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25/2563 การเพ่ิมชื่อ ถอนชื่อ 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดล าปาง 
เขตเลือกตั้งที่ 4  
แทนต าแหนง่ที่ว่าง 

MGR ออนไลน์ 
 
 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
ส านักข่าวไทย
ออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 

กกต.แจ้ง ปชช.เขต 4 เลือกตั้งซ่อม
ล าปาง ตรวจรายชื่อผิดพลาดร้องนาย
ทะเบียน 
กกต.แจ้งผู้มีสิทธิลต.ซ่อมล าปาง เพ่ิม
ถอนชื่อภายใน 9 มิ.ย. 
กกต.แจ้งประชาชนเขต 4 ล าปาง
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
 กกต.แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อมล าปาง 
เพ่ิมถอนชื่อภายใน 9 มิ.ย.นี้ 
กกต.แจง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อมล าปาง 
เพ่ิมชื่อ – ถอนชื่อ ภายใน 9 มิ.ย.นี้ 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "ธรรมนสั" ปัดดีลเพ่ือไทย งดส่ง ส.ส. เลือกตั้งซ่อมล าปาง เขต 4   12 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ธรรมนัส ปัดเกี้ยเซี๊ยะ 'พินิจ' หลังไม่ลงเลือกตั้งซ่อมล าปาง 13 
3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "บิ๊กแป๊ะ" สั่งจับตากลุ่มการเมือง กันไม่ให้เลือกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปาง

ทุจริต 
14 

4 คมชัดลึกออนไลน์ "บิ๊กแป๊ะ" ขึ้นเหนือตรวจความพร้อมเลือกตั้งซ่อมล าปาง 15 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ดร.อาทิตย์' อ่านเกมการเมืองมาเฟีย 'เพ่ือไทย' 16 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ หางแถวเพื่อไทย ตามตอด 'แรมโบ้อีสาน' ต าแหน่งแค่หางอ่ึง 17 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ธรรมนัส'เมินก้าวไกลยื่นศาล รธน. เชื่อไม่มีหลักฐานใหม่ 18 
8 เนชั่นออนไลน์ "ธรรมนัส" พร้อมสู้ "ก้าวไกล" ในศาล-จี้ยุติเรื่องสอบใน "กมธ.ปราบโกง" 20 
9 Mcotออนไลน์ พรรคก้าวไกลยื่นศาล รธน.ตีความคุณสมบัติรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส 21 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
10 แนวหน้าออนไลน์ ‘ธรรมนัส’ขอบคุณ!ก้าวไกลชง ศาล รธน.ชี้ขาดคุณสมบัติต้องหา้ม 23 
11 INN ออนไลน์ กมธ.ป.ป.ช.เตรียมเชิญ”ธรรมนัส”ชี้แจงใน 2 กรณี 24 
12 ข่าวสดออนไลน์ ก้าวไกล ยื่นกันจะๆ ถอดถอน "ธรรมนัส"  26 
13 มติชนออนไลน์ ธรรมนัส’ ซัด ส.ส.ก้าวไกล เด็กฟันเพ่ิงงอก ปัดแกล้งแจ้งความไกล 28 
14 ข่าวสดออนไลน์ ธรรมนัส จัดหนัก ส.ส.ก้าวไกล "เด็กฟันเพิ่งงอก" ขู่ มีบ้าน อยู่ตากใบ! 30 
15 ไทยรัฐออนไลน์ 'ธรรมนัส' ยัน ไร้กลั่นแกล้ง แจ้งความไกล เย้ย ส.ส.ก้าวไกล  32 
16 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ พรรคก้าวไกลยื่นประธานสภาส่งศาลรธน.วินิจฉัยคุณสมบัติ "ธรรมนัส" 33 
17 คมชัดลึก ออนไลน์ "ก้าวไกล"ชงประธานสภายื่นศาล รธน. สอย"ธรรมนัส" พ้น รมต. 34 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ ธรรมนัสปัดซูเอ๋ีย'พินิจ' อ้วนคุยเพ้ง-มิ้งช่วยชาติ 36 
19 มติชนออนไลน์ ‘ธรรมนัส’ ปัดดีลเสือเฒ่า ‘ปู่พินิจ’ ไม่ลงชิงเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ล าปาง 39 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ ข่าวลึกปมลับ : "เพ่ือไทย"ระส่ า ยุคขาลง ไม่สู้เลือกตั้งซ่อมล าปาง 40 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ     42 
3 สยามรัฐออนไลน์ เจ้าพระยา (28/05/63) 45 
4 แนวหน้าออนไลน์ นายซื่อตรงรักเมืองไทย 46 
5 ไทยรัฐออนไลน์ คาบลูกคาบดอก : เปิดศึก พ.ร.ก.เงินกู้ ในและนอกสภา 49 
6 ไทยรัฐออนไลน์ ขาข้ึน-ขาลง 51 
7 เนชั่นออนไลน์ “ฝ่ายค้าน" ชกไม่เต็มหมัด “รัฐบาล” ฟุตเวิร์คเก็บแต้ม 52 
8 มติชนออนไลน์ พลานุภาพ อ านาจ นิติบัญญัติ พลานุภาพ ของผู้แทน ปวงชน 54 
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วันที่ 28 พฤษภาคม 2563  พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย  นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะท างานติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม 502 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุคณะท างานตดิตามและเฝา้ระวงัการระบาดของโรตดิเชือ้ไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ตัวอยา่ง 
การจดัหนว่ยเลอืกตัง้และขัน้ตอนการลงคะแนนเลอืกตัง้  

การเลอืกตัง้ ส.ส. จงัหวดัล าปาง เขตเลอืกตัง้ที ่4 แทนต าแหนง่ทีว่า่ง  
ภายใต้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

5 

 

กิจกรรมรอบรั้ว  
     

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 

ตัวอยา่ง 
การจดัสถานทีน่บัคะแนนเลอืกตัง้ ส.ส. จงัหวดัล าปาง  

เขตเลอืกตัง้ที ่4 แทนต าแหนง่ทีว่า่ง  
ภายใต้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
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เผยแพร:่ 27 พ.ค. 2563 16:29   ปรับปรุง: 27 พ.ค. 2563 16:42    

กกต.แจ้ง ปชช.เขต 4 เลือกตั้งซ่อมล าปาง ตรวจรายชื่อผิดพลาดรอ้งนายทะเบียน 

 
กกต.แจ้งประชาชนใน 5 อ าเภอของ จ.ล าปาง เขต 4 เลือกตั้งซ่อม ตรวจสอบรายชื่อ มีข้อผิดพลาดให้ยื่นค าร้อง
นายทะเบียน 
 

วันนี้ (27 พ.ค.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งให้ประชาชนใน 5 อ าเภอของ จ.ล าปาง ที่
ประกอบด้วย อ าเภอเกาะคา อ าเภอเสริมงาม อ าเภอสบปราบ อ าเภอเถิน และอ าเภอแม่พริก พ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งที่ 4 
ที่จะมีการเลือกตั้ง ส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่างในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.นี้ ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง 
หรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตน หรือ
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าใน
บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) ของหน่วยเลือกตั้งมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) ปรากฏชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยน าหลักฐานส าเนาทะเบียนบ้าน และ
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ยื่นค าร้องตามแบบ (ส.ส.1/7) ต่อนายทะเบียน
อ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000055209 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000055209
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พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.04 น. 

กกต.แจ้งผู้มสีิทธิลต.ซอ่มล าปาง เพิ่มถอนช่ือภายใน 9 มิ.ย. 

 
 
กกต.แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ล าปาง ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง – เพิ่มถอนชื่อ ภายใน 9 มิ.ย.นี้ 

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 4 ในพ้ืนที่ อ.เกาะคา อ.เสริมงาม อ.สบปราบ อ.เถิน และ อ.แม่พริก จ.
ล าปาง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อย
กว่า 10 วัน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตน หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) ของหน่วย
เลือกตั้งมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) ปรากฏชื่อ
บุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น โดยน าหลักฐานส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนใดที่ทาง
ราชการออกให้ยื่นค าร้องตามแบบ (ส.ส.1/7) ต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 9 มิ.ย.นี้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/776825 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/776825
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 27 พ.ค. 2020 17:40:57 

กกต.แจ้งประชาชนเขต 4 ล าปางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    

 

 
 
ส านักงานกกต. 27 พ.ค.- กกต.เชิญชวนประชาชน เขต 4 ล าปาง แจ้ง “เพิ่ม- ถอน” ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 
ภายใน 9 มิถุนายนนี้ 

ส านักงาน กกต.ได้แจ้งให้ประชาชนใน  5 อ าเภอของจังหวัดล าปาง ประกอบด้วย  อ าเภอเกาะคา  อ าเภอเสริม
งาม อ าเภอสบปราบ  อ าเภอเถิน  และอ าเภอแม่พริก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งที่ 4  ที่จะมีการเลือกตั้ง ส.ส.แทน
ต าแหน่งที่ว่างในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนนี้  ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียง
ที่เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตน หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง (ส.ส.1/3)  ของหน่วยเลือกตั้งมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง (ส.ส.1/3) ปรากฏชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ยื่นค า
ร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่น  โดยน าหลักฐานส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ยื่นค าร้องตามแบบ (ส.ส.1/7)  ต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น  ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2563.-ส านักข่าวไทย    
 
อ้างอิง :     https://www.mcot.net/viewtna/5ece43b9e3f8e40af8448ba6 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5ece43b9e3f8e40af8448ba6
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27 พฤษภาคม 2563 93 
 

กกต.แจ้งผู้มสีิทธิเลือกตั้งซ่อมล าปาง เพิม่ถอนช่ือภายใน 9 มิ.ย.นี ้

 
 

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 4 ในพ้ืนที่ อ.เกาะคา อ.เสริมงาม อ.สบปราบ อ.เถิน และ อ.แม่พริก จ.
ล าปาง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงท่ีเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อย
กว่า 10 วัน  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตน หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) ของหน่วยเลือกตั้งมีชื่อ
ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) ปรากฏชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ใน
ทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียน
ท้องถิ่น  

โดยน าหลักฐานส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนใดที่ทางราชการออก
ให้ยื่นค าร้องตามแบบ (ส.ส.1/7) ต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 9 มิ.ย.นี้  

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882555 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882555
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วันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 - 16:26 น. 

กกต.แจง ผู้มสีิทธเิลือกตั้งซ่อมล าปาง เพิม่ชื่อ – ถอนช่ือ ภายใน 9 ม.ิย.นี ้

 
 

 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการเลือกตั้งส.ส.ล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวัน

เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-17.00 น. นั้น 
ส านักงานกกต.เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ส. เขต4 ในพ้ืนที่ อ.เกาะคา อ.เสริมงาม อ.สบปราบ อ.เถิน 

และอ.แม่พริก ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงท่ีเลือกตั้ง  ก่อนวันเลือกตั้งไม่
น้อยกว่า 10 วัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตน หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3)หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) ของหน่วยเลือกตั้ง
มีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/3) ปรากฏชื่อบุคคลอื่น
อยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น โดยน าหลักฐานส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน หรื อบัตรประจ าตัวอ่ืนใดที่ทาง
ราชการออกให้ยื่นค าร้องตามแบบ (ส.ส.1/7) ต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 
2563 

 
อ้างถึง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2204552 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2204552
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/99-7.jpg
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 27 พฤษภาคม 2563 10:35 น. 

"ธรรมนัส" ปัดดีลเพื่อไทย งดส่ง ส.ส. เลือกตัง้ซ่อมล าปาง เขต 4   

 

 
 
 

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา เกียกกาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
กล่าวถึงกรณีพรรคเพ่ือไทยไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส. ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 จึงถูกมองว่าเป็นการดีลกันหรือไม่
ว่า ไม่มีแน่นอน 
 เมื่อถามว่า จะลงไปช่วยผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ด้วยหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไป แต่ต้องใช้เวลา
หลังราชการ คาดจะเริ่มไปวันศุกร์นี้ (29 พ.ค.63) 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/158324 
  

https://siamrath.co.th/n/158324
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27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:48 น.  

ธรรมนัส ปัดเกี้ยเซี๊ยะ 'พินิจ' หลังไม่ลงเลือกตัง้ซ่อมล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 พ.ค.2563 -  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะแกนน า

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รับผิดชอบพื้นท่ีภาคเหนือ กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต 
4 จ.ล าปาง ว่าส่วนตัวจะลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียงอย่างแน่นอน โดยจะใช้ช่วงนอกเวลาราชการ และคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วัน
ศุกร์ที่ 29 พ.ค.เป็นต้นไป 
 เมื่อถามว่ากรณีนายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.เชียงราย หลายสมัย ไม่ลงสมัครในนามพรรคเพ่ือไทย ครั้งนี้
เป็นการเกี้ยเซี๊ยะกันหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่า ไม่มีการเกี้ยเซี๊ยะกันแต่อย่างใด 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67054 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/67054
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วันท่ี 27 พ.ค. 2563 เวลา 13:36 น. 

"บิ๊กแป๊ะ" สั่งจับตากลุม่การเมอืง กันไม่ใหเ้ลอืกตั้งซ่อมเขต 4 ล าปางทุจริต 

 
ผบ.ตร.ก าชับต ารวจล าปางหาข่าวผู้มีอิทธิพล-หัวคะแนนไม่ให้การเลือกตั้งซ่อมทุจริต ย้ าพบลูกน้องเอ่ียวด าเนินคดี
ทันที 

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้เดินทางไปยังต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง เพ่ือประชุมเตรียมพร้อมในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งมีการก าหนดวันเลือกตั้งในที่ 20 มิ.ย.นี้ 
โดยมีผู้ลงสมัครเลือกตั้งทั้งหมด 5 คน 

ทั้งนี้ ผบ.ตร.ก าชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามห้วงเวลาดังกล่าว เพ่ือ
ป้องกันการสร้างสถานการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี อันอาจเกิดขึ้นกับผู้ สมัครเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หัวคะแนน ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง ซึ่งท าให้การเลือกตั้งซ่อมไม่เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ตลอดจนให้
สืบสวนหาข่าวติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองหัวคะแนนและผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ เพ่ือป้องปรามเหตุและไม่ให้
มีการทุจริตเกิดขึ้น และที่ส าคัญได้เน้นย้ า เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกนายวางตัวให้เป็นกลาง หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ต ารวจราย
ใดสนับสนุนช่วยเหลือ หรือเอ้ือประโยชน์อ่ืนใดอันเป็นการกระท าความผิดโดยทุจริต ให้ด าเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายทันที 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/624551 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/624551
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27 พฤษภาคม 2563 - 16:02 น. 

"บิ๊กแป๊ะ" ขึ้นเหนือตรวจความพร้อมเลอืกตั้งซ่อมล าปาง 

 
พล.ต.อ.จักรทิพย์ เดินทางข้ึนเหนือ ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง 

วันที่ 27 พ.ค. 2563 ที่กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อม ส าหรับการเลือกตั้งในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
โดยมีพลต ารวจตรีอนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง น ารองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง 
หัวหน้าสถานีข้าราชการในสังกัด เช้าแถวต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังการรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งจาก
พลต ารวจโทประจวบ วงค์สุข ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 ได้รายงานการเตรียมความพร้อมและสถานการณ์ในการรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน2563 ที่
ทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้ก าหนดวันเลือกตั้งไว้ 
 หลัง กกต.ล าปาง ปิดรับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งระหว่างวันที่ 22 - 26 พ.ค.2563 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งมีผู้สมัครจาก 5พรรคการเมืองได้แก่ผู้สมัคร ผู้สมัคร
หมายเลข 1 นายวัฒนา สิทธิวัง ส.อบจ.ล าปาง สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัคร หมายเลข 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ 
สังกัดพรรคเสรีรวมไทยผู้สมัคร หมายเลข 3 นายอ าพล ค าศรีวรรณ สังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท ผู้สมัครหมายเลข 4 นาย
องอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ สังกัดพรรคไทรักธรรม ผู้สมัครหมายเลข 5 นางสาวปทิตตา ชัยมูลชื่น สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
ใหม่โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องเข้าในห้องประชุมรวมถึงสื่อมวลชนที่เดินทางไปร่วมท าข่าว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/crime/432065 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/crime/432065
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28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:27 น. 

'ดร.อาทิตย์' อ่านเกมการเมืองมาเฟีย 'เพื่อไทย' ไหวตัวทันไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมล าปาง 
 

 
 
 
28 พ.ค.63 - ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่าน
เฟซบุ๊ก Arthit Ourairat กล่าวถึงการซ่อมเลือกซ่อมจังหวัดล าปาง หลังจากพรรคเพ่ือไทยไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
ล าปาง เขต 4 ระบุว่า การเมืองมาเฟียยังงี้แหละ ลงให้โง่ ถ้า พท.ไหวทัน เตรียมตัวส ารองไว้ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/67145
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27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:34 น.      

