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ข่าวประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ 
1 48/2564 การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ทางอิเล็กทรอนิกส ์

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที ่

 
เรื่อง 

 
สื่อ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 48/2564 การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ใหม่ทางอิเล็กทรอนิกส ์

สำนักข่าวไทย 
 
มติชนออนไลน ์
 
 
ประชาชาติธุรกิจ 

กกต.เต ือนแจ ้งเหต ุไม ่ ไปใช ้ส ิทธิ
เลือกตั้งเทศบาล 
กกต.ย้ำช่องทางปชช.แจ้งเหตุไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งใหม่เทศบาล 9,16 พ.ค. 
แจ้งก่อน-หลัง 7 วัน 
“เลือกตั้งเทศบาลใหม่ ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้
ให้แจ้งเหตุ กกต.เตือน” 

7 
 
8 
 
 
9 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนกังาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 สำนักข่าวไทย “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” โชว์ภาพยืนยันหายโควิด 10 
2 มติชนออนไลน ์ ‘จรุงวิทย์’ โชว์ภาพยืนยันแข็งแรงดี หลังหายป่วยโควิด-19 กลับบ้านแล้ว 11 
3 ผู้จัดการออนไลน ์ เลขา กกต. โชว์ภาพหายดีจากโควิดแล้ว อยู่ระหว่างกักตัวที่บ้าน 12 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 สำนักข่าวอิศรา เรื ่องเกิดก่อนเป็น รมต.ไม่ผิดจริยธรรม! ป.ป.ช.โยน กกต.สอบปม

‘ธรรมนัส’ติดคุก ตปท. 
13 
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ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
2 ผู้จัดการออนไลน ์ โฆษกฯ “ภราดร” โต้เดือด ข้อกล่าวหาโจมตีพรรคภูมิใจไทย ได้ประโยชน์

กับการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ไม่เป็นความจริง เตือนอย่า “โลกสวย” 
14 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ ทีมทนายแจ้งดำเนินคดี"พรรคก้าวไกล"ใส่ร้ายนายกฯ ให้เสียหาย 17 
4 มติชนออนไลน ์ ก้าวไกล รุกสอบ ‘ธรรมนัส’ ผิดจริยธรรมร้ายแรงต่อ ลั่น หากคุณสมบัติ

ในรธน.คือการกรองคน เครื่องกรองนี้หยาบมาก 
19 

5 ไทยรัฐออนไลน ์ วิปรัฐบาล หนุน "ชวน" เปิดสภาพิจารณากฎหมายงบ 65 พร้อมวอน ส.ส.
ฉีดวัคซีน 

21 

6 ผู้จัดการออนไลน ์ “อันวาร์” จี้ ปชป.ถอนตัว รบ. หลัง “ธรรมนัส” ฉาวทั่วโลก ติงรู้แก่ใจ
ยังให้นั่ง รมต. หรือกุมความลับดีลสำคัญ 

22 

7 สำนักข่าว INN “อันวาร์” ร่อนจม.ถึงสมาชิก ปชป. ร่วมกดดันทีมผู้บริหาร 25 
8 สำนักข่าวไทย “หนุนป.ป.ช.สอบจริยธรรม“ร.อ.ธรรมนัส” 26 

9 บ้านเมือง "ลูกบิ๊กแจ๊ส" ลยุยื่น กกต.-ศาลปกครอง ค้านเลือกต้ังทน.รังสิตใหม่   

ยันไม่มีบัตรเขย่ง 

27 

10 สำนักข่าว INN พท.อัดงบฯ65ไม่ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนประเทศ 28 

11 แนวหน้าออนไลน ์ ผู้ว่าปทุมฯสั่งแจ้งความฟัน'อดีตนายกท้องถิ่น' ไม่ใส่แมสก์ขณะประชุม
เลือกตั้งใหม่ 

29 

12 แนวหน้าออนไลน ์ ดร.เจิมศักดิ์ เขียน 4 ข้อ ระบุ “ถ้าร.อ.ธรรมนัสลาออก จะดีกับทุกฝ่าย” 30 
13 ไทยรัฐออนไลน์ เตรียมดำเนินคดีพรรคก้าวไกล โพสต์หมิ่นประมาท “นายกฯ” จากคดี 

“ธรรมนัส” 

31 

14 สยามรัฐออนไลน ์ มหาดไทยชงครม.ขอแก้ ป.วิอาญา ยกเลิกม.145/1 ให้"ผู้ว่าฯ"มีอำนาจ
วินิจฉัยคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ 

32 

15 สยามรัฐออนไลน ์ 'สุดารัตน์' จี้รัฐช่วย 2 ล้านผู้ประกันตน อดรับเงินเยียวยา ม.33 เรารัก
กัน 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน ์ ติดลบความรู้สึกสังคม 36 
2 มติชนออนไลน ์ INDEX สัญญาณ ร้อน “ประชาธิปัตย์” สัญญาณ ตีตัวออก” ต่างหาก 38 
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07/05/2564 16:58 

กกต.เตือนแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล 

 
กกต. วันนี้  ( 7 พ.ค.)  กกต.เตือนแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่เทศบาล  9 และ 16 พ.ค. รีบแจ้งก่อน หรือหลัง
เลือกตั้ง 7 วัน  พร้อมเปิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกประชาชน 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   แจ้งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็น   ไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี    ในวันที่ 9  และ 16 พฤษภาคม
น้ี  สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ  ระบุหมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้   ยื่นต่อนาย
ทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ใน   โดยสามารถยื่นด้วยตัวเองหรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคล
อื่นไปยื่นแทน  หรือจัดส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน    

และเพ ื ่อเป ็นการอำนวยความสะดวก กกต.ได ้ เพ ิ ่มช ่องทาง   สามารถแจ้งทางอ ิเล ็กทรอนิกส์    ค ือ  ทาง
เว็บไซต์  www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th  หรือแอปพลิเคชั ่น Smart Vote   หัวข้อ “การแจ้งเหตุ
จำเป็น  ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”   

  สำหรับระยะเวลาการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่  1 จังหวัดเชียงราย 

ที ่จะมีการเลือกตั ้งในวันที ่ 9 พฤษภาคมนี้  ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั ้ง  คือ ระหว่างวันที ่ 2 – 8 

พฤษภาคม หรือหลังวันเลือกตั้ง  7 วัน  คือ ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 

ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เขตเลือกตั้งที่ 1  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขาม
เรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม   การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี  และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง  อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี     ในวันที่ 16 
พฤษภาคม    ต้องแจ้งเหตุในช่วงระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม   หรือหลังวันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 17 – 23 
พฤษภาคม .- สำนักข่าวไทย 

อ้างอิง :  https://tna.mcot.net/politics-692044 

 

https://tna.mcot.net/politics-692044
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วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 18:01 น. 

กกต.ย้ำช่องทางปชช.แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่เทศบาล 9,16 พ.ค. แจ้งก่อน-หลัง 7 วัน 

 
กกต.เตือนปชช.ให้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่เทศบาล 9 ,16 พ.ค. ก่อน หรือหลังเลือกตั้ง 7 วัน พร้อมเปิด
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวก 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งที ่มีความจำเป็น ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั ้ง ในการเลือกตั ้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตรี ในวันที่ 9 พฤษภาคม และวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน 
พร้อมทั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ใน 

โดยสามารถยื่นด้วยตัวเองหรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ
เพ ื ่ อ เป ็นการอำนวยความสะดวก กกต. ได ้ เพ ิ ่ มช ่องทาง  สามารถแจ ้ งทางอ ิ เล ็ กทรอน ิกส ์  ค ื อ  ทาง
เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอพพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็น 
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์” 

สำหรับระยะเวลาการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย ที่
จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 
หรือหลังวันเลือกต้ัง 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 

ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขาม
เรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
และการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 16 พฤษภาคม ต้อง
แจ้งเหตุในช่วงระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม หรือหลังวันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2712158 

 
 

http://www.bora.dopa.go.th/
http://www.ect.go.th/
https://www.matichon.co.th/politics/news_2712158
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วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 18:15 น. 

เลือกตั้งเทศบาลใหม่ ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ให้แจ้งเหตุ กกต.เตือน 

 

กกต.เตือนประชาชนไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลใหม่ รบีแจ้งเหตุ ก่อนและหลัง 7 วนั ของการเลือกตั้ง 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศเตือนประชาชนที่มีความจำเป็น
ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จดัขึ้นใหม่ จำนวน 5 เขตเลือกตั้ง ให้รีบแจ้งเหตุที่
ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้ 
เช็ก 5 เขตเลือกตั้งใหม่-วันเลอืกตั้ง 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 

• เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย 
ผู้มีสิทธิ์ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกต้ัง คือ ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2564 หรือ ภายใน 7 วัน นับแต่วัน
เลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2564 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 

• เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม 
• เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม 
• เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
• เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 

ผู้มีสิทธิ์ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลอืกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2564 หรือ ภายใน 7 วัน นับแต่วัน
เลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2564 
นอกจากการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ยังสามารถแจ้งเหตุตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำ
เป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อม
ทั้งแจ้งด้วยว่า ไม่สามารถเลือกตั้งได้เพราะเหตุใด 
จากนั้นนำไปย่ืนต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ด้วยตนเอง
หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-664675 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-664675
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07/05/2564 14:55 

“พ.ต.อ.จรุงวิทย์” โชว์ภาพยืนยันหายโควิด 

 
กทม. 7 พ.ค.- “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” กลับไปกักตัวที่บ้าน หลังหายจากการติดเช้ือโควิด-19 เจ้าตัวโชว์ภาพยืนยันแข็งแรงดี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางกลับจากโรงพยาบาล เพื่อ
กลับไปพักและกักตัวอีก 14 วันที่บ้านพักแล้ว  หลังเข้ารับการรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 จนหาย  และแพทย์ที่
ดูแลรักษาอนุญาตให้กลับบ้านได้  โดยเลขาธิการ กกต.ทราบผลตรวจว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา  ซึ่งเข้ารับ
การรักษาตัวทันที  อย่างไรก็ตามในช่วงการกักตัวสามารถทำงาน  เซ็นต์เอกสาร ที่บ้านได้   และหากนันวันกักตัวจาก
วันนี ้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ จะกลับไปทำงานในวันจันทร์ที่ 24  พฤษภาคม             

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ในเสื้อยืดสีฟ้า เป็นภาพที่สื่อ กกต.ขอให้เลขาฯ กกต.ส่งมาให้เพื่อยื่นยันว่าหาย
ดี และกลับบ้านแล้ว .- สำนักข่าวไทย 

 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-691852 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-691852
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วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 15:23 น. 

