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 ข่าวประจ าวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ส.ว. เสรี" ชี้ กมธ. มีอ ำนำจสอบ "ธรรมนัส" ต้องมีหลักฐำนพยำนชัดเจน 4 
2 มติชนออนไลน ์ ‘ธีรัจชัย’ ชี้ปมสอบจริยธรรม ‘ธรรมนัส’ โยงบิ๊กตู่ด้วย สงสัย รู้เห็น-แต่งต้ัง

คนมีปัญหำนั่ง รมต. หรือไม่ ?  

5 

3 คมชัดลึกออนไลน ์ "ร.อ.ธรรมนัส" ไม่ทน ส่งทนำยแจ้งควำมด ำเนินคดี "ชัยธวัช ตุลำธน - ก้ำวไกล"  
ฐำนหมิ่นประมำท 

8 

4 แนวหน้ำออนไลน ์ ‘ก้ำวไกล’ อ่วม ! ถึงคิว ‘ธรรมนสั’ ส่งทีมทนำยฟ้องหมิ่น จำกรูปคูน่ำยกฯ - ข้อควำมแรง 9 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ รับมุกไม่ทัน ! เพื่อไทยไม่ว่ำถ้ำ 'บิ๊กตู่ ' ยุบสภำ แต่ถำมประชำชนก่อน 

ยังให้เป็นผู้น ำหรือเปล่ำ 

10 

6 สยำมรัฐออนไลน์ “สมคิด” หวั่น “บิ๊กตู่” ตัดตอนแก้ รธน. ตั้ง ส.ส.ร. ย้ ำฝ่ำยค้ำนพร้อมยื่น 
รำยมำตรำพ่วงทั้งฉบับ 
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7 เดลินิวส์ออนไลน ์ พท. หวั่น "บิ๊กตู่" ฆ่ำตัดตอนแก้ไข รธน. ตั้ง ส.ส.ร. 12 

8 มติชนออนไลน ์ พงส. ส่งตัว ‘ธนำธร – ปิยบุตร - ช่อ’ พร้อมควำมเห็นสั่งฟ้องให้อัยกำร คดี ม.116 
นัดฟังค ำสั่ง 13 ก.ค. 
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9 ไทยโพสต์ออนไลน์ มำกันครบ 'ทอน - ช่อ -บุตร' รำยงำนตัวคดีปลุกปั่น อัยกำรนัดฟังค ำสั่ง 13 ก.ค. 15 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน ์ สู้กันเอง "อัศวิน - จักรทิพย์" ชิงเมืองหลวง 17 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ปลุกกระแสยี้ "ธรรมนัส" สะเทือนถึง "จักรทิพย์" 19 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ เมื่อ '5ป' ลำกเกมต่ออ ำนำจ เมินเสียงต้ำน 'มันคือแป้ง' 20 
4 มติชนออนไลน ์ จังหวะ กำรเมือง ของจุรินทร์ ประชำธิปัตย์ กรณี ‘ธรรมนัส’ 22 
5 มติชนสุดสัปดำห์ออนไลน ์ วิกฤตศรัทธำ “เรือเหล็ก” ชนหินโสโครก น่ำผิดหวัง 24 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ จำก 'ปำรีณำ' ถึงคิว 'ธรรมนัส' 'ดำบ 2' มำตรฐำนจริยธรรม 26 
7 มติชนออนไลน ์ เสียงเตือน สนธิรัตน์ ‘4 กุมำร’ เสียงแห่งควำมห่วงหำ อำทร 28 
8 มติชนสุดสัปดำห์ออนไลน ์ หน้ำที่ ที่มำ พร้อม อ ำนำจ 29 
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จันทร์ที่ 10 พฤษภำคม 2564 เวลำ 17.18 น. 
"ส.ว. เสรี" ชี้ กมธ. มีอ านาจสอบ "ธรรมนัส" ต้องมีหลักฐานพยานชัดเจน  
“ส.ว.เสรี” ชี้ กมธ.มีอ านาจสอบ “ธรรมนัส” แต่ต้องมีหลักฐานพยานชัดเจน ระบุ 1 คนถูกตัดสิน 2 ครั้งไม่ได ้
 

 
 

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ ส.ว. เปิดเผยถึงกรณีที่  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส ส.ส. 
บัญชีรำยชื่อ หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ในฐำนะประธำนกรรมำธิกำร ป.ป.ช. สภำผู้แทนรำษฎร เตรียมด ำเนินกำร
ตรวจสอบคดี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ว่ำ เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมำธิกำร แต่สิ่งส ำคัญต้องดู
ว่ำเมื่อท ำแล้วมีพยำนหลักฐำนที่จะเอำโทษได้มำกน้อยแค่ไหน  ต้องเป็นเรื่องที่น ำไปสู่กระบวนกำรให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อนั่นคือ ป.ป.ช. ที่ส ำคัญก่อนยื่น ป.ป.ช.ต้องดูพยำนหลักฐำนด้วยว่ำเป็นพยำนหลักฐำนที่กระท ำ
ควำมผิดจริงหรือไม่ เป็นพยำนหลักฐำนที่เป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยไทยหรือไม่ และที่ส ำคัญกำรกระท ำ
ควำมผิดนั้นเคยถูกลงโทษมำแล้วหรือไม่ เรื่องเหล่ำนี้เคยถูกตรวจสอบมำหลำยรอบแล้ว  ตั้งแต่กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
แล้ว มำตอนนี้ศำลรัฐธรรมนูญก็มำวินิจฉัยในเรื่องของคุณสมบัติผิดถูกหรือไม่ก็ยังไม่ได้พิสูจน์ตำมกฏหมำยไทย แต่ตำม
กฏหมำยวิธีกำรพิจำรณำคดีควำมทำงอำญำระบุว่ำคนหนึ่งคนจะถูกพิจำรณำตัดสิน  2 ครั้งไม่ได้ ถึงแม้ว่ำจะเป็นศำล
ต่ำงประเทศหรือศำลไทยก็ตำม. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/842553   

https://www.dailynews.co.th/politics/842553
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วันที่ 10 พฤษภำคม 2564 - 17:33 น. 
 ‘ธีรัจชัย’ ชี้ปมสอบจริยธรรม ‘ธรรมนัส’ โยงบิ๊กตู่ด้วย สงสัย รู้เห็น-แต่งตั้งคนมีปัญหานั่ง รมต. หรือไม?่ 
 

 
‘ธีรัจชัย’ ชี้ ตรวจสอบจริยธรรม ‘ธรรมนัส’ โยง ‘บิ๊กตู่’ รู้เห็น-ยังคงแต่งตั้งคนต้องค าพิพากษาจ าคุกด ารงต าแหน่ง 
ชวน กดดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเอกสารในการตรวจสอบ 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม นำยธีรัจชัย พันธุมำศ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล (ก.ก.) ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีนำย
นิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ในฐำนะโฆษก 
ป.ป.ช. กล่ำวว่ำกำรจะยื่นร้องเรียน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องค ำ
พิพำกษำศำลออสเตรเลียติดคุกคดียำเสพติดว่ำอำจไม่เข้ำข่ำยผิดจริยธรรม เพรำะควำมผิดเกิดก่อนเป็นรัฐมนตรี ไม่ได้
เกิดในระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ ว่ำ ก็มีส่วนที่อำจจะเป็นได้ดังนั้น แต่กรณี ร.อ.ธรรมนัสตั้งแต่ก่อนเป็น ส.ส.ในเดือนมีนำคม 
2562 และก่อนเข้ำมำเป็นรัฐมนตรี ในปลำยปี 2562 ได้มีกำรย่ืนให้รับรองคุณสมบัติตัวเองว่ำมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ำมตำม
รัฐธรรมนูญ และในประเด็นนี้จึงเป็นที่ต้องตั้งค ำถำมว่ำ ร.อ.ธรรมนัส ปกปิดกำรต้องค ำพิพำกษำโทษจ ำคุกที่ประเทศ
ออสเตรเลียหรือไม่ เพรำะศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่ำต้องค ำพิพำกษำที่ศำลประเทศออสเตรเลียแล้ว กำรปกปิดถือว่ำ
เป็นกำรซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ เพรำะตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 160 บุคคลจะเป็นรัฐมนตรีได้ต้องเป็นบุคคล
ที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 

นำยธีรัจชัยกล่ำวว่ำ ร.อ.ธรรมนัสถูกออกจำกรำชกำรถึง 2 ครั้ง ในรำชกำรทหำรทิ้งรำชกำรขัดค ำสั่ง
ผู้บังคับบัญชำ และยังมีคดีอื่นอีกหลำยคดี ถึงแม้จะมีกำรยกฟ้องแต่ก็ถูกต้องขังในประเทศไทยระหว่ำงด ำเนินคดี รวมถึง
ข้อสงสัยในเรื่องของวุฒิกำรศึกษำ เรื่องกำรเสียภำษี เรื่องกำรด ำเนินธุรกิจว่ำได้มีกำรถือหุ้นในบริษัท แต่ไม่ได้แจ้งบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งนี้ ถือว่ำ ร.อ.ธรรมนัส ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ 

นำยธีรัจชัยกล่ำวว่ำ คณะกรรมำธิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) ได้เสนอ
รำยงำนผลสรุปคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส ส่งให้ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี , คณะกรรมกำรเลือกตั้ง (กกต.), ศำล
รัฐธรรมนูญ และนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ไปแล้ว แต่ในส่วนของ ป.ป.ช.จะสรุปและส่งอีกครั้งหนึ่ง 

นำยธีรัจชัยกล่ำวอีกว่ำ กำรละเมิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรงคือกรณี ร.อ.ธรรมนัสด ำเนินกำรยื่นชี้แจงคุณสมบัติ
ของตัวเองในวันที่ 12 ธันวำคม 2562 ต่อ กมธ.ป.ป.ช. สภำ โดยข้อมูลนั้นไม่ตรงกับควำมจริงในหลำยเรื่อง รวมถึงช่วง
กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่ ร.อ.ธรรมนัสได้ตอบค ำอภิปรำยของตน ดังนั้น ร.อ.ธรรมนัสเป็นคนที่ปกปิดควำมจริงหรือแจ้ง
ควำมเท็จหรือไม่ ในส่วนนี้จะเป็นกำรละเมิดจริยธรรมหรือไม่ เพรำะถือว่ำอยู่ในระหว่ำงที่ด ำรงต ำแหน่ง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A1%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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นำยธีรัจชัยกล่ำวว่ำ ขณะนี้ทีมงำนของพรรคก้ำวไกลและ กมธ.ป.ป.ช. สภำ ก ำลังตรวจสอบเรื่องนี้อย่ำงละเอียด 
เมื่อได้ข้อยุติทั้งหมดแล้วจะด ำเนินกำร ไม่ว่ำจะยื่นต่อ ป.ป.ช.หรือสภำ เพื่อให้ตรวจสอบจริยธรรมและเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ 
ร.อ.ธรรมนัส เพียงคนเดียว แต่จะรวมถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม ว่ำได้รู้หรือไม่เกี่ยวกับที่ ร.อ.ธรรมนัสต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกที่ประเทศออสเตรเลีย และถ้ำรู้แล้ว ก็
น ำไปสู่ค ำถำมที่ว่ำ พล.อ.ประยุทธ์มีควำมผิดหรือไม่ ในส่วนจริยธรรมของตัวพล.อ.ประยุทธ์เอง ที่แต่งตั้งคนที่มีปัญหำ
เข้ำไปด ำรงต ำแหน่งส ำคัญของประเทศ ฉะนั้น จึงต้องรับผิดด้วย 

“อย่ำงไรก็ตำม ก็ต้องดูจำกเอกสำรที่ ร.อ.ธรรมนัสยื่นเอกสำรต่อส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีที่ได้รับรอง
คุณสมบัติตัวเอง ซึ่งทำง กมธ.ก็เคยขอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี แต่ไม่ให้มำ ระบุบว่ำเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แต่ทำง
เรำก็จะท ำเรื่องขอไปใหม ่

“รวมถึงกำรยื่นขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของ ร.อ.ธรรมนัสด้วย ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ ผม พรรคก้ำว
ไกล และ กมธ.ป.ป.ช.ก ำลังด ำเนินกำรตรวจสอบอยู่ เชื่อว่ำช่วงเวลำอันใกล้นี้จะได้ข้อยุติทั้งหมด” นำยธีรัจชัยกล่ำว 

