษาของศาลไทยจึงไม่สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว 

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า ตามหลักอธิปไตยของรัฐ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ค าพิพากษาของศาลรัฐใดก็จะ
มีผลในดินแดนของรัฐนั้น ในบางกรณีรัฐใดรัฐหนึ่งอาจให้ค ารับรอง ค าพิพากษาของศาลอีกรัฐหนึ่ง และอาจบังคับให้
เป็นไปตามค าพิพากษานั้นได้ แต่ต้องมีการท าสนธิสัญญารับรองและบังคับตามค าพิพากษาตามหลักการต่างตอบแทน 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางคดีเพ่ง คดีครอบครัวและคดีมรดก ส าหรับคดีอาญาอาจได้รับการยอมรับพิจารณาบ้างในกรณีส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนหรือการโอนนักโทษโดยมีเงื่อนไขส าคัญตามหลักการต่างตอบแทนในสนธิสัญญาว่ารัฐภาคีต้องผูกพัน ที่จะ
เคารพและปฎิบัติตามผลของค าพิพากษาของอีกรัฐภาคหนึ่งด้วย ดังนั้นทั้งหลักการและหลักปฎิบัติของรัฐเกี่ยวกับการใช้
อ านาจตุลาการจึงได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ เพ่ือยืนยันหลักความเป็นอิสระของตุลาการและ
ความศักดิ์สิทธิ์ของค าพิพากษา 

“เมื่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีการกล่าวถึงค าพิพากษาจึงต้องหมายถึงค าพิพากษาของศาลแห่งรัฐหรือ
ประเทศนั้นๆเท่านั้น ไม่หมายรวมถึงค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ ตามกฎหมายอาญาของแต่ละประเทศ การกระท า
ที่เป็นความผิดองค์ประกอบของการกระท าความผิด ฐานความผิด และเงื่อนไขการลงโทษ ไว้แตกต่างกันโดยการกระท า
อย่างเดียงกันกฎหมายของบางประเทศอาจก าหนดให้เป็นความผิดแต่กฎหมายของไทยอาจไม่ก าหนดให้เป็นความผิด ก็
ได้ อีกทั้งหากตีความว่า เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดหมายรวมถึง ค าพิพากษาของศาลต่างประเทศด้วยอาจท าให้ไม่
สามารถกลั่นกรองหรือตรวจสอบความชอบด้วยหลักนิติธรรมของกระบานการพิจารณาของศาลต่างประเทศดังกล่าว 
และขัดต่อหลักการต่างตอบแทน กล่าวคือ ศาลต่างประเทศไม่ต้องบังคับหรือยอมรับค าพิพากษาของศาลไทย ท าให้
อ านาจอธิปไตยทางศาลของไทยถูกกระทบกระเทือนอย่างมีนัยส าคัญ แม้ข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่า ร.อ.ธรรมนัส เคยต้อง
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ค าพิพากษาของศาลแขวงนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย ก่อนลงสมัครส.ส. แต่มิใช่ค าพิพากษาของศาลไทย ร.อ.
ธรรมนัสจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98(10) สมาชิกสภาพสส.ของร.อธรรมนัสจึงไม่สิ้นสุดลงตาม
มาตร 101 (6) ประกอบมาตร98(10)รวมทั้งความเป็นรัฐมนตรีก็ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค 
1( 4) ประกอบมาตรา 160(6) ด้วย” 

อย่างไรก็ตามในการอ่านค าวินิจฉัยวันนี้ ร.อ.ธรรมนัส ไม่ได้เดินทางมารับฟังค าวินิจฉัยด้วยตนเอง แต่ส่ง 
ทนายเดินทางมาแทน ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ร้อง ก็มอบหมายเจ้าหน้าที่ส าเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร เดินทางมารับฟังค าวินิจฉัย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000042978  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000042978
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05 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:47 น.    
 ตามคาด! ก้าวไกล โวยศาล รธน.ปม 'ธรรมนัส' และก็ไล่รัฐบาลอีกตามเคย 
   

 
 

5 พ.ค. 64 - ที่ท าการพรรคก้าวไกล นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล และนายธีรัจชัย  
พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงถึงผลค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.
พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ขาดคุณสมบัติความเป็น ส.ส. และรัฐมนตรี กรณีเคยต้อง
ค าพิพากษาคดียาเสพติดท่ีประเทศออสเตรเลีย  

นายชัยธวัช กล่าวว่า เราผิดหวังกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นอย่างยิ่ง ขัดกับแนวทางกฎหมายที่ปฏิบัติ
มา ในอดีตกระทรวงมหาดไทยเคยท าหนังสือขอความเห็นกฤษฎีกา เกี่ยวกับบุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาจ าคุก กฤษฎีกา
ได้มีความเห็นว่า บุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปในวันเลือกตั้ง ซึ่งมิใช่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทแล้ว ย่อมถือได้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มี
ลักษณะต้องห้าม   

นายชัยธวัช กล่าวต่อว่าถ้าลักษณะต้องห้ามผิดในประเทศไม่เกี่ยวกับต่างประเทศ ก็จะเกิดความลักลั่นไม่เป็น
ธรรม ความผิดเดียวกันถือเป็นบุคคลต้องห้าม แนวปฏิบัติกฤษฎีกาถูกล้มโดยค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ ยิ่งท าให้
ประชาชนตั้งค าถามมากยิ่งขึ้นถึงองค์กรอิสระ เป็นกลไกถ่วงดุลจริงหรือไม่ หรือเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วโดย
สมบูรณ์ พรรคก้าวไกลจะตรวจสอบต่อไปด้วยการเข้าชื่อส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เพ่ือส่งศาลฎีกาต่อไปได้ ในเรื่องผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง อีกทั้ง ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับ ต่อศาล
รัฐธรรมนูญเคยต้องค าพิพากษาคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียและถูกจ าคุก ทั้งท่ีเคยปฏิเสธเสียงแข็ง  
เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวช่วงท้ายว่า แม้ว่า ร.อ.ธรรมนัส จะรอด แต่เห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องพิจารณา เรามี
รัฐมนตรีต้องค าพิพากษาคดียาเสพติดได้อย่างไร เราอภิปรายในสภามาแล้ว 2 ปี วันนี้ไม่ถูกปลด กลับยังเติบโตมี
ต าแหน่งส าคัญในรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐ เป็นรัฐบาลโจรอุ้มโจร หมดเวลาแล้ว ไม่ตอบโจทย์ประชาชน 
สังคมไทยต้องมีรัฐบาลใหม่เร็วที่สุด เพ่ือคืนความเป็นธรรมและแก้วิกฤติโควิด-19   

ด้าน นายธีรัจชัย แถลงถึงความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ประเทศไทยให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษ และออกกฎหมายภายใน มีบทบัญญัติแม้กระท านอกราชอาณาจักรต้องรับโทษในราชอาณาจักร  
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รัฐธรรมนูญระบุลักษณะต้องห้ามเคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกคดียาเสพติด ป้องกันไม่ให้เข้ามาด ารงต าแหน่ง 
ต่อไปสมมติหากนาย ก. ไปฆ่าคนตาย นาย ข. ไปค้ายาเสพติด นาย ค. ไปข่มขืนที่ต่างประเทศ ถูกศาลประเทศเหล่านั้น
สั่งจ าคุก แล้วมาสมัคร ส.ส. ได้เป็นรัฐมนตรีหรือนายกฯ เราอยากให้คนเหล่านี้ด ารงต าแหน่งหรือไม่  

ผู้สื่อข่าวถามถึงการวิพากษ์วิจารณ์ค าวินิจฉัยอาจถูกหาว่าไม่เคารพศาลหรือไม่ นายชัยธวัช ยืนยันว่า การแสดง
ความคิดเห็นต่อค าพิพากษาเป็นเรื่องปกติ ส่วนความเลื่อมใสมาจากพฤติกรรมขององค์กรนั้น ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน 
ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยท าให้ประชาชนตั้งค าถามมากยิ่งขึ้นไปอีก มีหลายกรณีที่ท าให้ศาลเกิดวิกฤติศรัทธา พรรคก้าวไกลไม่
อยากให้เห็น  

เมื่อถามถึงระยะเวลาในการด าเนินการเข้าชื่อส่ง ป.ป.ช. นายชัยธวัช ระบุว่า คงไม่นาน กลไกตามกฎหมายที่
เหลือคืนยื่นต่อ ป.ป.ช. จะเร่งคุยกับ ส.ส.ของพรรค. 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/101861  
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5 พ.ค. 2564 18:19    
ก้าวไกล โวย “ธรรมนัส” รอดท า ปชช. เชื่อเป็นเครื่องมือการเมือง ฉะ “บิ๊กตู”่ โจรอุ้มโจร ชง ป.ป.ช. ต่อ 
 

 
 