‘จรุงวิทย์’ โชว์ภาพยืนยันแข็งแรงดี หลังหายป่วยโควิด-19 กลับบ้านแล้ว 

 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ผู้สื ่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เดินทางกลับจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักและกักตัวอีก 14 วันที่บ้านพักแล้ว หลังเข้ารับการรักษาตัวจากการติดเชื้อ
โควิด-19 จนหาย และแพทย์ที่ดูแลรักษาอนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยเลขาธิการ กกต.ทราบผลตรวจว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 
22 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวทันที 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงการกักตัวสามารถทำงาน เซ็นเอกสารที่บ้านได้ และหากนับวันกักตัวจากวันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ จะ
กลับไปทำงานในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ในเสื้อยืดสีฟ้าเป็นภาพที่สื่อประจำ กกต.ขอให้เลขาธิการ กกต.ส่งมาให้เพื่อ
ยืนยันว่าหายดีและกลับบ้านแล้ว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2711614 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2711614
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7 พ.ค. 2564 16:09 

เลขา กกต.โชว์ภาพหายดีจากโควิดแล้ว อยู่ระหว่างกักตัวที่บ้าน 

 
"พ.ต.อ.จรุงวิทย์" กลับไปกักตัวที่บ้าน หลังหายจากการติดเชื้อโควิด-19 เจ้าตัวโชว์ภาพยืนยันแข็งแรงดี 

วันนี้ (7พ.ค.) ผู้สื ่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางกลับจาก
โรงพยาบาล ไปพักและกักตัวอีก 14 วันที่บ้านพักแล้ว หลังเข้ารับการรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 จนหาย และ
แพทย์ที่ดูแลรักษาอนญุาตให้กลับบ้านได้ โดยเลขาธิการ กกต.ทราบผลตรวจว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเข้า
รับการรักษาตัวทันที อย่างไรก็ตามในช่วงการกักตัวสามารถทำงาน เซ็นต์เอกสาร ที่บ้านได้ และหากนับวันกักตัวจาก
วันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ จะกลับไปทำงานในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ในเสื้อยืดสีฟ้า เป็นภาพที่สื่อ กกต.ขอให้เลขาฯ กกต.ส่งมาให้เพื่อยืนยันว่าหาย
ดี และกลับบ้านแล้ว 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000043874 
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วันศุกร์ ที่ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:25 น. 

เรื่องเกิดก่อนเป็น รมต.ไม่ผิดจริยธรรม! ป.ป.ช.โยน กกต.สอบปม‘ธรรมนัส’ติดคุก ตปท. 

 
เรื่องเกิดขึ้นก่อนเป็นรัฐมนตรี ไม่เข้าข่ายผิดจริยธรรม! โฆษก ป.ป.ช.โยนเป็นหน้าที่ กกต.สอบ ปม ‘ธรรมนัส’ เคยถูก
ศาลออสเตรเลียพิพากษาจำคุกคดียาเสพติด เผยข้อดูคำร้องฝ่ายค้านก่อนถึงตอบได้ชัด ขออย่าเพิ่งเทียบกรณี ‘ปารีณา’ 

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคก้าวไกล และพรรคเสรีรวมไทย จะยื่น
ตรวจสอบการทำจริยธรรมร้ายแรงตามมาตรฐานจริยธรรมฯ ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ 
ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ กรณีเคยต้องคำพิพากษาศาลออสเตรเลียจำคุกในคดียาเสพติด ว่า ต้องรอดูคำร้องกอ่น
ว่าจะร้องเอาผิดจริยธรรมในแง่มุมใด ก่อนหน้านี้เคยมีผู้ยื่นร้องสอบจริยธรรม ร.อ.ธรรมนัส กรณีต้องคำพิพากษาศาล
ออสเตรเลียจำคุกคดียาเสพติดมาแล้วคำร้องหนึ่ง ดังนั้นหากฝ่ายค้านยื่นคำร้องลักษณะเดียวกันเข้ามาเพิ่ม คงนำไปรวม
เป็นสำนวนเดียวกัน แล้วรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบว่าจะพิจารณาดำเนินการอย่างไรต่อไป 

นายนิวัติไชย กล่าวด้วยว่า การร้องเรียนเรื่องกระทำผิดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะต้องเป็นการ
กระทำผิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็น ส.ส. หรือรัฐมนตรี ถ้าเป็นพฤติการณ์กระทำผิดก่อนหน้านมารับตำแหน่งทาง
การเมือง จะไม่เข้าข่ายการทำผิดจริยธรรม กรณี ร.อ.ธรรมนัส ถ้าเรื่องร้องเรียนเคยติดคุกที่ประเทศออสเตรเลียแล้วมา
เป็นรัฐมนตรี ไม่น่าจะเข้าข่ายทำผิดจริยธรรม เพราะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนมาเป็น ส.ส. หรือรัฐมนตรี ถ้าจะผิดก็เป็น
เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการดำรงตำแหน่ง โดยกรณีนี้ไม่ใช่หน้าที่ ป.ป.ช. ตรวจสอบแต่เป็นเรื่องของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ส่วนกรณีการอ้างเทียบเคียงกับคดี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐนั้น นายนิวัติไชย กล่าวว่า ต้อง
ขอดูคำร้องฝ่ายค้านก่อนว่าร้องเรียนมาเรื่องใด จึงตอบได้ชัดเจนว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่ ส่วนกรณีเทียบกับคดี 
น.ส.ปารีณา ที่ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดจริยธรรมร้ายแรง กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนนั้น กรณี น.ส.ปารีณา ชัดเจนว่า
ผิดจริยธรรม เพราะเป็นการทำผิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. แม้จะครอบครองที่ดินมาก่อนเป็น ส.ส. แต่เมื่อหน่วยงาน
รัฐขอให้ น.ส.ปารีณา คืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก แต่ น.ส.ปารีณา ไม่ยอมคืน โดยช่วงนั้นเป็น ส.ส. แล้ว จึงเข้าเงื่อนไขผิด
จริยธรรม ดังนั้นอย่าเพิ่งนำกรณี ร.อ.ธรรมนัส และ น.ส.ปารีณา มาเทียบเคียงกัน ต้องขอดูรายละเอียดคำร้องให้ชัดเจนก่อน 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/98333-invesisra-79.html 

https://www.isranews.org/article/isranews/98333-invesisra-79.html
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7 พ.ค. 2564 15:17 

โฆษกฯ “ภราดร” โต้เดือด ข้อกล่าวหาโจมตีพรรคภูมิใจไทย ได้ประโยชน์กับการนำเข้า
วัคซีนโมเดอร์นา ไม่เป็นความจริง เตือนอย่า “โลกสวย” 

 
โฆษกพรรคภูมิใจไทย โต้เดือด ข้อกล่าวหาโจมตี พรรคภูมิใจไทย ได้ประโยชน์กับการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ไม่
เป็นความจริง เตือนอย่า “โลกสวย” เชื่อหรือไม่ว่าจะมี รพ.เอกชนรายใด จะฉีดวัคซีนที่ตนซื้อมาให้กับประชาชนใน
ราคาถูกๆ หรือเท่าทุน? พร้อมนำเอกสารโฆษณาของ รพ.เอกชน หารายได้จากโปรแกรมดูแลฉีดวัคซีน ราคา 9.9 
พันบาท ทั้งเป็นวัคซีนของรัฐ จัดหามา 

วันนี้ (7 พ.ค.) นายภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย และ ส.ส.อ่างทอง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรณี 
การกล่าวหา ให้ร้าย กล่าวความเท็จ กับพรรคภูมิใจไทย ว่า ไปมีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลประโยชน์จากการนำเข้า วัคซีน
ป้องกันโควิด-19 ยีห้อโมเดอร์นา โดยระบุดังนี้ 

“พรรคภูมิใจไทยพยายามนิ่งเงียบมาโดยตลอดในกรณีการนำเข้าวัคซีน เราถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุขที่จะต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณะในกรณีข้อสงสัยต่างๆ 

แต่เราเงียบต่อไปไม่ได้เนื่องจากเริ่มมีการกล่าวหาถึงพรรคภูมิใจไทย และ นายอนุทิน หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ว่า มีส่วน
ได้เสีย หาผลประโยชน์จากการนำเข้าวัคซีน โดยเฉพาะตัวล่าสุด โมเดอร์นา โดยกล่าวอ้างว่า ทำไมถึงไม่ให้บริษัทเอกชน
นำเข้าวัคซีนเอง ต้องให้องค์การเภสัช เป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียว และให้ รพ.เอกชน หรือบริษัทเอกชนอื่น มาซื้อต่อจาก
องค์การเภสัชอีกทอดหนึ่ง โดยมีคนของภูมิใจไทยนั่งเป็นกรรมการขององค์การเภสัช 

กรณีน้ีต้องไล่เรียงให้เข้าใจถึงกระบวนการการนำเข้าวัคซีนย่ีห้อต่างๆ 

1. ขณะนี้วัคซีนทุกชนิดยังไม่ผ่านการทดลองในเฟส 3 การอนุญาติให้ใช้วัคซีนทุกชนิดเป็นไปแบบ Emergency use คือ
ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งหมายความว่าในกรณีที่มีผลข้างเคียงจากวัคซีน บริษัทผู้ผลิตวัคซีนจะไม่รับผิดชอบกับผลข้างเคียง 
บริษัทวัคซีนทุกยี่ห้อจึงต้องการที่จะขายวัคซีนให้กับรัฐบาลแต่ละประเทศโดยตรงมากกว่าบริษัทเอกชน จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจาก หนังสือของไฟเซอร์ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ว่า ขอดีลขายกับรัฐบาลเท่านั้น!!! (ดูภาพด้านล่าง) เพราะหากเกิดผล
กระทบกับประชาชนขึ้นรัฐบาลแต่ละประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบรักษาประชาชนของประเทศนั้นๆ 
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มีคำถามว่า ทำไมไม่ให้เอกชนดีลตรงกับบริษัทวัคซีน??? ไม่มีใครห้ามเลยครับ แต่ที่ผ่านมาต้องถามว่ามีบริษัทเอกชน 
หรือ รพ.เอกชนใดที่ดีลกับบริษัทวัคซีนสำเร็จ??? ไม่มีครับ!!! เพราะเหตุผลด้านบนนั่นเอง 

จึงเป็นที่มาของทางออกที่ให้องค์การเภสัชเป็นตัวแทนของรัฐเป็นตัวกลางในการซื้อวัคซีนแล้วให้ รพ.เอกชน มาซื้อจาก
องค์การเภสัชอีกทอดหนึ่ง ซึ่งวิธีนี้จะนำมาซึ่งวัคซีนที่ราคาแพงขึ้นแน่นอน จากการที่โรงพยาบาลเอกชนไปทำกำไรจาก
วัคซีน ทำให้ประชาชนต้องจ่ายเงินราคาสูงในการเข้าถึงวัคซีน 

คุณเชื่อหรือไม่ว่าจะมี รพ.เอกชนรายใดจะฉีดวัคซีนที่ตนซื้อมาให้กับประชาชนในราคาถูกๆ หรือเท่าทุน???? หากคุณเช่ือ
เช่นนั้นโลกคุณสวยงามเหลือเกิน!! 

มีตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยคือกรณีที่ รพ.เอกชนยื่นมือเข้าช่วยรัฐบาลในการช่วยฉีดวัคซีน แต่ยังไม่วายเอาวัคซีนของรัฐที่
ตนขอไปช่วยฉีด ไปจัดทำเป็นแพคเกจร่วมกับบริการต่างๆของตนเพื่อหาเงินจากประชาชนโดยเอาวัคซีนของรัฐ (ไม่ต้อง
จ่ายเงินซื้อ) เป็นตัวล่อ (ภาพด้านล่าง) 

2. การขึ้นทะเบียน 

ก่อนที่วัคซีนชนิดใดจะเข้าไทย ผู้ผลิตวัคซีนจะต้องมาขอขึ้นทะเบียนกับทาง อย.ของไทยก่อน จึงจะสามารถนำเข้ามา
ใช้ได้ ประเด็นนี้ ท่านรองนายกฯได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าจะอำนวยความสะดวกให้ทุกขั้นตอน และหากวัคซีนที่ขายอยู่ใน
ตลาดโลกขอเข้ามาจดทะเบียนจะสั่งการให้รีบดำเนินการด่วนทนัที 

คำถามคือแล้วทำไมเพิ่งมาเร่งตอนนี้??? เพราะที่ผ่านมามีเพียง 2+1 ยี่ห้อเท่านั้นที่มาขอขึ้นทะเบียนกับ อย. (ซิโนแวค 
กับ แอสตร้าเซนเนก้า + จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซึ่งจอห์นสันเพ่ิงจะมาทีหลัง) 

ไฟเซอร์ สปุตนิก โมเดอร์นา ไม่ได้ถูกปิดกั้นจาก อย. หรือถูกดึงเรื่องขึ้นทะเบียนให้ช้าแต่อย่างใด แต่บริษัทวัคซีนเหล่านี้
ไม่ได้มาขอขึ้นทะเบียนต่างหาก!! 

แล้วทำไมเขาไม่มาขึ้นทะเบียนละ??? ทำไมมีแค่ 2 + 1 ที่มาขึ้น?? เพราะเขาต้องการขายกับรัฐบาลเท่านั้นไงละ อ้าวววว 
แล้วไมรัฐบาลไม่ซื้อยี่ห้อพวกนี้ละ (ไฟเซอร์ โมเดอร์นา) แม้เขาพร้อมขาย แต่ไม่รู้จะส่งมอบวัคซีนให้ได้เมื่อไร ที่สำคัญ
ขณะนั้น (ตอนแรกเริ่ม) คือ ต้องวางเงินก่อนเพื่อร่วมเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี พูดง่ายๆ เอาเงินไปร่ว มลงทุนวิจัยวัคซีน 
เพื่อแลกกับเข้าถึงวัคซีนก่อนประเทศอื่น ทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าจะสำเร็จหรือไม่ แล้วหากไม่สำเร็จเงินที่วางไปเท่ากับสูญเปล่า 
เหมือนเราต้องการซื้อของแบบด่วนๆ เข้าไปถามร้านที่ 1 เขาพร้อมขาย แต่ไม่กำหนดวันส่งของ และให้จ่ายตังค์ก่อน. 
กับเข้าร้านที่ 2 เขาพร้อมขายเช่นกันและรู้กำหนดส่งชัดเจน ท่านจะซื้อของร้านไหน?? ร้าน 1 หรอ??? ไม่มีทาง เป็นใคร
ก็ซื้อร้านที่2 เพราะได้ของทันที เช่นเดียวกันกับกรณีวัคซีน 

เรื่องแบบนี้ใครทราบบ้าง??? 

ถามอีกว่าทำไมเลือกวัคซีนคุณภาพไม่ดีมาให้คนไทย 

คุณภาพและผลข้างเคียงของวัคซีน ตอนที่รัฐบาลสั่งจองวัคซีน2ตัวแรก มีคำถามว่า จอห์นสันก็ดีทำไมไม่เอาเข้ามาบ้าง 
ทำไม เอาเข้าแค่ซิโนแวค กับ แอสตร้า แล้วตอนนี้เป็นไง??? 
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จอห์นสันก็เริ่มมีผลข้างเคียงแล้วจ้าาา 

ผมกำลังจะบอกว่า ยี่ห้อไหนที่ยังไม่มีผลค้างเคียงขณะนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผลข้าง เคียงในอนาคตนะ อาจจะ
รุนแรงกว่าด้วยซ้ำใครจะไปรู?้? 

มากกว่านั้น ไฟเซอร์เป็นวัคซีน mRNA เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ทำวัคซีน ยังไม่มีผลการทดลองที่แน่ชัดว่าจะมี
ผลกระทบใดๆหรือไม่ในระยะยาว. ต่างจากซิโนแวคที่ใช้เช้ือตายมาผลิต ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีด้ังเดิมและได้รับการพิสูจน์มานาน
แล้วว่าไม่มีผลกระทบกับคน 

ผมถามหน่อยเถอะ หากคุณเป็นหมอผู้เลือกวัคซีน (ขณะนั้นยังไม่รู้ว่าชนิดไหนมีประสิทธิภาพอย่างไร) คุณจะเลือกวัคซีน
แบบใด ต้องไม่ลืมว่าวัคซีนใหม่คือโลกที่หมอไม่เคยเห็นและไม่รู้มีผลกระทบไหมกับวัคซีนที่คุ้นชินว่าปลอดภัยแน่นอนกับ
ประชาชน ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็เลือกความปลอดภัยไว้ก่อน เพราะนั่นไม่ใช่เพียงชีวิตหมอ แต่เป็นชีวิตของคนทั้งชาติ  
 
วัคซีนแต่ละชนิดทดลองใช้ในประเทศที่ต่างกัน ลางเนื้อชอบลางยาฉันใดวัคซีนอาจจะถูกกับคนเอเชียไม่ถูกกับคนยุโรป 
ถูกกับคนยุโรปไม่เหมาะกับคนเอเชียก็เป็นได้ ไม่มีใครตอบได้จนกว่าจะได้มีการทดลองจำนวนมากๆ เสียก่อน 
 
การกล่าวหาคุณอนุทินและเลยมาถึงพรรคภูมิใจไทยจึงเป็นเรื่องไม่แฟร์นัก และ กลายเป็นว่า พรรคภูมิใจไทยพยายาม
หาผลประโยชน์จากสถานะการณ์วิกฤตของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกินกว่าที่พวกเราคนภูมิใจไทยจะยอมรับได้ เป็นการ
กล่าวหาที่ไม่มีมูล ไม่มีข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น กรุณาอย่าจับแพะชนแกะ อย่าใช้จินตนาการชุ่ยๆ ของตนมาใส่ร้าย 
กล่าวหาผู้อื่นเช่นนี้เลย” 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000043847 
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07 May 2021 15:28 น. 

ทีมทนายแจ้งดำเนินคดี"พรรคก้าวไกล"ใส่ร้ายนายกฯ ให้เสียหาย 

 
"แรมโบ้"เผยทีมทนายนายกฯ แจ้งความดำเนินคดี"พรรคก้าวไกล" โพสต์ภาพนายกฯคู่ร.อ.ธรรมนัส พร้อมข้อความ
ใส่ร้ายให้เสื่อมเสีย ขออย่าเล่นวิชามารสกปรกใส่ร้ายคนอื่น  

วันนี้(7 พ.ค.64) นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงพรรคก้าวไกลโพตส์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊กพรรควิพากษ์วิจารณ์การวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
และมีภาพของนายกฯ และ ร.อ.ธรรมนัส ขึ้นในเฟซบุ๊ก 

นายเสกสกล ระบุว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตัดสินให้ ร.อ.ธรรมนัส ไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งนั้น เป็นการพิจารณา
ของศาล ที่ทุกคนต้องยอมรับ และเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนายกฯ ทางพรรคก้าวไกลไม่ควรนำมาเชื่อมโยงกับนายกฯและ
กล่าวใส่ร้ายป้ายสีนายกฯเช่นนั้น 

นายเสกสกล กล่าวว่า ตนได้ปรึกษาหัวหน้าทีมกฎหมายของนายกฯ นายอภิวัฒน์ ขันทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลและรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายกับพรรคก้าวไกล ซึ่งในวันนี้(7 พ.ค.) นายอภิวัฒน์ 
และ ทีมทนายได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีต่อพรรคก้าวไกล ที่สน.นางเลิ้ง ในกรณีนำภาพนายกฯ มาโพสต์คู่กับ 
ร.อ.ธรรมนัส แล้วเขียนใส่ร้ายนายกฯ นำไปโพสต์ในโชเซียล ซึ่งตนเองก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ จะปล่อยให้พรรคก้าวไกลมาดู
หมิ่นดูแคลนใส่ร้ายป้ายสี หรือกระทำต่อนายกฯเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ 

"ผมมองว่าพรรคก้าวไกลควรจะหัดยอมรับคำตัดสินของศาลและยอมรับกติกาของบ้านเมืองบ้าง ไม่ใช่พอมีเรื่องอะไรที่
ทำให้พรรคตนเองไม่สมหวังดั่งใจ ไม่พอใจ ก็จะออกมาตำหนิ กล่าวโจมตีโทษนายกฯ เป็นถึงพรรคการเมืองตัวแทนของ
ประชาชน เหตุใดถึงไม่ทำเรื่องดีๆ ให้เป็นตัวอย่างกับประชาชนบ้าง มีแต่คิดเรื่องลบตลอดเวลา ไม่เคยคิดบวกเลยสัก
เรื่อง 

การพาดพิงมากล่าวหานายกฯ และใช้ภาพเขียนและโพสต์ใส่ร้ายป้ายสีข้อความให้นายกฯ เสียหายนั้น ไม่ควรกระทำ
อย่างยิ่ง พรรคก้าวไกลต้องมีจิตสำนึกทางการเมืองบ้าง ไม่ควรเอานายกฯ มาเกี่ยวข้องด้วย วันๆ เล่นแต่ทิ่มแทงเพื่อให้ 
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นายกฯ เสียสมาธิ ที่จะต้องทุ่มเททำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในภาวะวิกฤติโควิดเช่นนี้ แต่พรรค
การเมืองและนักการเมืองประเภทนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้มีประโยชน์และเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้เลยสักนิด จ้องแต่จะใส่
ร้ายโจมตี สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศชาติประชาชน น่าเบ่ือหน่ายที่สุด" 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/478903 
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วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 17:02 น. 