หางแถวเพ่ือไทย ตามตอด 'แรมโบ้อสีาน' ต าแหน่งแค่หางอึ่ง 

 
 
27 พ.ค.63 - นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ สมาชิกพรรคเพ่ือไทย กลุ่มกทม. กล่าวว่า กรณีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ออกมาเตือนฝ่ายค้านว่าอย่าขุดคุ้ยเรื่องในสมัยรัฐบาลคสช.มาอภิปราย ไม่เช่นนั้น 
วอรูมนอกสภาฯจะออกมาตอบโต้ อยากถามว่านายสุภรณ์ เป็นใคร แค่ส.ส.สอบตก แล้วเขาให้ต าแหน่งไว้นิดหน่อย แล้ว
ออกมาสร้างบทบาทใหญ่โต ท าเหมือนส.ส.พลังประชารัฐ ไม่มีความหมาย ดูอะไรไม่ออก ท าอะไรไม่เป็น จนถึงขั้นหาก
ในสภาอภิปรายนอกประเด็นกลุ่มตัวเองต้องโต้แทน ตนคิดว่าคนที่ได้รับเลือกเป็นส.ส น่าจะมีวุฒิภาวะพอว่า ใคร
อภิปรายในประเด็นหรือนอกประเด็น และจะประท้วง หรือเบรกการอภิปรายอย่างไร 

"คนนอกประเด็นนอกสภาอย่างนายสุภรณ์ อย่าไปยุ่งกับเขาเลย เขาคงมีอะไรดีละถึงได้เป็น ส.ส ส่วน ส.ต หยุด
สอพลอเถอะ ตนรู้ว่าในพรรคใครรักใครชอบตัวนายสุภรณ์บ้าง เท่าที่รู้จักส.ส พรรคพลังประชารัฐ ยังไม่ มีใครชอบเลย 
จึงอยากเตือนในฐานะคนที่เคยรู้จักกัน หยุดเถอะต าแหน่งที่ได้แค่หางอ่ึง ตอนอยู่กับนส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นถึงรอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงไปเคลียร์ปัญหาราคายางพาราที่ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เคลียร์ไม่จบ โดนไล่วิ่งหางจุกตูดไป
ปักหลักที่ตัวอ าเภอ มีใครให้คนตามไปดูเแล  อย่ากล้าถ้ากลัว และอย่ากลัวถ้าจะท า สิ่งที่นายสุภรณ์ บอกว่า อย่าเอา
เรื่องในสมัยคสช.มาอิปราย จึงอยากถามว่าในสมัยคสช.มีอะไรเลวร้าย ที่ต้องกลัว ถ้าไม่มีอะไร จะกลัวท าไม เขาอภิปราย
มาก็ชี้แจงไป จะได้เคลียร์ตัวเองด้วย สุดท้ายอยากฝากไปถึงพ่ีๆน้องๆในพรรคพลังประชารัฐ ระวังคนๆนี้จะพาพังกัน
ทั้งหมด" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67085 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/67085
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พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. 

'ธรรมนัส'เมินก้าวไกลยื่นศาลรธน. เชื่อไม่มีหลักฐานใหม่  

 
 
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่อาคารรัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวกรณีท่ีพรรคก้าวไกล 

ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือส่งหนังสือดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย สมาชิกภาพ
ของตนเอง ว่า ตนต้องขอบคุณสมาชิกพรรคก้าวไกลที่เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นมวยก็
เหมือนวิ่งรอบเวทีมานานพอสมควร ไม่รู้จักจบจักสิ้น และผ่านกลไกสภาฯมาแล้ว ซึ่งเรื่องนี้สภาฯ ไม่สามารถวินิจฉัยได้
ว่ารัฐมนตรีท่านใดมีลักษณะต้องห้าม ท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่ งตนเคยหารือฝ่ากฎหมายมาแล้ว
หลายรอบว่าอยากท าหนังสือยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะได้จบเสียที วันนี้จึงขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ด าเนินการเรื่องนี้  

"ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาการท างานส.ส.บางท่าน เหมือนเด็กฟันก าลังงอก คันปากคันเหงือกอยากพูดไปเรื่อย
เปื่อย ไม่ค านึงว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดคนอ่ืน แต่กรณีใดที่ละเมิดส่วนตัวผม ท าผมหรือครอบครัวเสียชื่อเสียง จะ
ด าเนินคดีให้ถึงที่สุด หลายคนมองคดีหมิ่นประมาทโทษต่ า แต่อย่าลืมว่าการกระท าผิดต่างกรรมต่างวาระ พูด 10 ครั้งก็
แจ้งความได้ 10 ครั้ง และที่ผมแจ้งที่จ.พะเยา เพราะเป็นส.ส.พะเยา และระวัง เพราะผมมีบ้านอยู่ตากใบ จ.นราธิวาส
ด้วย ผมไม่ได้ขู่ แต่ใครละเมิดผมไม่มัดมือมัดเท้าเฉยๆ แต่ดีใจวันนี้เรื่องนี้ได้หลุดจากสภาฯ เสียที"ร.อ.ธรรมนัส กล่าว 
 เมื่อถามว่าการส่งคนไปแจ้งความเอาผิดส.ส.พรรคก้าวไกล กรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จ.พะเยา เป็นการ
กลั่นแกล้งและจะเป็นภาระในการต่อสู้คดีหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ได้แกล้งใคร แต่ฝ่ายกฎหมายของตนอยู่ที่จ.
พะเยา และได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายไปแล้ว ดังนั้นจะด าเนินคดีที่ไหนก็ต้องเคารพฝ่ายกฎหมายด้วย 
 ต่อข้อถามว่าการจ้องเล่นงานร.อ.ธรรมนัส จะกระทบกับรัฐบาลหรือไม่เพราะมีคนมองว่าร.อ.ธรรมนัส เป็นเส้น
เลือดใหญ่ของรัฐบาล รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า เลยจุดนั้นไปแล้ว ตนเป็นส.ส.มาปีกว่า เป็นรมช.เกษตรฯมา10 เดือน 
ตอนนี้รัฐบาลมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกือบ270 คน ถือว่ามีเสถียรภาพแล้ว ไม่กระทบอะไรถ้าตนมีปัญหาคนเดียว  
 เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่หากเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลรัฐธรรมนูญ จะถูกเปิดโปงมากขึ้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า 
เช่นเดียวกับพรรคก้าวไกล ที่เข้าสู่กระบวนการกฎหมายก็ต้องเคารพกฎหมาย ผู้มีอ านาจและผู้วินิจฉัย อย่าไปกังวลใน
เรื่องเหล่านี้ ต่อข้อถามว่าหากพรรคก้าวไกลยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการตรวจสอบอื่นจะยุติไปด้วยหรือไม่  
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  ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เมื่อศาลรับเรื่องแล้วก็เป็นไปตามกลไกของศาลวินิจฉัยต่อไป และเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับสภาฯ
แล้ว ส่วนกรรมาธิการก็มีสิทธิตนไปให้ข้อมูลแต่ตนก็มีฝ่ายกฎหมายไปชี้แจงแล้ว  
 เมื่อถามว่ากังวลกับพยานหลักฐานที่พรรคก้าวไกลเตรียมยื่นต่อศาลหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตอนอภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็เห็นหมดแล้ว และตนก็มีพยานหลักฐานและเตรียมหลักฐานไปชี้แจงแล้ว พร้อมทุกเรื่อง ทั้งนี้ไม่กังวล
กับการที่พรรคก้าวไปลบอกว่ามีหลักฐานใหม่ เพราะบอกใหม่แลัวใหม่อีกก็เห็นเป็นชุดเดิม และไม่อยากใช้เวทีนี้โจมตี
การเมือง ตนไม่ได้เข้ามาเล่นการเมืองแต่มาท าการบ้าน ถอาเปิดสภาฯแล้วมาเจอเรื่องเก่าๆ ก็ดูกันเอง ตนไม่ขอวิจารณ์. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/776794 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/776794
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27 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:46 

"ธรรมนัส" พร้อมสู้ "กา้วไกล" ในศาล-จี้ยุติเรือ่งสอบใน "กมธ.ปราบโกง"  

 

 
ธรรมนัส ไม่หว่ัน ส.ส.ก้าวไกล ยื่นถอดถอน บอกขอบคุณ เรื่องจะได้จบที่ศาล ย้ าเม่ือศาลรับเรื่อง งานกมธ.ปราบ
โกง ต้องหยุดสอบ 
             ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ ภายหลังจากท่ี 54 ส.ส.พรรคก้าวไกล ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านนายชวน หลีกภัย ประธาน
สภาฯ เพ่ือพิจารณาถอดถอนออกจากต าแหน่งส.ส. และรัฐมนตรี เพราะพบคุณสมบัติที่ขัดต่อการด ารงต าแหน่งตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ว่า ตนขอบคุณ ส.ส. พรรคก้าวไกลที่ด าเนินการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ป็นผู้วินิจิฉัยเรื่องดังกล่าวให้ได้ข้อยุติ เนื่องจากกระบวนการในสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ไม่สามารถท าให้ข้อยุติต่อการ
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองของตนนั้น เป็นข้อยุติได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทางศาลแล้ว ตน
พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพร้อมชี้แจงในรายละเอียด และตนมองว่าเมื่อกระบวนการทางศาลรับเรื่อง
แล้ว การตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎร ผ่านกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภา
ผู้แทนราษฎร ควรยุติการตรวจสอบ 
  “ส.ส.พรรคก้าวไกล เหมือนกับ เด็กที่คันเหงือก พูดเรื่องที่ละเมิดผม ซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าหากละเมิดเรื่อง
ส่วนตัวผมจะด าเนินคดีให้ถึงที่สุด ดังนั้นการแจ้งความด าเนินคดีที่ จ.พะเยา กับ 2 ส.ส.พรรคก้าวไกลนั้น เป็นที่เขา
ละเมิดผม และผมมีฝ่ายกฎหมายที่จ.พะเยาและผมเป็นส.ส.จ.พะะเยา จึงไปแจ้งความเดินคดีที่จ.พะเยา และอย่าลืมว่า
ผมมีบ้านอยู่ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาสด้วย ผมไม่ได้ขู่ แต่เรื่องนี้ผมจะไม่มัดมือมัดเท้าตัวเองให้อยู่เฉยแน่นอน”ร.อ.
ธรรมนัส กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/11534?line= 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/11534?line
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พรรคก้าวไกลยื่นศาลรธน.ตีความคุณสมบัติรฐัมนตรี ร.อ.ธรรมนัส 

 
 
รัฐสภา 27 พ.ค.-ส.ส.พรรคก้าวไกลยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติรัฐมนตรี ของ “ร.อ.ธรรมนัส” กรณีถูก
จ าคุกในประเทศออสเตรเลีย และถือหุ้นในตลาดคลองเตยของภรรยา “ร.อ.ธรรมนัส” ระบุพร้อมให้ตรวจสอบ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส.ส.พรรคก้าวไกล อาทิ นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายณัฐชา บุญไชยอิน
สวัสดิ์ ส.ส.กทม.และนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ร่วมกันแถลงกรณียื่นหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญผ่าน
ประธานรัฐสภา เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงหรือไม่ใน 2 กรณี คือ  เนื่องจากมีการถือหุ้นในตลาด
คลองเตยของภรรยา และถูกจ าคุกในประเทศออสเตรเลีย ในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเรื่องนี้จะน าไปสู่การขาด
คุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี 
 นายธีรัจชัย กล่าวว่า ข้อเท็จจริงที่ได้อภิปรายในสภาฯนั้น ท าในกรอบกติกาทางการเมือง ส่วนกรณีที่ ร.อ.
ธรรมนัส  ได้แจ้งความหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาในการแถลงข่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่
สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยานั้น ตนมองว่าท าไมไปแจ้งความไกลขนาดนั้น ตนไม่มีปัญหาที่ถูกแจ้งความ แต่สงสัยว่า
ท าไมถึงไม่แจ้งในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ที่สามารถเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนและต่อสู้คดีได้ตามปกติ  การแจ้งความไกล
ขนาดนี้มองว่าเป็นการเสียเวลา เพราะเวลาที่จะเดินทางไปกลับนั้นควรเป็นเวลาที่จะเอาไปท างานเพ่ือประชาชน จึง
สงสัยว่าจะมีการสร้างพยานหลักฐานอะไรหรือไม่  และหลังจากนี้ คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร  จะเชิญร.อ.ธรรมนัสมาชี้แจง เพราะขณะนี้มีหลักฐานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคดียาเสพติดที่
ประเทศออสเตรเลีย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการแถลงข่าวของพรรคก้าวไกล ร.อ.ธรรมนัส ได้มายืนรอแถลงต่อ ที่หน้าห้องแถลง
ข่าว และได้พบกับนายธีรัจชัย ระหว่างสลับเวที นายธีรัจชัยได้กล่าวเชิญร.อ.ธรรมนัส มาชี้แจงต่อกรรมาธิการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งร.อ.ธรรมนัส ตอบกลับทันทีว่า ได้ 
 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวว่า ขอบคุณพรรคก้าวไกลที่จะยื่นถอดถอนตนจากกรณีภรรยาถือครองหุ้นใน
ตลาดคลองเตย เพราะน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการ หลังเล่นนอกเวทีมานานพอสมควร โดยศาลรัฐธรรมนูญ จะเป็นผู้
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วินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรี ต่อข้อถามว่าจะกระทบต่อรัฐบาลหรือไม่  ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า  มั่นใจว่าไม่เป็น
ปัญหา เพราะตนเพียงคนเดียว  ส่วนที่แจ้งความเอาผิดสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เดิม ที่อภิปรายไม่ไว้วางใจข้อหาหมิ่น
ประมาทท่ีจังหวัดพะเยา ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้ง 
 “การท างานของส.ส.ในสภาบางคน ที่ผ่านมาเหมือนเด็กที่ฟันก าลังจะงอกไม่คิดว่าจะผิดกฎหมายหรือละเมิด
บุคคลอื่น และผมเคยบอกแล้วว่าอะไรที่ละเมิดผมและครอบครัวจะด าเนินคดีอย่างถึงที่สุด และการด าเนินการต่างกรรม 
ต่างวาระ สามารถด าเนินคดีละเมิดได้หลายครั้ง นอกจากผมมีบ้านที่เชียงใหม่ แล้วยังมีบ้านที่นราธิวาส อีกด้วย ซึ่ง
ทั้งหมดไม่ได้เป็นการข่มขู่หรือกลั่นแกล้งใคร แต่ได้มอบให้ทนายความไปด าเนินการ”รอ.ธรรมนัส กล่าว.-ส านักข่าวไทย  
 
อ้างอิง :  https://www.mcot.net/viewtna/5ece2903e3f8e40af944c6be 
อัมรินทร์ทีวี : https://www.amarintv.com/news/detail/32558 
กะปุก : https://hilight.kapook.com/view/202615 
แมงโก : https://www.mangozero.com/move-forward-party-thamanat/ 
วอยท์ทีวี : https://voicetv.co.th/read/LJ6cLguvD 
ไทยจ๊อบ : https://www.thaijobsgov.com/jobs/303913 
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วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.49 น. 

‘ธรรมนัส’ขอบคุณ!ก้าวไกลชง ศาล รธน.ชี้ขาดคุณสมบตัิต้องห้าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ธรรมนัส”ขอบคุณ “ก้าวไกล”หลังวิ่งรอบเวทีมานาน ไม่ต้องออกแรง ย่ืนปธ.สภา ชงศาลรธน.วินิจฉัยคุณสมบัติ 
ลั่น พร้อมสู้ทุกคดี ใครหม่ินให้เสียช่ือเสียง  

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  เวลา 14.30 น. ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
กล่าวถึงกรณีพรรคก้าวไกล ยื่นหนังสือต่อประธานสภา เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติส.ส.ว่า ขอขอบคุณ
สมาชิกพรรคก้าวไกล ที่น าเรื่องเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง เรื่องนี้ถ้าเปรียบเป็นมวยก็วิ่งรอบเวทีมานานพอสมควร ไม่
รู้จักจบสิ้น ผ่านหลายขั้นตอนในสภา ซึ่งกลไกในสภาไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ส.ส.หรือรัฐมนตรีท่านใด มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามหรือไม่ ท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัย โดยตนเคยหารือฝ่ายกฎหมายหลายรอบแล้วว่า จะยื่นเรื่องไป
ถึงศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย จะได้จบกันเสียที แต่วันนี้ไม่ต้องออกแรงอะไร ต้องขอขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ด าเนินการ
ให้ 

 เมื่อถามว่า ส.ส.พรรคก้าวไกล ระบุว่า พร้อมจะต่อสู้ เพ่ือเรียกข้อมูลต่างๆใช้สู้ในชั้นศาล ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า 
การท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่าน เหมือนเด็กท่ีฟันก าลังจะออก คันปาก คันเหงือก อยากจะพูดก็พูดไป
เรื่อยเปื่อย โดยไม่ค านึงว่า จะผิดกฎหมาย หรือไปละเมิดคนอ่ืนซึ่งกรณีท่ีละเมิดตน อาจท าให้เสียชื่อเสียง จะด าเนินคดี
ให้ถึงท่ีสุด แม้คดีหมิ่นประมาท คดีละเมิดอัตราโทษจะต่ า แต่การกระท าต่างกรรมต่างวาระ ถ้าพูดสิบครั้งในเรื่อง
เดียวกัน ตนก็แจ้งความได้สิบครั้งเหมือนกันเมื่อรวมแล้วโทษก็สูง ส่วนการที่ตนไปแจ้งความด าเนินคดีที่จังหวัดพะเยา 
ไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้ง แต่ตนเป็นส.ส.พะเยา มีบ้านอยู่ที่นั่น และเป็นหน้าที่ของทนายความของตน และให้ระวังไว้ด้วย 
เพราะตนยังมีบ้านอยู่ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาสอีกที่ด้วย ตนไม่ได้ขู่ใคร แต่ใครละเมิดตน ก็คงไม่มัดมือมัดเท้าตัวเองอยู่
เฉยๆอย่างไรก็ตาม ตนพร้อมจะต่อสู้ตามกระบวนการทั้งในศาลยุติธรรม และศาลรัฐธรรมนูญ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/495475/preview 
 
 

https://www.naewna.com/politic/495475/preview
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กมธ.ป.ป.ช.เตรียมเชิญ”ธรรมนัส”ชี้แจงใน 2 กรณ ี

 
 
ก้าวไกล แถลง กรณียื่นหนังสือถึงศาล รธน. วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ "ธรรมนัส" 2 กรณี ขณะกมธ.ป.ป.ช.  