เมื่อถำมว่ำ ได้ก ำหนดระยะเวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรเกี่ยวกับ ร.อ.ธรรมนัสไว้หรือไม่ว่ำจะใช้ระยะเวลำ
เท่ำไหร่ นำยธีรัจชัยกล่ำวว่ำ ในขณะนี้ทีมงำนของตนหลำยคนได้ส่งข้อมูลเรื่องข้อหมำยมำให้ตนแล้ว และจะมีกำร
ประชุมอนุ กมธ.ร่วมกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภำคม โดยข้อมูลที่ทีมงำนส่งมำให้ตนก็มีประเด็นที่น่ำสนใจ
ค่อนข้ำงมำก แต่ก็ต้องไปข้อมูลที่รับรองจำกส ำนักนำยกรัฐมนตรี ทั้งด้ำนกำรด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีแล ะกำรขอ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เพื่อน ำมำพิจำรณำด้วย ซึ่งหำกส ำนักนำยกฯให้เลยก็จะจบไว แต่หำกบอกว่ำเป็นข้อมูลส่วน
บุคคล ต้องไปขอที่คณะกรรมกำรข้อมูลต่ำงๆ และไม่ให้ควำมร่วมมือเช่นนี้ก็อำจจะช้ำหน่อย 

 “เรำพยำยำมสู้ และให้สื่อมวลชนช่วยกันกดดัน อย่ำให้ปิดบังเลย เพรำะ ร .อ.ธรรมนัสก็เป็นคนสำธำรณะ 
อยำกให้ตรวจสอบด้วยควำมโปร่งใส ซึ่งเรำมีหน้ำที่ตรวจสอบ ก็ตรวจสอบอย่ำงเต็มก ำลังที่ เรำสำมำรถตรวจสอบได้ แต่
คนที่วินิจฉัยต่ำงๆ ก็คือศำล หำกผ่ำนรัฐธรรมนูญก็ผ่ำนศำลรัฐธรรมนูญ แต่หำกยื่นผ่ำน ป.ป.ช.ก็ต้องไปที่ศำลอำญำ หำก
ไปที่สภำก็เป็นสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้พิจำรณำ ซึ่งก็เป็นช่องทำงที่ก ำหนดไว้ 

“ส่วนตัวถือเป็นกำรศึกษำตรวจสอบและดึงประเด็นต่ำงๆ เหล่ำนี้ ไปเสนอเพื่อวำงมำตรฐำนให้เป็น
มำตรฐำนสำกล ให้ดูแล้วสำมำรถอธิบำยได้ทุกแง่มุมที่คนทั่วไปดูและเห็นว่ำมีควำมยุติธรรมจริงๆ สมควรจะเป็นเช่นนี้
จริงๆ ไม่ใช่ท ำให้มีข้อกังขำ และท ำให้ประเทศมีหลักประกันของคนที่จะเข้ำมำดูอ ำนำจทำงกำรเมืองไม่ว่ำจะเป็นนิติ
บัญญัติ หรือบริหำร เป็นคนที่สะอำด บริสุทธิ์ มีควำมน่ำเชื่อถือจริงๆ ซึ่งในขณะนี้อ ำนำจอยู่ที่เรำ แล้วสักวันเชื่อว่ำ
อ ำนำจจะอยู่กับประชำชน” นำยธีรัจชัยกล่ำว 

เมื่อถำมว่ำ เอกสำรที่บอกว่ำที่จะต้องขอเกี่ยวกับ ร.อ.ธรรมนัสนั้น เป็นหลักฐำนที่จะสำมำรถเอำผิด  
ร.อ.ธรรมนัสได้เลยหรือไม่ นำยธีรัจชัยกล่ำวว่ำ จริงๆ แล้วเรำมีรำยงำนของ กมธ.ป.ป.ช. ซึ่งได้ส่งให้นำยชวน และส่งให้
ศำลรัฐธรรมนูญ และให้ กกต.ส่งให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วประมำณ 2 สัปดำห์ก่อนที่ศำล
รัฐธรรมนูญจะมีกำรวินิจฉัย ข้อมูลด้ำนในมีหลักฐำนและเอกสำรลับโดยที่ ร.อ.ธรรมนัสปฏิเสธไม่ได้ เนื่องจำกเป็น
เอกสำรที่ยืนยันพฤติกรรมที่ ร.อ.ธรรมนัสท ำเมื่อก่อน ซึ่งหลักฐำนและข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำยโดยละเอียดอยู่ในรำยงำน
ของ กมธ. 
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นำยธีรัจชัยกล่ำวว่ำ เชื่อว่ำเมื่อมีกำรเปิดเผยหลักฐำนและข้อเท็จจริงทั้งหมด จะท ำให้ประชำชนรู้ทั้งหมดใน
เรื่องนี้อย่ำงชัดเจน แต่ในขณะนี้ตำมกฏหมำยยังไม่สำมำรถเปิดเผยหลักฐำนและข้อเท็จจริงดังกล่ำวได้ ทั้งนี้ เรำในฐำนะ
นักกำรเมืองที่มำจำกประชำชนก็พยำยำมต่อสู้ แม้ว่ำจะมีหนทำงน้อยกว่ำฝ่ำยที่กุมอ ำนำจรัฐอยู่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2716398  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2716398
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10 พฤษภำคม 2564 - 21:11 น. 
"ร.อ.ธรรมนัส" ไม่ทน ส่งทนายแจ้งความด าเนินคดี "ชัยธวัช ตุลาธน-ก้าวไกล" ฐานหมิ่นประมาท 
 

 
 
"ร.อ.ธรรมนัส"ไม่ทน ส่ งทนายแจ้งความด าเนินคดี  "ชัยธวัช ตุลาธน -ก้าวไกล" ฐานหมิ่นประมาท  
โพสต์เฟซบุ๊คกล่าวหา "โจรอุ้มโจร" พรุ่งนี้ ที่สน.นางเลิ้ง 

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2564 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐำนะ 
รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ได้มอบหมำยทีมทนำยควำมเดินทำงไปแจ้งควำมด ำเนินคดีกับ  นำยชัยธวัช  
ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล รวมถึงเพจเฟซบุ๊คของพรรค ฐำนหมิ่นประมำทด้วยกำรโฆษณำ วันที่ 11 พ.ค.นี้ เวลำ 
11.00 น. ที่สน.นำงเลิ้ง      

กรณีดังกล่ำวสืบเนื่องจำกเพจเฟซบุ๊คของพรรคก้ำวไกล ได้ โพสต์รูปภำพ  ร.อ.ธรรมนัส  ยืนคู่กับ   
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม พร้อมเขียนข้อควำมในภำพว่ำ “โจรอุ้มโจร” และมี
ข้อควำมอ้ำงอิงควำมเห็นของนำยชัยธวัช ภำยหลังจำกมีค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญ ระบุว่ำ ร.อ.ธรรมนัส  
ยังสำมำรถด ำรงต ำแหน่งส.ส.และรัฐมนตรีต่อไปได้ แม้จะเคยต้องค ำพิพำกษำศำลออสเตรเลีย กรณีเกี่ยวข้องกับยำเสพ
ติด เพรำะค ำวินิจฉัยศำลต่ำงประเทศไม่มีผลต่อค ำวินิจฉัยของศำลไทย 

 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/466395  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/466395
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วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2564, 21.59 น. 
‘ก้าวไกล’ อ่วม! ถึงคิว ‘ธรรมนัส’ ส่งทีมทนายฟ้องหมิ่น จากรูปคู่นายกฯ - ข้อความแรง 
 

 
 
‘ก้าวไกล’อ่วม! ถึงคิว‘ธรรมนัส’ส่งทีมทนายฟ้องหมิ่น จากรูปคู่นายกฯ-ข้อความแรง 

10 พฤษภำคม 2564 ผู้สื่ อข่ ำวรำยงำนว่ำภำยหลั ง เพจเฟซบุ๊กของพระก้ำวไกล ได้ โพสต์รูปภำพ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม ยืนคู่กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
โดยมีกำรเขียนข้อควำมว่ำ “โจรอุ้มโจร” จนก่อนหน้ำนี้ นำยกรัฐมนตรีได้มอบหมำยให้ทนำยควำมไปแจ้งควำมแล้วนั้น 
ปรำกฏว่ำในวันพรุ่งนี้(11 พฤษภำคม 2564) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐำนะรองหัวหน้ำพรรค
พลังประชำรัฐได้มอบหมำยให้ทีมทนำยควำมเดินทำงไปแจ้งควำมด ำเนินคดีกับนำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำว
ไกล รวมถึงเพจของพรรคฐำนหมิ่นประมำทด้วยกำรโฆษณำที่ สน.นำงเลิ้ง เวลำ 11.00 น. 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/572044  

  

https://www.naewna.com/politic/572044
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11 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 11:02 น.     
 รับมุกไม่ทัน! เพื่อไทยไม่ว่าถ้า 'บิ๊กตู'่ ยุบสภา แต่ถามประชาชนก่อนยังให้เป็นผู้น าหรือเปล่า 
 

 
 

11 พ.ค.64- นำยสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลรำชธำนี พรรคเพื่อไทย ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมกำร
ประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน(วิปฝ่ำยค้ำน)เปิดเผยว่ำ ภำยหลังกำรเปิดประชุมสภำสมัยสำมัญ พรรคเพื่อไทย พร้อม
เดินหน้ำเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งแบบรำยมำตรำและแก้ไขทั้งฉบับ ต่อที่ประชุมสภำ พรรคฝ่ำยค้ำน ยืนยันจะ
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเขียนกฏหมำยสูงสุดของประเทศผ่ำนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)
เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมมำกที่สุด และเป็นไปตำมควำมต้องกำรประชำชนทั้งประเทศ กำรที่พรรคเพื่อไทยต้องแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพื่อให้กำรแก้ปัญหำของประเทศเดินไปข้ำงหน้ำ เห็นได้จำกกำรแก้ปัญหำโควิด-19 ของรัฐบำลไม่สำมำรถที่
จะตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้ เพรำะติดกับดักรัฐธรรมนูญ รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้อ ำนำจกับ
ข้ำรำชกำรประจ ำมำกกว่ำอ ำนำจของรัฐบำล กำรแก้ปัญหำให้ประชำชนจึงติดขัดไปหมด 

นำยสมคิด กล่ำวว่ำ สมำชิกวุฒิสภำ(ส.ว.)จะเห็นด้วยหรือไม่กับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ขอให้ส.ว.พิจำรณำดูให้ดี 
เพรำะส.ว.หลำยท่ำนอยู่ในอ ำนำจมำนำนกว่ำ 20 ปี ควรจะพอได้แล้ว กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ พรรคฝ่ำยค้ำนไม่ได้จะ
ลดอ ำนำจของส.ว.เพียงแต่ไม่ให้มีส่วนร่วมในกำรสรรหำนำยกรัฐมนตรีเท่ำนั้น  ต้องกำรให้ผู้น ำประเทศเป็นไปตำม
เจตนำรมย์ของประชำชนมำกกว่ำ ขณะที่ ส.ว.ยังอยู่ครบวำระ5 ปีตำมเดิม ส่วนที่พลเอกประยุทธ์ ออกมำขู่พรรคร่วมว่ำ
ถ้ำแตกแถว อำจจะเลือกยุบสภำ เพื่อฆ่ำตัดตอนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ว่ำถ้ำพลเอกประยุทธ์ จะยุบสภำ แต่ช่วยถำม
ประชำชนด้วยว่ำ ยังต้องกำรให้พลเอกประยุทธ์ เป็นผู้น ำประเทศอีกหรือไม่. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/102489  
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/102489
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11 พฤษภำคม 2564 10:14 น.   
“สมคิด” หวัน่ “บิ๊กตู”่ ตัดตอนแก้รธน.ตัง้ส.ส.ร.ย้ าฝ่ายค้านพร้อมยืน่รายมาตราพ่วงทั้งฉบับ 
 

 
    
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.นำยสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลรำชธำนี พรรคเพื่อไทย ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมกำร 

ประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนหรือวิปฝ่ำยค้ำน เปิดเผยว่ำ ภำยหลังกำรเปิดประชุมสภำสมัยสำมัญ พรรคเพื่อไทย 
พร้อมเดินหน้ำเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งแบบรำยมำตรำและแก้ไขทั้งฉบับ ต่อที่ประชุมสภำ ทั้งนี้พรรคฝ่ำยค้ำน 
ยืนยันจะให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเขียนกฏหมำยสูงสุดของประเทศผ่ำน กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ
หรือ ส.ส .ร .  เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมมำกที่สุด และ เป็นไปตำมควำมต้องกำรประชำชนทั้ งประเทศ 
กำรที่พรรคเพื่อไทยต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้กำรแก้ปัญหำของประเทศเดินไปข้ำงหน้ำ เห็นได้จำกกำรแก้ปัญหำโค
วิด-19 ของรัฐบำลไม่สำมำรถที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้ เพรำะติดกับดักรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้อ ำนำจกับข้ำรำชกำรประจ ำมำกกว่ำอ ำนำจของรัฐบำล กำรแก้ปัญหำให้ประชำชนจึงติดขัด
ไปหมด 