ก้าวไกล รุกสอบ ‘ธรรมนัส’ ผิดจริยธรรมร้ายแรงต่อ ลั่น หากคุณสมบัติในรธน.คือการกรอง
คน เครื่องกรองนี้หยาบมาก 

 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “ถ้าเจตนารมณ์เรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีใน
รัฐธรรมนูญคือการกรองคน เครื่องกรองนี้ก็หยาบมาก” – ‘ธีรัจชัย’ เผย ‘ก้าวไกล’ รุกตรวจสอบ ‘ธรรมนัส’ ผิด
จริยธรรมร้ายแรงต่อแน่นอน 

ธีรัจชัย พันธุมาศ – Teerajchai Phunthumas ผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจ ‘ธรรมนัส พรหมเผ่า’ แสดงความเห็นผ่าน
รายการ ActiveTalk – “วิกฤตศรัทธา ศาลรัฐธรรมนูญ? ” หลังศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.และความเป็น
รัฐมนตรี กรณีถูกดำเนินคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลีย จนเกิดเป็นกระแสสังคมตั้งคำถามถึงบรรทัดฐานจริยธรรม
การเมือง รวมถึงมาตรฐานการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในครั้งนี้แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับคำตัดสิน
ดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญเลย มีเพียงท่าทีของรัฐบาลที่ยังคงสภาพ ‘โจรอุ้มโจร’ เอาไว้ และพรรคร่วมรัฐบาลที่สงวน
ท่าทีประหนึ่งกลัวว่าเรือแป๊ะที่ร่วมลงมานี้จะล่มลงกลางคัน แม้ว่าขณะนี้เรือลำนี้จะ เต็มไปด้วยโจรที่พวกเขาก็มีส่วน
ช่วยกันพายให้นั่งและพากันออกทะเลไปไกลลิบแล้วก็ตาม 

“การที่ศาลยกเรื่องอธิปไตยมานั้น ถ้าเจตนารมณ์เรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญคือการกรองคน แต่ไปยึดเอา
เฉพาะความผิดกับศาลไทยเท่านั้น เครื่องกรองนี้ก็ถือว่าหยาบมาก คงเป็นเครื่องกรองราคาถูก คงลำบากหน่อยสำหรับ
อนาคตข้างหน้าถ้าบรรทัดฐานเป็นแบบนี้ ใครไปก่ออาชญากรรมร้ายแรงทั่วโลก เช่น ฆ่า ข่มขืน ค้ายา ก็มาเป็นรัฐมนตรี
ไหมด ผมคิดว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไม่ได้ปล่อยให้ตะแกรงหยาบขนาดนั้นเพื่อไม่ให้เอื้อต่อการเกิดอาชญากรรม
หรือทำให้ประโยชน์สาธารณะเดือดร้อน ซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับจุดยืนของกรรมาธิการ ปปช. เอาเป็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้
ก็ว่ากันไปแบบนี้ แต่จุดยืนทางหลักการหรือจุดยืนทางกระบวนนการยุติธรรมต้องบอกว่าเราไม่เห็นด้วย” 

นอกจากนี้ ธีรัจชัย ระบุว่า พรรคก้าวไกลเตรียมที่จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อคือ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 ระบุ 
คุณสมบัติรัฐมนตรีว่าต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ซึ่งประเด็นศาลรัฐธรรมนุญวินิจฉัยในวรรคสุดท้ายเป็นที่ยุติว่า ร.อ.ธรรมนัส เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดียาเสพติด
ที่ประเทศออสเตรเลีย แต่ในรัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ตรงนี้เราจึงต้องมาตามดูต่อการเคย

https://www.facebook.com/100106918288004/posts/312492487049445/?sfnsn=mo
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ค้ายาเสพติดถือว่าซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ และที่กำหนดว่าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ใน
เรื่องนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังเตรียมช่องทางเพื่อยื่นต่อ ปปช. และกำลังพิจารณาในช่องทางอื่นๆด้วเช่นในสภา แต่จะมี
อะไรบ้างคงต้องพิจารณารายละเอียดกันอีกครั้ง 

“ในส่วน กมธ. ปปช. เองก็ได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในวันนี้และยืนยันเช่นเดียวกับก้าวไกล แต่อาจเพิ่มกรณีการรับรอง
คุณสมบัติของรัฐมนตรีว่าปกปิดตนเองหรือไม่ว่าเรื่องเคยต้องคำพิพากษา เช่นเดียวกับเรื่องการรับเครื่องราชย์และการ
ลงลายมือช่ือต่อ กกต. ต้องมาไล่ดูว่าได้รับรองตัวเองแบบใด ปกปิดเรื่องนี้หรือไม่ เพราะเรื่องนี้มีบังคับให้ต้องแสดงและมี
เอกสาร ซึ่งทาง กมธ.ปปช.จะขอจากสำนักงานเลขานายกฯเข้ามา นอกจากนี้ เรายังพบว่าการชี้แจงคุณสมบัติตัวเองของ 
รอ.ธรรมนัส ใน กมธ. ปปช.มีหลายกรณีคลาดเคลื่อนต่อความจริงด้วย เช่น บอกว่าจำคุกแค่ 8 เดือน หรือบอกว่าการถูก
จำคุกที่ออสเตรเลียเป็นกฎหมายอื่น จึงยังมีรายละเอียดอีกมากก็ต้องไปไล่ดูกัน แต่ในสัปดาห์หน้าจะเดินหน้าเต็มที่เพื่อ
ตรวจสอบทั้งใน กมธ.ปปช. และในส่วนของพรรคก้าวไกล” 

“เรื่องอำนาจอธิปไตยมีประเด็นการยึดตามคำพิพากษาไม่ได้หมายความอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยประเทศอื่น ซึ่งกรณียาเสพ
ติดเป็นหลักการสากลและมีอนุสัญญาระหว่างประเทศ 3 ฉบับ ที่ไทยลงนามไว้และมีการออกกฎหมายภายในที่ระบุถึง
การทำผิดหรือร่วมกระทำหากเป็นคนไทย ไม่ว่าทำผิดในหรือต่างประเทศ ก็ต้องรับโทษในไทยด้วย ในส่วนนี้จึงไม่ได้
เกี่ยวกับอธิปไตย ถ้าตีความแบบนี้ถามว่าประเทศได้ประโยชน์อะไร ผมว่าไม่ได้เลย” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2711901 
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7 พ.ค. 2564 17:57 น. 

วิปรัฐบาล หนุน "ชวน" เปิดสภาพิจารณากฎหมายงบ 65 พร้อมวอน ส.ส.ฉีดวัคซีน 

 
วิปรัฐบาล หนุนไอเดีย "ชวน" เปิดประชุมสภาเพื่อพิจารณากฎหมายงบประมาณ พร้อมวอน ส.ส.ทุกคนเร่งฉีดวัคซีนเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าประชุม 

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะวิปรัฐบาล กล่าวว่า หากมี
การเรียกประชุมวิปรัฐบาล ตนจะเสนอให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติ ตามแนวทางที่นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู ้แทนราษฎรได้ให้ส ัมภาษณ์ไว้ เนื ่องจากมีกฎหมายสำคัญที ่รอเข้าสู ่การพิจารณา โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
รัฐบาล และมีผลกระทบต่อประชาชน 

ส่วนมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้น ตนขอเรียกร้องให้ ส.ส. ทุกคนได้มีการเตรียมตัวใน
การที่จะเข้าประชุม เพื่อไม่ให้การทำงานของสภาผู้แทนราษฎรได้รับผลกระทบ โดยการเริ่มเข้าไปรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่
ช่วงนี้ เพื่อที่จะได้ฉีดเข็มที่ 2 ในอีก 3 สัปดาห์ ซึ่งก็จะทันกับช่วงเวลาของการเปิดสมัยประชุมพอดี และเท่าที่ตรวจสอบ
ขณะนี้ ทราบว่าบุคลากรทางการแพทย์ได้มีการฉีดวัคซีนไปเกือบครบแล้ว ดังนั้นข้อกังวลที่ว่าการฉีดวัคซีนจะกระทบกับ
บุคลากรทางการแพทย์ขณะนี้ก็ไม่มีแล้ว 

"ผมจึงอยากเรียกร้องให้ ส.ส. ทุกคนได้เตรียมตัวในการป้องกัน เพื่อให้งานของสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 ซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศต้องมีกลไกของสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปช่วยรัฐบาลด้วย เพื่อให้งาน
บริหารราชการแผ่นดินราบรื่น โดยเฉพาะเรื่องของ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเข้ามา" นายอัครเดช กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2086710 
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7 พ.ค. 2564 16:04  

“อันวาร์” จี้ ปชป.ถอนตัว รบ. หลัง “ธรรมนัส” ฉาวทั่วโลก ติงรู้แก่ใจยังให้นั่ง รมต. หรือ
กุมความลับดีลสำคัญ 

 
ส.ส.ปชป.ร่อนหนังสือจี้ กก.บห.พรรคถอนตัวจาก รบ. เหตุสื่อนอกตีข่าว ศาล รธน.ชี้ “ธรรมนัส” ไม่ขาดคุณสมบตัิ
ฉาวไปทั่วโลก ย้อนรู้อยู่แก่ใจดียังเลือกเป็น รมต. หรือกุมความลับดีลต่อรองสำคัญ ย้ำ ปชป.ต้องยึดหลักถูกเป็ น
ถูกผิดเป็นผิด 

วันนี้ (7 พ.ค.) นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) 
พรรค เรื่อง ขอเสนอพรรคถอนตัวเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติ มีใจความว่า “เรียนประธานคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศ โดยยกพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
วันที่ 10 ธ.ค. 2512 

“ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทําให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทําให้บ้านเมืองมีความปรกติสุข 
เรียบร้อย จึงมิใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี
ไม่ให้มีอํานาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” 

ผมจึงใคร่ขอกราบอัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเพื่อเตือนสติเป็นแง่คิด ให้ทุกคนเห็นแก่
ประเทศชาติโดยส่วนรวม หากใครมีความเห็นอย่างไรก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล ด้วยมีสื ่อชื่อ “ The Sydney Morning 
Herald” ของออสเตรเลียได้รายงานข่าวอื้อฉาวดังไปทั่วโลก ขอให้ไปหาอ่านเอาเอง แต่จะยกข้อความภาษาอังกฤษใน
ข่าวที่สื่อได้นําเสนอการให้สัมภาษณ์ มาให้อ่านและจะแปลบางช่วงให้ 

Australian jail time no barrier to cabinet post, “With this shocking ruling by the Constitutional Court, 
now all sorts of criminals convicted in foreign courts could run for a public office in Thailand without 
a worry. Crimes committed outside of the motherland, no matter how serious they are, don’t count 
in the Thai realm of justice.” แปลว่า SMH อ้างความเห็นของสุณัย ผาสุก ว่า “คําวินิจฉัยที่น่าตกใจยิ่งของศาล
รัฐธรรมนูญนี้จะทําให้บรรดาอาชญากรทั้งหลายที่ถูกพิพากษาคดีในศาลประเทศอื่น สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ใน
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ประเทศไทยอย่างไร้กังวล อาชญากรรมที่คนเหล่านี้ก่อไว้ในต่างแดน ไม่ว่าจะร้ายแรงแค่ไหน ไม่มีความหมายใ น
กระบวนการยุติธรรมของไทย” 

นอกจากนี้ สื่อออสเตรเลียยังรายงานเรื่องคําตัดสินของศาลไทยพร้อมทั้งมีคําวิจารณ์พ่วงต่อด้วยว่า โจรที่ไหนก็เข้ามา
ทํางานการเมืองไทยได้ ถ้าไม่ได้ทําผิดในประเทศไทย ข่าวนี้เป็นกระแสดังไปทั่วโลกเพราะทุกประเทศก็ทราบกันดีว่า
องค์การสหประชาชาติตระหนักถึงความสําคัญของปัญหายาเสพติด ที่จะต้องมีความจําเป็นในการร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการควบคุม จึงได้มีการจัดทําอนุสัญญาด้านยาเสพติดเพื ่อให้สามารถนํามาใช้เป็นเครื ่องมือ ( Legal 
instruments) ในการควบคุมยาเสพติด ทําให้มีอนุสัญญาที่สําคัญเกิดขึ้นจํานวน 3 ฉบับ ซึ่งอนุสัญญาทั้ง 3 ฉบับนี้มี
ประเทศต่างๆ ได้ให้การยอมรับและเข้าเป็นภาคีแล้ว โดยการให้สัตยาบันเป็นจํานวนมาก และสําหรับประเทศไทยนั้น 
ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติ จึงได้ร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญา 3 ฉบับข้างต้นแล้ว รายละเอียดสามารถ
ไปสืบค้นดูได้จาก กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับยาเสพติดในบทที่ 3 

ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดการอ่านคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่พ้นสภาพ ส.ส. เพราะเป็นการ
กระทําผิดในต่างประเทศ และถูกจําคุกด้วยคําวินิจฉัยของศาลต่างประเทศซึ่งไม่เกี่ยวกับศาลไทยจึงทําให้เกิดวิก ฤต
ศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีศาลรัฐธรรมนูญตกเป็นจําเลยของสังคม แม้ว่าในคําวินิจฉัยศาลจะ
พยายามอ้างเหตุผลพร้อมทั้งตัวบทกฎหมายอย่างไรก็ตาม แต่ดูเสมือนหนึ่งว่าสังคมไม่ยอมรับ ผมเองไม่โทษศาล
รัฐธรรมนูญและก็จะไม่โทษ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แต่ผมจะโทษ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะ
ปัญหาทั้งหมดเกิดจากท่านนายกฯ ไม่ใช่หรือที่รู้อยู่แก่ใจว่าเบื้องหลัง ร.อ.ธรรมนัสเป็นอย่างไร แต่ไม่สนใจกลับแต่งตั้งมา
เป็นรัฐมนตร ี

การกระทําเช่นนี้เท่ากับเป็นการดูแคลนประชาชนคนไทยทั้งประเทศ และเมื่อเกิดกระแสสังคมต่อต้านทําให้ ร.อ.
ธรรมนัสมีความจําเป็นต้องออกมาประกาศให้สังคมทราบผ่านสื่อเมื่อ 11 ก.ค. 62 ว่า “ผมคือเส้นเลือดใหญ่ เลี้ยงหัวใจ
รัฐบาล ผมกุมความลับ ดีลต่อรอง หากล้มผมได้รัฐบาลก็สั่นคลอน” น่าจะเป็นเหตุผลที่ท่านนายกฯ ต้องแต่งตั้งหรือไม่ 
ทั้งๆ ที่เคยประกาศว่าจะต่อต้านนักการเมืองเลวๆ ในทุกรูปแบบ ซึ่งท่านไม่ได้ให้คําจํากัดความว่า นักการเมืองเลวๆ ใน
ความหมายของท่านคืออย่างไร แล้วในพรรคร่วมรัฐบาลมีหรือไม่ 

สรุปแล้ว ปัญหาทั้งหมดเกิดจากใคร เกิดจากท่านนายกฯ หรือไม่ และเมื่อมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ท่านก็โยนให้องคก์รอิสระ
ที่มีอยู่มาจัดการแทน ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่เว้น สังคมแตกแยกกันในเรื่องความคิด ซึ่งจะนําไปสู่วิกฤตศรัทธา คงจํากันได้ 
ที่ผมเสนอว่าต้องร่วมรัฐบาลด้วยความจริงใจ “ทําในสิ่งถูกให้เป็นถูกผิดให้เป็นผิด” ปัญหาจะแก้ไขได้ อย่าเห็นแก่การ
ร่วมรัฐบาล ต้องเห็นแก่ประชาชนและประเทศชาติ วันนี้รัฐบาลมีปัญหามาก สังคมวิตก ภาคเอกชนก็แสดงความจริงใจที่
จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องวัคซีนแต่รัฐบาลก็ปฏิเสธ ปัญหาต่างๆ รุมเร้า และยังไม่มีแนวทางชัดเจนที่จะแก้ไข การที่
ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ท่านนายกฯ ลาออกคงเป็นไปไม่ได้ เพราะท่านคิดว่าท่านไม่ผิด คิดว่าวิ กฤตทั้งหมดเกิดจากวิกฤต
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องโควิด แต่คงไม่มีใครกล้าเตือนว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากตัวผู้นํา ทั้งๆ ที่ตัวอย่างก็มีให้เห็น
แล้วที่สหรัฐอเมริกา “ผู้นําเปลี่ยน วิกฤตเปลี่ยน” ดังนั้น เมื่อฝ่ายค้านเรียกร้องให้ท่านนายกฯ ลาออกซึ่งท่านคงไม่ออก 
ท่านก็คงอยู่อย่างนี้ ทุกอย่างก็คงเหมือนเดิม เพราะพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นพรรคเดิม ก็คงคิดแบบเดิมๆ แนวทางที่จะ 
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แก้ไขปัญหาก็ไม่ชัดเจน ผมจึงขอเสนอสิ่งที่ผมเคยเสนอเอาไว้หลายครั้งว่า พรรคประชาธิปัตย์ควรใช้โอกาสนี้แก้ไขปัญหา
ของประเทศชาติ ด้วยการถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงตามกลไกของระบอบ
ประชาธิปไตย 

 ด้วยความนับถือ ลงช่ือ อันวา สาและ 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000043870 
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“อันวาร์” ร่อนจม.ถึงสมาชิก ปชป.ร่วมกดดันทีมผู้บริหาร 

 
“อันวาร์” ร่อนจม.ถึงสมาชิกปชป.ร่วมกดดันทีมผู้บริหารดึงพรรคออกจากรัฐบาล อ้างเพื่อแก้ปัญหาชาติ ซัด นายก 
รู้อยู่แก่ใจปม“ธรรมนัส” 

นายอันวาร์ สาและ ส.ส. ปัตตานี และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการบริหาร
พรรค และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศ เสนอขอให้พรรคถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ชาติ จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และรมช.เกษตรและ
สหกรณ์ ไม่พ้นสภาพส.ส. เพราะเป็นการกระทำผิดในต่างประเทศ และถูกจำคุกด้วยคำวินิจฉัยของศาลต่างประเทศ ซึ่ง
ไม่เกี่ยวกับศาลไทย จึงทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น โดยมีศาลรัฐธรรมนูญตกเป็นจำเลยของ
สังคม แม้ในคำวินิจฉัย ศาลฯ จะพยายามอ้างเหตุผลพร้อมทั้งตัวบทกฎหมายอย่างไร แต่ดูเสมือนสังคมไม่ยอมรับ 

นายอันวาร์ ระบุด้วยว่า ไม่โทษศาลรัฐธรรมนูญ และก็จะไม่โทษ ร.อ.ธรรมนัส แต่จะโทษ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เพราะปัญหาทั้งหมดเกิดจาก นายกรัฐมนตรี ที่รู้อยู่แก่ใจว่า เบื้องห ลัง ร.อ.ธรรมนัส 
เป็นอย่างไร แต่ไม่สนใจ กลับแต่งตั้งมาเป็นรัฐมนตรี การกระทำเช่นนั้นเท่ากับเป็นการดูแคลนประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 

และเมื่อเกิดกระแสสังคมต่อต้าน ทำให้ ร.อ.ธรรมนัส มีความจำเป็นต้องออกมาประกาศให้สังคมทราบผ่านสื่อเมื่อวันที่ 
11 ก.ค.2562 ว่า “ผมคือเส้นเลือดใหญ่ เลี้ยงหัวใจรัฐบาล ผมกุมความลับ ดีลต่อรอง หากล้มผมได้ รัฐบาลก็สั่นคลอน”
นี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ นายกฯต้องแต่งตั้งหรือไม่ ทั้งๆที่เคยประกาศว่าจะต่อต้านนักการเมืองเลวๆในทุกรูปแบบ ซึ่งไม่ได้
ให้คำจำกัดความว่านักการเมืองเลวๆ ในความหมายคืออย่างไร แล้วในพรรคร่วมรัฐบาลมีหรือไม่ 

ดังนั้น สรุปแล้วปัญหาทั้งหมดเกิดจากใคร เกิดจากนายกรัฐมนตรี หรือไม่ และเมื่อมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ก็โยนให้องค์กร
อิสระที่มีอยู่ มาจัดการแทน ทำให้สังคมแตกแยกกันในเรื่องความคิด ซึ่งจะนำไปสู่วิกฤตศรัทธา ทั้งนี้ เมื่อฝ่ายค้าน
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ลาออก ซึ่งคิดว่า คงไม่ออก ก็คงอยู่อย่างนี้ ทุกอย่างคงเหมือนเดิม เพราะพรรคร่วมรัฐบาลก็
เป็นพรรคเดิม ก็คงคิดแบบเดิม ๆ แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาก็ไม่ชัดเจน ตนจึงเสนอสิ่งที่เคยเสนอเอาไว้หลายครั้งว่า 
พรรคประชาธิปัตย์ควรใช้โอกาสนี้แก้ไขปัญหาของประเทศ ด้วยการถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้มี
การ เปลี่ยนแปลงตามกลไกของระบอบประชาธิปไตย 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_98477/ 

https://www.innnews.co.th/news/news_98477/
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07/05/2564 15:37 

หนุนป.ป.ช.สอบจริยธรรม“ร.อ.ธรรมนัส” 

 

“ศรีสุวรรณ” หนุนป.ป.ช.สอบจริยธรรม “ร.อ.ธรรมนัส” ให้เป็นบรรทัดฐาน แนะนายกฯ-ครม.พิจารณาความ
เหมาะสมการดำรงตำแหน่งรมต. ชี้เจ้าตัวควรมีสปิริต 
นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส.ส.พรรคพลังประชารัฐไม่ขาดคุณสมบัติส.ส.และรัฐมนตรี ว่า 
สังคมให้ความสนใจเรื่องของร.อ.ธรรมนัสอย่างมาก แต่ต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะถือว่าเป็นที่สุด ผูกพัน
ทุกองค์กรในประเทศไทย และเป็นการยืนยันอำนาจอธิปไตยของไทย ซึ่งไม่สามารถให้อำนาจอธิปไตย หรือคำพิพากษาของ
ประเทศอื่นมาเกี่ยวข้อง 
“แต่เรื่องจริยธรรม เป็นเรื่องที่อยู่เหนือกฎหมาย ใครก็ตามที่เข้ามาเป็นนักการเมืองจะต้องยึดถือเรื่องของจริยธรรมให้อยู่
เหนือกฎหมายด้วย จึงเป็นหน้าที่ของคณะรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาว่า
ความเหมาะสมในเชิงจริยธรรมของร.อ.ธรรมนัสว่ายังเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือไม่และเรื่องนี้เองก็จำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบต่อไป นี่ขนาดมีหลายคนออกมายืนยันว่าจะต้องไป
ร้องต่อ ป.ป.ช. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงตรวจสอบเรื่องจริยธรรม” นายศรีสุวรรณ กล่าว 
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ขณะนี้มีทั้งพรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทยและพรรคฝ่ายค้านอีกหลายพรรค รวมทั้งกรรมาธิการฯ 
ซึ่งเรื่องนี้ถูกต้องแล้วที่จะต้องร้องให้ ป.ป.ช.ไต่สวน ส่วนผลจะออกมาอย่างไรคงต้องรอ เชื่อมั่นว่าป.ป.ช.จะใช้อำนาจและ
หน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ในการหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องนี้ เพื่อเป็นบรรทัดฐานของนักการเมืองในขณะนี้ และใน
อนาคตต่อไป 
“เรื่องนี้เป็นเรื่องจริยธรรม เป็นเรื่องสปิริตของนักการเมืองแต่ละคน เราไม่สามารถไปก้าวล่วงหรือบังคับ อย่างไรเสียผมคิดว่า
คุณธรรมนัสเองพยายามทำงานเพื่อแก้ตัวอย่างเข้มแข็ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับกระแสสังคมและจิตสำนึกของตัวเองว่าเมื่อมีกระแส
สังคมออกมาเช่นนี้ แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอนุญาตให้ผ่านไปได้ ก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึก และจริยธรรมประจำตัวของ
คุณธรรมนัสเอง” นายศรีสุวรรณ กล่าว.-สำนักข่าวไทย 
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-691926 

https://tna.mcot.net/politics-691926
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07 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 19.51 น. 