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล และนาย
ธีรัจชัย พันธุมาศ’ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ร่วมกันแถลงข่าว โดยนายชัยธวัช กล่าวถึงการยื่นหนังสือถึงศาล
รัฐธรรมนูญผ่านประธานรัฐสภา เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัส 
พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงหรือไม่ ใน 2 กรณี คือ เนื่องจากมีการถือหุ้นใน
ตลาดคลองเตย และถูกจ าคุกในประเทศออสเตรเลียในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด และในเรื่องนี้ก็จะน าไปสู่การขาด
คุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีด้วย 

ด้านนายธีรัจชัย กล่าวว่า ข้อเท็จจริงที่ได้อภิปรายในสภานั้น ตนท าในกรอบกติกาทางการเมือง ส่วนกรณีท่ี ร.อ.
ธรรมนัส ได้มีการแจ้งความหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาในการแถลงข่าวอภิปรายไม่ไว้รัฐบาล ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่
สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยานั้น ตนมองว่า ท าไมถึงไปแจ้งไกลขนาดนั้น ตนไม่ได้มีปัญหาที่ถูกแจ้งความ แต่สงสัยว่า
ท าไมถึงไม่แจ้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่สามารถเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนและต่อสู้คดีได้ตามปกติ การแจ้งไกล
ขนาดนี้มองว่าเป็นการเสียเวลา เพราะเวลาที่จะเดินทางไปกลับนั้นควรเป็นเวลาที่จะเอาไปท างานเพ่ือประชาชน จึงมี
ความสงสัยในประเด็นนี้ว่าจะมีการสร้างพยานหลักฐานอะไรหรือไม่ และหลังจากนี้ คณะกรรมาธิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(กมธ.ป.ป.ช.) จะเชิญร้อยเอกธรรมนัสเข้ามาชี้แจงด้วยโดยขณะนี้ได้มีหลักฐาน
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับคดียาเสพติดท่ีประเทศออสเตรเลีย 

เมื่อการแถลงข่าวจบลงนายธีรัจชัย ได้เจอกับร้อยเอกธรรมนัส ที่มารอแถลงข่าวจึงได้กล่ าวเชิญให้ไปชี้แจง
ข้อเท็จจริงที่ กมธ. ป.ป.ช. 

ภายหลังจากที่พรรคก้าวไกลแถลงการยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้พิจารณาส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เสร็จสิ้น ร.อ.ธรรมนัส ได้เดินเข้ามาภายในห้อง เพ่ือรับสือร้องเรียนจากชาวบ้านจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่องการท าประมง
พ้ืนบ้าน ท าให้เจอกับนายธีรัจชัย พันธุมาส ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล และเป็น กมธ.ปปช. จึงใช้โอกาสนี้เชิญให้ร.อ.
ธรรมนัส ไปให้ข้อมูลกรรมาธิการด้วย ซึ่งเจ้าตัวได้พยักหน้าและขอตัวไปรับเรื่องร้องเรียนจากชางบ้านก่อน 
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ทั้งนี้ ภายหลังรับหนังสือร้องเรียน ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกพรรคก้าวไกล ที่ท าให้เรื่องนี้เข้าสู่
กระบวนการที่ถูกต้อง เพราะกระบวนการของสภาไม่สามารถชี้สถานภาพความเป็น.ส.ส. หรือ รัฐมนตรีได้ สุดท้ายต้อง
ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส่วนที่ตนเองแจ้งความด าเนินคดีกับ ส.ส. พรรคก้าวไกล ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นเพราะ ส.ส.บางคน เหมือนเด็กฟันก าลังจะออก พูดไปเรื่อย ไม่ค านึงถึงกฎหมายว่าจะ
ละเมิดสิทธิตนและครอบครัว ซึ่งตนเองจะด าเนินคดีให้ถึงที่สุด จะไม่อยากมัดมือมัดเท้าตนเอง โดยไม่แจ้งความที่จังหวัด
พะเยาเพราะเป็นพ้ืนที่ของตนเอง และทีมกฎหมายอยู่ที่นั่น ไม่ได้หวังจะกลั่นแกล้งใคร ซึ่งแม้ว่าคดีกมิ่นประมาทจะมี
โทษเพียงเล็กน้อย แต่การพูดแต่ละครั้ง ถือเป็นการท าผิดต่างกรรมต่างวาระ พูด 10 ครั้ง ตนก็ เอาผิดได้ 10 ครั้ง และขู่
ว่าตนยังมีบ้านที่อ.ตากใบ นราธิวาส 
 ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส เชื่อว่า เรื่องนี้จะไม่กระทบเสถียรภาพของรัฐบาล เพราะตอนนี้รัฐบาลมีสมาชิกฝ่ายรัฐบาล
เกือบ 270 คน หากตนมีปัญหาคนเดียวคงไม่มีปัญหา และเม่ือเรื่องเข้าสู่กระบวนการของศาลแล้วก็ควรเคารพกฎหมาย
และค าตัดสิน และส่วนตัวก็พร้อมที่จะต่อสู่ในชั้นศาล ส่วนการชี้แจงกับกมธ. ปปช. ทีมกฎหมายของตนก าลังด าเนินการ
อยู่ เพราะ กมธ. มีสิทธิเชิญ แต่ตนก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปชี้แจงเรื่องไหนอย่างไร 
 
 อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_685771/ 
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27 พ.ค. 2563-15:58 น. 

ก้าวไกล ยื่นกันจะๆ ถอดถอน "ธรรมนัส" ตอ่หน้า ด้านเจ้าตัวเมิน พร้อมแจง 

- 
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 พ.ค. ที่รัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล (กก.) นายธีรัจชัย 

พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พร้อมสมาชิกพรรคก้าวไกล ยื่นหนังสือต่อนาย
สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือถอดถอน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ซึ่งมี
คุณสมบัติต้องห้ามเป็นส.ส.และรัฐมนตรี 
 นายชัยธวัช กล่าวว่า ส.ส.พรรคก้าวไกลทั้ง 54 คน ลงนามในหนังสือเพ่ือยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ผ่าน
ประธานสภา เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 2 กรณี คือ 1.สมาชิกภาพของร.อ.ธรรมนัส ในการเป็นส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่ 
จากกรณีการถือหุ้นตลาดคลองเตย 2.สมาชิกภาพของร.อ.ธรรมนัสสิ้นสุดลงหรือไม่ 
 จากกรณี ร.อ.ธรรมนนัสถูกพิพากษาจ าคุกที่ประเทศออสเตเลียในคดียาเสพติด ซึ่งเรื่องนี้จะน าไปสู่การขาด
คุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีด้วย 
 ส าหรับคดีความที่ ร.อ.ธรรมนัสแจ้งความด าเนินคดีกับนายธีรัจชัย และนายณัฐชา นั้น พรรคก้าวไกลยืนยันว่ า 
เรามั่นใจในข้อเท็จจริงที่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจไป และไม่หวั่นเกรง ไม่ว่ามีความพยายามใช้กฎหมายข่มขู่กับส.ส.ของเรา 

ด้านนายณัฐชา กล่าวว่า ในส่วนของการถือครองหุ้นของ นางอริสรา พรหมเผ่า ภรรยาของร.อ.ธรรมนัสใน
บริษัทตลาดคลองเตย จ ากัด นั้น ได้ถือครองหุ้นกว่า 85% หลังจากร.อ.ธรรมนัสได้เป็นส.ส. โดยเป็นคู่สัญญากับภาครัฐ 
คือการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภายใต้การก ากับของกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นประเด็นที่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่
ผ่านมา วันนี้จึงยื่นหนังสือต่อสภาเพ่ือให้ศาลฯ วินิจฉัยต่อไป 
 ขณะที่นายธีรัจชัย กล่าวว่า ข้อเท็จจริงที่ตนเคยอภิปรายในสภาก่อนหน้านี้ เราได้รับข้อมูลจากการที่ศาล
อุทธรณ์น ามาเปิดเผย และได้ยื่นประสานงานกับทางคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป.ป.ช. จนได้ตัวค าพิพากษามา จึงน ามา
อภิปรายโดยตรง และไม่ได้มีเจตนาหมิ่นประมาทหรือใส่ร้าย ใส่ความ ร.อ.ธรรมนัสแต่อย่างใด 
 แต่เป็นการท าหน้าที่ของส.ส.ฝ่ายค้านเพ่ือตรวจสอบการเข้าสู่ต าแหน่งของคนที่ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าชอบ
ด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญหรือไม่ วันนี้จึงเห็นว่าควรส่งต่อให้ศาลฯวินิจฉัย ทั้งนี้ ในกรณีที่ร.อ.ธรรมนัส ฟ้องร้อง
ด าเนินคดีตนและนายณัฐชา ที่สภ.เมือง จ.พะเยานั้น ต้องบอกว่า พรรคก้าวไกลท าอยู่ในกรอบกติกาทางการเมือง เราไม่
เคยดึงเกมไปนอกกรอบ 
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 การที่ร.อ.ธรรมนัสไปแจ้งความที่ จ.พะเยานั้น เป็นการสร้างภาระที่เกินควรให้แก่คู่กรณี แทนที่จะด าเนินคดีที่
กรุงเทพฯ มาสู้คดีกันโดยไม่ต้องเสียเวลา อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะอนุกมธ.ชุดที่ 2 ยังคงตรวจสอบ
เรื่องนี้ไม่เสร็จสิ้น 100% ยังคงเหลือพยานอีก 4 ปากที่จะมาชี้แจง และให้ข้อมูล หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนี้จะ
เชิญร.อ.ธรรมนัสมาชี้แจงต่อไป โดยจะถามด้วยว่า ตนและนายณัฐชา หมิ่นประมาทตรงไหน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากส.ส.พรรคก้าวไกล ลงจากโพเดียมแถลงข่าว ร.อ.ธรรมนัสก็ได้ขึ้นแถลงต่อทันที โดย
กล่าวว่า เรื่องนี้ถ้าจะพูดให้ถูกต้องคือ เป็นมวยที่ต่างฝ่ายต่างวิ่งรอบเวทีมานานพอสมควร ตนต้องขอบคุณสมาชิกพรรค
ก้าวไกลที่เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง 
 มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นมวยก็เหมือนวิ่งรอบเวทีมานาน ไม่รู้ จักจบจักสิ้น และผ่านกลไกสภาฯมาแล้ว 
เรื่องนี้สภาฯ ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่ารัฐมนตรีท่านใดมีลักษณะต้องห้าม ท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตน
เคยหารือฝ่ายกฎหมายหลายรอบว่าอยากท าหนังสือยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จะได้จบเสียที วันนี้จึงขอบคุณพรรคก้าว
ไกลที่ด าเนินการเรื่องนี้ จะได้จบเสียที 
 "ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา การท างานส.ส.บางท่าน ผมไม่ได้เหมารวม เหมือนเด็กฟันก าลังงอก คันปากคันเหงือก
อยากพูดไปเรื่อยเปื่อย ไม่ค านึงว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดคนอ่ืน แต่กรณีใดที่ละเมิดส่วนตัวผม ท าผมหรือครอบครัวเสีย
ชื่อเสียง จะด าเนินคดีให้ถึงท่ีสุด หลายคนมองคดีหมิ่นประมาทโทษต่ า  แต่อย่าลืมว่าการกระท าผิดต่างกรรมต่างวาระ 
พูด 10 ครั้งก็แจ้งความได้ 10 ครั้ง และท่ีผมแจ้งที่จ.พะเยา เพราะเป็น สส.พะเยา และระวังเพราะผมมีบ้านอยู่ตากใบ จ.
นราธิวาสด้วย ผมไม่ได้ขู่ แต่ใครละเมิดผม ไม่มัดมือมัดเท้าเฉยๆ แต่ดีใจวันนี้เรื่องนี้ได้หลุดจากสภาเสียที" ร.อ.ธรรมนัส 
กล่าว 
 เมื่อถามว่าการส่งคนไปแจ้งความเอาผิดส.ส.พรรคก้าวไกล กรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ จ.พะเยา เป็นการ
กลั่นแกล้งและจะเป็นภาระในการต่อสู้คดีหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ได้แกล้งใคร แต่ฝ่ายกฎหมายของตนอยู่ที่ จ.
พะเยา และได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายไปแล้ว ดังนั้นจะด าเนินคดีที่ไหนก็ต้องเคารพฝ่ายกฎหมายด้วย  เมื่อถามว่าการถูก
จ้องเล่นงานจะกระทบกับรัฐบาลหรือไม่เพราะมีคนมองว่าร.อ.ธรรมนัส เป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส 
กล่าวว่า เลยจุดนั้นไปแล้ว ตอนนี้รัฐบาลมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกือบ 270 คน ถือว่ามีเสถียรภาพแล้ว ไม่กระทบ
อะไรถ้าตนมีปัญหาคนเดียว เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่หากเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลรัฐธรรมนูญจะถูกเปิดโปงมากขึ้น 
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เช่นเดียวกับพรรคก้าวไกลที่เข้าสู่กระบวนการกฎหมาย ก็ต้องเคารพกฎหมายผู้มีอ านาจและผู้
วินิจฉัย อย่าไปกังวลในเรื่องเหล่านี้ 
 ต่อข้อถามว่าหากพรรคก้าวไกลยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการตรวจสอบอ่ืนจะยุติไปด้วยหรือไม่ ร.อ.
ธรรมนัส กล่าวว่า เมื่อศาลรับเรื่องแล้วก็เป็นไปตามกลไกของศาลวินิจฉัยต่อไป และเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับสภาฯแล้ ว ส่วน
กรรมาธิการก็มีสิทธิเรียกตนไปให้ข้อมูล แต่ตนก็มีฝ่ายกฎหมายไปชี้แจงแล้ว  เมื่อถามว่ากังวลกับพยานหลักฐานที่พรรค
ก้าวไกลเตรียมยื่นต่อศาลหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็เห็นหมดแล้ว และตนก็มี
พยานหลักฐานและเตรียมหลักฐานไปชี้แจงแล้ว พร้อมทุกเรื่องไม่กังวลกับการที่พรรคก้าวไกลบอกว่ามีหลักฐานใหม่ 
เพราะบอกใหม่แล้วใหม่อีกก็เห็นเป็นชุดเดิม และไม่อยากใช้เวทีนี้โจมตีการเมือง ตนไม่ได้เข้ามาเล่นการเมืองแต่มาท า
การบ้าน แต่ถ้าเปิดสภาฯแล้วมาเจอเรื่องเก่าๆ ก็ดูกันเอง ตนไม่ขอวิจารณ์ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4208071 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4208071
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วันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 - 15:49 น. 

ธรรมนัส’ ซัด ส.ส.ก้าวไกล เด็กฟันเพิ่งงอก ปดัแกล้งแจ้งความไกล ขู่ระวัง มีบ้านอยู่ตากใบ
ด้วย 

 
 
“ธรรมนัส” ซัด ส.ส.กา้วไกล เด็กฟันเพิ่งงอก ปัดแกล้งแจ้งความไกล ขู่ระวัง มีบ้านอยู่ตากใบด้วย 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีพรรคก้าวไกลยื่นถอดถอน ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ เนื่องจากขาดคุณสมบัติความเป็น ส.ส.นั้น หลังจากที่พรรค ก.ก.ลงจากโพเดียมแถลง
ข่าว ร.อ.ธรรมนัสก็ได้ขึ้นแถลงข่าวต่อทันที โดยกล่าวว่า เรื่องนี้ถ้าจะพูดให้ถูกต้อง คือ เป็นมวยที่ต่างฝ่ายต่างวิ่งรอบเวที
มานานพอสมควร ตนต้องขอบคุณสมาชิกพรรค ก.ก.ที่เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นมวยก็
เหมือนวิ่งรอบเวทีมานานพอสมควร ไม่รู้จักจบจักสิ้น และผ่านกลไกสภามาแล้ว ซึ่งเรื่องนี้สภาไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า
รัฐมนตรีท่านใดมีลักษณะต้องห้าม ท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งตนเคยหารือฝ่ากฎหมายมาแล้วหลาย
รอบว่าอยากท าหนังสือยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะได้จบเสียที วันนี้จึงขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ด าเนินการเรื่องนี้ จะได้
จบเสียที 

“ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาการท างาน ส.ส.บางท่าน ผมไม่ได้เหมารวม เหมือนเด็กฟันก าลังงอก คันปากคัน
เหงือกอยากพูดไปเรื่อยเปื่อย ไม่ค านึงว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดคนอื่น 

แต่กรณีใดที่ละเมิดส่วนตัวผม ท าผมหรือครอบครัวเสียชื่อเสียง จะด าเนินคดีให้ถึงที่สุด หลายคนมองคดีหมิ่น
ประมาทโทษต่ า แต่อย่าลืมว่าการกระท าผิดต่างกรรมต่างวาระ พูด 10 ครั้งก็แจ้งความได้ 10 ครั้ง และที่ผมแจ้งที่ จ.
พะเยา เพราะเป็น ส.ส.พะเยา และระวัง เพราะผมมีบ้านอยู่ตากใบ จ.นราธิวาสด้วย ผมไม่ได้ขู่ แต่ใครละเมิดผมไม่มัดมือ
มัดเท้าเฉยๆ แต่ดีใจวันนี้เรื่องนี้ได้หลุดจากสภาเสียที” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว 

เมื่อถามว่า การส่งคนไปแจ้งความเอาผิด ส.ส.พรรคก้าวไกล กรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จังหวัดพะเยา เป็น
การกลั่นแกล้งและจะเป็นภาระในการต่อสู้คดีหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่ได้แกล้งใคร แต่ฝ่ายกฎหมายของตนอยู่ท่ี 
จ.พะเยา และได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายไปแล้ว ดังนั้นจะด าเนินคดีที่ไหนก็ต้องเคารพฝ่ายกฎหมายด้วย 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/90-2.jpg
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เมื่อถามว่า การจ้องเล่นงาน ร.อ.ธรรมนัส จะกระทบกับรัฐบาลหรือไม่ เพราะมีคนมองว่า ร.อ.ธรรมนัส เป็นเส้น
เลือดใหญ่ของรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เลยจุดนั้นไปแล้ว ตนเป็น ส.ส.มาปีกว่า เป็น รมช.เกษตรฯมา 10 เดือน 
ตอนนี้รัฐบาลมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกือบ 270 คน ถือว่ามีเสถียรภาพแล้ว ไม่กระทบอะไรถ้าตนมีปัญหาคนเดียว 

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่หากเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลรัฐธรรมนูญ จะถูกเปิดโปงมากขึ้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ว่า เช่นเดียวกับพรรค ก.ก. ที่เข้าสู่กระบวนการกฎหมายก็ต้องเคารพกฎหมาย ผู้มีอ านาจและผู้วินิจฉัย อย่าไปกังวลใน
เรื่องเหล่านี้ ต่อข้อถามว่า หากพรรคก้าวไกลยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการตรวจสอบอ่ืนจะยุติไปด้วยหรือไม่ 
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เมื่อศาลรับเรื่องแล้วก็เป็นไปตามกลไกของศาลวินิจฉัยต่อไป และเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับสภาแล้ว ส่วน
กรรมาธิการก็มีสิทธิตนไปให้ข้อมูลแต่ตนก็มีฝ่ายกฎหมายไปชี้แจงแล้ว 

เมื่อถามว่า กังวลกับพยานหลักฐานที่พรรคก.ก.เตรียมยื่นต่อศาลหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตอนอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลก็เห็นหมดแล้ว และตนก็มีพยานหลักฐานและเตรียมหลักฐานไปชี้แจงแล้ว พร้อมทุกเรื่อง ทั้งนี้ไม่กังวล
กับการที่พรรคก้าวไปลบอกว่ามีหลักฐานใหม่ เพราะบอกใหม่แลัวใหม่อีกก็เห็นเป็นชุดเดิม และไม่อยากใช้เวทีนี้โจมตี
การเมือง ตนไม่ได้เข้ามาเล่นการเมืองแต่มาท าการบ้าน แต่ถ้าเปิดสภาแล้วมาเจอเรื่องเก่าๆ ก็ดูกันเอง ตนไม่ขอวิจารณ์ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2204403 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/158436 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2204403
https://siamrath.co.th/n/158436
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27 พ.ค. 2563-16:35 น. 