“ก้าวไกล” ตั้งโต๊ะซัด “ธรรมนัสค้าแป้ง” ไม่ขาดคุณสมบัติ รมต. ชี้ ยิ่งท า ปชช.เชื่อว่าเป็นเครื่องมือทางการเมือง 
โดยสมบูรณ์ ซัด “ประยุทธ์” อุ้มต่อเป็นรัฐบาล “โจรอุ้มโจร” เตรียมยื่น ป.ป.ช.ฟันผิดจริยธรรมร้ายแรงต่อไป 

วันนี้ (5 พ.ค.) ที่พรรคก้าวไกล นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายธีรัจชัย พันธุมาศ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวต่อกรณีศาลรัฐธรรมนูญ วิ นิจฉัยให้ 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่ขาดคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็น ส.ส. หรือรัฐมนตรีตามที่มีผู้ร้องระบุว่าเคยต้องค าพิพากษา
คดียาเสพติดท่ีประเทศออสเตรเลียมาแล้ว 

นายชัยธวัช กล่าวว่า ผิดหวังกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะขัดต่อแนวทางปฏิบั ติ
และแนวทางกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย เคยได้ท าหนังสือขอความเห็นไปยังคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในครั้งนั้น รัฐธรรมนูญในขณะนั้น คือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 ได้ก าหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งไว้ว่าเรื่องหนึ่งว่าคือ “บุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งให้จ าคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยพ้นโทษมายังไม่ถึง 5 
ปี ในวันเลือกตั้ง เว้นแต่กระท าผิดโดยได้กระท าโดยประมาท” 

“ในครั้งนั้นคณะกรรมการกฤษฎีการมีความเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ระบุว่า ค าพิพากษาหรือค าสั่งให้
จ าคุกไม่ได้ระบุว่าเป็นค าสั่งของศาลประเทศใด และบุคคลดังกล่าว ถ้าต้องห้ามเฉพาะการกระท าผิดในประเทศไม่
เกี่ยวกับการกระท าผิดในต่างประเทศก็จะลักลั่นไม่เป็นธรรมและผิดหลักเหตุผล ในกรณีเช่นท าผิดอย่างเดียวกัน มีโทษ
อย่างเดียวกัน แต่ผิดในประเทศต้องห้าม ผิดในต่างประเทศไม่ต้องห้าม ฉะนั้น ให้บุคคลใดเคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ทางกฎหมายให้จ าคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปโดยพ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีในวันเลือกตั้ง ไม่ว่าจะจ าคุกในประเทศไทยหรือใน
ต่างประเทศก็ต้องเป็นบุคคลต้องห้าม ไม่ให้ใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” 

นายชัยธวัช กล่าวต่อไปว่า นี่คือแนวทางปฏิบัติที่เคยถูกตีความมาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาจนกระทั่งถูกล้ม
โดยศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ จึงท าให้ผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ค าวินิจฉัยในวันนี้ยิ่งท าให้ประชาชนตั้งค าถามมาก
ขึ้นต่อองค์กรอิสระว่ายังเป็นองค์กรตรวจสอบถ่วงดุลตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือเป็นเครื่องมือทางการเมืองของคน
บางกลุ่มโดยสมบูรณ์ซึ่งนี่เป็นค าถามส าคัญมาก อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลจะไม่หยุดตรวจสอบเพียงเท่านี้แต่จะส่งเรื่อง
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ไปยัง ปปช.และศาลฎีกาต่อไป เนื่องจากกรณีนี้เป็นการท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งในระหว่างการไต่สวนคดี ร.อ.
ธรรมนัส ยังได้ยอมรับกับศาลเองว่า เคยต้องค าพิพากษาจากศาลออสเตรเลียว่าเคยท าผิดและเคยถูกจ าคุก จึงเท่ากับว่า 
ร.อ.ธรรมนัส โกหกค าโตในสภา เพราะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ ได้กล่าวว่า มันคือแป้ง
และบอกว่าโดนจ าคุกเพียงแค่แปดเดือน แต่กลับได้ยอมรับกับศาลรัฐธรรมนูญว่ากรณีที่ถู กพรรคก้าวไกลอภิปรายไม่
ไว้วางใจนั้นเกิดข้ึนจริง 

“แม้ว่า ร.อ.ธรรมนัส จะรอดในวันนี้ แต่เรายังเห็นว่า นายกฯยังต้องพิจารณาในเรื่องนี้ เพราะเราจะมีรัฐมนตรีที่
ท าผิดและเคยถูกจ าคุกในคดีร้ายแรง คือ ค้าเฮโรอีนในต่างประเทศได้อย่างไร การมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเรื่องนี้ มาแล้ว
เกือบสองปี เขาไม่เพียงไม่ถูกปลดแต่ยังเติบโตในหน้าที่การงาน ทั้งในพรรคและมีต าแหน่งในรัฐบาล แสดงให้เห็นว่า 
รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลโจรอุ้มโจร รัฐบาลแบบนี้ไม่ตอบโจทย์สังคมไทย จึงชัดเจนอย่างยิ่งว่าจ าเป็นต้องมีรัฐบาลใหม่ให้เร็ว
ที่สุด เพ่ือคืนความปกติให้สังคมไทยและเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤติที่รัฐบาลนี้ไม่มีปัญญาจัดการ” นายชัยธวัช ระบุ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000043074  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000043074
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5 พ.ค. 2564-16:40 น. 
โฆษกประชาธิปัตย ์ไม่ขอวิจารณ์ ธรรมนัส เหตุเป็นเรื่องส่วนตัว 
 

 
 

โฆษกประชาธิปัตย์ ไม่ขอวิจารณ์ ธรรมนัส เหตุเป็นเรื่องส่วนตัว และได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาฯแล้ว 
เปรยศาลตัดสินแล้วต้องเคารพ 

วันที่ 5 พ.ค. 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ มีค าวินิจฉัย 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และ รมช.เกษตรฯ ไม่หลุดจาก ส.ส. และจากความเป็นรัฐมนตรี 

นายราเมศ กล่าวว่า ความเห็นในค าวินิจฉัยคงไม่สามารถก้าวล่วงได้ เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลไว้ในค า
วินิจฉัยแล้ว ทุกฝ่ายก็ต้องน้อมรับ 

ส่วนในทางวิชาการ หากมีการศึกษาเทียบเคียงระหว่างค าพิพากษาของศาลต่างประเทศกับค าพิพากษาของ
ประเทศไทย การถกเถียงในทางวิชาการสามารถท าได้ แต่จะไปไกลถึงขนาดก้าวล่วงอ านาจศาลก็คงไม่สามารถท าได้ 
และในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล คงไม่แสดงความเห็นเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของ ร.อ.ธรรมนัส และเรื่องนี้ในทางการเมือง
ก็ได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาฯมาแล้ว 

“แน่นอนว่ามีทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่ถูกใจกับไม่ถูกใจ แต่เมื่อเราทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย เมื่อศาลตัดสินแล้วก็
ต้องเคารพศาล ไม่อยากให้น าประเด็นนี้ไปโจมตีศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้อ่านและท าความเข้าใจเหตุผลของค าวิ นิจฉัยจะ
ดีกว่าว่ามีเหตุและผลอย่างไร” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6380193  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6380193
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87.jpg
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5 พฤษภาคม 2564 
'ธีรัจชัย' ชี้ 'ศาลรัฐธรรมนูญ' สร้างบรรทัดฐาน  
ให้ 'คนคุกต่างประเทศ' เป็นนักการเมืองไทยได้ 
 

 
 

ธีรัจชัย เคารพค าวินิจฉัยศาล ไม่ฟัน "ธรรมนัส" พ้นส.ส. -รมช. ชี้ ศาลสร้างบรรทัดฐานใหม่ ให้คนต้องคดี
ต่างประเทศ เป็นนักการเมืองไทยได้ 
       นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ปฏิเสธแสดงความเห็นต่อค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้
ว่าสถานะของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และรมช.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
การด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98(10)และมาตรา 170 ก าหนด พร้อมระบุว่าในค าวินิจฉัย
ดังกล่าวตนยอมรับเพราะตามกฎหมายระบุว่าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรร มนูญถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันกับ
องค์กร  อย่างไรก็ดีในความเห็นทางกฎหมายของตนฐานะผู้ที่ตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส ในกรรมาธิการ 
(กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ขอยืนยันในความเห็นเดิม ตามเจตนารณ์
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 98(10) เพ่ือเป็นการประทับรับรองว่าบุคคลที่ถูกเลือกให้เข้ามาด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้อง
ไม่มีประวัติมัวหมอง หรือสงสัยว่าจะปฏิบัติเป็นปฏิปักษ์กับประโยชน์สาธารณะ  
         “กรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญยกประเด็นอ านาจอธิปไตยขึ้นมาพิจารณา และะเป็นหนึ่งในเหตุที่ท าให้ ร.อ.ธรรมนัส ไม่
พ้นจากความเป็นส.ส.นั้น ผมมองว่าเป็นคนละประเด็น และตามความเข้าใจของผมนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกัน แต่ผมเคารพใน
ค าตัดสิน ส่วนความเห็นอ่ืนๆ ต่อค าวินิจฉัย นั้น ผมเชื่อว่านักวิชาการ และประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนสามารถมองออก
ได้” นายธีรัจชัย กล่าว 