"ลูกบิ๊กแจ๊ส" ลุยยื่น กกต.-ศาลปกครอง ค้านเลือกตั้งทน.รังสิตใหม่ ยันไม่มีบัตรเขย่ง 

 

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง (ดร.โบว์ลิ่ง) ผู้สมัครเบอร์ 2 นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้นำหลักฐานเอกสารและคลิปการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งเทศบาลนครรังสิต เมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2564 ของหน่อยที่มีบัตรเขย่ง ประกอบคำร้องขอคัดค้านการเลือกตั้งใหม่ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และที่ศาลปกครอง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางไปยื่นคัดค้านการเลือกตั้งใหม่ที่ กกต.กลาง พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
เพิ่มเติม เพื่อให้ทาง กกต.ได้พิจารณา ซึ่งเอกสารและคลิปที่ให้นั้นแสดงให้เห็นว่าบัตรไม่ได้เขย่งตามที่มีการกล่าวอ้างจน
เลือกตั้งใหม่ และเห็นว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดกับผู้สมัคร และเกิดจากความพกพร่องของเจ้าหน้าที่ ในการนับ
คะแนน ผมว่าเราสามารถดูและเห็นถึงความชัดเจน ผมอยากให้ความยุติธรรมเกิดขึ้น รวมถึงให้เกิดความชัดเจนเพื่อเป็น
บรรทัดฐานด้วย รวมถึงมีความกระจ่างก่อนที่จะตัดสินให้เลือกตั้งใหม่  

นอกจากนี้ได้เดินทางไปยัง ศาลปกครองกลาง เพื่อร้องขอคัดค้านเพื่อให้ช่วยคุ้มครองชั่วคราว ยืนยันอยากให้ให้เกิดความ
กระจ่างก่อน เพราะว่าหลักฐานทั้งหมดก็มีครบ และไม่ควรที่จะเกิดการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้น เพราะจะเกิดความเสียหาย
กับภาครัฐในเรื่องขอค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ความรู้สึกของประชาชนที่จะต้องออกมาใช้สิทธิครั้งที่สองจะรู้สึกอย่างไร รวมถึง
สถานการณ์ของโรคระบาดที่เป็นอันตรายและสุ่มเสี่ยงมาก ซึ่งศาลปกครองได้รับคำฟ้องและจะเรียกสอบสวนตามที่เสนอเพื่อ
พิจารณาอย่างเร่งด่วนต่อไป ส่วนสำนวนที่ทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในห้องเก็บกล่องลงคะแนนเสียงตำรวจได้ส่งสำนวน ให้ ปปช. 
ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของ ปปช. 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/233215 
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08 พฤษภาคม 2021 - 11:13 

พท.อัดงบฯ65ไม่ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนประเทศ 

 

ทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยแนะรัฐชะลองบฯที่ไม่จำเป็นก่อน จี้เร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว อัดงบฯ65ไม่ตอบโจทย์

ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 

นายไชยา พรหมา ส.ส. หนองบังลำภู ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ รอง
หัวหน้าพรรค และ คณะทำงานเศรษฐกิจพรรค เพื่อไทย กล่าวถึงการจัดงบประมาณของปี 2565 แสดงถึงความทรุดโทรมของ
ประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด เพราะมีการลดงบประมาณลงถึง 1.85 แสนล้าน จากปี 2564 ว่า ทั้งที่ประเทศต้องการเงินเพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมาก อีกทั้งยังมีการกู้เงินเกินการลงทุนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งนี้สาเหตุมาจากรัฐบาลล้มเหลวในการ
บริหารเศรษฐกิจมาตลอด จึงอยากขอเตือนรัฐบาลถึงการจัดทำงบประมาณปี 2565 ว่า จะต้องตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของ
ประเทศ ซึ่งขณะนี้ประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น การจัดทำ
งบประมาณของประเทศ รัฐบาลต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 

ตนจึงมีความเห็นว่า งบประมาณรายจ่ายในส่วนที่ยังไม่มีความจำเป็นในขณะนี้เราสามารถชะลอออกไปก่อนได้ เช่น 
งบประมาณทางการความมั่นคง ด้านการทหาร 

ทั้งนี้ เพื่อเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้ ยิ่งแก้ปัญหา
ของโควิดล่าช้าเท่าไหร่ ต้นทุนทางเศรษฐกิจจะยิ่งสูงขึ้น กว่าจะฟื้นฟูได้ต้องระดมงบประมาณมหาศาล 

การบริหารประเทศในภาวะวิกฤติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะต้องสามารถพัฒนาและคิดให้ได้ครบทุก
กรอบ และต้องสามารถเรียงลำดับความสำคัญได้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวหรือรู้ตัวว่าสถานการณ์แย่ลงเรื่อยๆเกินความสามารถ
ตนเอง ขอให้อย่าฝืน เพราะประเทศจะยิ่งเสียหาย ประชาชนจะยิ่งลำบาก 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_98638/ 
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วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 19.21 น. 

ผู้ว่าปทุมฯสั่งแจ้งความฟัน'อดีตนายกท้องถิ่น' ไม่ใส่แมสก์ขณะประชุมเลือกตั้งใหม่ 

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. จากกรณีที่มีการแช่ภาพการประชุมของคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น ของ
เทศบาลนครรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วย
เลือกตั้งที่ 9 เลือกเฉพาะนายกเทศมนตรี และเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เลือกเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล
นครรังสิต เนื่องจากมีบัตรเขย่ง ในภาพพบว่าอดีตนายกท้องถิ่นขณะที่ร่วมประชุมไม่มีการสวมใส่แมสหน้ากากอนามัย 
จึงกลายเป็นประเด็นทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากตั้งข้อสังเกต กรณีไม่สวมหน้ากากอนามัย ขณะประชุมเข้าข่ายถูกปรับ 2 
หมื่นบาท ตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

ซึ่งตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานีข้อ 1. การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพโรคเมื่ออยู่นอก
เคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อ
จำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่อออกนอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ลงนามผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี วันที่ 30 เมษายน 2564 

โดย นายชัย วัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หลังทราบทางสื่อที่ได้มีการเผยแพร่ซึ่งมีผู้ร่วมเข้าประชุม     
ไม่สวมแมสได้สั่งการให้ นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี   ตรวจสอบตามภาพที่ปรากฎ
ตามสื่อมวลชนและสื่อโซเชียลพร้อมให้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและคำสั่งของจังหวัดปทุมธานีต่อไป 

ด้านนายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (สสจ.) หลังจากดูจากภาพที่ออกต่อสื่อสาธารณชน
แล้วจึงมอบหมายให้ สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี (สสอ.) ให้พนักงานควบคุมโรคของเทศบาลนครรังสิตเป็นผู้แจ้งความผิด 
พรบ.โรคติดต่อ ที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ กับ ดร.เดชา กลิ่นกุสุม ผู้สมัครเบอร์ 1 นายกเทศมนตรีนครรังสิต กรณีไม่ใส่
แมสป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อขณะร่วมประชุมเพื่อเสียค่าปรับตามกฎหมาย. 

อ้างอิง : http://www.naewna.com/local/571422 

 

http://www.naewna.com/local/571422
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 - 11:31 น. 

ดร.เจิมศักดิ์ เขียน 4 ข้อ ระบุ “ถ้าร.อ.ธรรมนัสลาออก จะดีกับทุกฝ่าย” 

 

ดร.เจิมศักดิ์ เขียน 4 ข้อดี ระบุ ถ้าร.อ.ธรรมนัสลาออก จะดีกับทุกฝ่าย” 

วันนี้ (8 พ.ค.) นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ประธานกรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส ได้โพสต์
ข้อเขียนเรื่อง “ถ้าร.อ.ธรรมนัสลาออก จะดีกับทุกฝ่าย” ผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า 

ถ้าร.อ.ธรรมนัสลาออก จะดีกับทุกฝ่าย 

1.ดีกับตัวเองไม่ต้องถูกด่าถูกว่า ถูกเสียดสีเดือดร้อนไปถึงครอบครัวและเครือญาติง 

2. ดีกับรัฐบาลไม่ต้องถูกกดดัน ถูกดูถูกดูแคลน ที่ส่งผลให้เครดิตของผู้นำประเทศลดต่ำอย่างมาก 
3. ดีกับศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ เพราะจะลดการวิพากษ์วิจารณ์ ลดความร้อนแรงของการแสดงความไม่เห็นด้วย
และบั่นทอนความน่าเช่ือถือของสถาบันศาล 
4. ช่วยประเทศชาติที่มีปัญหาหนักหน่วงอย่างมากในขณะน้ี 
ทั้งโรคระบาดอุบัติใหม่ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
ทั้งปัญหาการปกครองประเทศในแบบแผนเก่า อยู่ไปก็หมดความน่าเชื่อถือ และทำให้ให้รัฐบาลหมดความน่าเชื่อถือ 
ประเทศชาติถูกลดระดับความน่าเชื่อถือ” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2712951 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2712951
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/cats-40.jpg
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 7 พ.ค. 2564 18:53 น. 

เตรียมดำเนินคดีพรรคก้าวไกล โพสต์หมิ่นประมาท “นายกฯ” จากคดี “ธรรมนัส” 

 

“ชัยวุฒิ” เผย ฝ่ายกฎหมายเตรียมดำเนินคดี “พรรคก้าวไกล” โพสต์หมิ่นประมาทนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล หลัง
วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดี “ธรรมนัส” ส่อผิด พ.ร.บ.คอมพ์ด้วย 

วันที่ 7 พ.ค. 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผย
ถึงกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ต้อง
พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และรัฐมนตรี เนื่องจากคำตัดสินของศาลออสเตรเลีย ไม่มีผลต่อการ
พิจารณาของศาลไทย การวินิจฉัยคำร้องจึงไม่ตกอยู่ภายใต้ตุลาการรัฐอื่น จนเกิดเสียงวิพากย์วิจารณ์อย่างมากใน
โซเชียลมีเดียนั้น เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เนื่องจากคำตัดสินอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครก็ได้ แต่เมื่อศาลวินิจฉัยแล้วย่อมถือ
เป็นที่สิ้นสุด ส่วนตัวไม่ขัดข้องหากการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล หรืออยู่บนพื้นฐานทางวิชาการ 
โดยไม่สร้างผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่ากับตัวบุคคลหรือสถาบันใดในสังคมก็ตาม 

นายชัยวุฒิ กล่าวต่อไปว่า แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวโดยไม่ได้อยู่บน
พื้นฐานเหตุผล แต่เป็นการใช้อารมณ์และความรู้สึกมากกว่า จึงสุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมาย อย่างกรณี เพจเฟซบุ๊กของ
พรรคก้าวไกล ที่ออกมาโพสต์ข้อความภายหลังทราบคำตัดสินของศาลด้วยการโจมตีรัฐบาลที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าเป็น “โจรอุ ้มโจร” พร้อมภ าพคู ่ระหว่าง
นายกรัฐมนตรี และ ร.อ.ธรรมนัส โดยเป็นการอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของ นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล
นั้น จึงได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายให้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวแล้วพบว่ามีความผิดชัดเจน เข้าข่ายเป็นการ หมิ่น
ประมาท ทำให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลถูกดูหมิ่นเกลียดชังผ่านข้อความในโซเชียลมีเดีย ซึ่งล้วนไม่ใช่ข้อเท็จจริงแมแ้ต่
น้อย และผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมดำเนินคดีแจ้งความเอาผิดฐานหมิ่นประมาท และอาจเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ด้วย 
“ผมไม่เป็นห่วงฝ่ายการเมือง เพราะถือว่ามีวุฒิภาวะ รู้ผิดชอบชั่วดี และพร้อมจะรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำ แต่สิ่ง
ที่ผมห่วงคือประชาชนทั่วไปที่อาจได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วนจนแสดงความคิดเห็นที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง รวมถึง
การแชร์เฟกนิวส์ ที่นอกจากจะยิ่งสร้างความไม่เข้าใจในสังคมแล้ว ยังอาจถูกดำเนินคดี อีกด้วย ที่ผ่านมาก็มีหลายกรณี
เกิดขึ้นให้เห็นเป็นบทเรียน 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2086765 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2086765
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7 พฤษภาคม 2564 20:43 น. 