ธรรมนัส จัดหนัก ส.ส.ก้าวไกล "เด็กฟันเพิ่งงอก" ขู่ มีบ้าน อยู่ตากใบ! 

 
รมช.เกษตรฯ 'ธรรมนัส พรหมเผ่า' ซัด ส.ส.ก้าวไกล เด็กฟันเพิ่งงอก ปัดกลั่นแกล้ง ไปแจ้งความที่พะเยา ขู่ ระวังตัว
ไว้ มีบ้านอยู่ตากใบด้วย! 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 พ.ค. ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ยื่นถอดถอน ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากขาดคุณสมบัติความเป็นส.ส.นั้น หลังจาก
พรรคก้าวไกลลงจากโพเดียมแถลงข่าว ร.อ.ธรรมนัสก็ได้ขึ้นแถลงข่าวต่อทันที โดยกล่าวว่า เรื่องนี้ถ้าจะพูดให้ถูกต้องคือ 
เป็นมวยที่ต่างฝ่ายต่างวิ่งรอบเวทีมานานพอสมควร 

ตนต้องขอบคุณสมาชิกพรรคก้าวไกลที่เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นมวยก็เหมือน
วิ่งรอบเวทีมานานพอสมควร ไม่รู้จักจบจักสิ้น และผ่านกลไกสภามาแล้ว ซึ่งเรื่องนี้สภาไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่ารัฐมนตรี
ท่านใดมีลักษณะต้องห้าม ท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งตนเคยหารือฝ่ากฎหมายมาแล้วหลายรอบว่า
อยากท าหนังสือยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะได้จบเสียที วันนี้จึงขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ด าเนินการเรื่องนี้ จะได้จบเสีย
ที 
 “ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาการท างาน ส.ส.บางท่าน ผมไม่ได้เหมารวม เหมือนเด็กฟันก าลังงอก คันปากคัน
เหงือกอยากพูดไปเรื่อยเปื่อย ไม่ค านึงว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดคนอ่ืน  แต่กรณีใดที่ละเมิดส่วนตัวผม ท าผมหรือ
ครอบครัวเสียชื่อเสียง จะด าเนินคดีให้ถึงที่สุด หลายคนมองคดีหมิ่นประมาทโทษต่ า แต่อย่าลืมว่าการกระท าผิดต่าง
กรรมต่างวาระ พูด 10 ครั้งก็แจ้งความได้ 10 ครั้ง และท่ีผมแจ้งที่ จ.พะเยา เพราะเป็น ส.ส.พะเยา 
 
และระวัง เพราะผมมีบ้านอยู่ตากใบ จ.นราธิวาสด้วย ผมไม่ได้ขู่ แต่ใครละเมิดผม ไม่มัดมือมัดเท้าเฉยๆ แต่ดีใจวันนี้เรื่อง
นี้ได้หลุดจากสภาเสียที” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว 

เมื่อถามว่าการส่งคนไปแจ้งความเอาผิด ส.ส.พรรคก้าวไกล กรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จังหวัดพะเยา เป็น
การกลั่นแกล้งให้เป็นภาระในการต่อสู้คดีหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่ได้แกล้งใคร แต่ฝ่ายกฎหมายของตนอยู่ จ.
พะเยา และได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายไปแล้ว ดังนั้นจะด าเนินคดีที่ไหนก็ต้องเคารพฝ่ายกฎหมายด้วย 
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เมื่อถามว่าการถูกจ้องเล่นงานจะกระทบกับรัฐบาลหรือไม่ เพราะร.อ.ธรรมนัสเป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาล 
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เลยจุดนั้นไปแล้ว ตนเป็นส.ส.มาปีกว่า เป็นรมช.เกษตรฯมา 10 เดือน ตอนนี้รัฐบาลมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกือบ 270 คน ถือว่ามีเสถียรภาพแล้ว ไม่กระทบอะไรถ้าตนมีปัญหาคนเดียว 
 เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่หากเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลรัฐธรรมนูญ จะถูกเปิดโปงมากขึ้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า 
เช่นเดียวกับพรรคก้าวไกลที่เข้าสู่กระบวนการกฎหมายก็ต้องเคารพกฎหมาย ผู้มีอ านาจและผู้วินิจฉัย อย่าไปกังวลใน
เรื่องเหล่านี้ 
 ต่อข้อถามว่า หากพรรคก้าวไกลยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการตรวจสอบอื่นจะยุติไปด้วยหรือไม่ ร.อ.
ธรรมนัสกล่าวว่า เมื่อศาลรับเรื่องแล้วก็เป็นไปตามกลไกของศาลวินิจฉัยต่อไป และเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับสภาแล้ว ส่วน
กรรมาธิการก็มีสิทธิเรียกตนไปให้ข้อมูล แต่ตนก็มีฝ่ายกฎหมายไปชี้แจงแล้ว 
 เมื่อถามว่ากังวลกับพยานหลักฐานที่พรรคก้าวไกลเตรียมยื่นต่อศาลหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตอนอภิปราย
ไม่ไว้วางใจก็เห็นหมดแล้ว ตนก็มีพยานหลักฐานและเตรียมหลักฐานไปชี้แจงแล้ว พร้อมทุกเรื่อง ทั้งนี้ ไม่กังวลกับการที่
พรรคก้าวไกลบอกว่ามีหลักฐานใหม่ เพราะบอกใหม่แล้วใหม่อีกก็เห็นเป็นชุดเดิม และไม่อยากใช้เวทีนี้โจมตีการเมือง 
ตนไม่ได้เข้ามาเล่นการเมืองแต่มาท าการบ้าน แต่ถ้าเปิดสภาแล้วมาเจอเรื่องเก่าๆ ก็ดูกันเอง ตนไม่ขอวิจารณ์ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4208407 
เฟรสบุ๊ค : https://www.facebook.com/188107458258082/posts/1048949665507186/?d=n 
เฟรสบุ๊ค : https://www.facebook.com/1683658098593742/posts/2446320045660873/?d=n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4208407
https://www.facebook.com/188107458258082/posts/1048949665507186/?d=n
https://www.facebook.com/1683658098593742/posts/2446320045660873/?d=n
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27 พ.ค. 2563 17:52 น. 

'ธรรมนัส' ยัน ไร้กลั่นแกล้ง แจ้งความไกล เยย้ ส.ส.ก้าวไกล เด็กฟันเพ่ิงงอก 

 
 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เย้ย ส.ส.ก้าวไกล แค่เด็กฟันเพิ่งงอก หลังยื่นหนังสือให้ชวน ส่ง
ศาลรธน.ตีความคุณสมบัติ ต าแหน่ง รมช.เกษตรฯ ยันแจ้งความไกล ที่ จ.พะเยา ไม่ได้กลั่นแกล้ง ไม่ได้ขู่ มีบ้าน ที่
นราธิวาสด้วย  

วันที่ 27 พ.ค. ภายหลังจากที่พรรคก้าวไกล แถลงยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือขอให้พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ประเด็นคุณสมบัติ ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในต าแหน่ง รมช.
เกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงหรือไม่ จากการถือหุ้นในตลาดคลองเตย และกรณีถูกศาลพิจารณาลงโทษคดียาเสพติดที่
ประเทศออสเตรเลีย เสร็จสิ้น ซึ่งพอดีกับ ร.อ.ธรรมนัส ที่ได้เดินเข้ามาภายในห้อง เพ่ือรับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน 
จ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง การท าประมงพ้ืนบ้าน ท าให้เจอกับนายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล และเป็น
กมธ.ป.ป.ช. จึงใช้โอกาสนี้ เชิญให้ร้อยเอกธรรมนัส ไปให้ข้อมูลกรรมาธิการด้วย ซึ่งเจ้าตัวได้พยักหน้า และขอตัวไปรับ
เรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านก่อน 

ภายหลังรับหนังสือร้องเรียน ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกพรรคก้าวไกล และยินดีที่ส.ส.พรรคก้าวไกล 
ท าให้เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง เพราะกระบวนการของสภา ไม่สามารถชี้ สถานภาพความเป็นส.ส. หรือรัฐมนตรี
ได้ สุดท้ายต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส่วนที่ตนเองแจ้งความด าเนินคดี กับ ส.ส. พรรคก้าวไกล ในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาล เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นเพราะ ส.ส.บางคน เหมือนเด็กฟันก าลังจะงอก พูดไปเรื่อย ไม่
ค านึงถึงกฎหมายว่า จะละเมิดสิทธิตนและครอบครัว ซึ่งตนเอง ยืนยันจะด าเนินคดีให้ถึงที่สุด จะไม่อยากมัดมือมัดเท้า
ตนเอง โดยที่ไปแจ้งความที่จังหวัดพะเยา เพราะเป็นพ้ืนที่ของตนเอง และทีมกฎหมายอยู่ที่นั่น ไม่ได้หวังจะกลั่นแกล้ง
ใคร ซึ่งแม้ว่าคดีหมิ่นประมาทจะมีโทษเพียงเล็กน้อย แต่การพูดแต่ละครั้ง ถือเป็นการท าผิดต่างกรรมต่างวาระ พูด 10 
ครั้ง ตนก็เอาผิดได้ 10 ครั้ง และว่าตนยังมีบ้านที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ที่พูดนี่ไม่ได้ขู่ 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1854949 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/415476 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1854949
https://news.ch7.com/detail/415476
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วันท่ี 27 พ.ค. 2563 เวลา 19:42 น. 

พรรคก้าวไกลยื่นประธานสภาส่งศาลรธน.วินิจฉัยคุณสมบัติ "ธรรมนัส" 

 
 
พรรคก้าวไกลยื่นหนังสือต่อประธานสภาฯ ขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย "ร.อ.ธรรมนัส" มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามเป็น ส.ส. หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายสมบูรณ์ อุทัย
เวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.
เกษตรและสหกรณ์ มีคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็น ส.ส. กรณีคู่สมรสถือครองหุ้นตลาดคลองเตย ซึ่งเป็นการถือครอง
สัญญากับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคู่สัญญากับภาครัฐ และขาดสมบัติด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ
จากการต้องโทษจ าคุกในคดียาเสพติดท่ีประเทศออสเตรเลีย 

นายชัยธวัช กล่าวว่า พรรคก้าวไกลด าเนินการเรื่องนี้มานานแล้ว แต่ยุติไว้ช่วงมีปัญหาที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ 
การยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนละส่วนกับที่คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (ป.ป.ช.) ด าเนินการกับ ร.อ.ธรรมมนัส กรณีที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติ 
 ซึ่งเมื่อมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จึงรวบรวมรายชื่อทั้ง 54 ส.ส.ของพรรคยื่นต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และไม่ใช่การด าเนินการเพ่ือตอบโต้ที่ ร.อ.ธรรมนัส แจ้งความด าเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทกับ 2 ส.ส.ของ
พรรคคือ นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. กรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ในเรื่องคดียาเสพติด แต่เป็นการท าหน้าที่ในฐานะ ส.ส.ฝ่ายค้านที่จะต้องตรวจสอบฝ่ายบริหารและการเข้าสู่ต าแหน่ง
ของรัฐมนตรี พร้อมยืนยันว่า ส.ส.พรรคก้าวไกล พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/624597 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/624597
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27 พฤษภาคม 2563 - 20:28 น. 

"ก้าวไกล"ชงประธานสภาย่ืนศาล รธน. สอย"ธรรมนัส" พ้น รมต.  

 
"พรรคก้าวไกล"ชง ประธานสภายื่นศาลรัฐธรรมนูญ ปม"ธรรมนัส" ขาดสมาชิกภาพ ส.ส.และมีคุณสมบัติต้องห้าม
เป็นรัฐมนตรี ไม่หว่ัน 2 ส.สถูกฟ้องหม่ินจากศึกซักฟอก เตรียมใช้กระบวนการศาลเพื่อเปิดโปงคุณสมบัติ ด้าน"
ธรรมนัส" เหน็บ "ก้าวไกล" เหมือนเด็กคันฟัน 
 วันที่27พฤษภาคม ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวนายณัฐชา บุญไชยอิน
สวัสดิ์  และสส พรรคก้าวไกล ยื่นหนังสือต่อนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือขอให้
ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร มีคุณสมบัติต้องห้าม
การเป็น ส.ส. กรณีคู่สมรสถือครองหุ้นตลาดคลองเตย ซึ่งเป็นถือครองสัญญากับการท่าเรือ กระทรว งคมนาคม ซึ่งถือ
เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ และขาดสมบัติด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญจากการต้องโทษจ าคุกในคดียาเสพติดที่
ประเทศออสเตรเลีย  
  นายชัยธวัช ยืนยันว่า พรรคก้าวไกลด าเนินการเรื่องนี้มานานแล้ว แต่ยุติไว้ช่วงมีปัญหาที่พรรคอนาคตใหม่ถูก
ยุบ และการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เป็นคนละส่วนกับที่คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ด าเนินการกับร้อยเอกธรรมนัส กรณีที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติ ซึ่งเมื่อมีการเปิดประชุมสภาแล้ว จึง
รวบรวมรายชื่อทั้ง 54 ส.ส. ของพรรคยื่นต่อประธานสภา และไม่ใช่การด าเนินการเพ่ือตอบโต้จากการที่ร้อยเอกธรรมนัส 
แจ้งความด าเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทกับ 2 ส.ส.ของพรรคคือ นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.สบัญชีรายชื้อและนายณัฐชา 
บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคท่ีอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องคดียาเสพติด แต่เป็นการท าหน้าที่ในฐานะ ส.ส. 
ฝ่ายค้านที่จะต้องตรวจสอบ ฝ่ายบริหารและการเข้าสู่ต าแหน่งของรัฐมนตรี  พร้อมยืนยันว่า ส.ส.พรรคก้าวไกล พร้อม
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจะใช้เวทีไต่สวนของศาลเปิดโปงร้อยเอกธรรมนัส  นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ระบุว่า 
ชัดเจนว่ากรณีที่คู่สมรสของร้อยเอกธรรมนัส นางสาวอริสรา พรหมเผ่า ถือครองหุ้นกว่า 80% ร่วมกับภาครัฐ คือ การ
ท่าเรือของประเทศไทย ซึ่งส่อให้เห็นว่าเป็นคุณสมบัติต้องห้าม 

 ด้าน นายธีรัจชัย ยืนยันว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่ผ่านมา มีเอกสิทธิ์ความเป็น ส.ส.คุ้มครองอยู่และ
ท าตามหน้าที่ของ ส.ส.ฝ่ายค้าน โดยอิงเอกสารจากต่างประเทศในการอภิปราย ซึ่งท าด้วยความสุจริตใจไม่ได้มีเจตนา
หมิ่นประมาทหรือใส่ร้าย และเมื่อผ่านการอภิปรายแล้วจึงเห็นว่า ควรน าเรื่องรัฐมนตรีต้องโทษจ าคุกคดีค้ายาใน
ต่างประเทศให้เดินหน้าต่อไปสู่ศารัฐธรรมนูญ  
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 นายธีรัจชัย ยืนยันว่า ไม่มีความกังวลที่ถูกแจ้งความด าเนินคดี ซึ่งอาจเป็นเหตุจากการให้สัมภาษณ์ในกรณีท่ีนี้ 
โดยจะใช้โอกาสในการเป็นจ าเลยคดีซักค้านร้อยเอกธรรมนัสด้วยตนเอง และหากเป็นการแจ้งความหรือให้การเท็จก็
เตรียมจะฟ้องกลับร้อยเอกธรรมนัสด้วย แต่ก็แปลกใจว่าเหตุใดต้องไปแจ้งความที่จังหวัดพะเยา เพราะท าให้เสียเวลาใน
การท างานเพ่ือประชาชน หากจ าเป็นต้องไปให้การที่จังหวัดพะเยา ซึ่งตนก็อยากรู้เจตนาของร้อยเอกธรรมนัส ในเรื่องนี้
ด้วยเช่นกัน 
 ภายหลังจากที่พรรคก้าวไกลแถลงการยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้พิจารณาส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เสร็จสิ้น ร้อยเอกธรรมนัสได้เดินเข้ามาภายในห้อง เพ่ือรับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านจังหวัดสุราษฎรธานีเรื่องการท า
ประมงพ้ืนบ้าน ท าให้เจอกับนายธีรัจชัย พันธุมาส ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล และเป็นกมธ.ปปช. จึงใช้โอกาสนี้เชิญ
ให้ร้อยเอกธรรมนัส ไปให้ข้อมูลกรรมาธิการด้วย ซึ่งเจ้าตัวได้พยักหน้าและขอตัวไปรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านก่อน 
 ทั้งนี้ภายหลังรับหนังสือร้องเรียน ร้อยเอกธรรมนัส ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกพรรคก้าวไกล ที่ท าให้เรื่องนี้เข้าสู่
กระบวนการที่ถูกต้อง เพราะกระบวนการของสภาไม่สามารถชี้สถานภาพความเป็นส.ส. หรือ รัฐมนตรีได้ สุดท้ายต้องส่ง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส่วนที่ตนเองแจ้งความด าเนินคดีกับ ส.ส. พรรคก้าวไกล ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นเพราะ ส.ส.บางคน เหมือนเด็กฟันก าลังจะออก พูดไปเรื่อย ไม่ค านึงถึงกฎหมายว่าจะ
ละเมิดสิทธิตนและครอบครัว ซึ่งตนเองจะด าเนินคดีให้ถึงที่สุด จะไม่อยากมัดมือมัดเท้าตนเอง โดยไม่แจ้งความที่จังหวัด
พะเยาเพราะเป็นพ้ืนที่ของตนเอง และทีมกฎหมายอยู่ที่นั่น ไม่ได้หวังจะกลั่นแกล้งใคร ซึ่งแม้ว่าคดีหมิ่นประมาทจะมี
โทษเพียงเล็กน้อย แต่การพูดแต่ละครั้ง ถือเป็นการท าผิดต่างกรรมต่างวาระ พูด 10 ครั้ง ตนก็เอาผิดได้ 10 ครั้ง และขู่
ว่าตนยังมีบ้านที่อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
 ทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัส เชื่อว่า เรื่องนี้จะไม่กระทบเสถียรภาพของรัฐบาล เพราะตอนนี้รัฐบาลมีสมาชิก
ฝ่ายรัฐบาลเกือบ 270 คน หากตนมีปัญหาคนเดียวคงไม่มีปัญหา และเมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการของศาลแล้วก็ควร
เคารพกฎหมายและค าตัดสิน และส่วนตัวก็พร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาล ส่วนการชี้แจงกับกมธ. ปปช. ทีมกฎหมายของตน
ก าลังด าเนินการอยู่ เพราะกมธ. มีสิทธิเชิญ แต่ตนก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปชี้แจงเรื่องไหนอย่างไร 
 
