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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 มติชนออนไลน์ “เรืองไกร”จ่อร้อง กกต. สอบปมสมาชิก พปชร. 5 

2 MGR ออนไลน์ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นุรักษ์ มาประณีต” เป็นองคมนตรี 6 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'นุรักษ์ มาประณีต' เป็นองคมนตรี 7 

4 ข่าวสดออนไลน์ พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนุรกัษ์ มาประณีต เป็นองคมนตร ี 8 

5 คมชัดลึกออนไลน์ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นุรักษ์ มาประณีต" เป็นองคมนตรี 9 
6 แนวหน้าออนไลน์ 'สมเจตน์' ชี้เล่นเกมเขย่าเก้าอ้ี รมต. สุ่มเสี่ยงได้'การเมืองน้้าเน่า' 10 

7 มติชนออนไลน์ ‘สมเจตน’์ ป้อง 4 กุมาร เตือนเล่นเกมเขย่าเก้าอ้ี รมต.ท้ารบ.แตก 11 
8 แนวหน้าออนไลน์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.อนาคตใหม่ คาใจแจกเงิน 3 พัน 12 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคส้มหวาน ยก 2 ข้อสังเกตทิ่ม 'ทอน' แจก 3 พัน 13 

10 คมชัดลึกออนไลน์ อดีตผู้สมัครพรรคส้ม ตั้งข้อสังเกต รหัส 24 – 75 "ธนาธร" แจก 3 พันบาท 14 
11 MGR ออนไลน์ “พ่ีศรี” จี้สอบ “คณะธนาธร” เรี่ยไรเงินช่วยเหยื่อโควิด 15 

12 MGR ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” เตือน “ปิยบุตร” อย่าก้าวล่วงพระราชอัธยาศัย 16 

13 เนชั่นออนไลน์ ศรีสุวรรณ” เตือน “ปิยบุตร”โพสต์ก้าวล่วงตั้งองคมนตรี  18 
14 ไทยโพสต์ คณะก้าวหน้าดิ้นแจงปมสังคมคาใจรหัส 2475 แลกเงิน 3 พัน 19 

15 MGR ออนไลน์ จับได้ไล่ทัน ! อดีตส้มหวาน ถาม “ทอน” จงใจ อิง “24-75-อ้างตัวแจกเงิน?..  20 
16 คมชัดลึกออนไลน์ "คณะก้าวหน้า" แจง ปมสังคมคาใจรหัส 24 75 แลกเงิน 3 พัน 23 

17 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ธนาธร' ขอโทษเงินไม่พอให้ น้อยใจไม่มีอ้านาจช่วย ปชช. 24 

18 ไทยโพสต์ออนไลน์ MAYDAY พันคอช่อสีข้างถูกังขาใช้เลข 2475 แอบแฝง 26 
19 MGR ออนไลน์ เมย์เดย์ เมย์เดย์ เมย์เดย ์ชว่ย"ธนาธร"ดว่น !! 29 

20 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปิยบุตร' แขวะ 'นุรักษ์ มาประณีต' วินิจฉัยยุบอนาคตใหม่-ตัดสิทธิกก.บห. 31 

21 MGR ออนไลน์ อยากบอกอะไร! “ปิยบุตร” ห้าวใส ่“นุรักษ”์ องคมนตรีคนใหม่ 32 
22 MGR ออนไลน์ "ปิยบุตร" ห้าวใส่ "นุรักษ์" ร่ายยาวผลงานการยุบพรรคการเมือง 33 

23 คมชัดลึกออนไลน์ "ค้านูญ" ชี ้"การปฏิรูปใหญ่ 5 ประเด็น" ที่ต้องท้าและท้าทันที 37 

24 คมชัดลึกออนไลน์ "ค้านูญ" ชี ้"การปฏิรูปใหญ่ 5 ประเด็น" ที่ต้องท้าและท้าทันที 39 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
25 ข่าวสดออนไลน์ จังหวะ การเมือง หลัง สถานการณ์ โควิด ปัญหา ประชาชน  41 

26 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 43 

27 เนชั่นออนไลน์ มหากาพย์ ‘รัฐสภาใหม’่ สู่ ‘ค่าโง่’ 1,590 ล้าน 45 
28 มติชนออนไลน์ ท้าไม #MAYDAYMAYDAY จึงก่อความหงุดหงิด ความไม่พอใจ 47 
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สัปดาห์น้ีมีอะไร
       

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันที่ 7 
พฤษภาคม 2563 

13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 - 14:43 น.  