มหาดไทยชงครม.ขอแก้ ป.วิอาญา ยกเลิกม.145/1 ให้"ผู้ว่าฯ"มีอำนาจวินิจฉัยคำสั่งไม่ฟ้อง
ของอัยการ 

 

ผู ้สื ่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที ่สุด ที ่ มท 
0307.1/6130 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้นำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่…) พ.ศ…(ขอยกเลิกมาตรา 145/1) ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย
แล้ว เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ตอนท้ายของหนังสือด่วนที่สุดดังกล่าวระบุว่า กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสมตามหลักการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย จึงเห็นควรยกเลิกมาตรา 145/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ
วินิจฉัยคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกาของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 เพื่อจักได้เป็นการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การเสนอขอให้ยกเลิกมาตรา 145/1 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ป.วิ อาญา) 
ครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยอ้างว่า ได้มีการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเห็นด้วยใน
การยกเลิกมาตราดังกล่าว โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/242400 

 

 

https://siamrath.co.th/n/242400
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 7 พฤษภาคม 2564 17:46 น.   

'สุดารัตน์' จี้รัฐช่วย 2 ล้านผู้ประกันตน อดรับเงินเยียวยา ม.33 เรารักกัน 

 

คุณหญิงสุดารตัน์ เกยุราพันธ์ุ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท). โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า.. 

ผู้ประกันตนกว่า 2 ล้านคนที่ตกหล่น กำลังถูกทอดทิ้งจากมาตรการเยียวยาของรัฐ รัฐบาลประยุทธ์ เคาะมาตรการ

เยียวยาด้านเศรษฐกิจอีกรอบ หลังจากเจอวิกฤติโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ โควิด-19 นอกจากจะเป็นภัยคุกคามชีวิต

ในด้านสุขภาพแล้วยังเป็นภัยคุกคามในด้านเศรษฐกิจอย่างหนักหนาสาหัสไปพร้อมกันด้วยโดยเฉพาะ คนตัวเล็ก ที่เป็น

กำลังแรงงานสำคัญ ในฐานะฟันเฟืองของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น หลายคนต้องถูกเลิกจ้าง ต้องตกงานกระทันหัน 

ถูกปรับลดเงินเดือน ขาดรายได้ ซึ่งไม่ใช่แค่ต้องดูแลตัวเอง แต่ยังมีปากท้องของครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบอีกหลายชีวิต

ด้วย 

หนึ่งในมาตรการเยียวยา ที่ออกมารอบใหม่ คือการขยายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประกันตนใน #โครงการม33

เรารักกัน มีจำนวนกลุ ่มเป้าหมาย ประมาณ 9.27 ล้านคน กรอบวงเงิน 18,500 ล้านบาท โดยจะเพิ ่มวงเงินให้

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 

มิถุนายน 2564 

ขณะที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มารอบหนึ่งแล้วในการระบาดระลอกที่

สอง เป็นจำนวนเงินคนละ 4,000 บาท มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 9 ล้านคนเช่นเดียวกัน แต่ที่น่าสนใจคือ 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีตัวเลขในระบบจริงอยู่ที่ประมาณ 11 ล้านคน นั่นหมายความว่ามีคนอีกเกือบ 2 ล้านคน   

ที่ตกหล่นจากมาตรการเยียวยาดังกล่าว ทั้งๆที่พวกเขาก็ส่งเงินเข้าระบบเช่นเดียวกัน  มีข้ออ้างว่าที่ตกหล่นเพราะระบบ

สแกนหน้าไม่ตรง หรือระบบไม่ลิ้งกับบัตรประชาชนบ้าง 

แต่ชัดเจนแล้วว่าเป็นเพราะระบบบริหารจัดการที่ล้มเหลวมากกว่า ทำให้มีการตกหล่นของคนที่เดือดร้อน รอบเก่ายัง

ไม่ได้รับการดูแล รอบใหม่ที่กำลังจะมาก็ยังไม่ครอบคลุม ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนต้องลุกขึ้นมาทวงสิทธิของตัวเอง 

อย่างกลุ่มขอคืน ไม่ใช่ขอทาน ที่ต้องการนำเอา เงินชราภาพ ที่พวกเขาส่งไปแล้วคืน เพื่อมาประทังชีวิตในยามลำบาก 

https://siamrath.co.th/n/242341
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ถ้านับทั้งระบบจะมีผู้ประกันตนถึง 16 ล้านคนถ้าเฉลี่ยส่งเงินคนละ 1,000 บาท หมายความว่าจะมีเงินในระบบถึง 

16,000 ล้านบาท วันนี้เจ้าของเงินคือ ประชาชน ได้รับความลำบากเขาลุกขึ้นมาทวงเงินเขา เพราะเขาตกหล่น รัฐบาล

ไม่ได้ช่วยเหลือขอคืน ก็ไม่ให้ ขอกู้ออกมาใช้ก่อนก็ไม่ยอม ขอเลือกว่าจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญก็ไม่รับฟัง  วันนี้

เจ้าของเงินลำบากมาก แต่ที่ผ่านมาบอร์ดมีการนำเงินไปลงทุนในบางกิจการที่ขาดทุน 

ถามว่ามีการรับผิดชอบหรือไม่ คำตอบคือ ไม่ กระบวนการดังกล่าวประชาชนเจ้าของเงินไม่ได้ตัดสินใจร่วมด้วยเลย แต่

พอลำบากต้องมาขอให้ดูแล แต่ก็ยังตกหล่นอยู่ดี แถมเดือนหน้าดิฉันทราบว่า พี่น้องต้องกลับมาจ่ายประกั นสังคมเต็ม

อัตราแล้ว ทั้งๆที่สถานการณ์ยังหนักหน่วง การทำมาหากินลำบากนี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวที่สะท้อนการบริหารที่ไร้

ประสิทธิภาพ รัฐบาลบอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่พี่น้องผู้ประกันตนที่ตกหล่นการเยียวยาถูกทิ้งแล้วค่ะ และกำลัง

จะถูกทิ้งอีกรอบ ต้องรีบเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วนและให้ทั่วถึงในทันทีค่ะ อย่าให้วิกฤติซ้ำเติมพวกเขาไปมากกว่านี้อีกเลย

ขอรัฐบาลดูแล คนตัวเล็กด้วยนะคะคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊คมีเนื้อหาว่า 

ผู้ประกันตนกว่า 2 ล้านคนที่ตกหล่น กำลังถูกทอดทิ้งจากมาตรการเยียวยาของรัฐ รัฐบาลประยุทธ์ เคาะมาตรการ

เยียวยาด้านเศรษฐกิจอีกรอบ หลังจากเจอวิกฤติโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ โควิด-19 นอกจากจะเป็นภัยคุกคามชีวิต

ในด้านสุขภาพแล้วยังเป็นภัยคุกคามในด้านเศรษฐกิจอย่างหนักหนาสาหัสไปพร้อมกันด้วยโดยเฉพาะ คนตัวเล็ก ที่เป็น

กำลังแรงงานสำคัญ ในฐานะฟันเฟืองของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น หลายคนต้องถูกเลิกจ้าง ต้องตกงานกระทันหัน 

ถูกปรับลดเงินเดือน ขาดรายได้ ซึ่งไม่ใช่แค่ต้องดูแลตัวเอง แต่ยังมีปากท้องของครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบอีกหลายชีวิต

ด้วย 

หนึ่งในมาตรการเยียวยา ที่ออกมารอบใหม่ คือการขยายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประกันตนใน #โครงการม33

เรารักกัน มีจำนวนกลุ ่มเป้าหมาย ประมาณ 9.27 ล้านคน กรอบวงเงิน 18,500 ล้านบาท โดยจะเพิ ่มวงเงินให้

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 

มิถุนายน 2564 

ขณะที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มารอบหนึ่งแล้วในการระบาดระลอกที่

สอง เป็นจำนวนเงินคนละ 4,000 บาท มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 9 ล้านคนเช่นเดียวกัน แต่ที่น่าสนใจคือ 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีตัวเลขในระบบจริงอยู่ที่ประมาณ 11 ล้านคน นั่นหมายความว่ามีคนอีกเกือบ 2 ล้านคน   

ที่ตกหล่นจากมาตรการเยียวยาดังกล่าว ทั้งๆที่พวกเขาก็ส่งเงินเข้าระบบเช่นเดียวกัน  มีข้ออ้างว่าที่ตกหล่นเพราะระบบ

สแกนหน้าไม่ตรง หรือระบบไม่ลิ้งกับบัตรประชาชนบ้าง 

แต่ชัดเจนแล้วว่าเป็นเพราะระบบบริหารจัดการที่ล้มเหลวมากกว่า ทำให้มีการตกหล่นของคนที่เดือดร้อน รอบเก่ายัง

ไม่ได้รับการดูแล รอบใหม่ที่กำลังจะมาก็ยังไม่ครอบคลุม ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนต้องลุกขึ้นมาทวงสิทธิของตัวเอง 

อย่างกลุ่มขอคืน ไม่ใช่ขอทาน ที่ต้องการนำเอา เงินชราภาพ ที่พวกเขาส่งไปแล้วคืน เพื่อมาประทังชีวิตในยามลำบาก 
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ถ้านับทั้งระบบจะมีผู้ประกันตนถึง 16 ล้านคนถ้าเฉลี่ยส่งเงินคนละ 1,000 บาท หมายความว่าจะมีเงินในระบบถึง 

16,000 ล้านบาท วันนี้เจ้าของเงินคือ ประชาชน ได้รับความลำบากเขาลุกขึ้นมาทวงเงินเขา เพราะเขาตกหล่น รัฐบาล

ไม่ได้ช่วยเหลือขอคืน ก็ไม่ให้ ขอกู้ออกมาใช้ก่อนก็ไม่ยอม ขอเลือกว่าจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญก็ไม่รับฟังวันนี้

เจ้าของเงินลำบากมาก แต่ที่ผ่านมาบอร์ดมีการนำเงินไปลงทุนในบางกิจการที่ขาดทุนถามว่ามีการรับผิดชอบหรือไม่ 

คำตอบคือ ไม่ กระบวนการดังกล่าวประชาชนเจ้าของเงินไม่ได้ตัดสินใจร่วมด้วยเลย แต่พอลำบากต้องมาขอให้ดูแล    

แต่ก็ยังตกหล่นอยู่ดี แถมเดือนหน้าดิฉันทราบว่า พี่น้องต้องกลับมาจ่ายประกันสังคมเต็มอัตราแล้ว ทั้งๆที่สถานการณ์    

ยังหนักหน่วง การทำมาหากินลำบาก 

นี่เป็นแคต่ัวอย่างเดียวที่สะท้อนการบริหารที่ไร้ประสทิธิภาพ รัฐบาลบอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่พี่น้องผู้ประกันตน

ที่ตกหล่นการเยียวยาถูกทิ้งแล้วค่ะ และกำลังจะถูกทิ้งอีกรอบ ต้องรีบเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วนและให้ทั่วถึงในทันทีค่ะ 

อย่าให้วิกฤติซ้ำเติมพวกเขาไปมากกว่านี้อีกเลยขอรัฐบาลดูแล คนตัวเล็กด้วยนะคะ 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/242341  
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8 พ.ค. 2564 05:15 น. 