นำยสมคิด กล่ำวด้วยว่ำ ส่วนสมำชิกวุฒิสภำหรือ ส.ว.จะเห็นด้วยหรือไม่กับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ขอให้ส.ว.
พิจำรณำดูให้ดี เพรำะส.ว.หลำยท่ำนอยู่ในอ ำนำจมำนำนกว่ำ 20 ปี ควรจะพอได้แล้ว กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้พรรค
ฝ่ำยค้ำนไม่ได้จะลดอ ำนำจของส.ว.เพียงแต่ไม่ให้มีส่วนร่วมในกำรสรรหำนำยกรัฐมนตรีเท่ำนั้น เพรำะต้องกำรให้ผู้น ำ
ประเทศเป็นไปตำมเจตนำรมย์ของประชำชนมำกกว่ำ ในขณะที่ ส.ว.ก็ยังอยู่ครบวำระ5 ปีตำมเดิม ส่วนที่พลเอก
ประยุทธ์  ออกมำขู่พรรคร่วมว่ ำถ้ ำแตกแถว อำจจะเลือกยุบสภำเพื่ อฆ่ ำตัดตอนกำรแก้ ไขรัฐธรรมนูญ  
ก็ไม่ว่ำถ้ำพลเอกประยุทธ์จะยุบสภำ แต่ช่วยถำมประชำชนด้วยว่ำ ยังต้องกำรให้พลเอกประยุทธ์เป็นผู้น ำประเทศอีก
หรือไม่ 

 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/243167  
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/243167
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210511/0adc8ac7fd73d019379b2e41010e02a2b18b49524a6defaa51cd887d1c85a7ee.jpg?itok=n4K5Eykw
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อังคำรที่ 11 พฤษภำคม 2564 เวลำ 10.22 น. 
พท.หวั่น "บิ๊กตู่" ฆ่าตัดตอนแก้ไข รธน. ต้ัง ส.ส.ร. 
“สมคิด” หวั่น “บิ๊กตู”่ ฆ่าตัดตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งส.ส.ร. ย้ าฝ่ายค้านพร้อมยื่นแก้ไขรายมาตราพ่วงทั้งฉบับ     
 

 
 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. นำยสมคิด เชื้อคง ส.ส. อุบลรำชธำนี พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐำนะรองประธำน
คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) เปิดเผยว่ำ ภำยหลังกำรเปิดประชุมสภำสมัยสำมัญ พรรค
เพื่อไทย พร้อมเดินหน้ำเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งแบบรำยมำตรำและแก้ไขทั้งฉบับต่อที่ประชุมสภำ ยืนยันว่ำ
พรรคฝ่ำยค้ำนจะให้ประชำชนมีส่วนร่วมและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของคนทั้งประเทศมำกที่สุด ในกำรเขียนกฏหมำย
สูงสุดของประเทศผ่ำนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ย้ ำว่ำพรรคเพื่อไทยต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้
กำรแก้ปัญหำของประเทศเดินไปข้ำงหน้ำ เห็นได้จำกกำรแก้ปัญหำโควิด-19 ของรัฐบำลไม่สำมำรถที่จะตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้ เพรำะติดกับดักรัฐธรรมนูญ รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้อ ำนำจกับข้ำรำชกำรประจ ำ
มำกกว่ำอ ำนำจของรัฐบำล กำรแก้ปัญหำให้ประชำชนจึงติดขัดไปหมด 

นำยสมคิด กล่ำวด้วยว่ำ ส่วนสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) จะเห็นด้วยหรือไม่กับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ขอให้ส.ว.
พิจำรณำดูให้ดี เพรำะส.ว.หลำยท่ำนอยู่ในอ ำนำจมำนำนกว่ำ 20 ปี ควรจะพอได้แล้ว กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้พรรค
ฝ่ำยค้ำนไม่ได้จะลดอ ำนำจของส.ว.เพียงแต่ไม่ให้มีส่วนร่วมในกำรสรรหำนำยกรัฐมนตรีเท่ำนั้ น เพรำะต้องกำรให้ผู้น ำ
ประเทศเป็นไปตำมเจตนำรมย์ของประชำชนมำกกว่ำ ในขณะที่ ส.ว.ก็ยังอยู่ครบวำระ 5 ปีตำมเดิม ส่วนที่พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ ออกมำขู่พรรคร่วมว่ำถ้ำแตกแถว อำจจะเลือกยุบสภำเพื่อฆ่ำตัดตอนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ว่ำถ้ำพล.อ.
ประยุทธ์จะยุบสภำ แต่ช่วยถำมประชำชนด้วยว่ำ ยังต้องกำรให้พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้น ำประเทศอีกหรือไม่. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/842633  
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/842633
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วันที่ 11 พฤษภำคม 2564 - 11:50 น. 
พงส.ส่งตัว ‘ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ’ พร้อมความเห็นสั่งฟ้องให้อัยการ คดี ม.116 นัดฟังค าสั่ง 13 ก.ค. 
 

 
 
พงส.ส่งตัว ‘ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ’ พร้อมความเห็นสั่งฟ้องให้อัยการ คดี ม.116 นัดฟังค าสั่ง 13 ก.ค. ปิยบุตรซัด 
พงส.ท าตัวราวบุรุษไปรษณีย์ ส่งจดหมายจาก ‘อดีตพุทธอิสระ’ ให้อัยการ 

เมื่ อ เวลำ 10.00 น. วันที่  11 พฤษภำคม ที่ ส ำนักงำนอัยกำรสู งสุด ถนนรัชดำภิ เษก นำยธนำธร  
จึงรุ่ งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ พร้อมด้วย นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำร คณะก้ำวหน้ำ และ  
น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ เดินทำงมำรำยงำนตัวกับพนักงำนสอบสวน สน.พญำไท ตำมที่
พนักงำนสอบสวนสรุปส ำนวนคดีพร้อมควำมเห็นสมควรฟ้องส่งให้พนักงำนอัยกำร โดยคดีนี้  นำยสุวิทย์   
ทองประเสริฐ อดีตพระพุทธอิสระ ได้ร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อทัง้ 3 ว่ำกระท ำผิดกฎหมำย มำตรำ 116 

โดยนำยปิยบุตรกล่ำวว่ำ คดีนี้เมื่อปลำยเดือนตุลำคม 2563 อดีตพระพุทธอิสระได้ร้องทุกข์กล่ำวโทษว่ำพวกตน
ทั้งสำมกระท ำผิดมำตรำ 116 วันนี้พนักงำนสอบสวน สน.พญำไท มีควำมเห็นสั่งฟ้อง จะน ำตัวพวกเรำส่งให้พนักงำน
อัยกำรด ำเนินกำรต่อไป ซึ่งเมื่อ 5 พฤศจิกำยน 2563 พวกเรำได้เดินทำงไป สน.พญำไท ตำมหมำยเรียกเพื่อรับทรำบข้อ
กล่ำวหำ วันดังกล่ำวพนักงำนสอบสวนได้น ำบันทึกข้อกล่ำวหำ บันทึกกำรแจ้งควำมของนำยสุวิทย์ และบันทึกข้อ
กล่ำวหำของพนักงำนสอบสวนให้พวกเรำอ่ำน จำกกำรที่อ่ำนบันทึกข้อกล่ำวหำทั้งหมด หำกว่ำกันตรงไปตรงมำ มันไม่
เข้ำองค์ประกอบควำมผิด มำตรำ 116 เลย ซึ่งตนจะสรุปให้ฟังว่ำ นำยสุวิทย์อ้ำงถึงกรณีนำยธนำธรเคยอภิปรำยเรื่อง
อภิวัฒน์สยำม 24 มิถุนำยน 2475 พูดถึงประวัติศำสตร์กำรเมืองไทย 14 ตุลำคม 6 ตุลำคม 2519 เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วน
ก่อตั้งวำรสำรฟ้ำเดียวกัน อภิปรำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่ำงๆ รวมทั้งงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และไปปรำกฏตัวในที่ชุมนุม ในกรณีของตนไปเอำงำนวิชำกำรสมัยตนเป็นอำจำรย์คณะนิติศำสตร์ ม.
ธรรมศำสตร์ ตีพิมพ์ในวำรสำรฟ้ำเดียวกัน และหนังสือรำชมัลลงทัณฑ์ บัลลังก์ปฏิรูป และเอำควำมเห็นกรณีเสนอให้
สภำผู้แทนรำษฎรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำกำรปฏิรูปสถำบันพระมหำกษัตริย์ เพื่อไม่ให้เอำข้อเรียกร้องของผู้
ชุมนุมไปอยู่บนท้องถนน กำรชุมนุมจะได้คลี่คลำยเบำบำงลง โดยอ้ำงว่ำกรณีนี้ท ำให้เยำวชน นิสิต นักศึกษำออกมำ
ชุมนุม ส่วนกรณีของ น.ส.พรรณิกำร์ บอกวำ่ไปปรำกฏตัวในกำรชุมนุมและไลฟ์สด 
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นำยปิยบุตรกล่ำวอีกว่ำ ข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้นำยสุวิทย์กล่ำวหำว่ำพวกเรำกระท ำผิดตำม ป.วิอำญำ มำตรำ 116 
ยุยงปลุกปั่น ซึ่งตนคิดว่ำพนักงำนสอบสวนจะใช้ดุลยพินิจตำมที่ได้เล่ำเรียนมำ และจะสั่งงดควำมเห็น ตำม  
ป.วิอำญำ มำตรำ 140 วรรค 3 เขียนเอำไว้ว่ำ กรณีควำมผิดที่มีโทษเกิน 3 ปี พนักงำนสอบสวนอำจมีควำมเห็นแนบไป
กับส ำนวนให้อัยกำรว่ำของดกำรสอบสวนได้ แต่ปรำกฏว่ำพนักงำนสอบสวนไม่ท ำ และสั่งฟ้องไปที่อัยกำร ปัญหำคือ
พนักงำนสอบสวนเรียนนิติศำตร์มำ หำกตนเอำข้อเท็จจริงน้ีไปจ ำลองเหตุกำรณ์ออกเป็นข้อสอบในวิชำกฎหมำยอำญำ ปี 
2 วิชำกฎหมำย ป.วิอำญำ ปี 3 คณะนิติศำสตร์ แล้วเอำพนักงำนสอบสวนย้อนไทม์แมชชีนไปนั่งท ำข้อสอบ เขำจะตอบ
ข้อสอบแน่นอนว่ำไม่ผิดมำตรำ 116 มันไม่เข้ำองค์ประกอบควำมผิด กำรกระท ำที่เกิดขึ้นไม่สัมพันธ์กับผล แต่พนักงำน
สอบสวนยังเดินหน้ำสั่งฟ้องพวกเรำ ท ำตัวรำวบุรุษไปรษณีย์ ที่น ำไปรษณีย์จำกนำยสุวิทย์มำส่งให้อัยกำร พนักงำน
สอบสวนมีดุลยพินิจ มีควำมเห็นได้ พนักงำนสอบสวนไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ที่ตั้งโปรแกรมอะไรไว้แล้วต้องท ำตำม 

ทั้งหมดที่ตนกล่ำวว่ำก็ต้องพิจำรณำไปถึงคนแบบนำยสุวิทย์ ที่เที่ยวแจ้งควำมคนอื่นเต็มไปหมด สุดท้ำยเขำไม่
ต้องมีควำมรับผิดชอบอะไรเลยใช่หรือไม่ ตกลงประเทศนี้เรำจะปล่อยให้ประเทศมีนักร้องมืออำชีพ สังคมไทยจะเป็น
สังคมแห่งกำรค้ำควำมหรือไม่ แล้วคดีไปรกศำล แทนที่จะไปท ำคดีส ำคัญ ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ต้องมำท ำคดีที่พัวพันกับเรื่อง
กำรเมืองแบบนี้ 

อย่ำงไรก็ตำม วันนี้มำท ำตำมกฎหมำย เพื่อให้พนักงำนสอบสวนน ำตัวส่งอัยกำรตำมขั้นตอนและคิดว่ำอัยกำร
จะให้ควำมเป็นธรรม เพรำะที่ผ่ำนมำหลำยครั้งเรื่องของเรำไปชั้นพนักงำนอัยกำรก็มีควำมสั่งไม่ฟ้อง คิดว่ำกระบวนกำร
ยุติธรรมประเทศไทยยังเชื่อมั่นได้อยู ่

ด้ำนนำยอิทธิพร แก้วทิพย์ โฆษกส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด พร้อมนำยประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกส ำนักงำน 
อัยกำรสูงสุด ชี้แจงว่ำ เนื่องจำกพนักงำนสอบสวนเพิ่งน ำส ำนวนค ำร้องส่งมำให้พิจำรณำในวันนี้ พนักงำนอัยกำรจึงยัง
ไม่ได้พิจำรณำข้อเท็จจริงสรุปได้ทันทีว่ำสมควรมีควำมเห็นทำงคดีนี้อย่ำงไร ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19 จึงเห็นควรนัดฟังค ำสั่งคดีนี้อีกครั้งในวันที่ 13 กรกฎำคมนี้ เวลำ 10.00 น. 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2717318  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2717318
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11 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 12:02 น.  
มากันครบ 'ทอน-ช่อ-บุตร' รายงานตัวคดปีลุกปั่น อัยการนัดฟังค าสั่ง 13 ก.ค. 
 