อ้างอิง : ttps://www.komchadluek.net/news/politic/432098?utm_source=category&utm_medium= 
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28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 

ธรรมนัสปัดซูเอี๋ย'พินิจ' อ้วนคุยเพ้ง-มิ้งช่วยชาต ิ

 
     
 "ธรรมนัส" ปัดเกี๊ยะเซียะ "พินิจ" หลังอดีต ส.ส.ล าปางหลายสมัยไม่ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปางในนามเพื่อ
ไทย "บิ๊กแป๊ะ" สั่ง ตร.คุมเข้มกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ก่อนถึงวันเลือกตั้ง "เสี่ยอ้วน" แจงนัดคุย "เฮียเพ้ง -หมอม้ิง-
หมอเลี้ยบ" แค่รวมกลุ่มหาทางออก ปท. ยังไม่ใช่ตั้งพรรคใหม่ 
     เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) ในฐานะ
แกนน าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รับผิดชอบพื้นท่ีภาคเหนือ กล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) เขต 4 จ.ล าปางว่า ส่วนตัวจะลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียงอย่างแน่นอน โดยจะใช้ช่วงนอกเวลาราชการ และคาดว่าจะเริ่ม
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 พ.ค.เป็นต้นไป 
     ถามถึงกรณีพรรคเพ่ือไทย (พท.) ข้องใจเหตุที่นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.ล าปางหลายสมัย  ไม่ลงสมัคร
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปางในนามพรรค พท.ครั้งนี้ น่าจะมีการเกี๊ยะเซียะกันนั้น ร.อ.ธรรมนัสยืนยันว่า "ไม่มีการ
เกี๊ยะเซียะกันแต่อย่างใด" 
     ที่ จ.ล าปาง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อม พล.ต.ท.ด ารงศักดิ์ กิตติ
ประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการแจกอาหารฟรี และติดตามเตรียมความพร้อมการ
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง ที่กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง (บก.ภ.จว.ล าปาง) โดย พล.ต.ต.อนุชา อ่วม
เจริญ ผบก.ภ.จว.ล าปาง ได้สรุปรายงานภาพรวมของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.
ล าปาง ทั้งการจัดแบ่งเขตการเลือกตั้ง รายชื่อคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้ง ข้อมูลพ้ืนที่โดยรวม และผลการรับ
สมัครซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 26  พ.ค.พร้อมรายงานข้อมูลของผู้สมัครทั้ง 5 คน 
     พล.ต.ต.อนุชารายงานตอนหนึ่งว่า ขณะนี้ทั้ง 6 สถานีต ารวจในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องได้ออกสืบหาข่าว ทั้งมือปืน
รับจ้าง ผู้มีอิทธิพล ข้อมูลเก่า เพ่ือน ามาเป็นฐานในการวิเคราะห์การเลือกตั้งในครั้งนี้แล้ว นอกจากนี้ยังได้มีการตั้ง
ศูนย์บริการการเลือกตั้ง โดยให้รอง ผบก.ภ.จว.ล าปางเป็นผู้อ านวยการศูนย์ และรองผู้อ านวยการศูนย์ 
     "ศูนย์ดังกล่าวจะเน้นย้ าในการดูแลการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้องขอ การดูแลความ
สงบในพื้นที่ และการดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้ช่วยกันรณรงค์ให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดและขอให้มีบัตรเสียน้อยที่สุด รวมทั้งการ
จัดก าลัง เช่น ชุดป้องปราม ชุดรักษาความปลอดภัย  ชุดสอบสวน ชุดสืบสวนหาข่าว ใช้จ านวนทั้งสิ้น 639 นาย ซึ่ง
พร้อมและเพียงพอในการด าเนินงาน" พล.ต.ต.อนุชาระบุ  
     ผบก.ภ.จว.ล าปางกล่าวว่า ในส่วนข้อห่วงใยของ กกต.เรื่องสภาพอากาศอาจจะมีฝนตกลงมา จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่
เตรียมความพร้อมทั้งสถานที่และจัดเสื้อกันฝน กล่องกันน้ าไว้แล้ว ส่วนกรณีท่ีอาจจะเกิดไฟฟ้าดับก็ได้มีการประสานส่วน
ที่เก่ียวข้องให้จัดชุดไฟฟ้าส ารองไว้แล้ว  
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 ด้าน พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า มี 3-4 เรื่องท่ีจะมาเน้นย้ า คือขอให้ศึกษาปัญหาใหญ่ หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ให้น ามาปรับใช้ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ขอให้ดูแลการเลือกตั้งให้สงบเรียบร้อยและผ่านพ้น
ไปด้วยดี ซึ่งตนเองไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้ เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกนายมีประสบการณ์กันทุกคน และก่อนเลือกตั้งก็ขอให้มี
การปิดล้อมตรวจค้นตามยุทธวิธีตามแผนที่วางไว้ สร้างการรับรู้ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคน เพ่ือให้ตอบค าถามชาวบ้านให้ได้
เวลาถูกถาม วางยุทธศาสตร์ให้ดีโดยเฉพาะเรื่องการทุจริต "ผมคงเดินทางมาดูด้วย รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้ฝากก าลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย" ผบ.ตร.กล่าว  

    พล.ต.ท.ด ารงศักดิ์กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้ก าชับให้ต ารวจภูธรภาค 5 จังหวัดล าปาง และทุก สภ.ในเขตเลือกตั้ง
คอยติดตามผู้ไม่หวังดี ซึ่งอาจจะสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น ก็ต้องมีการเตรียมพร้อม และ
เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการออกรณรงค์ประจ าจุด ต้องท าความเข้าใจและต้องรู้ข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ต้องแม่น เพราะไม่มีการเลือกตั้งที่อ่ืน  ดังนั้นทุกที่จะโฟกัสมาที่การเลือกตั้งซ่อมที่ล าปาง
เพียงแห่งเดียว 

    ส่วนที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ สมาชิกพรรค พท. กลุ่ม กทม.กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 
ภาค กทม.ของพรรคได้หารือกันเป็นการภายใน แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นในสนาม กทม. 
เพราะช่วงนี้พรรคการเมืองอีกฝั่งเริ่มจับมือฮ้ัวกันลงพ้ืนที่ ใช้อ านาจที่มีอย่างเต็มที่ และทราบว่าช่วงฤดูโยกย้าย การ
เกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย-ต.ค.จะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการเขต หัวหน้าฝ่ายข้ามหัวข้ามห้วยกันอุตลุด เพ่ือผลการ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. 

   "อยากตั้งเป็นข้อสังเกตและฝากมาถึงข้าราชการ กทม. หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ต้องกลัว ให้แจ้งมาที่
คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร พวกเราจะช่วยติดตามตรวจสอบให้ รวมทั้งขอฝากไปถึงคณะท างานที่
เตรียมการเรื่องนี้ อย่าเสี่ยง อย่าหาวิธีการเอาเปรียบกันแบบไร้ยางอาย วันนี้สังคมออนไลน์รวดเร็ว ในเร็วๆ นี้จะตั้ง
คณะท างานติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจัง" นายพิพัฒน์ชัยกล่าว  

    ถามถึงพรรค พท.จะส่งคนลงผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ นายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่า ตนไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตอบเรื่องนี้
ได้ แต่ส่วนตัวเห็นว่าสมควรอย่างยิ่ง งบประมาณที่จะมาพัฒนา กทม.มีมากกว่ากระทรวงบางกระทรวง เพราะฉะนั้น
พรรคคงต้องหาคนที่เหมาะสม มีประสบการณ์มาลงสมัคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็ส าคัญเช่นกัน เท่ าที่พูดคุยกัน
พรรคน่าต้องส่งครบทุกเขต โดยไม่มีการฮ้ัวกับใคร แต่ทั้งหมดเพียงเป็นการพูดคุยกันเบื้องต้น ต้องให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคได้พิจารณากันอีกครั้ง  

    ซักว่ามีการตั้งข้อสังเกตภาพความขัดแย้งกันเองภายในพรรค จนดูเหมือนพรรคไม่มีเอกภาพ อาจส่งผลต่อ
การส่งคนลงสมัคร นายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่า ส่วนตัวไม่ได้มองว่าเป็นความขัดแย้ง พรรคเพ่ือไทยเป็นพรรคใหญ่ มีคนที่มี
ประสบการณ์ มีความรู้จ านวนมาก การแสดงความคิดเห็นอาจแตกต่างกันบ้างในบางครั้ง แต่ในที่สุดพรรคจะมีค าตอบ
เดียวกัน ที่เหมือนกันพรรคเรามีจุดยึดเหนี่ยวเดียวกัน คือต่อต้านเผด็จการ ท างานเพ่ือประชาชน 
เสี่ยอ้วนยังปัดตั้งพรรคใหม่ 

    ขณะที่นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน และแกนน าพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงการรวมตัว
ของอดีตนักการเมืองและกลุ่มวิชาชีพต่างๆ อาทิ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล, นพ.พรหมินทร์  เลิศสุริย์เดช และ นพ.
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี หารือพูดคุยสถานการณ์บ้านเมืองเมื่อวันที่ 26 พ.ค.ว่า เป็นกลุ่มเพ่ือนที่มีความห่วงใยต่อปัญหา
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บ้านเมือง เป็นครั้งแรกที่หารือกับกลุ่ม ส่วนจะเป็นกลุ่มอะไร การพูดคุยครั้งหน้าจะชัดเจน ซึ่งชื่อกลุ่มแคร์หรือกลุ่ม
ห่วงใย เป็นลักษณะการรวมตัวของพวกเราที่ห่วงใย 

    "วันนี้พูดได้เพียงว่า 35 คนนี้มีความต่างวัย หลากหลายวิชาชีพ หลากหลายประสบการณ์ มีทั้งคนที่เป็น
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน นักเขียนมือรางวัล นักธุรกิจ ซึ่งทุกคนห่วงใยบ้านเมือง อยากเห็นบ้านเมืองมีทางออก
อย่างไรต้องมาคุยกันใน 3 ระยะ" นายภูมิธรรมกล่าว 

    ถามว่าอนาคตจะเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ นายภูมิธรรมบ่ายเบี่ยงที่จะตอบ กล่าวเพียงว่าเป็นการสะท้อน
ให้เห็นว่าการรวมตัวของประชาชน หรือการรวมตัวที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ไม่จ าเป็นต้องเป็นพรรคหรือสถาบัน
การเมือง แต่ยอมรับพรรคการเมืองจะเป็นบทบาทหลักในการแก้ปัญหา  

    "อยากส่งสัญญาณให้เห็นว่า ใครก็ตามท่ีสนใจบ้านเมืองและอยากให้ได้รับการแก้ไข น่าจะมีบทบาทและกล้า
เข้ามา ส่วนจะเป็นพรรคการเมืองก็เป็นเรื่องในอนาคตที่เป็นได้ แต่ไม่ใช่เจตนารมณ์เริ่มแรกที่จะมาตั้งพรรคการเมือง" 
นายภูมิธรรมกล่าว 

    ซักว่าท าไมไม่ท าในนามพรรคเพ่ือไทย นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักการเมืองจะไปหารือ
แลกเปลี่ยนกับกลุ่มต่างๆ ส่วนจะเป็นการส่งสัญญาณว่าจะลาออกจากพรรคเพ่ือไทย แล้วตั้งพรรคใหม่หรือไม่ ยังเร็ว
เกินไปที่จะพูดในขณะนี้ เพราะเป็นเรื่องของอนาคต แต่ย้ าจุดเริ่มต้นคือความห่วงใยต่อปัญหาบ้านเมือง และจะชักชวน
คนให้มาร่วมมากกว่านี้  

    "เหตุที่ไม่ท าในนามพรรคเพราะไม่มีต าแหน่งใดๆ ในพรรคเพ่ือไทยแล้ว จึงท าในฐานะประชาชนที่สนใจ
ปัญหาบ้านเมือง ส่วนจะเป็นพรรคการเมืองเมื่อใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความพึงพอใจของผู้มารวมกลุ่ม" นายภูมิ
ธรรมกล่าว 

    ที่รัฐสภา นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล , นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.
พรรคก้าวไกล และนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ร่วมกันแถลงกรณียื่นหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญผ่าน
ประธานรัฐสภา เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพ  ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงหรือไม่ใน 2  กรณี คือ เนื่องจากมีการถือหุ้นในตลาด
คลองเตยของภรรยา และถูกจ าคุกในประเทศออสเตรเลียในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเรื่องนี้จะน าไปสู่การขาด
คุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี 

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการแถลงข่าวของพรรคก้าวไกล ร.อ.ธรรมนัสได้มายืนรอแถลงต่อที่หน้าห้อง
แถลงข่าว และได้พบกับนายธีรัจชัย ระหว่างสลับเวทีนายธีรัจชัยได้กล่าวเชิญ ร.อ.ธรรมนัสมาชี้แจงต่อกรรมาธิการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ตอบกลับทันทีว่า "ได้" 

    ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ขอบคุณพรรคก้าวไกลที่จะยื่นถอดถอนตนจากกรณีภรรยาถือครองหุ้นในตลาด
คลองเตย เพราะน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการ หลังเล่นนอกเวทีมานานพอสมควร โดยศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัยเรื่อง
คุณสมบัติของรัฐมนตรี.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/67129 
 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/67129
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วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 - 08:41 น. 