ติดลบความรู้สึกสังคม 

 
คดีจบ แต่เรื่องทำท่าไม่จบ ปฏิกิริยาทัวร์ลง หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รมช.
เกษตรและสหกรณ์ ไม่สิ้นสภาพรัฐมนตรี เพราะคำพิพากษาศาลออสเตรเลียที่สั่งจำคุกคดียาเสพติด ไม่สามารถนำมา
เทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญไทย เรื่องคุณสมบัติต้องห้ามดำรงตำแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรีได้ 

เป็นคำพิพากษาศาลที่ใช้เฉพาะกับรัฐนั้นๆ ไม่ครอบคลุมมาถึงกฎหมายไทย 

“ธรรมนัส” ตีปีก พ้นมลทินเรื่องลักษณะต้องห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ก็ยังไม่หมดวิบากกรรม ตามท่าทีของ
ฝ่ายค้านที่ยังหาช่องถล่มต่อเนื่อง 

พรรคก้าวไกล-พรรคเสรีรวมไทยตั้งแท่นยื่น ป.ป.ช.ฟันผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ขณะที่คณะกรรมาธิการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ก็จ้องขยี้แผลใหม่ สอบสวนเพิ่มเติมกรณีคุณสมบัติไม่
ซื่อสัตย์สุจริตตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (4) 

ปกปิดข้อมูลการติดคุกที่ต่างแดน ตอนกรอกประวัติเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี 

เพิ่งเคลียร์กระทงเก่าหมดไป ก็มีกระทงใหม่เข้ามาเพ่ิม ยังหายใจได้ไม่ทั่วท้อง ต้องลุ้นกันอีกหลายยก 

แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกประชาชนจำนวนมากที่ห้ามไม่ได้กับการเห็นต่างกับคำวินิจฉัยที่ออกมา 

นักวิชาการ นักกฎหมาย และชาวโลกโซเชียลพากันตั้งคำถาม คำวินิจฉัยเปิดทางคนมีประวั ติด่างพร้อยมีสิทธิดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองได ้

ข้องใจขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) ที่กำหนดลักษณะต้องห้ามพวกสีเทาสีดำที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดคดี
ทุจริต ฉ้อโกง ยาเสพติด ไม่ให้รับตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อสกรีนคนมีจริยธรรมใสสะอาดเข้าสู่การเมือง 

การบังคับใช้กตกิาประเทศมีปัญหา สิ่งที่เขียนในรัฐธรรมนูญสวนทางกับภาคปฏิบัต ิ

เอฟเฟกต์คำวินิจฉัยเร่งปฏิกิริยาความไม่พอใจในสังคม นักการเมืองร่วมผสมโรงราดน้ำมันเข้ากองไฟให้ลุกโชนหนักขึ้น 

ช่วยโหมกระแสความเหลื่อมล้ำ ขยายความรู้สึกสองมาตรฐานหนักยิ่งขึ้น 
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เลี่ยงไม่พ้นลามไปลวกมือ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผู้สกรีนคนมา
เป็นรัฐมนตรี โดนหางเลขถูกยื่น ป.ป.ช.สอบผิดจริยธรรมต้ังคนมีมลทินเป็นรัฐมนตรี 

“ลุงตู่” ถูกเขย่าเรื่องปมจริยธรรมเพิ่มขึ้นอีกทาง ต่อเนื่องจากปมการแก้ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ การแก้ปัญหาโควิดที่
ติดลบในสายตาประชาชน 

ชื่อ “ธรรมนัส” เป็นสายล่อฟ้า มักนำเรื่องร้อนมาสู่ตัวผู้นำ แต่อีกทางก็เป็นห้องเครื่องใหญ่ในค่ายพลังประชารัฐ ในฐานะ
ขุนพลมือทำงานบนดินและใต้ดินให้รัฐบาลและพรรคต้นสังกัด 

ชัยชนะในสนามเลือกตั้งซ่อมระยะหลังๆยี่ห้อ “ผู้กองนัส” เป็นกำลังหลักช่วยตีฐานที่มั่นคู่ต่อสู้ เพิ่มเก้าอี้ ส.ส.ให้พลัง
ประชารัฐ 

เป็นคู่แข่งสำคัญที่ทั้งคนในและนอกพรรคแช่งในใจลึกๆอยากให้ถูกโค่นออกจากสนาม 

ยิ่งการรอดพ้นคดีรอบนี้ ก็ยิ่งส่งให้ตัวเองยิ่งใหญ่ขึ้น เพราะหมดรอยตำหนิให้ถูกถากถาง เปิดทางสะดวกให้ยึดทั้งเก้าอี้
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ หรือพาสชั้นขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการในโอกาสถัดไป 

แนวโน้มพลังประชารัฐปูทาง “ธรรมนัส” เป็นแม่ทัพเลือกตั้ง รอบหน้าคุมทัพใหญ่ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ไล่
ขย่มพรรคร่วมรัฐบาล 

กรุยทางพาทีม 3 ป.กลับมาครองอำนาจต่อเนื่อง 

ภายใต้ไฟต์บังคับที่รัฐบาล “ลุงตู่” ต้องเร่งเครื่องสร้างผลงานฝ่าวิกฤติเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ในสถานการณ์ล่อแหลม จำนวน
ผู้ติดเช้ือทรงๆทรุดๆแตะระดับ 2,000 รายต่อวัน แต่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นน่าห่วง 

สารพัดมาตรการเยียวยาลอตล่าสุดของรัฐบาล ทั้งต่ออายุโครงการเราชนะ-มาตรา 33 เรารักกัน-คนละครึ่ง รวมถึงการ
ลดค่าน้ำค่าไฟ ดูแล้วยังไม่ได้สร้างความมั่นใจให้ประชาชน 

ชาวบ้านเฉยๆกับการแจกเงิน เพราะอยากได้วัคซีนมากกว่า ถึงจะได้แจกเงินมา แต่ไม่กล้าออกไปใช้จ่าย เนื่องจากกลัว
ติดโรค เสี่ยงทั้งอดตาย และติดโรคตาย ไม่รู้จะเจอแจ็กพอตอันไหนก่อนกัน 

นาทีนี้การได้ “วัคซีน” มาทันเวลาอย่างเพียงพอคือทางรอดเดียวของประเทศ และเป็นเดิมพันชี้ขาดความอยู่รอดของ 
“บิ๊กตู่” เช่นกัน 

ขืนยังล้มเหลวเรื่องบริหารจัดการวัคซีน และภาพพจน์รัฐบาลยังติดลบด้านจริยธรรม เสถียรภาพรัฐบาลสั่นคลอนเพ่ิมขึ้น 

เพราะการแก้ความรู้สึกติดลบของสังคมเคลียร์ยากกว่าทุกเรื่อง!!! 

ทีมข่าวการเมือง 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2086796?utm_source=PANORAMA_TOPIC 
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 - 09:40 น. 

09.00 INDEX สัญญาณ ร้อน “ประชาธิปัตย์” สัญญาณ ตีตัว ออก ”ต่างหาก” 

 

เหมือนกับสัญญาณอันส่งมาจาก ”ภายใน” พรรคประชาธิปัตย์โดย นายอันวาร์ ซาและ จะเป็นสัญญาณ “เก่า” จาก
คนหน้าเดิมและกลุ่มเดิม 
แต่หากดูจากองค์ประกอบทางการเมืองไม่ว่าจะจากสถานการณ์ ”โควิด” ไม่ว่าจะสถานการณ ์”ธรรมนัส” 
และประสานเข้ากับ “จิตเดิมแท้” อันเป็นตัวตนอย่างที่สรุปอย่าง รวบรัดในความเป็น ”พรรคประชาธิปัตย์” ที่สะสม
มาอย่างยาวนานตั้ง แต่ยุค นายควง อภัยวงศ์ กระทั่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นี ่ย่อมเป็นสัญญาณ ”อันตราย” เป็นเหมือน “หวอด” ในทางอารมณ์และในทางความคิด ที ่ก ่อรูปของพรรค
ประชาธิปัตย์มาตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน 2489 
เป็นสัญญาณแห่งการเอาตัวรอดในทางการเมืองที่พร้อมจะผละและตีตัวออกต่างหากจาก ”เรือแป๊ะ” 
คนที่เพิ่งเริ่มก้าวเข้าสู่พื้นที่ทางการเมืองระดับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อาจยัง
ไม่ ”กระสา” แต่สำหรับระดับ นายวิษณุ เครืองาม ย่อมดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้ง 
คำถามก็คือ ผลงานในการบริหารจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ในมือ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จาก
เดือนมีนาคม 2563 มายังเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นอย่างไร 
เพียงเห็นอาการซึ่งบ่งบอกสภาวะ ”เขื่อนแตก” ในเรื่องของวัคซีน “ทางเลือก” ก็แจ่มชัดอย่างยิ่งว่าเป็นอย่างไร 
แทบไม่ต้องบรรยายถึงการปะทุขึ้นมาของความขัดแย้งแตกแยกกระทั่งไม่อาจเก็บอารมณ์อยู่ ไม่ว่าจะจาก  ”สิระ” ไม่ว่า
จะจาก ”เหรียญทอง” ก็เด่นชัด 
ยิ่งเมื่อสัมผัสในอารมณ์ ”ร่วม” ทางสังคมต่อกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่สะสมมาตั้งแต่ยอดคำเท่ ”มันคือ
แป้ง” กลางรัฐสภา 
มีหรือที่นักการเมืองระดับ ”เก๋าเกม” ภายในพรรคประชาธิปัตย์จะมองอนาคตของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ไม่ออก 
ท่าทีจาก ”ภายใน” พรรคประชาธิปัตย์ จึงเท่ากับเป็น “สัญญาณ” อันคมแหลมยิ่งในทางการเมือง มิได้เป็นการ
แสดงออกเพียง 1 คน และอย่างเป็นเอกเทศแน่นอน 
นี่คือสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดหากประเมินความเป็น “สัตว์การเมือง” ของพรรคประชาธิปัตย์ ได้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 
เดือนพฤษภาคมคือเดือนแห่งความร้อนแรงของ ”รัฐบาล” 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2712763 
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