 
 

11 พ.ค.64- ที่ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ถ.รัชดำภิเษก พนักงำนสอบสวน สน.พญำไท ได้นัด นำยธนำธร  
จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ, นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ และ น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช 
กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ผู้ต้องหำในฐำนควำมผิดฐำนร่วมกันยุงยงปลุกปั่น ตำม ป.อำญำ มำตรำ 116 กรณีที่ทั้ง  
3 คน โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก กำรปรำศรัยกับนักศึกษำ หรือกำรแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆ รวมถึงเชิญชวนประชำชน
ร่วมชุมนุมทำงกำรเมืองเมื่อช่วงปลำยปีที่แล้ว (2563) มำที่ส ำนักงำนอัยกำรฯ คดีที่นำยสุวิทย์ทองประเสริฐ หรืออดีต
พระพุทธะอิสระ ให้ทนำยควำมเข้ำแจ้งควำม โดยต ำรวจนัดส่งตัวพร้อมส่งส ำนวนให้อัยกำรพิจำรณำควำมเห็นควรสั่ง
ฟ้อง 

โดยนำยปิยบุตร เปิดเผยก่อนเข้ำพบพนักงำนอัยกำร ว่ำ วันนี้พวกตนทั้งสำมคนมำตำมที่พนักงำนสอบสวน มี
ควำมเห็นสั่งฟ้องพวกเรำ จำกกรณีเมื่อปลำยเดือน ต.ค. 2563 นำยสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือที่สังคมรู้จักกันว่ำ พุทธะ
อิสระ มำร้องทุกข์กล่ำวโทษพวกตนได้กระท ำผิดกฎหมำยมำตรำ 116 เรื่องยุยงปลุกปั่น แล้ววันนี้พนักงำนสอบสวนมี
ควำมเห็นควรสั่งฟ้อง ก็จะน ำตัวพวกเรำมำให้พนักงำนอัยกำรด ำเนินกำรต่อไป ทั้งนี้ เมื่อพวกเรำได้อ่ำนบันทึกกำรแจ้ง
ข้อกล่ำวหำของนำยสุวิทย์ พวกตนไม่เข้ำข่ำยควำมผิดตำมมำตรำ 116 

เนื่องจำกในส ำนวนค ำฟ้อง มีกำรกล่ำวอ้ำงพฤติกำรณ์ของแต่ละคน เช่น กรณีของนำยธนำธร คือน ำเรื่องที่เคยมี
เคยอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติศำสตร์กำรเมืองไทยในสภำ อภิปรำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ต่ำงๆ รวมถึงงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ และเป็นผู้ที่มีส่วนในกำรก่อตั้งวำรสำรฟ้ำเดียวกัน แล้ว
ก็ไปปรำกฏตัวในที่ชุมนุม ส่วนของตนเป็นกำรน ำบทควำม หรือเนื้อหำที่สมัยที่เป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย และเรื่องที่
เคยมีกำรเขียนลงในหนังสือฉบับหนึ่ง มำชี้น ำว่ำเข้ำข่ำยกระท ำควำมผิด ส่วนกรณีของ น.ส.พรรณิกำร์ มีเพียงกำรไลฟ์
สดเฟซบุ๊กในกำรชุมนุมดังกล่ำวเท่ำนั้น 

นำยปิยบุตร กล่ำวอีกว่ำ หำกน ำข้อเท็จจริงดังกล่ำว ไปออกข้อสอบในกลุ่มนิติศำสตร์ ก็เชื่อว่ำทุกคนจะตอบ
ค ำถำมในทำงเดียวกันว่ำไม่เข้ำองค์ประกอบควำมผิด ซึ่งแม้ว่ำพนักงำนสอบสวนจะไม่มีควำมเห็นงดสั่งฟ้อง หรือท ำ
ควำมเห็นแนบมำกับส ำนวนคดี ก็ตั้งควำมหวังว่ำอัยกำรจะพิจำรณำให้ควำมเป็นธรรม เช่นเดียวกับที่เคยมีควำมเห็นสั่ง
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ไม่ฟ้องแบบเดียวกับคดีของนำยธนำธรก่อนหน้ำนี้ พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งค ำถำมกลับไปถึงกลุ่มนักร้องเรียน ว่ำกลุ่มคน
เหล่ำนี้ จะไม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตนเองได้ตระเวนร้องทุกข์ไปตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ หรือไม่ 

ด้ำน นำยอิทธิพร แก้วทิพย์ โฆษกส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เปิดเผยหลังทั้งสำมรำยงำนตัวแล้วว่ำ เนื่องจำก
พนักงำนสอบสวนเพิ่งน ำส ำนวนค ำร้องส่งมำให้พิจำรณำในวันนี้ พนักงำนอัยกำรจึงยังไม่ได้พิจำรณำข้อเท็จจริงสรุปได้
ทันทีว่ำ สมควรมีควำมเห็นทำงคดีนี้อย่ำงไร ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 จึงเห็นควรนัดฟัง
ค ำสั่งคดีนี้ต่อไป ในวันที่ 13 ก.ค. นี้ เวลำ 10.00 น. 
 
 อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/102494  
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10 พฤษภำคม 2564 - 14:30 น. 
สู้กันเอง "อัศวิน-จักรทิพย์" ชิงเมืองหลวง 
 

 
 
สมรภูมิผู้ว่าฯ กทม. "อัศวิน" ฮึดสู้อีกยก "จักรทิพย์" เหนื่อย เจอกระแสไม่เอาธรรมนัส  

ชั่วโมงนี้ คลัสเตอร์คลองเตย ถูกจับตำมองมำกที่สุด มิใช่แค่เรื่องโรคระบำด หำกแต่ยังมีเรื่องกำรเมืองท้องถิ่น
แทรกเข้ำมำด้วย เมื่อเฟซบุ๊กของ ‘ชัชชำติ สิทธิพันธุ์’ ว่ำที่ผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. ได้แชร์ภำพป้ำยระบุสถำนที่ฉีดวัคซีนโค
วิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตย ซึ่งระบุใจควำมว่ำ "สถำนที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด19 ตำมมำตรกำรแก้ไขกำรระบำด
เชื้อไวรัสโควิด ชุมชนคลองเตย ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร สุชัย พงษ์เพียรชอบ ที่ปรึกษำของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร" 

“ชัชชำติ” เขียนข้อควำมสั้นๆ ประกอบภำพดังกล่ำวว่ำ "โดยใช้เงินภำษีของทุกคน" ดูเหมือนจะโดนใจกอง
เชียร์ชัชชำติพอสมควร  

ขณะเดียวกัน ชื่อของ สุชัย พงษ์เพียรชอบ ที่ปรึกษำของผู้ว่ำฯ กทม. ถูกพูดถึงมำกที่สุดในสื่อออนไลน์ เพรำะ
เขำท ำงำนกำรเมืองในพื้นที่คลองเตยมำหลำยปีแล้ว 

ปลำยเดือน เม.ย.2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ำฯ กทม. ได้แต่งตั้ง “สุชัย” เป็นที่ปรึกษำของผู้ว่ำฯ กทม. 
หลังจำก อรพินทร์ เพชรทัต ได้ลำออกจำกต ำแหน่งที่ปรึกษำของผู้ว่ำฯ กทม. ไปด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (ตรีนุช เทียนทอง) 

ก่อนหน้ำนั้น คนคลองเตยรู้จัก สุชัย พงษ์เพียรชอบ ในฐำนะประธำนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ
บรรเทำสำธำรณภัย (อปพร.) เขตคลองเตย และเตรียมกำรลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ก. เขตคลองเตย 
     
ในอดีต สุชัยเคยเป็นผู้บริหำรบริษัท ลีเกิ้ล โปรเฟสชั่นแนล จ ำกัด และบริษัท คลองเตย (2551) จ ำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจ
ส่วนตัวของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ สมัยที่เข้ำไปดูแลตลำดคลองเตย เมื่อประมำณ 20 ปีที่แล้ว 
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บิ๊กวินเอาไงด?ี 
ไม่ว่ำครั้งใดที่นักข่ำวสอบถำม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ถึงกำรเตรียมตัวลงสมัครชิงต ำแหน่งผู้ว่ำฯ กทม.ที่จะมี

ขึ้นในอนำคต ก็มักจะได้ค ำตอบท ำนองนี้ “ผมยังไม่ได้ตัดสินใจเลย แต่ก็เตรียมตัวฟิตร่ำงกำยตลอด ประชำชนก็รู้ว่ำ ผม
เตรียมตัวอยู่แล้ว” ด้วยควำมสัมพันธ์อันดีกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ จึงได้นั่งเก้ำอี้
ผู้ว่ำฯ กทม.ใน สถำนกำรณ์พิเศษ ตั้งแต่ยุค คสช. จนมำถึงปัจจุบัน 

“บิ๊กวิน” ยังมีสำยสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ สุเทพ เทือกสุบรรณ และเคยเป็นหนึ่งในทีมงำนรองผู้ว่ำฯ กทม. ยุค 
“คุณชำยหมู” นอกจำกนั้น “บิ๊กวิน” ได้จัดทีมงำนประชำสัมพันธ์ส่วนตัวในนำม “กลุ่มรักษ์กรุงเทพ” ที่เปิดแฟนเพจเฟ
ซบุ๊ก เป็นสื่อกลำงระหว่ำงประชำชนกับผู้ว่ำฯ กทม. รวมถึงกลุ่มเพื่อนมิตรในแวดวงมวยไทย ที่ส ำคัญ “เอิร์ธ” พงศกร 
ขวัญเมือง ลูกชำยคนสุดท้องของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ในฐำนะโฆษก กทม. ได้กลำยเป็นขวัญใจคนกรุง หลังท ำ
หน้ ำ ที่ สื่ อ ส ำ รภ ำ ว ะ วิ ก ฤ ต โ ค วิ ด  ม ำตั้ ง แ ต่ ปี ที่ แ ล้ ว  จ นถึ ง ปี นี้  เ มื่ อ เ ร็ ว ๆ  นี้  มี ข่ ำ ว ลื อ ว่ ำ  มี ค น เ สนอ  
“บิ๊กวิน” รับข้อเสนอไม่ลงสมัครผู้ว่ำฯ กทม. แลกกับกำรให้ลูกชำย-เอิร์ธ เป็นรองผู้ว่ำฯ กทม. 
 
จักรทิพย์เหนื่อย 

ด้ำน “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ อดีต ผบ.ตร. ยังเดินหน้ำหำเสียงเตรียมตัวลงสมัครผู้ว่ำฯ กทม. 
โดยไม่สังกัดพรรค และไม่กลัวที่จะถูกมองว่ำเป็นนอมินี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ และพล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ช่วงโควิดระบำดรอบที่ 3 “บิ๊กแป๊ะ” ได้เปิดแฟนเพจเฟซบุ๊ก “จักรทิพย์คนท ำงำน” เพื่อเป็นช่องทำงช่วยเหลือ
และเยียวยำผู้รับผลกระทบกำรแพร่ระบำดของโควิด 

แม้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ บอกว่ำ จะลงสมัครผู้ว่ำฯ กทม. ไม่สังกัดพรรค แต่ก็มีรำยงำนข่ำวว่ำ ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่ำ รมช.เกษตรฯ ในฐำนะรองหัวหน้ำพรรค พปชร. จะเป็นแม่ทัพเลือกตั้งผู้ว่ ำฯกทม. ช่วงเดือน มี.ค.2564 ระหว่ำงที่ 
“บิ๊กแป๊ะ” ลงพื้นที่หลำยเขต ก็จะเห็นภำพ “เสธ.ห”ิ หิมำลัย ผิวพรรณ อดีตนำยทหำรคนดัง เดินข้ำงกำยเป็นเสมือนกุน
ซือส่วนตัว พร้อมด้วย “ส.ก.อ้วน” ค ำรณ บ ำรุงรักษ์ อดีตรองประธำนสภำ กทม. 