เมื่อถามว่า จะด าเนินการเรื่องดังกล่าวต่อหรือไม่ในแง่จริยธรรม นายธีรัจชัย กล่าวว่า ต้องพิจารณาอีกครั้ง  แต่
ในแง่ของกฎหมาย ตนยืนยันว่าตามรัฐธรรมนูญ คือเจตนาคัดกรองคน ที่จะเข้าสู่อ านาจให้เป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริต การ
ต้องโทษจ าคุกไม่ว่าศาลใดหรือศาลต่างประเทศ ไม่เกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย  อีกทั้งสิ่งที่ส าคัญ คือ ต้องท าให้เห็นความ
จริงว่า ร.อ.ธรรมนัส ต้องโทษจ าคุกด้วยคดียาเสพติดจริงหรือไม่ และคดียาเสพติดนั้นถือเป็นประเด็นส าคัญ และเป็น
หลักการที่ควรยึดไว้ แต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบนั้น ต้องยึดหลัก แต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะเกิดบรรทัดฐาน ที่ว่า 
บุคคลที่จะเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง หากกระท าผิดที่ต่างประเทศและถูกพิพากษา เช่น ฆ่าคนตาย ข่มขืน ลักทรัพย์ 
เป็นอาชญากรข้ามชาติ และศาลต่างประเทศตัดสิน ไม่ถือเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองของ
ไทย. 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936174  
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936174
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6 พฤษภาคม 2564 
'อดีตที่ปรึกษา กรธ.' ค้านค าวินิจฉัย ไม่ตัดสิทธิ์ 'ธรรมนัส' เชื่อเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมือง 
 

 
  
'เจษฎ์' ยกบริบทกฎหมาย-รัฐธรรมนูญ ตัดสิทธิ์คนต้องโทษร้ายแรง ค้านค าวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ เชื่อหลังจากนี้
เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมือง 
       นายเจษฎ์ โทณะวณิก อดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย อิน
ไซดืไทยแลนด์ ว่า ตนเห็นด้วยยากกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คดีที่ชี้ ว่า ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรค
พลังประชารัฐ และรมช.เกษตรและสหกรณ์ ไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98(10) เพราะเคยต้องคดีที่เกี่ยวกับ
ยาเสพติด และถูกพิพากษาให้จ าคุก ที่ศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย  เพราะในรายละเอียดและบริบท
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐธรรมนูญ  ให้การยอมรับกับค าตัดสินของศาลต่างประเทศ และกรณีที่คนประเทศใด
กระท าความผิดในประเทศอ่ืน ต้องถือเป็นความผิดในประเทศด้วย   

 “ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร ไม่ว่าจะเห็นต่าง ต้องยอมรับ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่าไม่รับกฎหมาย และค าพิพากษาของต่างประเทศ  แสดงว่า คุณธรรมนัสยังรักษาต าแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรีต่อไปได้ 
อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าประเด็นดังกล่าวจะเกิดแรงกระเพ่ือมในทางการเมือง เพราะลักษณะความผิดที่เกิดขึ้นจากค า
พิพากษาไม่ถูกหยิบยกมาพิจารณา ดังนั้นในทางการเมืองต้องถูกไปเปรียบเทียบ หากเกิดกรณีเดียวกันกับบุคคลอ่ืน” 
นายเจษฎ์ กล่าว  

นายเจษฎ์ กล่าวด้วยว่า ส าหรับบริบททางกฎหมาย เช่น  พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)มาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ฉบับแก้ไข ปี 2543 มาตรา 5 ก าหนดให้ผู้ที่กระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด แม้จะท านอกราชอาณาจักร ผู้นั้นต้องได้รับโทษในราชอาณาจักร กรณีที่ผู้กระทความผิดหรือผู้ร่วมกระท า
ความผิดเป็นคนไทย และโยงกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 10 ที่ระบุว่าหากบุคคลได้รับโทษจนเสร็จสิ้นแล้วไม่ต้อง
รับโทษในประเทศไทยหรือศาลต่างประเทศพิจารณาไม่เอาผิด จะถือว่าไม่ผิด  ซึ่งหมายถึงการยอมรับในค าตัดสินของ
ศาลต่างประเทศ  นอกจากนั้นยังมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อปี 2525 ที่ให้ความเห็นในคดีเลือกตั้ง ว่า
ด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. ที่กระท าความผิดในต่างประเทศ ที่ความเห็นระบุว่าต้องตัดสิทธิ์เพราะหากตัดสิทธิ์ผู้ที่ท าผิด
กฎหมายในประเทศไทย แต่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ท าผิดกฎหมายต่างประเทศ จะเกิดความลักลั่น 

https://bit.ly/3cx7p6k?utm_source=yengo.com&utm_medium=cpc&utm_campaign=UpUp_Shopee_Content&utm_content=ad-1937600&utm_term=yengo_src_277270
https://bit.ly/3cx7p6k?utm_source=yengo.com&utm_medium=cpc&utm_campaign=UpUp_Shopee_Content&utm_content=ad-1937600&utm_term=yengo_src_277270
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       “เมื่อพิจารณาข้อกฎหมาย และผู้วินิจฉัยกฎหมาย ค าพิพากษาที่ว่าคือ เป็นไปภายใต้กฎหมายไทย คือ ยอมรับค า
พิพากษาของศาลต่างประเทศ  ทั้งนี้การยอมรับ ต่างจากการบังคับตาม  เช่น ศาลต่างประเทศระบุให้จ าคุกเป็นเวลา 3 
ปี หากศาลไทยยอมรับค าตัดสินและลงโทษบุคคลตามศาลต่างประเทศ อาจจถือได้ว่าก้าวล่วงอธิปไตยของศาลไทย ทั้งนี้
การยอมรับค าพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้นท าได้” นายเจษฎ์ กล่าว 
       อดีตที่ปรึกษา กรธ. กล่าวด้วยว่าส าหรัรบเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 98(10) นั้น เพ่ือก าหนดว่าบุคคลที่
ต้องโทษร้ายแรง เช่น ทุจริตต่อหน้าที่ ท าผิดกฎหมาย ป.ป.ช. หรือเรื่องยาเสพติด ต้องถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต ดังนั้นเมื่อ
ค าตัดสินออกมาแล้ว  ด้วยความเคารพ ตนเห็นด้วยยาก. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936305   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936305
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5 พฤษภาคม 2564 17:31 น.   
"พรรคกล้า" แนะทางออกเลือกตััังใหม่ดีกว่าปั่นกระแสย้ายประเทศ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.นายธันวา ไกรฤกษ์ กล่าวถึงกระแสการย้ายประเทศว่า ต้องยอมรับว่าที่คนรุ่นใหม่อยากย้าย
ประเทศกันจนท าให้เพจ Facebook ดังกล่าว มียอดสมาชิกโตกว่า 500,000 ในเพียงไม่กี่วันนั้น สะท้อนถึงความรู้สึก
อย่างมีนัยยะส าคัญ แต่อยากให้ลองไปตั้งค าถามกับตัวเองดูสักนิดว่า ถ้าเพียงแค่ 3-4 วันรวมตัวกันได้ครึ่งล้าน ถือว่าเป็น
พลังที่ไม่ธรรมดา หากจะรวมกันเพ่ือเอาชนะนักการเมืองที่คิดว่าเลว ภายใต้กติกาตามระบอบประชาธิปไตยด้วย 'การ
เลือกตั้ง' ส่วนตัวจึงคิดว่า หากอึดอัด ไม่พอใจ หมดหวัง ก็ยังไม่ถึงกับจะย้ายประเทศ สถานการณ์โควิดแบบนี้ ไปที่ไหน
หรือไปต่างประเทศก็มีแต่คนตกงานและแย่งงานกัน เดินๆ อยู่บางทีอาจโดนตีหัวเหมือนในคลิปด้วยซ้ าไป เทียบกันกับ
บ้านเราแล้วเผลอๆ จะมีโอกาสดีมากกว่าอีก ไม่อย่างนั้นไทยคงไม่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดใน
ภูมิภาค 