‘ธรรมนัส’ ปดัดลีเสือเฒ่า ‘ปู่พินิจ’ ไม่ลงชิงเลือกตั้งซอ่ม เขต 4 ล าปาง ยังวิจารณ์วุ่น 

 
 
 ‘ธรรมนัส’ ปัดดีลเสือเฒ่า ‘ปู่พินิจ’ ไม่ลงชิงเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ล าปาง ยังวิจารณ์วุ่น 

ขณะที่การเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ภายหลัง นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต
ส.ส.ล าปาง หลายสมัย วัย 83 ปี ไม่ลงสมัครส.ส.ในนามพรรคเพ่ือไทย(พท.) ท าให้พรรคพท.ไม่สามารถส่งคนรับสมัคร
เลือกตั้งได้ทัน และถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการเจรจากันทางการเมืองหรือไม่ โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่
รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะแกนน าพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) รับผิดชอบพื้นท่ีภาคเหนือ กล่าวถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) เขต 4 จ.ล าปาง แทนต าแหน่งที่
ว่างว่า ส่วนตัวจะลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียงอย่างแน่นอน โดยจะใช้ช่วงนอกเวลาราชการ และคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 
พฤษภาคมเป็นต้นไป เมื่อถามว่ากรณีนายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ล าปาง หลายสมัย ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนาม
พรรคเพื่อไทย(พท.)  ครั้งนี้มีการเกี้ยเซียะกันหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวยืนยันว่า ไม่มีการเกี้ยเซียะกันแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ นายช านาญ จันทร์เรือง อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่(อนค.) ในฐานะสมาชิกคณะก้าวหน้า  ให้
สัมภาษณ์กรณีกรณีที่แสดงความคิดเห็นว่า การที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) ไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จ.ล าปาง จะ
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะน าไปสู่การยุบสภา เพราะฝ่ายรัฐบาลก าลังได้เปรียบ ฝ่ายค้านก าลังอ่อนแอและแตกแยก 
นอกจากนี้จะถือโอกาสรีเซ็ตพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไปด้วยเลยนั้น ว่า ก่อนหน้านี้ นายพินิจ จันทรสุรินทร์ (บิดา
ของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ล าปาง พรรค พท. ที่เสียชีวิต) ได้แสดงเจตน์จ านงที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนาม
พรรค พท. หากพิจารณาจากเหตุการณ์แวดล้อมอ่ืนๆ ก็อาจจะเข้าใจว่า นายพินิจมีความตั้งใจจะลงสมัครนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพราะต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นอาจจะมีความส าคัญมากกว่าการเป็น ส.ส. จึงปฏิเสธการ
ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม แต่ว่านี่ไม่ใช่เหตุผลของการปฏิเสธจริงๆ เพราะไม่เช่นนั้นจะแสดงเจตน์จ านงลงสมัครตั้งแต่แรก 
จนพรรคออกหนังสือรับรองให้เรียบร้อย ทั้งที่ความจริงพรรค พท. มีตัวเลือกหลายคน แบบนี้ภาษาเหนือเรียกว่า ‘ฤทธิ์
เดชเสือเฒ่า’ จนท าให้พรรคพท. เคว้ง เป็นความตั้งใจที่ต้องการหักเหลี่ยมพรรค พท. จึงน่าตั้งข้อสังเกตว่า มีดีลอะไร
หรือไม ่
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2205180 
บทความ 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2205180
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/S__8069127.jpg
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เผยแพร:่ 27 พ.ค. 2563 18:19   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม 

ข่าวลึกปมลับ : "เพื่อไทย"ระส่ า ยุคขาลง ไมสู่้เลอืกตั้งซ่อมล าปาง 

 
 
“ข่าวลึก ปมลับ” ออกอากาศทาง NEWS1 ล้วงปมลึก คลายปมลับ ตีแผ่ประเด็นร้อน กับ นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าว
การเมือง และกระบวนการยุติธรรม วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตอน "เพ่ือไทย"ระส่ า ยุคขาลง ไม่สู้เลือกตั้งซ่อม
ล าปาง 

สนามเลือกตั้งซ่อม เขต4ล าปาง เพ่ือมาแทน นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.หลายสมัย พรรคเพ่ือไทย ที่
เสียชีวิตไป โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดให้มีการรับสมัคร รับเลือกตั้งซ่อม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม ถึง
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านไปเมื่อวาน 

เดิมที ทุกฝ่ายคาดหมายว่าจะเป็นแมทช์ล้างตากันอีกครั้งของสองพรรคใหญ่ คือ เพ่ือไทย ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่
เลือกตั้งล าปาง แบบผูกขาดมาตั้งแต่ปี 2544 ยุคไทยรักไทย กับ พรรคพลังประชารัฐ พรรคแกนน ารัฐบาล 

หลังการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา อิทธิรัตน์ ลูกชาย พินิจ จันทร์สุรินทร์ นักการเมืองรุ่นใหญ่ เมืองรถม้า ตั้งแต่ยุค
พรรครวมไทย สมัยพ่อเลี้ยง ณรงค์ วงศ์วรรณ เอาชนะ นายวัฒนา สิทธิวัง จากพรรคพลังประชารัฐ ไปได้แบบไม่ยากเย็น 
คือ อิทธิรัตน์ ได้42,984 คะแนน ส่วน วัฒนา ได้ 30,368 คะแนน 
 แม้รอบนี้ พรรคพลังประชารัฐ จะส่ง นายวัฒนา ลงสมัครอีกรอบ บนแต้มต่อคือ การเป็นพรรคแกนน ารัฐบาล 
คุมอ านาจรัฐในพ้ืนที่อย่าง ฝ่ายปกครองและต ารวจ ขณะเดียวกัน หัวหน้าทีมภาคเหนือตอนบนของ พลังประชารัฐ ก็คือ 
คนที่มีบทบาทสูงในรัฐบาลพลังประชารัฐ ร. อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
 การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ แม่แต่แวดวงการเมือง โดยเฉพาะส.ส.ภาคเหนือ ทั้งของเพ่ือไทยและพลังประชารัฐ ก็
ยังให้ เพ่ือไทย เป็นต่ออยู่ ในฐานะแชมป์เก่า และกระแส เพ่ือไทยกับทักษิณ ชินวัตร ในภาคเหนือ น่าจะมีมนต์ขลังอยู่
เหมือนเดิม 
 
และน่าจะแรงมากกว่า ตอนที่ เพ่ือไทย สู้กับ พลังประชารัฐ ในการเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่นก่อนหน้านี้ ที่ พลังประชารัฐ 
โดย สมศักดิ์ คุณเงิน พลิกเอาชนะ ธนิก มาสีพิทักษ์ อดีตแกนน านปช.ขอนแก่น มาได้ 
 ด้วยที่พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ทางการเมือง ล าปางในภาคเหนือ ยังไง เพ่ือไทย ก็มีกระแสนิยมที่ตรึงคนล าปางกว่าที่
ขอนแก่น ยิ่งเมื่อ พรรคเพื่อไทย มีมติให้ส่ง พินิจ จันทร์สุรินทร์ อดีตส.ส.ล าปางหลายสมัย 
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 และพินิจไปอยู่กับ ทักษิณ ชินวัตร ตั้งแต่ยุคก่อตั้งพรรคไทยรักไทยเมื่อปี 2544 โดยพินิจ ย้ายออกมาจาก
พรรคชาติพัฒนาพร้อมกับ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ส.ส.ล าปางหลายสมัยเช่นกัน แต่รอบที่แล้ว พินิจ ไม่ได้ลงเลือกตั้ง 
 เพราะเรื่องพ้ืนที่ และเจ้าตัว ตั้งใจจะลงมาเล่นการเมืองท้องถิ่น ชิงเก้าอ้ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปางเป็นหลัก 
 เมื่อ เพ่ือไทย มีมติส่ง พินิจ ลงเลือกตั้งซ่อม แวดวงการเมือง รวมถึง คนล าปาง เมืองรถม้า จึงมองว่า โอกาส ที่ 
เพ่ือไทย จะรักษาพ้ืนที่ไว้ได้ จึงมีสูง ไม่น่าจะแพ้เหมือนกรณี แบบที่ขอนแก่น 
 แต่แล้ว ก็เกิดกรณี อย่างที่หลายฝ่ายเริ่มเห็นเค้าลางว่า เลือกตั้งล าปาง อาจมีเซอร์ไพรส์ เพราะ ยิ่งใกล้วันปิดรับ
สมัครเลือกตั้งซ่อม ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แต่คนในพื้นท่ีกลับไม่เห็น สัญญาณการขยับใดๆ เพ่ือเข้าสู่สมรภูมิเลือกตั้งจาก กลุ่ม
หัวคะแนน ของ ตระกูล จันทร์สุรินทร์ 
 ซึ่งก่อนหน้านี้เริ่มมีกระแสข่าว ในหมู่คนล าปางมาได้หลายวัน ก่อนถึงวันรับสมัครเลือกตั้งวันสุดท้าย เ มื่อวัน
อังคารที่ผ่านมาว่า พินิจ อาจบาย ไม่ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม 
 จนกระทั่งสุดท้าย ข่าวลือ ในเมืองล าปาง ก็เป็นข่าวจริง เพราะจนถึงเวลา 16.30 น. เส้นตายการรับสมัครเมื่อ
วันอังคารที่ผ่านมา ก็ไร้ร่องรอย พินิจ มายื่นสมัครรับเลือกตั้งซ่อม 
 การที่ พินิจ ไม่ลงเลือกตั้งซ่อมแบบนี้ เลยมีประเด็นหนึ่ง นินทากันว่า เพ่ือไทยจะ หมอบ ทางการเมือง ให้กับ
ใครบางคนในค่ายพลังประชารัฐเสียแล้ว 
 ก็เป็นเรื่องที่คิดกันได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ ก็เคยมีกระแสข่าว ตอนก่อนเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว ก็มีแกนน าพลัง
ประชารัฐภาคเหนือ คนหนึ่ง บุกไปหาและคุยกับพินิจ หลายรอบ ที่ล าปาง เพ่ือชวนให้คนในตระกูล จันทร์สุรินทร์ ยก
ทีม มาอยู่กับพลังประชารัฐทั้งหมดโดยมีเงื่อนไข ออฟชั่นสุดพิเศษหลายอย่าง แต่สุดท้าย พินิจ ก็ยังปักหลักอยู่กับเพ่ือ
ไทยต่อไป 
 ยิ่งเมื่อ พินิจ ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง มาเกิดขึ้นในช่วงที่ กระแสข่าว เพ่ือไทย ก าลังรอวัน พรรคใกล้แตก แกนน า
เตรียมแยกสลาย ไปตามเส้นทางของตัวเอง พอ พินิจ นักการเมืองที่เจนจัดสังเวียนการเมือง ไม่ยอมลงเลือกตั้ง 
 ท าให้ เพ่ือไทย เสียพ้ืนที่ไปอีกหนึ่งแห่ง เปิดทางให้พลังประชารัฐ มีโอกาสสูงได้ส.ส.เพ่ิมอีกหนึ่งเก้าอ้ีมันเลยยิ่ง
ไปเพ่ิมน้ าหนัก กระแส เพ่ือไทย ขาลง คนในพรรคเตรียมแยกย้าย ทางใครทางมัน เรียกได้ว่า ผลการตัดสินใจของพินิจ 
ครั้งนี้ส่งผลในทางการเมืองกับ เพ่ือไทย มากพอสมควร 
 

ท าให้คนมองว่า เพ่ือไทย ก าลังเสียขบวนอย่างหนัก ขนาดพ้ืนที่เลือกตั้งซึ่งผูกขาดมาตลอดอย่างที่ ล าปาง ของ
สองตระกูลใหญ่ จันทร์สุรินทร์กับโล่ห์สุนทร ก็ยัง ทิ้ง กันแบบ ไม่มีเยื่อใย 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/crime/detail/9630000055284 

 
 

 
 

https://mgronline.com/crime/detail/9630000055284
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28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.  

ทุกด้าน "สถานการณ"์ เป็นต่อ     

 
 ในที่สุด ประชาชนก็เห็น! 
                "ทอง"..... 
 

จากการ "ยอมตาย-ถวายชีวิต" เพ่ืองานของนายกฯ ที่ทะลักล้นจากหลังพระออกมาข้างหน้า ดูซี เมื่อวาน  
เปรยลอยๆ ให้ก าลังใจนายกฯ กันหน่อย เพราะท่านกร าศึก ๑๐ ทิศ ทั้งศึกในพรรค ศึกในรัฐบาล ศึกในการบินไทย และ
ศึกที่พวกเลวชนก าลังพยายามลากลงถนน 
 ปรากฏว่า "ก าลังใจ" ส่งกันไปถึงนายกฯ ประยุทธ์ ผ่านท้ายคอลัมน์ในเว็บ จนอยากจะบอกว่า  "อิจฉาคนมีแฟน
ทุกต าบลชนทุกจังหวัด" คนนี้ เสียจริงๆ! ก็เอาล่ะ คุยเรื่องอ่ืนกันบ้าง....... 
  เมื่อวาน (๒๗ พ.ค.๖๓) สภาเปิดนัดแรกของสมัยประชุม พิจารณา พ.ร.ก. ๓ ฉบับ วงเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท 
นักข่าวนินทาขรม ว่านอกสภา ขู่ฟ่อๆ เป็นงูหางกระดิ่งแต่ถึงเวลาจริงในสภา กลายเป็นงูหางกระเดี้ย!  บ่งบอกอาการ 
"สิ้นแล้วฝ่ายค้าน" แต่ละดาวสภา อภิปรายเหมือนตุ๊กตายางดาวน์ซินโดรม  แค่ ๒ วัน ก็เกินพอแล้วมั้ง? ลากไป ๕ วัน 
เท่ากับลากซากแม้วที่ไร้วิญญาณประจานพรรค ประจานตัวเองเปล่าๆ! 
 ไม่อยากใช้ค าว่า สักแต่ว่าขอให้กูได้ลุกขึ้นด่ารัฐบาล เป็นการส าเร็จความใคร่ทางอารมณ์ก็พอ ไม่สนอะไรจริง -
อะไรเท็จ เงินที่รัฐบาลกู้นั้น มีแค่ฉบับเดียว คือ "พ.ร.ก.กู้เงินเพ่ือการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงิน ๑ ล้านล้านบาท ก็
ตะบี้-ตะบัน-ตะแบงกันอยู่นั่นแหละว่า....           

พ.ร.ก.เงินกู้ ๓ ฉบับ ๑.๙ ล้านล้าน! ท าเอาผู้ว่าแบงก์ชาติ "วิรไท สันติประภพ" เจ้าภาพ พ.ร.ก.อีก ๒ ฉบับ 
วงเงิน ๙ แสนล้าน ต้องออกมาโพสต์ท าความเข้าใจ   คือ พ.ร.ก. Softloan (เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า) ๕ แสนล้าน                 
กับ พ.ร.ก. Bond Stabilization Fund BSF (มาตรการกองทุนเพ่ือรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสาร
หนี้) ๔ แสนล้านนั้น 
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ไม่ใช่การกู้เงิน......หากแต่เป็นการใช้กลไกด้วยวิสัยทัศน์บริหารของแบงก์ชาติในสถานการณ์โควิด  รองรับในทางป้องกัน
ความตื่นตระหนกอันกระทบถึงวงจรธุรกิจเศรษฐกิจการเงิน ไม่ได้กู้........ หากแต่ใช้ "สภาพคล่องของแบงก์ชาติ" เอง 
 ฝ่ายแค้น นอกจากไม่ท าความเข้าใจตามหน้าที่ ส.ส.พึงท าในการอภิปรายแล้ว ยังหลับหู -หลับตาไถลไถถาก 
เหมารวมอยู่นั่นแหละ ว่า พ.ร.ก.เงินกู้ ๓ ฉบับ ๑.๙ ล้านล้าน จะคร่อกกันอีก ๔ วันมิใช่หรือ? งั้นก็อ่านที่ท่านผู้ว่าแบงก์
ชาติโพสต์เป็นวิทยาทานนี่ไว้หน่อย จะได้อภิปรายตรงร่อง-ตรงรอย ผู้คนจะได้ไม่นินทา 
 "ได้ยินหลายท่านอภิปรายในสภาว่า รัฐบาลเสนอ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ รวม 1.9 ล้านล้านบาท ขอเรียนยืนยันอีก
ครั้งว่า พ.ร.ก.ที่ ธปท.เสนอ “ไม่” ควรเรียกว่าเป็น พ.ร.ก.กู้เงิน เพราะหัวใจของ พ.ร.ก.ทั้งสองฉบับ คือการให้อ านาจ 
ธปท.เข้าไปบริหารจัดการสภาพคล่องได้ตรงจุด เมื่อครบเวลาสองปี เงินที่ ธปท.ปล่อย soft loans ผ่านสถาบันการเงิน
ไปให้ SMEs สถาบันการเงินก็ต้องเอากลับมาคืน ธปท.  

 ส่วนเงินที่ ธปท.จะลงทุนผ่านกองทุน BSF เป็นการให้ bridge financing ชั่วคราว  เมื่อครบก าหนดก็เอาเงิน
กลับมาคืน ธปท. (ธปท.ถึงต้องเน้นเรื่องคุณภาพของตราสารที่กองทุน BSF เข้าไปลงทุน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย) ทั้ง
กลไกของ soft loans และกองทุน BSF ไม่ใช่การกู้เงิน 900,000 ล้านบาทมาใช้จ่าย 
 หรืออีกนัยหนึ่ง ไม่ได้สร้างภาระการคลัง 900,000 ล้านบาท หรือไม่ได้สร้างภาระภาษี 900,000 ล้านบาท ให้
ลูกหลานเหมือนกับที่หลายท่านกังวล ทั้งสองกลไกอาจจะสร้างภาระการคลังในอนาคตได้บ้าง ถ้าสินเชื่อ soft loans ที่
ปล่อยให้ SMEs จ านวนมากเกิดกลายเป็นหนี้เสีย 
 หรือตราสารหนี้ที่กองทุน BSF เข้าไปลงทุนไม่ได้รับช าระหนี้คืน ซึ่งตาม พ.ร.ก.แล้วรัฐบาลจะชดเชยความ
เสียหายให้เพียงบางส่วนเท่านั้น ธปท.ตระหนักดีว่า ทั้งสองกลไกที่ ธปท.เสนอไม่พึงสร้างภาระการคลังให้กับคนไทยใน
อนาคต จึงต้องมีเงื่อนไขด้านคุณภาพอย่างรัดกุมทั้งการปล่อยสินเชื่อผ่าน soft loans และการลงทุนผ่านกองทุน BSF” 
            ครับ..... ก็ฝืนความมักง่ายป้ายกินท าความเข้าใจกันหน่อย อย่าสักแต่ว่าได้พูดออกโทรทัศน์อวดชาวบ้านใน
พ้ืนที่ ก็ถือว่าภารกิจ ส.ส.ของกูส าเร็จแล้ว อยากหาเรื่องพูด หาประเด็นด่ารัฐบาล หรือหามุมเอ่ียวในเงินกู้ ๑ ล้านล้าน 
            ก็ "พ.ร.ก.กู้เงินเพ่ือการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ" ที่ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ท่าน ส.ส.จี้กันตรงนี้ ดูกันตรง
นี้ คือใน ๑ ล้านล้าน ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน รัฐบาลจะน าไปใช้จ่ายตาม ๒ มาตรการย่อย ดังนี้ 
 
           ๑.๑ แผนงานสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ วงเงินรวม ๖ แสนล้านบาท เยียวยาประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการ วงเงิน ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท ดูแลด้านสาธารณสุข วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท 
 ๑.๒.แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงินรวม ๔ แสนล้านบาท ก็ไอ้ตรง ๔ แสนล้านนี่แหละ จ้องกันให้ดี
เถอะ เงินก าลังจะหมุนไป ลงท้องไร่-ท้องนา-ท้องสวน ทั่วประเทศ ฟ้ืนฟูการเกษตร-เศรษฐกิจฐานราก ส.ส.พ้ืนที่ไหน 
อยากเอ่ียวเพ่ือชาติ ก็พูดจากับรัฐบาลเขาดีๆ อภิปรายในทางสร้างสรรค์ดีๆ จะได้มีหน้า -มีตาเป็นแต้มจากชาวบ้านใน
พ้ืนที่ได้บ้าง 
 มาดูเรื่องการบินไทยที่ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวานซืนหน่อย ศาลนัดให้ฟังค าสั่งเมื่อ
วาน (๒๗ พ.ค.) ปรากฏว่า ศาลพิจารณาเเล้ว......  มีค าสั่ง "รับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ" นัดไต่สวนวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

44 

 

 พร้อมทั้งมีค าสั่งว่า.... ให้ประกาศค าสั่งรับค าร้องขอและวันเวลานัดไต่สวน ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย 
อย่างน้อยหนึ่งฉบับ  ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ห่างกันไม่เกิน ๗ วัน กับให้ส่งส าเนาค าร้องขอ แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย ตามบัญชี
รายชื่อเจ้าหนี้ และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดี 

 ให้ส่ง "ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์" และ "ตลาดหลักทรัพย์" ตามมาตรา ๙๐/๙ แห่ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และให้ประกาศวันเวลานัดไต่สวน โดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกทางหนึ่ง 
 หากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้าน ให้ยื่นค าคัดค้านล่วงหน้า ๗ วัน ก่อนถึงวันนัดไต่สวน ครับ...อีก ๒-๓ เดือน กว่าจะ
รู้ว่าศาลจะมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการหรือไม่ คือต้องทราบผลไต่สวนก่อน ว่าเจ้าหนี้ -ลูกหนี้ พูดจาตกลงกันต่อศาลหน้าศาล
อย่างไร 
 อีกเรื่องที่ควรทราบ วันก่อน ตั้ง ๔ เซียนเข้าไปเป็นบอร์ดการบินไทย และทั้ง ๔ นั้น คือ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐ
วิภาค, นายบุญทักษ์ หวังเจริญ, นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  

 เมื่อวาน นายไพรินทร์ จ าเป็นต้อง "ลาออกทุกต าแหน่ง" ในการบินไทย เพราะติดเงื่อนไขกฎหมาย ป.ป.ช.ที่
ห้ามรับต าแหน่งภายใน ๒ ปี หลังพ้นจากการเป็นรัฐมนตรี หมายความว่า ทั้งบอร์ดการบินไทย และทั้งที่จะไปเป็นผู้ท า
แผนฟื้นฟู ก็เป็นไม่ได้แล้ว 
 ส่วนการบินไทยจะเสนอใครไปแทนตามรายชื่อผู้ร่วมท าแผนฟ้ืนฟูที่เสนอต่อศาลไปแล้ว นั่นเป็นเรื่องต่อไป ไม่
ซีเรียส  เอาเท่านี้ละมัง........ไม่ได้คุยอะไรกันวันนี้ หนักไปทางรายงานสถานการณ์และข่าวคราวที่ควรสนใจประจ าวัน 
 สรุปภาพรวมได้ว่า บ้านเมืองก าลังเดินไปในทาง "เข้าท่า" เพราะนายกฯ เจ๋ง!. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/67132
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28 พฤษภาคม 2563 00:10 น.   