ด้ำนฝั่งธนบุรี จึงปรำกฏชื่อ โกวิทย์ ธำรณำ หรือ “วิทย์ บำงแค” อดีต ส.ส.กทม. รวมถึง สำกล ม่วงศิริ อดีต 
ส.ส.กทม. พรรคประชำธิปัตย์ ที่ให้กำรสนับสนุนบิ๊กแป๊ะ ว่ำกันว่ำ “เสธ.หิ” ก็คือร่ำงเงำของ ร.อ.ธรรมนัส ที่ท ำหน้ำที่ใน
กำรวำงแผนกำรลงพื้นที่ และคุมทีมงำนประชำสัมพันธ์ของบ๊ิกแป๊ะ สถำนกำรณ์กำรเมืองเปลี่ยนเร็ว พลันที่เกิดกระแสไม่
เอำธรรมนัส หลังศำลรัฐธรรมนูญชี้ว่ำ “รอด” จำกคดีค้ำงเก่ำในต่ำงประเทศ ย่อมส่งผลสะเทือนถึงบิ๊กแป๊ะ 

สนำมเลือกตั้งเมืองหลวง ไม่ว่ำระดับชำติหรือท้องถิ่น ยังชี้ขำดที่ “กระแส” ต่อให้มีทีมงำนแข็ง และมีอ ำนำจ
แฝงหนุน หำกกระแสคนเมืองไม่ตอบรับ ก็มีโอกำสพ่ำยแพ้สูง 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/466341  
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10 พฤษภำคม 2564 
ปลุกกระแสยี้ "ธรรมนัส" สะเทือนถึง "จักรทิพย์" 
 

 
 

กระแสยี้ "ธรรมนัส" ที่เกิดขึ้น ย่อมไม่พ้นถูก "คู่แข่ง" น าไปโจมตี จนอาจเกิดกระแสยี้ "จักรทิพย์" ส่งผลให้เสียแต้ม
ก็เป็นไปได้ จากนี้ก็คงต้องรอวัดใจนาย อย่าง"ป. ป้อม" ว่า จะปรับ(แม่)ทัพ กทม.กันใหม่ หรือดันทุรังกันต่อ 

ใกล้ถึงเวลำลงสนำมเลือกตั้ง "ผู้ว่ำฯ กทม." บรรดำ “นักเลือกตั้ง” ที่เตรียมตัวสู้ศึกต่ำงชิงจังหวะท ำคะแนน ยิ่ง
ในช่วงที่โควิด-19 ระบำดในพื้นที่ชุมชนแออัดอย่ำงหนัก ถือเป็นโอกำสทองที่จะเร่งเก็บแต้ม คนที่เห็นชัดเจนอย่ำง "บิ๊ก
แป๊ะ" พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ อดีต ผบ.ตร. เปิดตัวเตรียมลงสมัครผู้ว่ำฯ เมืองหลวง ก็ใช้จังหวะนี้เดินสำยช่วยเหลือ
ประชำชน แจกของใช้จ ำเป็น พลิกวิกฤติให้เป็นโอกำสอย่ำงน่ำสนใจ 
  แม้ "จักรทิพย์" จะประกำศตัวลงชิงผู้ว่ำฯกทม.ในนำม “อิสระ” แต่วงในรู้กันดีว่ำ "บิ๊กเนม" ที่อยู่เบื้องหลังคือพี่
น้อง "3 ป" ซึ่ง "จักรทิพย์" ไม่ใช่คนอื่นไกลรู้จักมักคุ้นกันดี โดยเฉพำะยิ่งแนบแน่นช่วงร่วมทีม คสช.ในกำรรัฐประหำร  
ควำมเคลื่อนไหวก่อนหน้ำนี้ "ป. ป้อม" ได้มอบหมำยให้ "ผู้กองมนัส" ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ เป็นคนวำงขุมก ำลังทุกองคำพยพในเครือข่ำยของพรรคเพื่อสนับสนุน “จักรทิพย”์ 
  "ผู้กองมนัส" จึงเรียก สก.-สข.-ส.ส. ในพื้นที่ กทม.ของพรรคพลังประชำรัฐติวเข้ม กำรคุมฐำนเสียง โกยคะแนน 
มำแล้วครั้งหนึ่ง แต่ยังมี สก.-สข.-ส.ส. บำงส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทำงของ "ผู้กองมนัส" ท ำให้มีคลื่นใต้น้ ำเคลื่อนไหว
เงียบๆ  

มำถึงชั่วโมงนี้แม้ "ศำลรัฐธรรมนูญ" จะวินิจฉัยปมไม่ขำดคุณสมบัติ ส.ส.-รัฐมนตรี กรณีจ ำคุกประเทศ
ออสเตรเลียคดียำเสพติด แต่มลทินธรรมนัสกลับไม่จำงหำย มิหน ำซ้ ำยังถูกขยำยแผลจำกกระแสสังคม รวมทั้งฝ่ำยค้ำน 
ฝ่ำยตรงข้ำม ชนิดที่เรียกได้ว่ำถูกรุมไล่ให้แสดงสปิริตอย่ำงหนัก จนลำมไปกดดันนำยกฯ ให้ปรับพ้น ครม. 
  ดังนั้นหำก "ป. ป้อม" ยังฝืนกระแส ผลักดัน"ผู้กองมนัส" เป็นหัวหมู่ละลวงฟัน เป็นแนวหน้ำช่วยดัน  
"จักรทิพย์" นั่งเก้ำอี้ผู้ว่ำฯกทม. อำจมีเสียงต้ำนจำก สก.-สข.-ส.ส. มำกขึ้น เพรำะรู้ดีว่ำกระแสคนกรุงเป็นอย่ำงไร 

กระแสยี้ "ธรรมนัส" ที่เกิดขึ้น ย่อมไม่พ้นถูก "คู่แข่ง" น ำไปโจมตี จนอำจเกิดกระแสยี้ "จักรทิพย์" ส่งผลให้เสีย
แต้มก็เป็นไปได้ จำกนี้ก็คงต้องรอวัดใจนำย อย่ำง"ป. ป้อม" ว่ำ จะปรับ(แม่)ทัพ กทม.กันใหม่ หรือดันทุรังกันต่อ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936963  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936963


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

20 

 

 
 
11 พฤษภำคม 2564 
เมื่อ '5ป' ลากเกมต่ออ านาจ เมินเสียงต้าน 'มันคือแป้ง' 
 

 
  
เรื่องนี้ “ประยุทธ์-ประวิตร” รู้ดีถึงกระแสสังคมที่ไม่ยอมรับในตัว “ธรรมนัส” จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง
ภาพใหญ่แค่ไหน 

บริบทกำรเมืองนับตั้งแต่ 22 พ.ค.57 มีหลำยเรื่องที่ไม่คิดว่ำจะได้เห็น ก็ได้เห็น หลำยเรื่องที่ไม่คิดว่ำจะ
เกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้น เนื่องจำกโจทย์ใหญ่หลังกำร “รัฐประหำร” ครั้งหลังสุด ไม่มีอะไรส ำคัญกว่ำกำรอยู่ในอ ำนำจของ
คณะผู้ ก่อกำรให้นำนที่สุด  จำกวันนั้น  ถึ งวันนี้  ดู เหมือนว่ำผู้มีอ ำนำจจะท ำได้ตำมเป้ำหมำยระดับหนึ่ ง   
แม้จะต้องเสียมิตรร่วมรบไปเพียงใดก็ตำม มันก็คุ้มที่จะเขี่ยให้พ้นทำง เพื่อทอดเวลำให้ได้อยู่ต่ออีกนำนเท่ำนำนและนับ
เวลำแล้วผู้กุมอ ำนำจก ำลังจะอยู่ครบ 7 ปี และก ำลังก้ำวสู่ปีที่ 8 

บนเส้นทำงควำมเป็นนักกำรเมืองของ  “พี่น้อง 3 ป” ได้แก่ “บิ๊กป้อม” พล .อ .ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
“บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ หรือบิ๊กตู่ ที่มีอ ำนำจเต็มไม้เต็มมือ คุมกลไก
รัฐ โดยเฉพำะควำมมั่นคงอย่ำงเบ็ดเสร็จ เขียนรัฐธรรมนูญที่ถูกโจมตีว่ำเอำเปรียบคู่ต่อสู้ทำงเมือง กติกำดังกล่ำวนับเป็น
นั่งร้ำนที่ส ำคัญ 

โดยหลังกำรเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 นอกจำกตัวละครส ำคัญอย่ำง “3 ป” แล้ว ยังมีตัวละครทำงกำรเมืองเพิ่มเข้ำ
มำเพิ่มอีก “2 ป ” คือ “ป แป้ง” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ที่ผู้คนรู้จักผ่ำนวลี “มันคือแป้ง” ในสภำฯ ระหว่ำงถูกฝ่ำย
ค้ำนซักฟอกเมื่อต้นปี 63 กรณีต้องค ำพิพำกษำศำลออสเตรเลียเหตุเกี่ยวพันคดียำเสพติดในออสเตรเลีย พร้อมๆ กับกำร
เปิดแถลงข่ำวของ “ธรรมนัส” ว่ำ ตัวเองคือเส้นเลือดใหญ่ที่เอำเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจรัฐบำล หำกล้มตัวเองได ้รัฐบำลก็
สั่นคลอน สิ่งส ำคัญคือ “ธรรมนัส” เป็นคนที่กุมควำมลับของ "พี่น้อง 3 ป” เอำไว้มำกที่สุดคนหนึ่ง ส่วน “3 ป ” ก็
จ ำเป็นต้องเก็บไว้ใช้งำน อย่ำงน้อยก็ในสถำนกำรณ์ขณะน้ี เพรำะเรื่องบำงเรื่อง คนอื่นๆไม่มีใครกล้ำท ำแบบสไตล์ลูกน้อง
คนนี้ และต้องไม่ลืม ระดับ “3 ป” ย่อมรู้จุดตำยของ “ธรรมนัส” เช่นเดียวกัน เพียงแต่จะลงมือเมื่อไหร่เท่ำนั้น 

ขณะที่ “ป แป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ อดีต ผบ.ตร. ยุค คสช.ที่อยู่ในต ำแหน่งนำนถึง 5 ปีหำกเป็นยุค
กำรเมืองปกติคงไม่มีโอกำสอยู่ยำวขนำดนั้น  ก็เตรียมลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ำฯ  กทม . มี “ประวิตร-ธรรมนัส”  
เป็นแบคอัพสุดตัว ถือว่ำสมประโยชน ์ 
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โดยเฉพำะคนชื่อ “ธรรมนัส” ที่ต้องกำรแสดงฝีมือให้เข้ำตำนำย หำกดัน “จักรทิพย์” เป็นผู้ว่ำฯ กทม. ส ำเร็จ 
แถมยังมีผลพลอยได้ในเรื่องขุมก ำลัง เตรียมส่งคนของตัวเองไปมีบทบำทในกำรเมืองสนำมนี้จะท ำให้ “ธรรมนัส” สยำย
ปีกมำกขึ้นในสมรภูมิส ำคัญ 

แม้ ต้ อ ง เผชิญกับแรงต่ อต้ ำนจำกสั งคมอย่ ำ งหนั กหน่ ว ง  ถึ ง วี รกรรมหนหลั งของ  “ธรรมนั ส”  
ที่ออสเตรเลีย จนท ำให้สเปคแคนดิเดตผู้ว่ำกทม. ของ “จักรทิพย์” ที่มี “ธรรมนัส” หนุนหลัง กลำยเป็นตัวเลือกที่ไม่เข้ำ
ตำ และไม่ตอบโจทย์คนกรุงฯ ที่คำดหวังสูง 

เรื่องนี้ “ประยุทธ์-ประวิตร” รู้ดีถึงกระแสสังคมที่ไม่ยอมรับในตัว “ธรรมนัส” จะส่งผลต่อเสถียรภำพทำง
กำรเมืองภำพใหญ่แค่ไหน แต่กำรที่ต้องทนทู่ซี้ ประคับประคองกันไปแบบนี้ท่ำมกลำงวิกฤติศรัทธำรอบด้ำนที่
รุมเร้ำ “รัฐบำล” ตั้งแต่ประเด็นกำรเมือง ที่เกิดควำมระส่ ำระสำยกันในพรรคร่วม วิกฤติโควิด-วัคซีน ควำมเดือดร้อน
ประชำชนทั่วทุกหัวระแหง และควำมไม่เชื่อมั่นต่ำงๆ ล้วนเป็นปัจจัยให้ “รัฐบำล” นับถอยหลังอย่ำงเต็มตัว หำกคนเป็น
ผู้น ำยังแข็งขืน ไม่ยอมปรับทัพ ปรับกระบวนท่ำ ดึงดันคิดว่ำ กำรผนึกก ำลังของ “5 ป” จะท ำให้ต่อท่อครองอ ำนำจได้
ยำวขึ้นอีกก็ต้องระวังติดกับดกัตัวเอง อย่ำลืมว่ำ คนไทยพร้อมลองของใหม่ตลอดเวลำ ! 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/937210  
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วันที่ 10 พฤษภำคม 2564 - 13:00 น. 
จังหวะ การเมือง ของจุรินทร์ ประชาธิปัตย์ กรณี ‘ธรรมนัส’ 
 

 
 
กรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แม้จะมีความเชื่อภายในรัฐบาล ประสานกับความเชื่อภายในพรรคพลังประชารัฐ 
ว่าเรื่องจบแล้ว 

แต่ยำกเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ จะยัง “ไม่จบ” ไม่เพียงแต่จะมี “ปฏิกิริยำ” จำกพรรคฝ่ำยค้ำน ไม่ว่ำจะเป็นพรรคเพื่อ
ไทยไม่ ว่ ำจะเป็นพรรคก้ ำวไกล ไม่ ว่ ำจะเป็นพรรคเสรี รวมไทย  หำกแต่ที่ แหลมคมมำจำก  “ภำยใน”   
พรรคประชำธิปัตย์ น้ ำเสียงของ นำยอันวำร์ สำและ จำก 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้เด่นชัด ตำมมำด้วยน้ ำเสียงของ นำย
พนิต วิกิตเศรษฐ์ จำก กทม.  