"อยากจะบอกว่า ปัญหาอยู่ตรงไหนก็แก้มันตรงนั้น ถ้าชีวิตมันไม่ดีเพราะระบบการเมืองและระบบราชการ ก็
ต้องฮึดสู้และเอาชนะมันให้ได้ ไม่ใช่พากันหนี เพราะคนสู้อยู่ที่ไหนก็ไม่แพ้ หากใครไม่พอใจในสิ่งที่เขียน ก็จงเปลี่ยน
ความไม่พอใจนั้นเป็นพลัง เอาชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ได้ แล้วเอากลุ่มคนที่คิดว่าดีกว่าเข้ามาบริหาร ทางออกของ
ประเทศมันเป็นแบบนี้ ส าคัญที่สุดคืออย่ายอมแพ้  ...สุดท้ายอยากให้ลองทบทวนดูดีๆว่า จะมีใครรักเรา เท่ากับคนใน
บ้านเราเอง" นายธันวากล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/241585  
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/241585
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210505/09877484aca18eca6a59fd745a0d183e2fcaab9882d1282344e14aafb158cc4c.jpg?itok=aOziF8Kc
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5 พฤษภาคม 2564 - 20:12 น. 
'ธนาธร' ชี้ ศาลรัฐธรรมนูญสร้างบรรทัดฐานใหม่ อดีตนักโทษในต่างแดนก็เป็น รมต. ไทยได้ 
 

 
 
"ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" ชี้ ศาลรัฐธรรมนูญสร้างบรรทัดฐานใหม่ เป็นอดีตนักโทษในต่างแดนก็เป็น รมต.ไทยได้ 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า  เขียนข้อความแสดงความเห็น
กรณี ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ไม่ต้องพ้นจากต าแหน่ง ไม่ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรี 
จากการถูกจ าคุกต่างประเทศ คดีค้ายาเสพติด โดยระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญสร้างบรรทัดฐานใหม่ เป็นอดีตนักโทษในต่าง
แดนก็เป็น รมต.ไทยได้ 

ผมรับฟังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยความประหลาดใจ แม้จะไม่ผิดความคาดหมายที่ ธรรมนัส พรหม
เผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ มือประสานสิบทิศของรัฐนาวาประยุทธ์ จันทร์โอชา รอดจากการพ้นสภาพรัฐมนตรี แต่ค า
วินิจฉัยของศาลวันนี้เกินความคาดหมายของผมไปมาก เพราะระบุว่าแม้ศาลออสเตรเลียจะมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุก
ธรรมนัสในคดียาเสพติดจริง แต่เป็นศาลออสเตรเลีย ไม่ใช่ศาลไทย จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรี  ผมขอตั้ง
ข้อสังเกต 2 ข้อ ดังนี้ 
ประการแรก 

ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านค าวินิจฉัยชัด ๆ ว่า “ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ก่อนลงสมัครส.ส. ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่า
เคยกระท าความผิดตามค าพิพากษาของศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย” และ “เคยต้องค าพิพากษาของ
ศาลแขวงนิวเซาท์เวล เครือรัฐออสเตรเลีย” 

หมายความว่าที่ธรรมนัสกล่าวอ้าง ทั้งในสภา กับวาทะ “มันคือแป้ง” และนอกสภา ที่เขายืนยันครั้งแล้วครั้งเล่า
ว่าไม่เคยติดคุก ไม่ได้ค้ายาเสพติด เป็นเรื่องไม่จริง เท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่ธรรมนัสจะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีจะมีความสง่างามได้อย่างไร จะได้รับความเชื่อถือจากประชาชนได้อย่างไร หากมีรัฐมนตรีที่โกหกซ้ าแล้ว
ซ้ าเล่าในเรื่องคอขาดบาดตายอย่างการพัวพันกับการค้ายาเสพติด 
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ประการที่สอง 
ค าวินิจฉัยในวันนี้จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ในสังคมไทยใช่หรือไม่ ว่าไม่ว่าจะเป็นอาชญากรหรือนักโทษมาจากไหน 

แต่ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้เป็นรัฐมนตรีได้เสมอ ตราบใดที่ไม่ได้ต้องคดีในไทย ถ้าเป็นแบบนี้ ต่อไปพ่อค้า
ยา พ่อค้าอาวุธทั่วโลกก็คงสามารถเอาเงินจากการก่ออาชญากรรม มาซื้อต าแหน่งรัฐมนตรี กลายเป็นผู้บริหารประเทศ
ไทยได้ใช่หรือไม่ เราจะปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนี้จริง ๆ หรือ? หากเป็นแบบนี้ต่อไป อย่าแปลกใจเลยครับที่คนไทย
จ านวนมากจะอยากย้ายประเทศ เพราะไม่มีใครหรอก ที่อยากอยู่ในบ้านเมืองที่ไม่มีที่อยู่ ให้กับคนมีความสามารถ แต่
กลับมีที่ยืนให้กับบุคคลเช่นนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/465842  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/465842
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 - 19:13 น. 
บิ๊กตู่ ขอพรรคร่วมกลาง ครม. อย่ามีปัญหากัน ความรักสามัคคี จะท าให้เราพ้นปัญหานี้ 
 

 
 
ครม.ถกยาว 6 ชม. เน้นประเด็นแก้โควิด ถามเรื่องยกเครื่องบินไทย แต่ไร้ข้อสรุป ช่วงท้าย ‘บิ๊กตู่’ ขอบคุณพรรค
ร่วม เชื่อ ความรักสามัคคี ช่วยให้รอดพ้นปัญหา 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม รายงานข่าวจากท าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วัน
เดียวกันนี้ที่ใช้เวลานานเป็นพิเศษ ตั้งแต่ 09.00-15.05 น. รวมประมาณ 6 ชั่วโมง โดยนอกจากเป็นการหารือตามวาระ
การประชุมต่างๆ แล้ว ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาทั้งหมด 3 ชุด เพ่ือดูแลพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง
สูง เช่น เขตคลองเตย ซึ่งในระหว่างนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ได้หยิบกระดาษขึ้นมาอ่านให้ทุกคนในห้องฟังว่า มีนักข่าวถามถึง
เรื่องส.ส.ร้องมาว่ามีปัญหา เรื่องการแจกบัตรคิวฉีดวัคซีน แต่เมื่ออ่านจบนายกฯ ก็ไม่ได้พูดอะไร และในห้องก็ไม่มี
รัฐมนตรีคนใดพูดถึงเรื่องนี้ 

นอกจากนี้ทางนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์ัมีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชน
เป็นการเฉพาะหน้านี้ เพ่ือให้ที่ประชุมครม.พิจารณา จนกระทั่ง มีมติให้ช่วยเยียวยาในเรื่องค่าน้ า ค่าไฟ คนละครึ่ง ม33
เรารักกัน 

รวมถึงการพิจารณากรณีกระทรวงการคลังเสนอแผนฟ้ืนฟูกิจการการบินไทย เพ่ือให้รัฐมนตรีต่ างๆได้เสนอ
ความคิดเห็นว่า กระทรวงไหนคิดอย่างไร โดยแนวทางหนึ่งคือการดึงการบินไทยกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้ง เพราะ
รัฐบาลจ าเป็นต้องค้ าประกันเงินกู้ส าหรับการฟ้ืนฟู โดยประเด็นนี้มีการน าเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย และรัฐมนตรีหลายคนให้ความเห็นว่า หากจะให้การบินไทยกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งต้องมีค าตอบ
ให้กับประชาชน เพราะก่อนหน้านี้ครม. เคยมีมติให้การบินไทยออกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจไปแล้ว สุดท้ายประเด็นนี้ยัง
ไม่มีข้อสรุปโดยที่ประชุมให้กระทวงการคลัง และกระทรวงคมนาคมไปท าความเห็นเสนอกลับเข้ามาสู่ที่ประชุมครม.อีก
ครั้ง แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างการหารือถึงเรื่องการบินไทยนี้ ช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า “เรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่
รัฐบาลชุดนี้ท า แต่เราต้องมาแก้ไข” 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/DSC_5833_1-copy.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/DSC_5833_1-copy.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/DSC_5833_1-copy.jpg
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ในช่วงท้ายของการประชุมครม. นายกฯ ได้กล่าวกับรัฐมนตรีทุกคน ว่า  “ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องช่วยเหลือกัน ผม
ขอบคุณพรรคร่วมฯ ให้รักและสามัคคีกัน อย่ามีปัญหาซึ่งกันและกัน เพราะความรักสามัคคี จะท าให้เราผ่านพ้นปัญหาที่
มีอยู่ตอนนี้ไปได”้  
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2708362  
 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2708362
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06 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:20 น.     
'นิพนธ์' นั่งรองหัวหน้าพรรค ปชป. ดูแลภาคใต้ชั่วคราว หลัง 'นิพิฎฐ์' ลาออก 
 

 
 

6 พ.ค.64 - นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ลาออก
จากต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคที่รับผิดชอบภาคใต้ ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ได้เสนอชื่อนายนิพนธ์ 
บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค ปฎิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง และคณะกรรมการบริหารพรรคได้มีความเห็นชอบตามที่นายจุรินทร์ได้เสนอ ซึ่ งเป็นไปตามข้อบังคับ
พรรคที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ นายนิพนธ์ จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่งดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เพ่ือรอให้มีการ
เลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/101926  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/101926
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5 พฤษภาคม 2564 - 18:53 น. 
ส่องพะเยา 'ธรรมนัส' ยึดเรียบ 
 