เจ้าพระยา (28/05/63) 
 

 
 
สยามรัฐ ยึดม่ันอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตส านึกแห่งความ
รับผิดชอบ ...*... 
 “การเมืองแบบไทยๆ อะไรก็เกิดขึ้นได้” แล้วข่าวลือข่าวเล่าเรื่องการจับมือกันระหว่างพรรคพลังประชารัฐ แกน
น ารัฐบาลกับ พรรคเพ่ือไทย แกนน าฝ่ายค้าน ก็กลับมาเป็นที่กล่าวขานกันอีกครั้ง หลังพรรคเพ่ือไทยตัดสินใจไม่ส่งผู้ลง
สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปางเขต 4 ที่ว่างลงจากการเสียชีวิตของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.เพ่ือไทย ...*... 
 แม้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทยจะยืนยันว่ากรณีนี้เป็นเหตุสุดวิสัย เนื่องจากการเปลี่ยนใจ
กระทันหันของนายพินิจ จันทรสุรินทร์ แคนดิเดตผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย ที่ต้องการเบนเป้าไปท างานการเมืองท้องถิ่น
แทน ทว่า บรรดาคอการเมืองส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไม่ให้น้ าหนักกับเหตุผลนี้เท่าไหร่นัก ทั้งยังมองไปในทิศทางเดียวกัน
ว่า นี่อาจเป็นการหลีกทางให้กับพรรคพลังประชารัฐในลักษณะของการทอดไมตรีตามสัญญาณที่ได้รับจากคนแดนไกล 
...*... 
 และถ้าเป็นไปตามความเชื่อในข้างต้น ก็แน่นอนว่าพรรคที่จะเกิดอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวมากสุดคงไม่พ้น
ประชาธิปัตย์ที่อาจต้องกลับไปท าหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาอย่างเต็มตัว หลังปล่อยให้ส.ส.ประชาธิปัตย์บางคนท าหน้าที่เป็น
ฝ่ายค้านในรัฐบาลมาตลอด ส่วนพรรคภูมิใจไทยก็คงต้องยอมคายเก้าอ้ีรัฐมนตรีบางกระทรวงมาเกลี่ยโควตากันใหม่ 
...*... 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/158447 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/158447
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วันพฤหัสบดี ท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

นายซื่อตรงรักเมอืงไทย 

  
 
เปิดประชุมสภาเป็นวันแรก ในช่วงโควิด-19 เพ่ือผ่าน 3 พ.ร.ก.และ 1 พ.ร.บ.ส าคัญ หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจและปิด
ประชุมสภาไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมกับสถานการณ์ที่ดีข้ึนของการควบคุมโควิด-19 ที่ท าได้ดีกว่าที่คาด 
 เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้รัฐมีมาตรการผ่อนปรนการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งรวมไปถึงฝ่าย
การเมืองบางส่วนเสนอการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพ่ือให้การประกอบอาชีพสามารถกลับมาท าได้อย่างปกติ ซึ่งก็ดูจะมี
กระแสตอบรับจากฟากรัฐบาลแต่ในรูปแบบของการผ่อนปรนตามระยะจากการพบผู้ติดเชื้อในประเทศที่น้อยลง รวมถึง
จ านวนผู้รักษาหายที่เพ่ิมขึ้นตามล าดับ แต่เรื่องของการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินทางส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติยัง
เสนอให้ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และครม.มีการอนุมัติให้คงสถานะพ.ร.ก. ฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือน เพ่ือการควบคุม และจ ากัด
เขตของการแพร่กระจายของโรค 
 การคงอยู่ของของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในมุมของรัฐบาลคือการคงอ านาจในการควบคุมโรคติดต่อ แต่ฝ่ายการเมือง
บางคนพยายามตั้งค าถามว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีนัยแอบแฝงหรือไม่? มีการตั้งข้อสงสัยว่าการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่? โดยนอกจากป้องกันการชุมนุมแล้วยังตั้ง
ข้อสังเกตว่า ด้วยความที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมจากหลายพรรคการเมืองซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายพรรคท่ีออกนอกลู่นอกทาง
ไปบ้าง ซึ่งก็ท าให้รัฐบาลระส่ าไม่น้อยทั้งการโจมตีกันเองของพรรคร่วม การที่เสียงแตกในสภา รวมทั้งข้อสั่งการของ
นายกฯที่อาจไม่ได้รับการสนองจากรัฐมนตรีจากพรรคร่วม การออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงเป็นการรวบอ านาจจากหลาย
กระทรวงให้เข้ามาอยู่ในมือนายกฯแต่เพียงผู้เดียวท าให้การสั่งการ การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ 
 นอกจากข้อสงสัยดังกล่าวแล้วก็ยังสอดรับกับกระแสข่าวเรื่องความขัดแย้งภายในของพรรคพลังประชารัฐ ที่มี
ข่าวว่ามีความพยายามของแกนน าในพรรค เดินเกมกดดันนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคคน
ปัจจุบัน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรค ให้ลาออกจากต าแหน่ง ซึ่งไม่รู้จริงหรือไม่ 
สาเหตุที่มีการพูดถึงกัน จากการบริหารงานภายในพรรค ร่วมถึงการบริหารงานช่วงวิกฤติโควิด -19 ที่มีปัญหามากมาย 
ยิ่งไปกว่านั้นมีข้อสันนิษฐานว่าความขัดแย้งจริงได้ก่อตัวมาตั้งแต่หลังเลือกตั้ง ปี ’62 ที่มีการตกลงกันเรื่องที่นั่งใน
คณะรัฐมนตรี สร้างความไม่พอใจให้กับ สส.จ านวนหนึ่งภายในพรรค จึงกลายมาเป็นความขัดแย้งในปัจจุบันหรือไม่? 
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 และแม้ว่าพล.อ.ประวิตร จะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่า ไม่มีความขัดแย้งภายในพรรคอย่างที่เป็นข่าว แต่ก็ยัง
สร้างความคลางแคลงใจให้กับประชาชน โดยเฉพาะกระแสข่าวการเตรียมตั้งพรรคใหม่ ของกลุ่มสามมิตร โดยให้นาย
อนุชา นาคาศัย สส.ชัยนาท พปชร. และแกนน ากลุ่มสามมิตรจะนั่งเก้าอ้ีเลขาธิการพรรค ทั้งนี้หากความขัดแย้งภายใน
พรรคเกิดขึ้นจริงจนน าไปถึงการแยกพรรคจริง สถานการณ์ของรัฐบาลก็อาจตกอยู่ในที่นั่งล าบาก เพราะความแตกแยก
ภาคในพลังประชารัฐอาจเท่ากับเสริมรอยร้าวในรัฐบาลไปด้วย ซึ่งเรื่องนี้พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็อาจจะเอาไม่อยู่ ? แต่หากไม่ใช่
เรื่องจริง ก็ยังมีการคาดการณ์ว่าอาจเป็นการเขย่าภายในพรรคเพ่ือต้องการให้มีการปรับครม.ในโควตาภายในพลัง
ประชารัฐเองหรือไม่? 
 และไม่ใช่แต่เพียงพรรคพลังประชารัฐที่มีทีท่าว่าอาจจะมีการแตกข้ัวภายใน แต่ในมุมตรงกันข้ามอย่างพรรคเพ่ือ
ไทยก็มีกระแสข่าวการแตกขั้วของคนภายในเครือข่ายเพ่ือไทยเช่นเดียวกัน โดยมีกระแสข่าวว่ามีการแตกสายออกเป็น 3 
สายคือของนายภูมิธรรม ที่มีแนวร่วมอย่างหมอเลี้ยบ? สายที่สองคือสายนายพงษ์ศักดิ์ อดีตรมว.พลังงาน ที่มีข่าวว่าอาจ
รวมไปถึง ร.ต.อ.เฉลิม ขุนพลเก่าแก่ของพรรคอีกคนหนึ่ง? และสายที่สามคือสายของนายจาตุรนต์ ที่มีการคาดการณ์ว่า
จะมีการรวบรวมขุนพลแตกทัพจากไทยรักษาชาติมาตั้งพรรคใหม่เพ่ือเข้าสนามการเมืองอีกครั้งหรือไม่? 
 งานนี้กระแสข่าวยังลามไปถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสนับสนุนประธานยุทธศาสตร์พรรค กับกลุ่มสนับสนุน
หัวหน้าพรรค ที่ดูเหมือนจะมีอะไรในตอนนี้หรือไม่ ซึ่งมีคนตั้งประเด็นต่อการเลือกตั้งซ่อมที่ล าปาง รวมถึงการจับตาดู
ท่าทีการอภิปราย 5 วันนี้ของแกนน าพรรคเพ่ือไทยกลุ่มต่างๆว่าจะเป็นอย่างไร คงมองต่อไปไม่ยาก นี่ยังไม่นับรวมพรรค
เกิดใหม่ก่อนหน้าอย่างพรรคกล้าที่ส่วนหนึ่งแตกออกมาจากประชาธิปัตย์ และพรรคอนาคตใหม่ ที่ตอนนี้กลายเป็นพรรค
ก้าวไกลและคณะก้าวหน้าที่ไม่รู้ว่าทิศทางอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไร? 
 หากเกิดขึ้นจริงแสดงให้เห็นว่านักการเมืองอาชีพหลายกลุ่มก าลั งถ่ายเทขุมก าลังแตกพรรคซึ่งการกระท า
ดังกล่าวท าให้อาจเชื่อได้ว่าในมุมมองของการเมืองอาชีพได้กลิ่นอะไรบางอย่าง ที่สถานการณ์ปัจจุบันอาจน าไปสู่การล้าง
ไพ่ และเกมการเมืองจะกลับสู่สนามการเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่? เพราะการแยกพรรคในขณะนี้อาจท าได้เพียงการสร้าง
กลุ่มก้อนที่ชัดเจนขึ้น แต่ไม่มีผลทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เป็น สส. ในปัจจุบันย่อมมีผลเพียงแค่
การรวมกลุ่มก้อนเพ่ือสร้างปรากฏการณ์บางอย่างเท่านั้น ซึ่งหากวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันถือว่ามีเค้าลางที่พอ
เป็นไปได้ วิกฤติโควิด-19 ก าลังจะผ่านพ้นไปเพียงต้องประคองไม่ให้มีระลอกที่ 2 ที่รุนแรงขึ้นอีกเท่านั้น แต่วิกฤติ
เศรษฐกิจก าลังตามมา 
 ซึ่งประเด็นที่อาจเป็นชนวนให้เกิดการล้างไพ่รัฐบาลปัจจุบันกลับไปสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง นั่นคือปัญหา
เศรษฐกิจที่เป็นเรื่องใหญ่ที่อาจล้มรัฐบาลได้ โดยในอดีตเรื่องของปากท้องประชาชนเป็นจุดแตกหักที่ท าให้หลายรัฐบาล
ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ จนต้องเข้าสู่กระบวนการยุบสภา และเลือกตั้งใหม่หลายครั้ง ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันอาจดูสุ่ม
เสี่ยงกับกรณีนี้เนื่องจากผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และการออกมาตรการล็อกดาวน์ธุรกิจหลายประเภท 
ตลอดจนธุรกิจการท่องเที่ยว และการส่งออกท าให้เม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบน้อยลง ประชาชนไม่มีเงินในการจับจ่าย
ท าให้การบริโภคภายในประเทศต่างชะลอตัวลง สถานการณ์เช่นนี้ผู้บริหารเศรษฐกิจต้องใช้มาตรการยาแรงที่สามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว การอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งการให้เงินเยียวยา 5,000 บาท 
หรือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ออกไปบ้างแล้ว ท าให้เม็ดเงินในระบบมีมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าการจ่ายเงินอุดหนุนเป็น
มาตรการแบบชั่วคราวไม่ยั่งยืน 
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 สิ่งที่ต้องท าต่อเนื่องหลังจากที่เม็ดเงินเข้าสู่ระบบคือการกระตุ้นให้มีการหมุนเวียนของเงินในระบบ โดยออก
มาตรการจูงใจให้เกิดการบริโภคภายในประเทศ อย่างเช่นโครงการไทยเที่ยวไทย หรือชิมช้อปใช้ ที่กระตุ้นการบริโภค
ภายในประเทศท าให้มีการหมุนเวียนของกระแสเงินสดในระบบ นอกจากนั้นควรใช้โอกาสในครั้งนี้ลงทุนในการสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดการลงทุนจากภาครัฐ เกิดการจ้างงาน และจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาว
มากกว่าเงินอุดหนุน การใช้เงินงบประมาณดังกล่าวมีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ในกรอบเงินงบประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท 
ที่มีการอออกพ.ร.ก.เพ่ือประคับประคองสถานการณ์ โดยแบ่งเป็นการกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท การอนุมัติกรอบวงเงิน 5 
แสนล้าน เพ่ือช่วยเหลือธุรกิจ และการอนุมัติกรอบวงเงินเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงิน4 แสนล้านบาท โดยจะมีการ
น าเข้าสภาในสัปดาห์นี้เพื่อพิจารณา 
 ท่าทีของฝ่ายค้านในสภาต่อวาระการพิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท มีการยื่นข้อเสนอจากผู้
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า ฝ่ายค้านพร้อมจะให้ พ.ร.ก. ผ่านในสภาแต่ขอให้ทางรัฐบาลสัญญาว่าจะให้มีการตั้ง
กรรมาธิการวิสามัญเพ่ือตรวจสอบการใช้งบประมาณดังกล่าว รวมถึงกล่าวต่อว่ามีช่องในการยื่นให้ พ.ร.ก.เข้าสู่การ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญหากรัฐบาลไม่สามารถตอบค าถามได้ชัดเจนมากเพียงพอ แต่ไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้น ซึ่งจาก
การคาดการณ์เชื่อได้ว่า พ.ร.ก. ดังกล่าวจะผ่านสภาไปได้อย่างไม่ยากนัก เพราะรัฐบาลเองมีการเตรียมตัวมาพอสมควร
และกรอบการกู้เงินจริงๆ ก็เป็นเม็ดเงินเพียง 1 ล้านล้านบาท 
 แต่ที่ต้องจับตาคือเรื่องการอภิปรายของฝ่ายค้านที่จะช าแหละการบริหารงานของรัฐบาลได้ถึงลูกถึงคนมาก
เพียงใด ซึ่งหากมีประเด็นที่รัฐบาลตอบไม่ได้หรือได้ไม่ดีพออาจเป็นเรื่องที่ถูกน ามาขยายความต่อนอกสภาก็เป็นได้ ซึ่ง
เรื่องนี้รัฐบาลอาจต้องระวังมากยิ่งขึ้น เพราะเรื่องที่ออกมานอกสภาแล้วอาจถูกตีความขยายความเพ่ิมเติมจนกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลได้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาว่าจะสามารถรักษาผลประโยชน์สูงสุด
ของชาติไว้ได้.... 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/44134 
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คาบลูกคาบดอก : เปิดศึก พ.ร.ก.เงินกู้ ในและนอกสภา 

 
การพิจารณา พ.ร.ก.4 ฉบับ ประเดิมเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประกอบด้วย พ.ร.ก.ให้อ านาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ผู้ประกอบวิสาหกิจ พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และ พ.ร.ก.ว่าด้วยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
บรรจุให้มีการพิจารณาระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค.นี้ 

แน่นอนว่าฝ่ายค้านคงไม่ปล่อยโอกาสทองอย่างนี้ไปง่ายๆ อาทิ พรรคเพื่อไทย มีการติวเข้มกันไปเรียบร้อย โดย 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค ที่ตั้งประเด็นการอภิปรายส่งขุนพลสภาของพรรคลงชื่อ
อภิปราย ร่าง พ.ร.ก.เงินกู้ เอาไว้ประมาณ 50 คน 