จำกนั้น ก็เป็นเสียงของ “ปัญญำชน” ที่หนุนพรรคประชำธิปัตย์ แม้จะมีแถลงปฏิเสธจำกพรรคประชำธิปัตย์
กลุ่มที่ยังยึดกุมอ ำนำจอันมี นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้ำ กระนั้น สัญญำณ “เห็นต่ำง” ก็เริ่ม “ส ำแดง” 
แน่นอน กลุ่มกุมอ ำนำจอันมี นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้ำยังสำมำรถส่งเสียงหัวร่อได้อยู่เมื่อประสบเข้ำกับ
ค ำ ถ ำ ม ใ น เ รื่ อ ง ก ำ ร แ ย ก ตั ว  แ ต่  “ภ ำ ย ใ น ” ก็ เ ริ่ ม  “เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ”  ก ำ ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ที่ น ำ ร่ อ ง โ ด ย   
นำยอันวำร์ สำและ ประสำนเข้ำกับ นำยพนิต วิกิตเศรษฐ์ สำมำรถอ่ำนได้ไม่ยำกว่ำรำกฐำนคืออะไร 

ค ำตอบก็คือ นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ แม้ในวันนี้ นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ยังเงียบ ไม่ปรำกฏร่องรอย ประกอบ
กับ  นำยเทพไท เสนพงศ์  ก็อยู่ ในสภำพต้องเลียแผล  แต่ เมื่ อกลิ่นจำก  ร .อ .ธรรมนัส  พรหมเผ่ ำ  เริ่ ม โชย  
มีหรือที่นักกำรเมืองซึ่งเดินแนวทำงประชำธิปไตยประสำนกับสังคมอุดม  “คุณธรรม” ในท่วงท ำนองแบบ  
นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ จะนิ่งเฉย เพรำะกระแส ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ร้อนแรง ควำมจริง สัญญำณอันสะท้อนผ่ำน
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีที่ 85/2564 มอบหมำยให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ไปดูแลงำนพัฒนำ นครศรีธรรมรำช สงขลำ 
ภูเก็ต ก็ชัดเจนอย่ำงยิ่ง ชัดเจนอย่ำงยิ่งว่ำ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ นี่แหละจะใช้กลไกแห่งควำมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทะลวงเข้ำไป ทะลวงเข้ำไปใน “พื้นที”่ ของพรรคประชำธิปัตย ์ 

แม้ว่ำ “ปฏิกิริยำ” จำกพรรคประชำธิปัตย์จะท ำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ต้องชะงัก แต่นั่นมิได้
หมำยควำมว่ำพรรคพลังประชำรัฐจะชะงักไปด้วย เรื่องอย่ำงนี้ นำยอันวำร์ สำและ อ่ำนแตก เมื่อ นำยอันวำร์  
สำและ อ่ำนแตก เมื่อ นำยพนิต วิกิตเศรษฐ์ อ่ำนแตก ท ำไม นำยเทพไท เสนพงศ์ แห่งนครศรีธรรมรำชจะอ่ำนไม่แตก 
ท ำไม นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ จะอ่ำนไม่แตก  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/p-3-10-564-1.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

23 

 

ถึงพรรคประชำธิปัตย์จะยังยืนยันกำรอยู่ร่วมในรัฐบำลกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ และร่วมกับพรรคพลัง
ประชำรัฐของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แต่เชื่อหรือว่ำ จะร่วมในท่วงท่ำอำกำร “เดิม” อย่ำงน้อยค ำประกำศของ  
นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ก็ยืนยันหลักกำร “ประชำธิปไตยสุจริต” เข้ำไปแทนที่ ประชำธิปไตย “ทุจริต” มิใช่หรือ กรณี
ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ จึงแหลมคม 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2715274 
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วันจันทร์ที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ.2564 
วิกฤตศรัทธา “เรือเหล็ก” ชนหินโสโครก น่าผิดหวัง 
 

 
  
โฟกัสไปที่สถานการณ์ของรัฐนาวา “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ในช่วงนี้ พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก  
พระอาทิตย์ซ้อน เผชิญกับ “วิกฤตศรัทธา” อย่างหนัก “เรือเหล็ก” ชนหินโสโครกหลายกระทอก ท าท่าจะแปลง
สภาพเป็นเศษเหล็กบุโรทั่ง 

ปฐมเหตุส ำคัญเกิดจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 รอบที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรรับมือกับโรคร้ำยล้มเหลวอย่ำง
สิ้นเชิง ใช้ค ำว่ำ “น่ำผิดหวัง” ดูจะเบำไป ต้องพูดว่ำ “ห่วยแตก” ดูจะกลมกลืนกันมำกกว่ำ ประชำชนคนไทยไม่ว่ำอยู่
ข้ำงไหน สีอะไร ต่ำงพำกันก่นด่ำกันเป็นเสียงเดียว เพรำะกำรแพร่ระบำดของ “โควิด-19” รอบที่ 3 มีกำรติดเชื้อลำม
อย่ำงรวดเร็ว ห้องเครื่องมำจำกคลัสเตอร์ย่ำนทองหล่อ จุดเริ่มต้นร้ำนคริสตัลคลับ และเอมเมอรัลด์ แล้วต่อจิ๊กซอว์กัน
เป็นทอดๆ จำกนักเที่ยวสู่พนักงำนบริกำร นัวเนียไปยังนักดนตรี และอำชีพอื่น นักธุรกิจ นักกำรเมือง น ำไปสู่กำรแพร่
ระบำดกับครอบครัว ญำติพ่ีน้อง กระจัดกระจำยเป็นวงกว้ำง 

ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งรำยวัน ท ำนิวไฮ ทุบสถิติวันละ 2-3 พันกว่ำรำย ยอดรวมโดยสรุป เฉพำะจำกวันที่ 1 เมษำยน-
4 พฤษภำคม ร้อนแรงมำก ท ำให้สถำนกำรณ์โดยรวม มีผู้ติดเช้ือโควิด-19 ปำเข้ำใกล้หลัก 7 หมื่นคนเข้ำให้แล้ว เหนือสิ่ง
อื่นใดคือ มีผู้คนล้มป่วย ตำยอย่ำงน่ำเวทนำ เกิดควำมหำยนะทำงเศรษฐกิจ ชนิดประเมินค่ำควำมเสียหำยไม่ได้ แต่
รัฐบำล “พล.อ.ประยุทธ์” ไม่รู้เหนือรู้ใต้ แก้ไขปัญหำ ท ำอะไรไม่เป็นเลย ปรำศจำกควำมรับผิดชอบ ไม่ส ำนึกผิด 

“กรุงเทพมหำนคร” ก ำลังเผชิญกับวิบำกกรรมใหญ่ ผลพวงจำกคลัสเตอร์ทองหล่อ รุกฆำตสู่จุดส ำคัญคือคลัส
เตอร์คลองเตย ชุมชนใหญ่ และขยำยตัวไปทั่ว กทม. ระบำดในชุมชนเต็มทุกพื้นที่เขต  ขณะเดียวกัน “สถำนกำรณ์
กำรเมือง” ที่ก่อตัวอยู่เงียบๆ หมกเม็ดอยู่ภำยในรัฐบำล “บิ๊กตู่” มำก่อนหน้ำนี้แล้ว แต่กลับแคนนอนกระทบชิ่งมำจำก 
“โควิด-19” ระหว่ำง “บิ๊กตู่” กับ “ภูมิใจไทย” ก็ท ำท่ำจะเป็น “อจินไตย” คิดไม่ได้ มองไม่เห็น ไม่มีที่สิ้นสุด มิทรำบว่ำ
จะ “เอวัง” ลงเมื่อไหร่ รุนแรงขนำดไหน  

บอกได้เลยว่ำ ศึกประชำธิปัตย์ที่ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หัวหน้ำพรรค ลุกขึ้นมำเอะอะโวยวำย ไม่พอใจ
เกี่ยวกับกำรเกลี่ยงำนให้รัฐมนตรีรับผิดชอบ ก ำกับดูแลพื้นที่จังหวัด ในสัดส่วนประชำธิปัตย์ เสนำบดีถูกสลับฟันปลำ 
เตะโด่งจำกงำนก ำกับดูแลภำคใต้ ไปคุมโซนอีสำน แล้วดัน “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ” รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ 
มำคุมโซนส ำคัญ อันเป็นฐำนใหญ่ของประชำธิปัตย์ เป็นแค่ปัญหำ “จิ๊บ-จิ๊บ” ระดับขอกันกิน เกลี่ยกันเสร็จเรียบร้อย 
“จบไปแล้ว” โดยไม่ต้องออกแรง 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19.jpg
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  แต่รอยร้ำวระหว่ำง “พล.อ.ประยุทธ์” กับ “ภูมิใจไทย” ท ำท่ำว่ำจะโกบิ๊ก เป็นไฟต์บังคับให้ศึกต้องด ำเนินต่อไป 
ไม่รู้ว่ำ ต้องถึงที่สุด หยุดกลำงคัน จบกันกลำงกระดำนก่อนได้หรือไม่ แผลเก่ำ รอยร้ำวที่เกิดจำกปมสัมปทำนสำยสีเขียว-
สำยสีส้ม ที่ยังหำทำงลงเอยไม่ได้ ไม่รู้ออกหัวออกก้อย งูกินหำง “คมนำคม” กับ “มหำดไทย-กรุงเทพมหำนคร” นัวเนีย
มำถึงตึกไทยคู่ฟ้ำ ขนมผสมน้ ำยำ เมื่อปรำกฏว่ำ กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 รอบที่ 3 กำรจัดกำรแก้ปัญหำของ
กระทรวงสำธำรณสุข ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ “หมอหนู-อนุทิน ชำญวีรกูล” ในฐำนะรองนำยกฯ และ รมว.
สำธำรณสุข ไม่เข้ำเป้ำ ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มรำยวัน กอปรกับคลัสเตอร์ทองหล่อ บังเอิญว่ำ “ศักดิ์สยำม ชิดชอบ” 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ดันไปติดโควิด-19 ถูกขำเมำธ์ป่ำวประกำศว่ำ เพรำะไปเที่ยวสถำนบันเทิงย่ำนทอง
หล่อ แม้เจ้ำตัวจะยืนยันเสียงแข็งว่ำ ติดมำจำกคนใกล้ชิดไปเที่ยวทองหล่อมำอีกทอด 
ส่งผลให้ “บิ๊กตู”่ ที่ขีดควำมอดทนมีอยู่จ ำกัดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ฉุนขำด เลยสบช่องได้โอกำส “ยึดอ ำนำจ” 
“ปฏิวัติเงียบ” ไม่โฉ่งฉ่ำงเหมือนตอนรัฐประหำรปี 2557 ง่ำยดุจพลิกฝ่ำมือ 

“บิ๊กตู่” เล่นไม่ยำก อำศัยอ ำนำจนำยกฯ ประกำศจัดแถว ออกพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพื่อตั้ง “ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19” หรือ “ศบค.” แต่งตั้ง  
“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ” ให้ด ำรงต ำแหน่ง “ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ศบค.” เป็นรำยกำรชงเอง ชิมเอง พร้อมกับปรับ
โครงสร้ำง แผนบริหำรจัดกำรใหม่ เป็นกำรยึดอ ำนำจจำก “เสี่ยหนู” รองนำยกฯ รมว.สำธำรณสุข หัวหน้ำพรรคภูมิใจ
ไทย ไปโดยปริยำย และล่ำสุด “พล.อ.ประยุทธ์” อำศัยอ ำนำจผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ศบค. แต่งตั้ง “บิ๊กตู่” เป็น ผอ.ศบค.
กรุงเทพมหำนครอีกต ำแหน่ง ต่อไปคำดว่ำ ถ้ำโควิด-19 ยังไม่หยุดระบำด “พล.อ.ประยุทธ์” ผอ.ศบค.กทม. จะต้อง
ประกำศแต่งต้ัง “บิ๊กตู”่ เป็น ผอ.ศบค.เขตอีกต ำแหน่ง ยิบย่อยร้อยเปอร์เซ็นต ์