 
 
ศิษย์เก่าค่ายโทนี่ "ธรรมนัส" ผงาดเหนือกว๊านพะเยา ยึดพื้นที่การเมืองระดับชาติและท้องถิ่น  

สื่อออนไลน์ทุกส านักต่างพาดหัวว่า “รอด” เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า  ร.อ.ธรรมนัส  
พรหมเผ่า ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ แม้ “ธรรมนัส” เคยต้องค าพิพากษาที่ออสเตรเลีย แต่ไม่ใช่ค าพิพากษา
ของศาลไทย 

วันนี้ชื่อของ “ธรรมนัส” รมช.เกษตรและสหกรณ์ กลายเป็นยาสามัญประจ าบ้าน ของ พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  7-8 ปีที่แล้ว “ผู้กองธรรมนัส” มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้กว้างขวางของ คสช. 
เนื่องจากเขาเคยเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพ่ือไทย ปี 2557 และมีความใกล้ชิดกับแกนน า นปช. ผู้กอง
ธรรมนัส ต้องเดินทางออกจากพะเยาไปอยู่นราธิวาสอยู่หลายปี ก่อนจะกลับบ้านเกิดอีกครั้ง ในฐานะแกนน าภาคเหนือ
ของพรรคพลังประชารัฐ 
 
พะเยารอผู้กอง 

จริงๆแล้ว ลูกชายของ อินจันทร์ พรหมเผ่า อดีตผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้านท่ากลองใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา กลับแผ่นดิน
ถิ่นกว๊านพะเยา ตั้งมูลนิธิช่วยเหลือเจือจุนคนจนคนด้อยโอกาสมาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งคนกว๊านก็คาดไม่ถึงว่า “ธรรมนัส” 
จะยึดพะเยาได้เบ็ดเสร็จ ทั้งการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น เลือกตั้งปี 2562 ร.อ.ธรรมนัส สร้างปรากฏการณ์ “ดับ
ทักษิณ” โดยพรรคพลังประชารัฐ ยึด 2 ที่นั่ง ส.ส.มาได้ จากท้ังหมด 3 ที่นั่ง 
เขต 1 (อ.เมือง และ อ.แม่ใจ) ร.อ.ธรรมนัส เอาชนะ อรุณี ช านาญยา อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย  
เขต 2 (อ.เชียงค า อ.ภูซาง และอ.จุน) แชมป์เก่า “เสี่ยมี”่ วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ค่ายเพ่ือไทย ยังรักษาเก้าอ้ีไว้ได้ 
เขต 3 (อ.ดอกค าใต้ อ.ภูกามยาว อ.ปง และ อ.เชียงม่วน) “เสี่ยยุ้ย” จิรเดช ศรีวิราช อดีตนายกเทศมนตรีเมืองดอกค าใต้ 
โค่น ไพโรจน์ ตันบรรจง อดีต ส.ส.เพ่ือไทย หลายสมัย 
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ปลายปี 2563 “อัครา พรหมเผ่า” น้องชาย ร.อ.ธรรมนัส ชนะเลือกตั้งนายก อบจ.พะเยา โดยเอาชนะคู่แข่งขาดลอย 
แถมตระกูล “ตันบรรจง” ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง  
 
ศิษย์เก่าไทยรักไทย 

ปี 2542 สมัยที่  “ธรรมนัส” ยังใช้ชื่อ ร.อ.มนัส พรหมเผ่า เป็นนายทหารเด็กที่ เดินตาม “เสธ.ไอซ์”  
พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต ซึ่งเป็นเพ่ือน ตท.10 ร่วมรุ่นกับ ทักษิณ ชินวัตร, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, 
พล.อ.อ.สุก าพล สุวรรณทัต อดีต รมว.กลาโหม และ พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต อดีต รมช.คมนาคม 

เมื่อเพ่ือนรักร่วมรุ่น “ทักษิณ” ตั้งพรรคไทยรักไทย ในช่วงการหาเสียงปี 2543-2544 “เสธ.ไอซ์” จึงได้เข้าไป
ช่วยเหลือเพ่ือนด้วยความเต็มใจ พ.ศ.โน้น กองบัญชาการรักษาความปลอดภัยของทักษิณ และพรรคไทยรักไทย จึงเป็น
การผสมผสานระหว่าง "ทีมเสธ.ไอซ์" กับ "ทีมสหายเก่า" น าโดยสองพ่ีน้อง "โป๊ะ-วัชระพันธุ์ จันทรขจร“ และ  
 
"ป๋วย-ไพรัฎฐโชติ จันทรขจร" 

ทีม เสธ.ไอซ์ น าโดย ร.อ.มนัส พรหมเผ่า ซึ่งหลังจากนั้น ผู้กองมนัสได้มาตั้งบริษัท ธรรมนัสการ์ด จ ากัด ท า
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย  ดังนั้น ผู้กองธรรมนัสจึงรู้ จักมักคุ้น ส.ส. เ พ่ือไทย และแกนน า นปช. รวมถึง  
“คนแดน ไกล”  ทั้ ง น าย ใหญ่  เ จ๊ ใ หญ่  และอดี ตนายกฯ  หญิ ง  ต่ า ง เ คย ใช้ บ ริ ก า รผู้ ก อ งมาแล้ วทั้ งนั้ น 
 
ปิดฉาก “ตันบรรจง”  

จ.พะเยา แยกจาก จ.เชียงราย เมื่อ 41 ปีที่แล้ว เป็นเมืองเกษตรกรรม ชาวพะเยาปลูกข้าวเป็นหลัก ยาสูบเป็น
รอง แต่ “ยาสูบ” กลับสัมพันธ์กับการเมืองจนมีวลีที่ว่า “พะเยา..ใบยาเมืองนี้ ส าคัญนักหนา” ตระกูลการเมืองแห่ง
พะเยาคือ “ตันบรรจง” สร้างเนื้อสร้างตัวมาจากโรงบ่มรวมเพียว อ.ปง โดย เพียว ตันบรรจง เป็นส.ส.พะเยา พรรค
ประชาธิปัตย์ ปี 2519 

“เพียว” มีบุตรธิดา 6 คน ลงเล่นการเมือง 3 คนคือ วรภัส ธัญกมลภัทร หรือ พวงเล็ก ตันบรรจง อดีตรัฐมนตรี
และส.ส.พะเยา 7 สมัย พรรคชาติไทย, ไพโรจน์ ตันบรรจง ส.ส.พะเยา พรรคเพื่อไทย และไพรัตน์ ตันบรรจง อดีตนายก 
อบจ.พะเยา 

พวงเล็ก ตันบรรจง หรือ พวงเล็ก บุญเชียง เป็น ส.ส.พะเยา มายาวนาน และส่งต่อพ่ีชายคนโต-ไพโรจน์ เป็น
ส.ส.ปี 2539 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และนับแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ตระกูลตันบรรจง ก็ต้องขึ้นรถไฟสายชินวัตรเข้า
สภา เมื่อใบยาสิ้นมนต์ขลัง 

การเลือกนายก อบจ.พะเยา ปี 2554 เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ในการเมืองท้องถิ่น ไพรัตน์ ตัน
บรรจง พ่ายแพ้แก่ “เสี่ยอ๊ีด” วรวิทย์ บุรณศิริ หลังผูกขาดต าแหน่งนายก อบจ.พะเยา มาหลายสมัย ผู้อยู่เบื้องหลังการ
หักโค่นตันบรรจงคือ ผู้กองธรรมมนัส นั่นเอง 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/465828  
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/465828
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วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
อนาคตที่ไม่ธรรมดา และเหตุที่ต้องจับตา “ธรรมนัส” ทีมเสื้อตราไก่ ข้างกาย “บิ๊กป้อม” 
 

 
 

หลังจาก 5 พ.ค. 64 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดแถลงด้วยวาจา 
ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านค าวินิจฉัยคดีสมาชิกภาพส.ส.และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากกรณี ส.ส. 51 ราย เข้าชื่อร้องต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะทางการเมืองของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลง
หรือไม่ 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 ่

โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีค าวินิจฉัยว่า ค าพิพากษา ย่อมหมายถึงค าพิพากษาของรัฐนั้น ไม่หมายถึงค าพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ แม้ข้อเท็จจริงผู้ถูกร้องเคยต้องค าพิพากษาของศาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ก่อนรับเลือกตั้ง
เป็นส.ส. จึงไม่ถือเป็นค าพิพากษาของศาลไทย ไม่ขาดคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นส.ส. หรือ รัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