โฟกัสไปที่ พ.ร.ก.เงินกู้น ามาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจ านวน 1 ล้านล้านบาท เป็นการออก พ.ร.ก.เงินกู้ก่อนที่
จะมีโครงการฟ้ืนฟูออกมาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม จะเปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างมโหฬาร โดยเฉพาะจะ
เป็นโอกาสให้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลน าไปใช้ประโยชน์ในการหาคะแนนเสียง ถือว่าเป็นการตีเช็คเปล่า ฉวยวิกฤติจากความ
เดือดร้อนของชาวบ้าน 

หรือ พรรคก้าวไกล ที่มี พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค ท างานชนิดคู่ขนานไปกับ คณะก้าวหน้า ที่
ประกอบไปด้วย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, ปิยะบุตร แสงกนกกุล, พรรณิการ์ วานิช เป็นแม่เหล็กส าคัญท่ีจะดึงความสนใจใน
การตีแผ่ถึงความไม่ชอบมาพากลของการออก พ.ร.ก.เงินกู้ของรัฐบาลชุดนี้ 

ซึ่ง การเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลและกองทัพ ของ ธนาธร และคณะ ท ากันแบบถึงลูกถึงคน เล่นจริงเจ็บจริง 
ล้วงลูกเข้าไปในกองทัพ โดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์ในกองทัพ ทั้ง สนามมวย สนามกอล์ฟ โรงแรมสวนสน
ประดิพัทธ์ ยังอยู่ดีมีสุขไม่ได้ส่งคืนและมอบให้เอกชนเข้ามาบริหารจริงตามท่ีแถลงข่าวเอาไว้ 

เป็นการตอกหน้า บิ๊กแดง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ที่เคยออกมาประกาศต่อสาธารณชนว่าจะล้างบาง 
ธุรกิจในกองทัพ ให้หมดภายใน 3 เดือน 6 เดือนก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย.นี้ 

 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

50 

 

และดูเหมือนว่า การจับผิดโกหกค าโต จะตามมาอีกหลายประเด็นโดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ
ประจ าปี 2563 เพ่ือน างบประมาณมาแก้ปัญหาโควิด-19 ที่ตั้งกรอบวงเงินเอาไว้ 100,395 ล้านบาท เอาเข้าจริงตัดลดลง
มาเหลือ 88,452 ล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายปี 2563 กว่า 3 ล้านล้านบาท 

แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจ ตั้งเป้าจะลดการซื้ออาวุธมาเยียวยาประชาชน กลาโหมตัดงบได้แค่ 17,700 ล้าน
บาทที่เหลืออีก 19 กระทรวง ตัดกันตั้งแต่หลักร้อยล้านถึงพันล้าน ที่น้อยที่สุดคือกระทรวงการต่างประเทศตัดมา 1.5 
ล้านบาท และท่ีไม่ยอมโอนงบคืนเลยคือรัฐวิสาหกิจ 21 แห่ง ศาล องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบบุคลากร
ของหน่วยงาน รวมทั้งงบของรัฐสภาที่เคยบอกว่าจะตัดงบดูงานต่างประเทศจ านวน 93 ล้านบาท ชาวบ้านไม่ได้กิน
แกลบกินร า การเมืองเตรียมเดือดทั้งในสภา นอกสภา อีกระลอก. 

หมัดเหล็ก 
mudlek@thairath.co.th 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1854513 
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ขาข้ึน-ขาลง 

 

 
 
ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 ยุคนิวนอร์มอล มีเรื่องพลิกล็อกพิลึกกึกกือ 

พรรคเพื่อไทยแชมป์เก่าหัวเทียนบอดกะทันหัน ส่งผู้สมัครไม่ทัน เล่นเอาชาวล าปาง เขต 4 (เกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถิน 
และแม่พริก) วิพากษ์วิจารณ์กันอึงคะนึง มันเป็นอย่างง้ีได้ยังไง “แม่ลูกจันทร์” จะฉายหนังกลางแปลงให้ชม 

 ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 ครั้งนี้ เกิดจาก นายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เสียชีวิตปุบปับต้องจัด
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ตามกติกา จังหวัดล าปาง เป็นป้อมค่ายแข็งปั๋งของพรรคเพื่อไทย เลือกตั้ง ส.ส.ทุกครั้งกวาดเรียบทุกเขตไม่มีกระเด็น 

 เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยประกาศส่ง “นายพินิจ จันทร์สุรินทร์” อดีตรัฐมนตรี และอดีต ส.ส.ช่ือดังแห่งล าปาง ลงสมัคร 
ส.ส.ป้องกันแชมป์แทนลูกชายมั่นใจได้ว่าพรรคเพื่อไทยชนะแบเบอร์!!  เพราะเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งล่าสุด “นายพินิจ” อุ้มลูกชายลงเลือกตั้ง 
ส.ส. 2 เขต ได้เข้าสภาทั้ง 2 คน 

เขต 4 ล าปาง นายอิทธิรัตน์ เอาชนะ นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐขาดกระจุยกว่า 12,000 คะแนนแถมเขต 4 
ล าปาง “นายพินิจ” เคยผูกขาดเป็น ส.ส.มาหลายสิบปี ล้างจั๊กกระแร้รอชูมือล่วงหน้าได้เลย แต่ไม่เช่ือก็ต้องเช่ือ ศึกเลือกตั้งซ่อมล าปาง 
เขต 4 เกิดไคลแม็กซ์แบบหักมุมก่อนปิดรับสมัครวันเดียว 

ต้นเหตุเพราะ นายพินิจ จันทร์สุรินทร์ ขอถอนตัวไม่ลงสมัครซะดื้อๆ อ้างว่ายังเศร้าโศกเสียใจที่สูญเสียลูกชายและมีความ
ประสงค์จะลงสมัครเลือกตั้งนายก อบจ.ล าปาง การที่ นายพินิจ เกิดเปลี่ยนใจเอาวันสุดท้าย ท าให้ “นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์” หัวหน้า
พรรคเพื่อไทยเหวอรับประทาน 

 เพราะจะหาคนลงสมัครเลือกตั้งซ่อมแทนนายพินิจ ก็เตรียมตัวไม่ทันศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 จึงไร้เงาผู้สมัครพรรค
เพื่อไทย แชมป์เก่าด้วยประการฉะนี้ลื“แม่ลูกจันทร์” ช้ีว่าเมื่อไม่มีผู้สมัครพรรคเพื่อไทยแชมป์เก่าเป็นก้างขวางคอ นายวัฒนา พรรคพลัง
ประชารัฐ ซึ่งครั้งที่แล้วแพ้เลือกตั้งก็พลิกกลับมาเป็นตัวเต็ง 

 

ส่วนผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเลือกตั้งครั้งท่ีแล้วได้คะแนนสูงกว่า 26,000 คะแนน ก็ลงสมัครไม่ได้ เพราะพรรคอนาคตใหม่
โดนยุบพรรคย้ายสังกัดเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลยังไม่ครบ 90 วัน ไม่ต้องลุ้นให้เมื่อยต่อมลูกหมาก พรรคพลังประชารัฐจะได้ ส.ส.ล าปาง 
เขต 4 เพิ่มอีก 1 คน 

 “แม่ลูกจันทร์” ขอตั้งข้อสังเกตกรณี นายพินิจ จันทร์สุรินทร์ ชักกระตุกไม่ลงเลือกตั้งซ่อมป้องกันแชมป์แทนลูกชาย  ถ้า นาย
พินิจ ไม่พร้อมลงสมัครเลือกตั้งจริงๆ ก็ควรประกาศขอเว้นวรรคซะตั้งแต่แรก เพื่อให้พรรคเพื่อไทยสรรหาคนอ่ืนส่งประกวดชายงาม การ
ที่นายพินิจ ตัดสินใจถอนตัวไม่ลงสมัครนาทีสุดท้าย เท่ากับกันท่าไม่ให้พรรคเพื่อไทยส่งคนลงสมัครเลือกตั้งทัน 

 ส่วนจะมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามไปขอให้ “นายพินิจ” เปลี่ยนใจไม่ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมหรือไม่?? “แม่ลูกจันทร์” ไม่มีใบเสร็จ
ยืนยัน ยืนยันได้อย่างเดียวว่าช่วงนิวนอร์มอล พรรครัฐบาลขาข้ึน พรรคฝ่ายค้านขาลงแบบนี้ลุงตู่ก็อยู่ยาวน่ะซีโยม. 

"แม่ลูกจันทร์" 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1854598 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1854598
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28 พฤษภาคม 2020 เวลา 7:00 

“ฝ่ายค้าน" ชกไม่เต็มหมัด “รัฐบาล” ฟุตเวิร์คเก็บแต้ม 

 
 
ผ่านวันแรกของการซักฟอกพ.ร.ก.กู้เงิน ดูเหมือนว่าฝ่ายค้านยังชกไม่เข้าเป้ามากนัก 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกหลังเปิดสมัยประชุมสภาอย่างเป็นทางการ ที่มีวาระการพิจารณาพระราช
ก าหนดเกี่ยวกับการกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด 19 จ านวน 3 ฉบับ ถือว่าเป็นศึกใหญ่ที่รัฐบาลและ
ฝ่ายค้านต่างท าการบ้านมาเป็นอย่างดี 
 ตลอดวันแรกของการอภิปราย  ‘ฝ่ายค้าน’ เน้นการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการด าเนินการของรัฐบาลที่ผ่านมาที่เป็น
ตัวสะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น มาตรการของ “รัฐบาล” ที่พยายามสะกดสถิติผู้ติดเชื้อ
ไวรัส ให้ต่ าเป็น “ศูนย์” ทั้ง การปิดสถานประกอบการ, ปิดห้าง, เลื่อนเปิดเทอม, ห้ามการเคลื่อนย้าย-ขนส่งประชาชน 
หรือสถานที่ใดๆ ก็ตามที่จะเป็นจุดเสี่ยงให้คนรวมตัวและเกิดการติดเชื้อได้ 
 รวมถึงมาตรการรณรงค์ให้ ประชาชน สวมหน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ อย่างเคร่งครัด จนท าให้ 
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือขาดแคลน  เกิดการกักตุน และโก่งราคา เอาเปรียบประชาชนในช่วงแรก ของ
มาตรการ “กระชับ” พ้ืนที่ไวรัสโควิด-19 
 นอกจากนั้น ยังมีประเด็นที่ห่วงต่อการใช้เงินกู้ ต่อการเยียวยาเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชน ที่มุ่งไปสู่การ
เรียกความนิยมทางการเมืองให้กับรัฐบาลเป็นหลัก และเอ้ือให้กับกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่ม ท าให้การบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนไม่ทั่วถึง 
 ทั้งนี้ ในข้อท้วงติงของฝ่ายค้านนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ ข้อเสนอให้มีคณะติดตาม ตรวจสอบการ
ท างาน และใช้เงินกู้ เพ่ือให้เป็นไปอย่างโปร่งใส จากหน่วยงานที่ไม่ใช่ “คนของรัฐบาล” 

โดยประเด็นดังกล่าวฝ่ายค้าน พยายามชี้ให้เห็นว่า แม้ พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
วงเงิน 1ล้านล้านบาท จะก าหนดให้มีกรรมการกลั่นกรองโครงการ แต่กรรมการเอง มาจากการคัดเลือกของ “บิ๊กตู่-
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.โหม” และส่วนของคนจากรัฐบาล ทั้งหมด 
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 อย่างไรก็ตาม การท าการบ้านของฝ่ายค้านนั้นถึงจะดีในระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่ดีที่สุด เพราะ หากเปรียบเป็น
มวยเชิงรุกแล้ว จะพบว่าเป็นเพียงการเดินเข้าหาและออกแรงชกไม่เต็มหมัด  ประกอบกับวันแรกของการอภิปราย
รัฐบาลก็แสดงต่อสภาให้เห็นถึงการเตรียมตัวท าการบ้านมาเป็นอย่างด ี
 ดังจะเห็นได้จากการเตรียมข้อมูลของพระราชก าหนดการกู้เงินของรัฐบาลในอดีตทั้งโครงการไทยเข้มแข็งและ
การบริหารจัดการน้ ามาแสดง รวมไปถึงการเรียบเรียงตัวเลขหนี้สาธารณะที่ซับซ้อนมาแสดงต่อสภาให้เห็นว่ารัฐบาลชุด
ปัจจุบันไม่ได้กู้เงินสูงเกิน อีกทั้งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังแทบทั้งสิ้น พร้อมกับการยืนยันว่าจะท ารายงาน
การใช้เงินกู้ตามกฎหมายมาเสนอต่อรัฐสภาภายใน 60 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณนี้  
 หากประเมินในภาพรวมแล้ว รัฐบาลฟิตร่างกายมาพร้อมกับการรับแรงกระแทกจากฝ่ายค้านได้ดีกว่าเมื่อครั้ง
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เหมือนกับการเต้นฟุตเวิร์คที่หนีหมัดชกของฝ่ายค้าน ท าให้อีกฝ่ายค้านต้องออกแรงชมลมเสีย
แรงไปฟรีๆ 
 เท่าท่ีติดตามการชี้แจงของรัฐบาลเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลก าลังอ่านอารมณ์ของสังคมออกเพราะที่ผ่าน
มา การท างานของรัฐบาลมีประเด็นที่แคลงใจ ทั้ง การจัดโครงการ-งบประมาณ ลงพ้ืนที่ของ  “ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล”
เพ่ือหวังเรียกคะแนนนิยมทางการเมือง พอมาถึงวันการประชุมสภาฯที่ประชาชนเกือบทั้งประเทศเฝ้ารอหน้าจอ รัฐบาล
จึงไม่ปล่อยให้โอกาสโกยคะแนนผ่านไป 
 ดังนั้น การบ้านที่เหลืออีก 4 วันจึงเป็นงานหนักของฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพ่ีใหญ่อย่างพรรคเพ่ือไทยว่าจะมีข้อมูล
อะไรมาขยายแผลของรัฐบาลตามที่เคยประกาศเอาไว้ เช่นเดียวกับ หมัดเด็ดของรัฐบาลจะงัดกระบวนท่าใดมาเก็บแต้ม
อีก 
 แต่ส าหรับรัฐบาลแล้ว ชัยชนะและเสียงข้างมากในสภาที่ก าลังจะได้รับนั้นไม่ส าคัญเท่ากับการแสดงความจริงใจ
ต่อการท าให้การบริหารจัดการเงินกู้นี้อยู่ภายใต้หลักสุจริต ไม่ใช่เบื้องหน้าอ้างแต่ความชอบของกฎหมาย แต่เบื้องหลังมี
พฤติกรรมย่อหย่อนกฎหมาย จนท าให้ ประเทศ และประชาชน ตกอยู่ในสภาพล้มละลายแบบถาวร 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/11550?utm_source= 
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วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 - 08:09 น. 

พลานุภาพ อ านาจ นิตบิัญญัติ พลานุภาพ ของผู้แทน ปวงชน 

 
 

ไม่ว่าการลุกขึ้นอภิปรายของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้าน ไม่ว่าการลุกขึ้นอภิปรายของ นายวิโรจน์ 
ลักขณาอดิศร จาก พรรคก้าวไกล คือบทบาทของ ส.ส.ในฐานะ “ผู้แทนปวงชน” คือการส าแดงพลานุภาพแห่ง “อ านาจ
นิติบัญญัติ” 

แม้จะรู้อยู่เป็นอย่างดีว่า มือเพียง 200 กว่ามือจากพรรคร่วม ฝ่ายค้านไม่สามารถเอาชนะมือเกือบ 300 กว่ามือ
อันอยู่ในอาณัติ ของฝ่ายรัฐบาลได้ แต่เมื่อเป็นอ านาจแห่ง”อ านาจนิติบัญญัติ”อันอยู่บนพ้ืนฐาน แห่ง “การเลือกตั้ง”ของ
ประชาชน จึงสามารถส าแดงพลานุภาพแห่งตนออกมาอย่างเป็นที่ประจักษ์ 

นี่ต่างหากคือความน่ากลัว นี่ต่างหากที่สร้างความสพรึงพรั่นให้เกิดขึ้นในทางการเมือง  แม้ว่าจะมี 250 ส.ว.อยู่
ในมือก็ยัง “หวาดกลัว” ความหวาดกลัวนั้นเองที่ท าให้เกิดความพยายามในการบดขยี้และท าลายในทางการเมือง ไม่ว่า
การเมืองในยุคพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน เกิดขบวนการอย่างพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย เกิด
ขบวนการมวลมหาประชาชนแห่งกปปส.เพ่ือบรรลุสู่เป้าหมาย ใหญ่คือ “รัฐประหาร” 

รัฐประหารเพื่อน าไปสู่การร่าง”รัฐธรรมนูญ”มาเป็นเครื่องมือ รัฐประหารเพ่ือจัดวางเครือข่ายแห่งอ านาจผ่าน”
องค์กรอิสระ”และเมื่อเห็นการผงาดขึ้นมาของ”พรรคอนาคตใหม่”จึงจ าเป็นต้องน ากระบวนท่าแบบเดียวกับที่เคย
กระท าต่อพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน น าไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่ น าไปสู่การตัดนักการเมือง อย่าง นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรร ณิการ์ วานิช ออกไปจากวงจร 

เหมือนที่เคยกระท ากับพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย นายทักษิณ ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร ถามว่าสามารถตัดพรรคและคนเหล่านี้ออกไปได้หรือไม่ พลันที่เปิดสภาคนก็เห็นบทบาทของ นายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ แห่งพรรคเพื่อไทย คนก็เห็นบทบาทของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร แห่งพรรคก้าวไกล 

 
พรรคเพ่ือไทยอันเป็น”อวตาร”แห่งพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคก้าวไกลอันเป็น”อวตาร”แห่ง

พรรคอนาคตใหม ่บทบาทของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ บทบาทของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร นั่นแหละคือเครื่องยืนยัน 
ยืนยัน “ความคิด” ยืนยันถึง”การเมือง”ที่มีพลานุภาพ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2205163 
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