อย่ำงไรก็ตำม มีข่ำวคลุกวงในระบุว่ำ กำรที่ “บิ๊กตู่” แต่งตั้ง “พล.อ.ประยุทธ์” และสลับฟันปลำให้ “พล.อ.
ประยุทธ์” แต่งตั้ง “บิ๊กตู่” ด ำรงต ำแหน่งสำรพัด เป็นเทวดำมือเดียวค้ ำฟ้ำดังกล่ำว ไม่ได้บริหำรจัดกำรแต่เพียงผู้เดียว 
แต่ “ลุงตู่” อำศัยทีมงำน “ทหำรหนุ่ม” ทั้งระดับ พล.ท.-พล.ต.-พ.อ. ที่อยู่รอบเป็นหัวกะทิ คอยเสริมแกร่ง นอกจำกยึด
อ ำนำจจำก “หมอหน”ู มำอยู่ในอำณัติแล้ว ก็มีข่ำวว่ำ “พล.อ.ประยุทธ์” กับพี่น้อง 3 ป. โดยเฉพำะ “ป.คลองหลอด” ก็
อยำกจะโหนกระแสช่วงชุลมุนชุลเกกับ “โควิด-19” รอบที่ 3 ซึ่ง “ภูมิใจไทย” ไปเหยียบเปลือกกล้วยหกล้มเอง ทั้ง 
“หัวหน้ำ-เลขำฯ พรรค” รวมทั้งแกนน ำพรรคพลังประชำรัฐ แกนน ำในกำรฟอร์มรัฐบำล “บิ๊กตู่” อีกหลำยมุ้ง หลำยก๊
วน และหลำยก๊ก ที่มีควำมหมั่นไส้ แค้นหัวเณรเรือง พรรคภูมิใจไทยที่หัสเดิมอยู่ในล ำดับพรรคร่วมเบอร์ 3 เขี้ยวลำกดิน 
พลิกเกมมำอยู่ล ำดับ 2 อ ำนำจต่อรองมีพลังไฮเพำเวอร์ ขี่เมฆบังคับให้เลี้ยวซ้ำย เลี้ยวขวำได้ เพรำะมีจุดลงตัว สำมำรถ
ยืนยืดอกอยู่ในต ำแหน่งท ำเลทองได้เลือกตั้งใหญ่ในสมัยหน้ำ เชื่อว่ำ “ภูมิใจไทย” ที่มีควำมพร้อมทั้งตัวบุคคล และ
กระสุนดินด ำ อำจจะเข้ำป้ำยล ำดับ 1 โอกำสเดียวกันนี้ มีมือดีสะกิดสีข้ำงให้ “บิ๊กตู่” เตะสกัดขัดขำภูมิใจไทย “ปฏิวัติ
เงียบ” กระทรวงคมนำคม ต่อจำกสำธำรณสุข ได้หรือไม่ได้ โปรดจับตำดูกันต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_423056  
 
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_423056
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10 พฤษภำคม 2564 
จาก 'ปารีณา' ถึงคิว 'ธรรมนัส' 'ดาบ 2' มาตรฐานจริยธรรม 
 

 
 
นักการเมืองที่ถูก “มาตรฐานทางจริยธรรม” เล่นงานรายแรก คือ “เอ๋” ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี กรณี 
ถือครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

แม้ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ จะท ำให้ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ” ยังอยู่ในสถำนะ ส.ส.พะเยำ และด ำรง
ต ำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ต่อไปได้ แต่กระแสสังคมก็ยังวิจำรณ์กันไม่จบ เช่นเดียวกับฝ่ำยที่ยื่นตรวจสอบ ก็ไม่
หยุดเพียงแค่ค ำพิพำกษำครั้งนี้ แต่ยังมีควำมพยำยำมหำช่องทำงที่จะด ำเนินกำรกับ “ ร.อ.ธรรมนัส” ด้วย “ดำบ 2” ว่ำ
ด้วยจริยธรรมนักกำรเมือง 

เหตุผลของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญที่ชี้ขำดว่ำ "คดีเกี่ยวกับยำเสพติดที่ ร.อ.ธรรมนัส เคยต้องค ำพิพำกษำของ
ศำลในออสเตรเลีย ไม่มีผลบังคับในประเทศไทย ไม่ใช่ค ำพิพำกษำของศำลไทย จึงไม่เข้ำข่ำยขำดคุณสมบัติกำรเป็น
รัฐมนตรี เพรำะมีลักษณะต้องห้ำมไม่ให้ลงสมัคร ส.ส. ตำมบทบัญญัติมำตรำ 98 ประกอบมำตรำ 101 มำตรำ 160 และ
มำตรำ 170 ของรัฐธรรมนูญ"  

ท ำให้ค ำวินิจฉัยคดีนี้ถูกวิจำรณ์อย่ำงหนัก และถูกมองว่ำเป็นกำรสร้ำง “มำตรฐำนใหม่” ทำงกำรเมืองอีกครั้ง
ของศำลรัฐธรรมนูญ ขณะที่กระแสจำกหลำยฝ่ำยในสังคม รวมทั้งนักวิชำกำรด้ำนกฎหมำย ต่ำงหยิบยก  “เจตนำรมณ์
ของกฎหมำย” ที่ต้องกำรให้คนไม่มีมลทินมำด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรี โดยยก “ควำมเห็น” ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำใน
อดีตอย่ำงน้อย 2 เรื่อง มำโต้แย้ง  

ทว่ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำไม่ใช่ “ค ำวินิจฉัย” หรือ “ค ำพิพำกษำ” จึงไม่มีผลผูกพันตำม
กฎหมำย ต่ำงจำกค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ  

อีกทั้งควำมต่ำงระหว่ำงควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำที่น ำมำอ้ำงอิง กับค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญกรณี 
ร.อ.ธรรมนัส ก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2521 บัญญัติห้ำมไม่ให้ผู้ที่เคยต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกเกิน 2 ปี และยังพ้นโทษไม่
ถึง 5 ปี ลงสมัครรับเลือกตั้ง แปลว่ำถ้ำพ้นโทษเกิน 5 ปีแล้วลงสมัครได ้
จุดนี้เองที่ท ำให้ รองนำยกรัฐมนตรี ฝ่ำยกฎหมำย “วิษณุ เครืองำม” ยกมำอธิบำยว่ำ ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้ขัดหรือแย้งกับควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เนื่องจำก ร.อ.ธรรมนัส พ้นโทษมำเกิน 5 ปีนำนแล้ว  
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แม้ในสังคมจะมีควำมเห็นต่ำง แบ่งเป็น 2 ฝ่ำย แต่กรณีนี้ก็ยังไม่จบง่ำยๆ โดยเฉพำะกำรตรวจสอบเรื่องของ
จริยธรรมนักกำรเมือง ที่ยังมีช่องทำงให้เล่นงำน ร.อ.ธรรมนัส ได้อีก 

นักกำรเมืองที่ถูก “มำตรฐำนทำงจริยธรรม” เล่นงำนรำยแรก คือ “เอ๋” ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรค
พลังประชำรัฐ จำกกรณีถือครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่  กระบวนกำร
ตรวจสอบจริยธรรม ปัจจุบันมีมำตรฐำนจริยธรรมที่ ส.ส. รัฐมนตรี  และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองต้องยึดถือและ
ปฏิบัติตำม เป็นมำตรฐำนจริยธรรมที่ยกร่ำงโดยตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ บังคับใช้กับศำลรัฐธรรมนูญ กรรมกำรองค์กร
อิสระ และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองด้วย มำตรฐำนจริยธรรมฉบับนี้ บังคับใช้มำตั้งแต่ปี 2561 

โดยช่องทำงกำรตรวจสอบจริยธรรม สำมำรถยื่นเรื่องต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ หรือ ป.ป.ช. ว่ำผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองนั้นฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง
หรือไม่ และเมื่อ ป.ป.ช.รับเรื่อง หำกไต่สวนพบว่ำมีมูลก็ให้ส่งเรื่องต่อให้ศำลฎีกำวินิจฉัย โดยเมื่อศำลฎีกำรับวินิจฉัย จะ
สั่งให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองนั้นหยุดปฏิบัติหน้ำที่ก็ได้ 

เมื่อผ่ำนขั้นตอนนี ้หำกศำลฎีกำพิจำรณำแล้วพบว่ำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองจงใจฝ่ำฝืนมำตรฐำนจริยธรรม 
จะมีโทษเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับตลอดไป และห้ำมด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทุกต ำแหน่งตลอดชีวิต เรียกว่ำ 
“โดนใบด ำ” ตลอดชีพ ทั้งหมดนี้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 234 และ 235 
ช่องทำงนี้ จึงเป็น “ดำบ 2” ที่ ร.อ.ธรรมนัส จะต้องเผชิญศึกหนักอีกครั้ง เมื่อคณะกรรมำธิกำรป้องกันและปรำบปรำบ
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งมี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธำน ตั้งโต๊ะ
แถลงในวันที่ 10 พ.ค.2564 เตรียมเดินหน้ำ ชักดำบ 2 ออกมำฟันต่อ   

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่ำ  ร.อ.ธรรมนัส เคยเข้ำช้ีแจงต่อที่ประชุม กมธ.ป.ป.ช.ว่ำ ที่ถูกโทษจ ำคุก 4 ปี เป็นโทษ
ในข้อหำปกปิดกำรกระท ำควำมผิดที่มีข้อหำร้ำยแรง ไม่ใช่กำรน ำเข้ำเฮโรอีนตำมที่ถูกกล่ำวหำ   ดังนั้นพฤติกรรมกำรณ์
และกำรกระท ำของ ร.อ.ธรรมนัส ถือว่ำจงใจปฏิบัติหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจหน้ำที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือฝ่ำ
ฝืนไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง ตำมรัฐธรรมนูญ2560 มำตรำ234 (1) จึงจ ำเป็นต้องส่งเรื่องให้
เลขำธิกำร ป.ป.ช.ไต่สวน และมีควำมเห็นให้ส่งศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองเพื่อพิจำรณำวินิจฉัย 

 ขณะนี้ กมธ.รอค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม เพื่อเป็นเอกสำรประกอบ และระหว่ำงนี้ได้รวบรวม
พยำนหลักฐำนกำรกระท ำควำมผิดของ ร.อ.ธรรมนัส ก่อนด ำรงต ำแหน่ง ส.ส. และรัฐมนตรี อีกทำง 

 อีกทั้งยังเห็นว่ำ กรณีคดีควำมเกี่ยวกับกำรส่งออกยำเสพติดให้โทษ เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงของค ำวินิจฉัยศำล
รัฐธรรมนูญ ตำม พ.ร.บ.ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มำตรำ 65 วรรค 2 ซึ่งมีอำยุควำมถึง 30 ปี ในฐำนะประธำน กม
ธ.ป.ป.ช.สภำฯ จะน ำเรื่องนี้เข้ำพิจำรณำใน กมธ.เพื่อขอมติให้ด ำเนินคดี ร.อ.ธรรมนัส อีกส่วนหน่ึงด้วย 
 พร้อมทั้งฟำดฟันต่อไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม ในฐำนะผู้บังคับบัญชำ ซึ่งมี
หน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ร.อ.ธรรมนัส แต่กลับละเลย และได้เสนอชื่อเป็น รมช.เกษตรฯ และเมินกระแสเรียกร้องให้
ปรับพ้น ครม. จึงถือเป็นกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบหรือทุจริต ตำม ม.157 และขัดรัฐธรรมนูญ
มำตรำ 234(1) จึงต้องส่งเรื่องให้เลขำธิกำร ป.ป.ช.ไต่สวนและส่งให้อัยกำรสูงสุดด ำเนินคดี พล.อ.ประยุทธ์ ด้วยเช่นกัน 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/937139  
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เสียงเตือน สนธิรัตน์ ‘4 กุมาร’ เสียงแห่งความห่วงหา อาทร 

 
เสียงเตือน สนธิรัตน์ ‘4 กุมาร’ เสียงแห่งความห่วงหา อาทร 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกโรงของ นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ให้สนใจกระบวนกำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจของ โจไบเดน 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกโรง ของนำยกอบศักดิ์ ภูตระกูล ให้สนใจเรื่องกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจ  จ ำเป็นต้องให้ควำมสนใจอย่ำง
ยิ่ งยวด จ ำ เป็นต้ องล้ ำ งหูน้ อมรับฟั งอย่ ำ งมี โย โสมนสิกำร  ไม่ เพี ย ง เพรำะ  นำยสนธิ รั ตน์  สนธิ จิ รวงศ์   
เคยเป็นเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ ไม่เพียงเพรำะ นำยกอบศักดิ์ ภูตระกูล เคยเป็นโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ 
หำกที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งยวด นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เคยรับผิดชอบงำนของกระทรวงพำณิชย์และกระทรวงพลังงำน 
นำยกอบศักดิ์ ภูตระกูล ก็เคยเป็นรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ควำมหมำยจึงหมำยควำมว่ำเขำเคยร่วมอยู่ใน ‘เรือแป๊ะ’ กระ ทั่งพัฒนำมำเป็น ‘เรือเหล็ก’ ข้อเสนอจึงเปี่ยม
ด้วยควำมห่วงหำอำทร เกรงว่ำ ‘เรือเหล็ก’ จะถูก ‘สนิม’ จำกสถำนกำรณ์โควิดบ่อนเบียนกระทั่งกลำยเป็น ‘เรือรั่ว’ 
และจมลง สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับ ประชำชนในที่สุด เสียงจำก นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เมื่อประสำนเข้ำกับเสียง
ของ นำยกอบศักด์ิ ภูตระกูล จึงไม่เพียงแต่เป็นเสียงของมิตร หำกแต่ยังเป็นมิตรที่รู้สถำนกำรณ์อย่ำงลึกซึ้ง รู้ว่ำมำตรกำร 
‘แจกเงิน’ อย่ำงที่กระท ำอย่ำงต่อเนื่องจำกสถำนกำรณ์เดือนเมษำยน 2563 นับวันจะยิ่งมีควำมหมำยน้อย อำจสำมำรถ
เยียวยำได้ชั่วระยะเวลำหนึ่งเหมือนกับเป็นยำแก้ปวดแต่ไม่สำมำรถช่วยเหลือได้อย่ำงยั่งยืน หว่ำนไปก็จะหำยไปอย่ำง
รวดเร็ว 