เราได้เห็นการเคลื่อนไหวส าคัญๆของ ร.อ.ธรรมนัส โดยเฉพาะผลงานการคว้าชัยชนะของพรรคพลังประชารัฐ 
ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช ส่งผลให้บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ถูกจับตามองอย่างมาก 

กล่าวกันว่า การที่ พล.อ.ประวิตรลงพ้ืนที่หาเสียงเอง และขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงครั้งแรก มีส่วนส าคัญที่ท าให้
ผู้สมัคร พปชร.ชนะเลือกตั้ง และชื่อของบิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังพอขายได้ รวมทั้งนโยบาย
การแจกเงินผ่านโครงการต่างๆ อีกด้วย 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA.jpg
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แต่ พล.อ.ประวิตรระบุว่า เพราะคนนครศรีธรรมราชรักพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้ว เพราะมี ส.ส.อยู่แล้ว  

3 คน และคนใต้ชอบการเมืองด้วย ตนเองเป็นแค่ส่วนประกอบ 
ที่ส าคัญ งานนี้ยังเป็นผลงานของ ร.อ.ธรรมนัสที่ดูแลศึกเลือกตั้ง และลุยลงพ้ืนที่มาเป็นระยะๆ แล้ว  ท าให้ห้วงการปรับ 
ครม.ครั้งล่าสุด ร.อ.ธรรมนัสจึงถูกจับตามองว่า จะได้ขยับชั้นขึ้นเป็น รมว.หรือไม่ ประกอบกับการได้รับพระราชทาน
ข อ ง ข วั ญ จ า ก พร ะบ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว  ที่ เ ป รี ย บ เ ส มื อ น ก า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร ท า ง า น  ก็ ยิ่ ง ท า ใ ห้   
ร.อ.ธรรมนัสถูกจับตามองจากสังคมเป็นพิเศษ 

ท่ามกลางกระแสข่าวการตั้งพรรคการเมืองใหม่เพ่ือปูทางไว้ส าหรับอนาคต ที่ ร.อ.ธรรมนัสก็มีการเตรียมการไว้ 
เพราะมี ส.ส.ในมือ 30-40 คนอยู่แล้ว ที่ส่วนใหญ่เป็น ส.ส.อีสานและภาคเหนือ และตั้งชื่อกลุ่มว่า “อีสานล้านนา” ที่ใน
อนาคตอาจกลายเป็นชื่อพรรค ? 

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัสแค่เตรียมการไว้ก่อน หากมีการยุบสภาในปลายปีนี้ หรือกลางปีหน้า ที่จะมีการเลือกตั้ง แต่
ในตอนนี้ต้องช่วยพ่ีน้อง 3 ป.ในการสร้างพรรคพลังประชารัฐให้แข็งแกร่งเสียก่อน  เพราะมีข่าวสะพัดว่า  
จากความขัดแย้งระหว่างเสี่ยแฮงค์ นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกฯ และเลขาธิการพรรค กับอาจารย์
แหม่ม นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และเหรัญญิกพรรค อาจสะเทือนเก้าอ้ีเลขาธิการพรรค ในการปรับโครงสร้าง
คณะกรรมการบริ ห า รพรรคพลั งประชารั ฐหลั ง จ ากที่ น ายณัฏ ฐพล  ที ปสุ ว ร รณ และนาย พุทธิ พ งษ์   
ปุณณกันต์ หลุดจากการเป็นรัฐมนตรี และมีข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส จากรองหัวหน้าพรรค จะขยับมาเป็นเลขาธิการพรรค 
ที่ท าหน้าที่แม่บ้านของพรรคพลังประชารัฐ เพราะโดยคุณสมบัติและงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งผลงานที่ผ่านมา ไม่มีใคร
ปฏิเสธได้ถึงความเหมาะสม เพราะเป็นเสมือนมือขวาของ พล.อ.ประวิตรและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐ 
ที่ส าคัญ ยังเป็นทีมเดียวกับนางนฤมล และนายวิรัช รัตนเศรษฐ ที่  พล.อ.ประวิตรไว้วางใจและเดินเกมทางการเมืองให้
มาตลอด 

แม้ ร.อ.ธรรมนัสยังมีปัญหาในเรื่องภาพพจน์เก่าๆ ในอดีตที่กลายเป็นจุดอ่อนถูกโจมตี ท าให้พ่ีน้อง 3 ป. 
ไม่อาจวางตัวเป็นทายาท เป็นนายกฯ ในอนาคต แต่ก็ฝากความหวังไว้ได้ ในการสกัดกั้นฝ่ายตรงข้ามไม่ให้เข้ามายึด
อ านาจรัฐ จึงไม่แปลกที่ ร.อ.ธรรมนัสจะเป็นสมาชิกทีมเสื้อตราไก่ของ พล.อ.ประวิตร ที่มีสัญลักษณ์ประจ าตัวเป็นรูปไก่ 
เนื่องจากเกิดปีระกา ที่มักจะท าของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ เช่น ปีใหม่ และวันเกิด ที่มีรูปไก่แจกเสมอๆ 

นอกจากนี้ การที่ ร.อ.ธรรมนัสสวมแหวนครุฑทอง ก็ถือว่ามีนัยส าคัญ เพราะเป็นความเชื่อเรื่องอ านาจบารมี 
โดยใส่ตั้งแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจ มาจนปัจจุบัน ทุกอย่างก็ราบรื่น ปังปุริเย่ โดยเป็นครุฑทอง ส านักอาจารย์วราห์ ที่ 
พล.อ.ประวิตรก็เป็นลูกศิษย์ และสะสมครุฑเช่นกัน การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งจึงท าให้ สปอตไลท์ กลับไป 
“ส่อง” ที่ “ร.อ.ธรรมนัส” อีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้! 

 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/in-depth/article_423024  
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/in-depth/article_423024
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6 พฤษภาคม 2564 
“ธรรมนัส” หลังพ้นบ่วงคดีคุก "อ านาจ - เก้าอ้ี" ที่เลือกได้ 
 

 
 

ยิ่งนาทีนี้ “ธรรมนัส” ก็เหมือนเสือติดปีก เตรียมขยับไลน์ ขึ้นสู่เก้าอี้อ านาจในพรรค เตรียมน าทัพสู้ศึกเลือกตั้ง สร้าง
ผลงานเพื่อปูทางไปสู่เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการที่ “เลือกได้” 

มีทั้ ง เสียงเฮ- เสียงโห่  ภายหลัง “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” ออกนั่ งบัลลั งก์ อ่านค าวินิจฉัย คดี   
“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและสหกรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งเป็น ส.ส.พะเยา ต้องคดี
และจ าคุกในประเทศออสเตรเลีย โดย “ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัยว่าไม่ถือเป็นค าพิพากษาของศาลไทย “ธรรมนัส” จึง
ไม่หลุดจากเก้าอ้ี ส.ส.-รัฐมนตรี 

เมื่อ “ธรรมนัส” พ้นบ่วงกรรมที่ตามหลอกหลอนมานาน ยิ่งช่วงนั่งเก้าอ้ี รมช.เกษตรฯ ยิ่งโดนสาวไส้อย่างหนัก 
จน “ฝ่ายค้าน” น าไปเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ กระทั่งน ามาสู่การเข้าชื่อยื่นให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ชี้ขาด
คุณสมบัติ หลังจากนี้ “ธรรมนัส” แทบไม่เหลือชนักติดหลัง เตรียมใส่เกียร์เดินหน้า ปฏิบัติภารกิจที่ “3 ป.” วางเกม
เอาไว้ให้เดิน โดยเฉพาะการเจาะฐานเสียงพรรคอื่น โกย ส.ส. เข้าพรรค พปชร.ให้ได้มากที่สุด จะเห็นว่าการเลือกตั้งซ่อม
เกือบทุกครั้งที่ผ่านมา “ธรรมนัส” คือแม่ทัพแนวหน้า ลงพ้ืนที่ล าปาง ขอนแก่น นครศรีธรรมราช สู้ศึกเลือกซ่อม 
จน “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค พปชร. มั่นใจว่า หากส่ง “ธรรมนัส” ลงคุม
เกม ไม่ต้องกังวลว่าจะแพ้ 

โดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช ที่ต้องฟาดฟันกับเจ้าของพ้ืนที่เดิมอย่างพรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) แต่ “ธรรมนัส” สามารถช่วยให้ “อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” ผู้สมัครของพรรคพปชร.เข้าวินได้ 
ดังนั้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า รอให้สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น “ประวิตร” เตรียมเรียกประชุมใหญ่พรรค พปชร. เพ่ือ
เปลี่ยนแปลง “กรรมการบริหารพรรคพปชร.” อย่างแน่นอน ซึ่งชื่อของ “ธรรมนัส” คือเต็งจ๋าที่จะมานั่งเก้าอ้ีเลขาธิการ
พรรค แทนที่ของ “เสี่ยแฮงค”์ อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา “ธรรมนัส” สร้างผลงานเข้าตา “ประวิตร” หลายครั้งหลายครา จนได้รับความไว้ใจให้
คุมองคาพยพ ชิง เก้า อ้ี  “ผู้ ว่ าฯกทม.” ให้กับ  “พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา”  อดีต ผบ.ตร.  สนาม กทม. 
ถือเป็นเดิมพันส าคัญ ที่สะท้อนถึงความนิยมในภาพใหญ่ของรัฐบาล ดังนั้นปัจจัยทุกอย่างทั้งบนดิน ใต้ดิน ต้องท างาน
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เต็มที่ ชื่อชั้นของ “ธรรมนัส” จึงอาจตอบโจทย์การขับเคี่ยวแบบทุ่มหนัก ไม่กลัวหมดหน้าตัก จนหัวคะแนนใน กทม. 
เริ่มออกอาการผวา หากกลยุทธ์สุ่มเสี่ยงโดนเช็คบิลภายหลัง 

ในส่วนของ “จักรทิพย์” ที่เดินสายกวาดต้อนพวกพ้องทุกวงการเข้าเป็นพวก ออกตัวว่าจะลงสมัครในนามอิสระ
แน่นอน ขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ยอมรับเองว่า “ประวิตร” เป็นคนโทรชักชวนให้ลงสนามผู้ว่ากฯ กทม.ครั้งนี้  
การจะบอกว่า “จักรทิพย์” และ “ประวิตร” ไม่เก่ียวข้องกัน คงยากที่ใครจะเชื่อ แต่ถ้าบอกว่า “จักรทิพย์” อยู่ใต้ร่มเงา 
“ประวิตร” และ “พลังประชารัฐ” คงเป็นอย่างนั้นมากกว่า แถม “ประวิตร” ที่ส่ง “ธรรมนัส” มาช่วย “จักรทิพย์” สู้
ศึกสนามผู้ว่าฯกทม.แบบไม่กั๊ก เรียก ส.ส.กทม.-ส.ก. และหัวคะแนนของพลังประชารัฐมาติวเข้มต่อหน้า “ประวิตร” 
เพ่ือให้นายใหญ่มั่นใจ 

สิ่งที่น่าจับตาคือเก้าอ้ีเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ที่มีแนวโน้มสูงว่า จะมีการเปลี่ยนมาให้ “ธรรมนัส” นั่งนั้น
อาจพ่วงมาด้วยบิ๊กดีลคือท าให้ “จักรทิพย์” ได้เป็นผู้ว่าฯ กทม.และกับการขยับชั้นขึ้นเป็น “รัฐมนตรีว่าการ” 
หรือไม่ ที่สุดแล้วคนกรุงเทพฯ จะเป็นผู้ชี้ชะตาว่า “ธรรมนัส” จะมีฝีมือพอที่จะดัน “จักรทิพย์” ขึ้นเป็น “ผู้ว่าฯ กทม.” 
คนต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งต้องรอพิสูจน์กันอีกชอต  

แต่ที่แน่ๆ มลทิน “มันคือแป้ง” ที่เหมือนระเบิัดเวลาติดตัว “ธรรมนัส” ได้ถูกถอดสลักออกแล้ว ดังนั้นเส้นทาง
การเมืองของ “ธรรมนัส” ต่อจากนี้ไปหนีไม่พ้นการรวบรวม “ส.ส.” เข้ามาอยู่ในค่าย “พรหมเผ่า” ให้ได้มากที่สุด พ้ืนที่
ภาคเหนือหลายจังหวัด “ธรรมนัส” สร้างฐานเสียงเอาไว้ค่อนข้างเข้มแข็ง แม้จะหลายจังหวัดที่ยังเป็นพื้นที่ของ “พรรค
เพ่ือไทย” แต่ “ธรรมนัส” วางเกมเตรียมดึงผู้สมัครที่มีฐานเสียงแข็งแกร่งเข้าร่วมค่าย พปชร. 
พ้ืนที่ภาคใต้ หลังชนะศึกเขตตั้งซ่อมเมืองคอน ชื่อของ “ธรรมนัส” ถูกพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นแบคลิสต์เอาไว้แล้ว แถม
เ ป็ น เ รื่ อ ง ร า ว ใ ห ญ่ โ ต เ กี่ ย ว กั บ ก า ร แ บ่ ง ง า น รั ฐ ม น ต รี  ซึ่ ง  “ ธ ร ร ม นั ส ”  ถู ก ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
รับผิดชอบ สงขลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต จนประชาธิปัตย์ออกอาการไม่พอใจ กลายเป็นประเด็นร้อนกระทบสัมพันธ์
พรรคร่วมรัฐบาล จน "นายกฯประยุทธ์” ต้องระงับค าสั่งใหม่ สะท้อนให้เห็นว่าประชาธิปัตย์ที่แม้จะอ้างว่าเป็นเจ้าของ
พ้ืนที่ แต่ก็ออกอาการไม่มั่นใจ หากต้องปล่อยให้ “ธรรมนัส” ลงไปเจาะฐานเสียง ยิ่งนาทีนี้ “ธรรมนัส” ก็เหมือนเสือติด
ปีก เตรียมขยับไลน์ ขึ้นสู่เก้าอ้ีอ านาจในพรรค เตรียมน าทัพสู้ศึกเลือกตั้ง สร้างผลงานเพ่ือปูทางไปสู่เก้าอ้ีรัฐมนตรีว่าการ
ที่ “เลือกได”้  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936299  
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6 พฤษภาคม 2564  
อธิปไตย 'ไม่ก้าวก่าย' เขย่า 'การเมืองไทย' สุจริต 
 

 
 

หลังค าวินิจฉัย 'ศาลรัฐธรรมนูญ' คดีคุณสมบัติ 'ธรรมนัส' สิ้นสุด และบทสรุปคือ อยู่รอดในต าแหน่งทางการเมือง 
แม้ต้องคดียาเสพติดและเคยถูกจ าคุก มีเสียงวิพากษ์ ที่โยงไปถึงเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ ที่ต้องการ 'สกัดคนไม่
ดี' เข้าสู่ 'เวทีการเมือง' 
       ค าวินิจฉัย “ศาลรัฐธรรมนูญ” ต่อกรณีคุณสมบัติของ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ 
และรมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ชี้ชัดในค ากล่าวหา “เคยต้องโทษและถูกคุมขังโดยค าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีว่าด้วยยา
เสพติด ในศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย ก่อนลงรับเลือกตั้งเป็นส.ส.” ไม่เข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้าม
ลงสมัคร ส.ส. และต้องพ้นไปจากความเป็นรัฐมนตรี 
       เพราะ “ไม่ใช่ค าพิพากษาของศาลไทย” 
       โดยโยงบทสรุปของค าวินิจฉัยดังกล่าว เข้ากับประเด็นอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ที่ไม่อยู่ใต้อาณัติ 
หรืออยู่ภายใต้อ านาจของรัฐอ่ืน ซึ่งหมายถึงการพิจารณาคดีตามอ านาจตุลาการที่เป็นส่วนหนึ่งของอ านาจอธิปไตย ย่อม
ไม่ตกอยู่ในอาณัติหรือภายใต้อ านาจของตุลาการรัฐอื่น 
       บทสรุปชี้ชัด ตามค าวินิจฉัย “ธีรัจชัย พันธุมาศ” ส.ส.พรรคก้าวไกล ฐานะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และผู้ร่วมลงนาม
ยื่นค าร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ พูดได้เพียงว่า “ค าวินิจฉัยนี้ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ของวงการการเมืองไทย” 