กรรมวิธีของ โจไบเดน ต่ำงหำกที่เป็นกำรแก้ปัญหำอย่ำงยำวนำนมำกกว่ำ จ ำเป็นต้องมองปัญหำอย่ำงเข้ำใจ
และรู้เท่ำทัน เสียงจำก ‘มิตรเก่ำ’ จึงเป็นเสียงที่รู้ใน ‘จุดอ่อน’ ของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้อย่ำงถ่องแท้ 
ครบถ้วน ค ำถำมด้วยควำมห่วงใยนี้เริ่มต้นจำกปมอันเป็นปัญหำอย่ำงแท้จริง น่ันก็คือ ต้องท ำให้รอดพ้นจำกปัญหำของ
โควิดอย่ำงแท้จริง ต้องจัดหำวัคซีนและกระจำยกำรฉีดอย่ำงมีประสิทธิภำพ หำกไม่สำมำรถจัดกำรกับ ‘โควิด’ หำกไม่
สำมำรถลงมือปฏิบัติกับกำรฉีด ‘วัคซีน’ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพก็ยำกจะสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมเชื่อมั่นต่อ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ จึงส ำคัญ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2717049  
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วันอังคำรที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ.2564 
หน้าที่ ที่มา พร้อม อ านาจ 

 
  
ในหลักการบริหาร เรื่องของหน้าที่ (Responsibly) กับอ านาจ (Authority) นั้นต้องมาพร้อมกัน หากมีหน้าที่ที่
มอบหมาย ต้องให้เขามีอ านาจในการก ากับให้เกิดความส าเร็จ ดังนั้น “หน้าที่” จึงมาก่อน “อ านาจ” 

สิ่งที่เปลี่ยนไปในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 คือทุกข้อควำมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
อ ำนำจหน้ำที่ จะเขียนในลักษณะใหม่ว่ำ “มีหน้ำที่และอ ำนำจ” แทนที่จะใช้ค ำว่ำ “มีอ ำนำจหน้ำที่” ตัวอย่ำงเช่น 
มำตรำ 80 วรรคสี่ “ประธำนรัฐสภำ มีหน้ำที่และอ ำนำจตำมรัฐธรรมนูญ และด ำเนินกิจกำรของรัฐสภำ…” หรือในหมวด
องค์กรอิสระ ก็จะใช้ค ำว่ำ หน้ำที่และอ ำนำจ ทุกองค์กรไป 

พลิกดูในหมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 55 ระบุว่ำ “รัฐต้องด ำเนินกำรให้ได้รับกำรบริกำรสำธำรณสุขที่มี
ประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง…” โดยระบุว่ำต้องครอบคลุมถึงกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุมและป้องกันโรค กำร
รักษำพยำบำล และกำรฟื้นฟูสุขภำพ และต้องให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำนสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องด้วย  นอกจำกนี้  
ในหมวดสิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทย มำตรำ 47 ระบุว่ำ “บุคคลมีสิทธิได้รับบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ…บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับกำรป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรำยจำกรัฐโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย” 

เมื่อรัฐมีหน้ำที่ที่จะต้องด ำเนินกำรตำมสิทธิที่ประชำชนพึงได้รับ อ ำนำจในกำรด ำเนินงำนจึงเป็นควำมชอบธรรม
ที่รัฐหรือผู้ปกครองพึงมี  และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติโอนอ ำนำจในกำรบริหำรตำมกฎหมำยส ำคัญ จ ำนวน  
31 ฉบับให้แก่นำยกรัฐมนตรี ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อ 29 เมษำยน พ.ศ.2564 นั่นแปลว่ำ บัดนี้อ ำนำจใน
กำรบริหำรงำนเพื่อแก้ไขปัญหำทุกเรื่องที่เกี่ยวโรคระบำดโควิด-19 ได้อยู่ในอ ำนำจของนำยกรัฐมนตรีทั้งสิ้นแล้ว 
  
อ านาจในการแก้ปัญหา ที่รวมศูนย์ที่นายกรัฐมนตรี 

ตำมหลักกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แม้คณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในลักษณะองค์คณะ  แต่
เนื่องจำกมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรส่วนกลำงเป็นกระทรวงและกรม จึงให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจในกำรบังคับบัญชำข้ำรำชกำร 
และรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำนในกระทรวง (มำตรำ 20 พ.ร.บ.ระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2534) และท ำหน้ำที่รักษำกำร (อ ำนวยกำรให้เกิดควำมส ำเร็จของกำรบังคับใช้กฎหมำย) ตำม 
พ.ร.บ.ต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของแต่ละกระทรวง 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

30 

 

แต่เมื่อมีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่  27 เมษำยน พ.ศ.2564  
โอนอ ำนำจกำรอนุญำต อนุมัติ สั่งกำร บังคับบัญชำ ป้องกัน แก้ไข ปรำบปรำม ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู และช่วยเหลือ ตำม
กฎหมำยส ำคัญ 31 ฉบับซึ่งเป็นอ ำนำจของรัฐมนตรีไปอยู่ที่นำยกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว กำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ ใน
ส่ วนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับกำรแก้ ไขสถำนกำรณ์ โ รคระบำดร้ ำยแรง ในทุ กๆ  เ รื่ อ ง  ไม่ ว่ ำจะ เป็นยำ  อำหำร  
กำรสำธำรณสุข กำรแพทย์ กำรขนส่ง สถำนบริกำร สถำนพยำบำล สินค้ำบริกำร ควำมมั่นคง ไปจนถึงดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ และเรื่องอ่ืนๆ อีกมำกมำย จึงคำดหวังได้ว่ำน่ำจะเกิดควำมรวดเร็ว ฉับไว มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
ยิ่งขึ้น 
  
กับดักของการท างาน ในระบบราชการไทย 

ข้อดีของกำรมีรัฐมนตรีก ำกับในกำรท ำงำนระดับกระทรวง คือกำรมีฝ่ำยกำรเมืองที่รับรู้และเข้ำใจอำรมณ์
ควำมรู้สึกของประชำชนมำก ำกับกำรท ำงำนฝ่ำยรำชกำรประจ ำ ดังนั้น ฝ่ำยกำรเมืองจะไม่มองข้อจ ำกัดของระเบียบ 
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของทำงรำชกำรเป็นหลัก แต่จะมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในกำรท ำงำนให้ตรงใจประชำชนเพื่อหวัง
ผลคะแนนนิยมในอนำคต จริงอยู่ที่นำยกรัฐมนตรีมีสถำนะเป็นฝ่ำยกำรเมือง แต่เป็นฝ่ำยกำรเมืองที่เติบโตมำกับระบบ
รำชกำร เคยชิน ไว้เนื้อเชื่อใจและพึงพอใจกับกำรท ำงำนที่ฝ่ำยรำชกำรด ำเนินกำร  ติดใจในระบบกำรมีอ ำนำจเบ็ดเสร็จ
ในลักษณะหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ให้ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเป็นฝ่ำยรำยงำนตรงถึงตนเพื่อตัดสินใจโดย
ไม่มีกลไกในกำรก ำกับตรวจสอบหรือทักท้วงให้เป็นที่ร ำคำญใจ 

กับดักที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่ำวคือ พฤติกรรมกำรท ำงำนแบบรำชกำร ที่มุ่งควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ เน้น
ขั้นตอนและกฎระเบียบ ตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำในทุกเรื่องไม่ใช่เพื่ อควำมรอบคอบแต่เพื่อร่วมรับผิดในกรณีที่มี
ปัญหำ และสุดท้ำยกำรตัดสินใจทุกเรื่องก็เป็นกำรตัดสินใจบนพื้นฐำนของกฎระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำแก่ตนเองโดย
ไม่ได้มองถึงสถำนกำรณ์ควำมจ ำเป็นหรือปัญหำส ำคัญเร่งด่วน 
  
กรณีการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 

ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดเจน คือกระบวนกำรอนุญำตขึ้นทะเบียนยำในประเทศ ตำม พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510 (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562) ก ำหนดรำยละเอียด ขั้นตอน และเอกสำรที่ใช้ในกำรขออนุญำตขึ้นทะเบียนยำที่น ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศโดยมีรำยละเอียดที่ต้องปฏิบัติมำกมำย ซึ่งเดิมเคยใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรถึง 280 วัน (9 เดือน
เศษ )  แม้ ในภำยหลั งจะมี ปรั บปรุ งขั้ นตอนกำรท ำ ง ำน ให้ ร วด เ ร็ วขึ้ น  แต่ ก็ ใ ช้ เ วลำประมำณ 200 วั น  
(6 เดือนเศษ) 

แม้ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีโรคระบำดร้ำยแรง คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) จะมีประกำศเกี่ยวกับกำร
อนุญำตผลิตภัณฑ์ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีกำรระบำดใหญ่ของโรค ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ.2563 แต่กระบวนกำรในกำรพิจำรณำขึ้นทะเบียนวัคซีน ยังมีระยะเวลำเฉลี่ยอยู่ที่ 30 วัน 

หำกมองในมุมรำชกำร เวลำ 30 วัน คือเวลำที่เร็วที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ เนื่องจำกจะต้องพิจำรณำประเมินทำง
วิชำกำร 4 ด้ำนคือ ด้ำนคุณภำพ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนประสิทธิผล และแผนจัดกำรควำมเสี่ยงของวัคซีน ก่อนที่จะ
เข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรที่คณะกรรมกำรอำหำรและยำตั้งขึ้น  แต่หำกพิจำรณำในด้ำนควำมจ ำเป็น
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เร่งด่วน ที่วัคซีนคือทำงแก้ที่ส ำคัญที่สุดที่จะน ำประเทศพ้นวิกฤต อีกทั้งวัคซีนแต่ละตัวนั้นมีผลกำรศึกษำวิจัยและมีกำร
ใช้ในประเทศต่ำงๆ เป็นที่ประจักษ์ในระดับหนึ่ง สิ่งที่กรรมกำรหรืออนุกรรมกำรจะประเมินก็ไม่ได้แตกต่ำงจำกรำยงำน
กำรวิจัยที่ทุกคนสำมำรถติดตำมได้จำกข่ำวสำรในปัจจุบัน หนึ่งวันที่เร็วขึ้นของกำรขึ้นทะเบียนยำ หนึ่งวันที่เร็วขึ้นของ
กำรน ำเข้ำและแจกจ่ำยเพ่ือฉีดต่อประชำชนนั้นมีควำมหมำยยิ่ง 

แต่หำกกำรรวมศูนย์อ ำนำจของนำยกรัฐมนตรี ยังเป็นไปในลักษณะกำรรอกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรประจ ำ 
โดยมิได้ค ำนึงถึงผลได้ผลเสียที่ต้องเร่งรัดขั้นตอนให้เร็วขึ้น เรำจะไม่มีทำงเห็นกำรแก้ไขปัญหำที่มีประสิทธิภำพได้ แผนที่
วำงไว้เบื้องหน้ำ อำจเป็นเพียงเอกสำรที่ท ำให้รู้สึกดีว่ำมีสิ่งที่คิดจะท ำอย่ำงเป็นระบบ รำยงำนกำรปฏิบัติงำนที่ได้ อำจ
เป็นเพียงข้อมูลตัวเลขของกำรด ำเนินงำนโดยปรำศจำกกำรค ำนึงถึงคุณภำพ ทำงเลือกในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำอำจ
เป็นเพียงเรื่องกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำไปวันๆ หรือตำมกระแสกดดันของสังคม 

กำรรวมอ ำนำจกำรบริหำรทุกเรื่องไว้ที่นำยกรัฐมนตรีในครั้งนี้ จึงมีนัยยะในอนำคตได้เป็นสองแนวทำง  
คือหำกรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ แก้ไขปัญหำได้ นั่นคือควำมสำมำรถของนำยกรัฐมนตรีที่ช่ือประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
แต่หำกล้มเหลว ไม่สำมำรถแก้วิกฤตส ำคัญของบ้ำนเมืองในครั้งนี้ได้ ขออย่ำได้โทษประชำชนว่ำไม่ให้ควำมร่วมมือ 
อย่ำได้โทษรัฐมนตรีร่วมรัฐบำลว่ำไม่สำมัคคีกันแก้ไข อย่ำได้โทษฝ่ำยค้ำนว่ำเอำแต่วิจำรณ์ไม่ลงมำปฏิบัติ เพรำะสิ่งต่ำงๆ 
ที่เกิดขึ้นต่อจำกน้ี ล้วนอยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชำ แต่ผู้เดียวแล้ว 
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