และในค าวินิจฉัยนั้น อาจหมายถึงเป็นใบอนุญาต ให้คนที่มีความผิด ติดคุกในต่างประเทศ เช่น คดีฆ่าคนตาย 
คดีข่มขืน อาชญากรข้ามชาติ สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. หรือแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเพ่ือใช้อ านาจทางบริหารของ
ประเทศไทยได้ 
       อย่างไรก็ดี ในเชิงวิชาการต้องยอมรับว่า การน าประเด็นอ านาจอธิปไตยชี้ขาดค าร้องขาดคุณสมบัติของ “ร.อ.
ธรรมนัส” สร้างความกังขาอย่างมาก เพราะตามค าร้องนั้น คือ “ลักษณะความผิด” ที่เข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 98 (10) หรือไม่ หาใช่ขอบเขตของอ านาจการตัดสินอรรถคดี และกลายเป็นความท้าทายต่อ
แนวคิด "สร้างการเมืองที่สุจริต โปร่งใส และปราบโกง” 
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ตามความมุ่งหมายและตั้งใจของ “กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.” ที่มี “มีชัย ฤชุพันธุ์” เป็นประธาน 
กรธ. ที่แม้วันนี้ กรธ.จะกลายเป็นอดีต เพราะภารกิจยกร่างรัฐธรรมนูญ 2560 สิ้นสุดลง 
       แต่ความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ถูกบันทึกไว้ในเอกสาร  “ความมุ่งหมายและ
ค าอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560” ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เมื่อพฤษภาคม 
2562 เพ่ือแสดงถึงหลักคิดและความหมายโดยตรงของรัฐธรรมนูญ 
       หน้าที่ 172-173 ซึ่งระบุความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) (11) ที่มีสาระส าคัญ ระบุว่า อนุมาตรา 
(10) บัญญัติเพ่ิมใหม่ เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลที่ขาดความน่าเชื่อถือในความสุจริต หรือผู้ที่เคยท าความผิดอันเป็นปฏิปักษ์
ต่อประโยชน์สาธารณะได้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และอ้างถึงกฎหมายปกครองท้องที่ ที่ ห้ามบุคคลซึ่งต้องค า
พิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่กฎหมายก าหนดด ารงต าแหน่งเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
       ในเอกสาร ที่ชื่อว่า ค าอธิบายสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 10 เรื่องท่ีน่ารู้ ระบุไว้ชัดเจนในข้อ 6 ปราบโกงอย่าง
จริงจัง มีรายละเอียดว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่อาจพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ เพราะงบประมาณแผ่นดินถูกโกงไปเป็น
ผลประโยชน์ส่วนตัว ถ้าไม่สามารถขจัดปัญหาทุจริตประเทศจะไม่สามารถเดินหน้าได้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีเป้าหมาย
ขจัดทุจริต ทั้งทุจริตการเลือกตั้งและทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
       พร้อมบอกสาระย่อยว่า “คัดกรองบุคคลอย่างเข้มงวด” ได้แก่ ไม่เคยทุจริต-ไม่เคยถูกไล่ออกจากหน่วยงานรัฐ และ
ไม่เคยท าผิดคดีร้ายแรง ค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ ฟอกเงิน ฯลฯ 
 

 
 

       ที่ต่อไปนี้ เมื่อค าวิจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งปรากฎในค าวินิจฉัยอย่างย่อ เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.และ ความเป็นรัฐมนตรี ของ “ร.อ.ธรรมนัส” ไม่สิ้นสุดลง ตามความเชื่อมโยงกับมาตรา 3 ว่า
ด้วยขอบเขตอ านาจอธิปไตย 
       โดยไม่ได้มีเนื้อหาค าชี้ขาด ว่าด้วยการกระท าซึ่งถูกพิพากษาให้จ าคุกในการกระท าความผิดกฎหมายยาเสพติด ซึ่ง
เป็นความผิดสากล 
       ในอนาคตอาจมีนักการเมืองที่ไม่ประสงค์ดี ฉวยค าวินิจฉัยนี้ตีความเพ่ือประโยชน์แก่ตัวเอง ให้เข้าสู่อ านาจบริหาร-
อ านาจนิติบัญญัติ 
       และอาจกลายเป็นวังวน ที่ประเทศต้องติดหล่มการเมืองไม่สุจริต อย่างหาที่สิ้นสุดไม่ได้. 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936309  
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วันพฤหัสที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
จาก ธรรมนัส มายัง เพนกวิน คนละคดี คนละเรื่อง เดียวกัน 
 

 
 

เหมือนกับกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กับกรณีการจ าขังโดยไม่ให้ประกันตัวของ นายอานนท์ น าภา นาย
พริษฐ์ ชิวารักษ์ จะเป็นคนละเรื่อง คนละกรณี เพราะกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเรื่องของยาเสพติด ขณะที่
กรณีของ นายอานนท์ น าภาและเพ่ือนเป็นเรื่องของ 112 

แต่หากจับกระแสจากอารมณ์และความรู้สึก “ร่วม”ในทางสังคมอันปรากฏผ่านสื่อโซเชียล มีเดียในขณะนี้ ไม่
ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค ไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นไลน์ กลายเป็นเรื่องเดียวกัน  กลายเป็นเรื่องเดียวกันเพราะไม่ว่า
กรณีของ ร .อ .ธรรมนัส  พรหมเผ่ า  กรณีของ นายอานนท์  น าภาและคณะ ล้ วนรวมศูนย์ ไปยั งรั ฐบาล  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า คือรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา แม้จะติดคุกออสเตรเลีย ขณะที่กรณีของ นายอานนท์ น าภาและคณะก็มีรากฐานมาจากตะโกน”ออกไป ออกไป”
ที่ในท่ีสุดก็บานปลายกลายเป็น 112 
  การบรรจบพบกันของกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กับกรณีของ นายอานนท์ น าภา อาจจะต่างกันตรงที่กรณี
แรกไปยังศาลรัฐธรรม นูญ กรณีหลังไปยังศาลอาญา  แต่ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าศาลอาญาล้วนอยู่ภายใต้
กระบวนการยุติธรรม ล้วนเป็นเรื่องของการตีความทางกฎหมาย ด้านหนึ่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 ต่อ 0 วินิจฉัยว่า
การติดคุกจากค าพิพากษาของศาลออสเตรเลียของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่เป็นปัญหาต่อการด ารงต าแหน่งเป็น
รัฐมนตรี 

ขณะเดียวกัน ด้านหนึ่ง ค าสั่งของศาลอาญาไม่ยอมให้ประกัน นายอานนท์ น าภา นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ก็เกิดขึ้น
ทั้ งๆที่ คดี ของพวก เขายั ง มิ ได้ มี ก าร พิจารณาตามรั ฐ ธ รรมนูญต้ อ งถื อว่ าบริ สุ ทธิ์  สายตาจึ งมอง ไปยั ง 
“ค าวินิจฉัย”ของศาลด้วยบทสรุปนานา 

ในที่สุด ในกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในกรณีของ นายอานนท์ น าภาและคณะ สังคมจึงมองไปยัง 2 จุด 
1 ค าวินิจฉัยของตุลาการ 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นปัญหาในเรื่องการตีความทางกฎหมาย เป็นปัญหาในเรื่อง
ดุลพินิจ เป็นปัญหาในเรื่ องความยุติธรรม  จริยธรรม  และโยงสายยาวไปยังปมแห่ง “ความน่าเชื่ อถือ” 
จากสังคม 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_423112  
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บทสรุปด้วยคะแนนเสียง 9 ต่อ 0 ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ ได้ทรง ความหมาย 1 ว่ า 
 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า “รอด” เท่านั้นหากแต่ยังมีบทบาทอีก 1 คือ สามารถ “ไปต่อ” ได้อย่างฉลุย การไปต่อในที่นี้ 
คือ การไปต่อในต าแหน่ง ส.ส. และในต าแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด ารงอยู่ในสถานะ 
“เลือด” หล่อเลี้ยง “หัวใจ” ของรัฐบาล ยิ่งไปกว่านั้น เป้าหมายที่เคยตั้งเอาไว้ร่วมกับ “กลุ่ม 4 ช.” ด้วยกันที่ว่าจะต้อง
ทะยานจากสถานะแห่ง “รัฐมนตรีช่วยว่าการ” ขึ้นไปอยู่ในสถานะแห่ง “รัฐมนตรีว่าการ” ก็มีแนวโน้มและความเป็นไป
ได้ เพียงแต่ก่อนอ่ืนจะต้องคว้าเอาเป้าหมายเฉพาะหน้าเอามาให้ได้ก่อน  นั่นก็คือ ต าแหน่ง “เลขาธิการ” พรรคพลัง
ประชารัฐ กระนั้น หากพิจารณาจากคะแนน 9 ต่อ 0 จากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ตอบได้เลยว่า หนทางของ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า ในพรรคพลังประชารัฐน่าจะฉลุย  

ความฉลุยของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อ่านได้จากค าสั่งนายกรัฐมน ตรีที่ 85/2564 ซึ่งแม้ว่าจะถูกต่อต้านจาก
พรรคประชาธิปัตย์อย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ  แต่จากกระแสของการต่อต้านนั้นเองที่บ่งบอกบทบาทและ
ความหมายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อย่างน้อยชัยชนะที่ได้มาจากการเลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราช ก็เป็น
รูปธรรมอันเด่นชัดยิ่ งว่า  ร .อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เหนื อกว่า “เลขาธิการพรรค” คนปัจจุบัน  เ พียงมีชื่อ  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ว่าจะไปดูแลงานพัฒนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลาและภูเก็ต เท่านั้นแหละ  อาการของ 
“วัวสันหลังหวะ” ก็ดังระดมจากพรรคประชาธิปัตย์ 

ก้าวแรกของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ต่อจากนี้คือการรุกเข้าไปยังต าแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 
จากนั้นก็ใช้เป็นกระดานหกทะยานไปยังต าแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการ” เพ่ือให้สมกับศักดิ์ศรีของ “เลขาธิการพรรค” 
ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการ พรรคประชาธิปัตย์  ล้วนด ารงอยู่ในต าแหน่ง”
รัฐมนตรีว่าการ”ทั้งสิ้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2708773 
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