“เรืองไกร”จ่อรอ้ง กกต. สอบปมสมาชิก พปชร. รับผ่านสื่อความสนิท “เสธอ้น-ประยุทธ์-
ประวิตร”” 

 

 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2170005  

 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2170005
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เผยแพร:่ 4 พ.ค. 2563 14:21   ปรับปรุง: 4 พ.ค. 2563 16:44  

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นุรักษ์ มาประณตี” เปน็องคมนตร ี

 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นุรักษ์ มาประณีต” เป็นองคมนตรี 

  วันนี้ (4 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรีระบุว่า  พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่  1 ตุลาคม 

พุทธศักราช 2561 แล้วนั้น บัดนี้ทรงพระราชด้าริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพ่ิมเติมขึ้น  อาศัยอ้านาจตาม

ความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศไว้ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน 

ส้าหรับนายนุรักษ์ เพ่ิงพ้นจากต้าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยเกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2492 ปัจจุบัน

อายุ 71 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เคยรับราชการโดยเป็นอัยการผู้ช่วย, ผู้พิพากษาหัวหน้า

ศาลจังหวัดไชยา, ศาลจังหวัดภูเก็ต, รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8, ประธาน

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 7 หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นายนุรักษ์

ให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ ต่อมาในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 

2557 นายนุรักษ์ได้รับเลือกในที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญให้ด้ารงต้าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนต่อไป  ต่อจากนาย

จรูญ อินทจาร ที่ได้ลาออกไป และในวันนี้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรี 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000046539   

https://mgronline.com/politics/detail/9630000046539
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04 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:41 น. 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'นุรักษ์ มาประณตี' เป็นองคมนตร ี 

 
 

4 พ.ค.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี  ความว่า พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ประกาศว่า  

ตามท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 2 ต.ค.2561 แล้วนั้น 
บัดนี้ ทรงพระราชด้าริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มข้ึน  
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี 
 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/65030  
  

http://www.thaipost.net/main/detail/65030
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4 พ.ค. 2563 - 14:43 น.  

พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนุรักษ์ มาประณตี เป็นองคมนตรี  
 

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นองคมนตรี เผยด ารงต าแหน่งนานถึง13ปี ตั้งแต่ยุบไทยรักไทย  

วันที่ 4 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี 
ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า 

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 
2561 แล้วนั้น บัดนี้ทรงพระราชด้าริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพ่ิมขึ้นอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 10 
และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ม 
แต่งตั้งนายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี  

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 ปีที่ 5 ในรัชกาลปัจุบัน ผู้สนอง
พระบรมราชโองการ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์  

ส้าหรับนายนุรักษ์ มาประณีต เป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ 2550 หลังการรัฐประหารปี 2549 และได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ เมื่อเดือนพ.ย. 2549 พิจารณา
คดียุบพรรคไทยรักไทย และยกฟ้องค้าร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์  ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ต่อมาพ้นวาระร รวมเวลาด้ารงต้าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญ 13 ปี 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4066704  

 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4066704
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/580000.jpg
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4 พฤษภาคม 2563 - 15:23 น.  

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นุรักษ์ มาประณตี" เปน็องคมนตรี 
 

 
 
         วันที่ 4 พ.ค.2563  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ประกาศว่า  
         ตามท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 2 ต.ค.2561 แล้วนั้น 
บัดนี้ ทรงพระราชด้าริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพ่ิมข้ึน  
         อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี 
         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/regional/429722?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/regional/429722?adz
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วันจันทร์ ท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 18.27 น. 

'สมเจตน์' ชี้เล่นเกมเขย่าเก้าอี้ รมต. สุ่มเสี่ยงได้'การเมืองน้ าเน่า' 

 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิก ส.ว.กล่าวว่า กระเเสข่าวการเคลื่อนไหวก่อน

หน้านี้ที่อยากให้มีการปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีบางคนในรัฐบาล ขณะที่บ้านเมืองก้าลังมีการเเพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น 
ไม่ว่าจะเป็นปล่อยข่าวของฝ่ายกลัวออกจากต้าแหน่งหรือฝ่ายที่ต้องการต้าแหน่ง  ตนคิดว่า เกมการเมืองในภาวะแบบนี้
อันตรายมาก สุ่มเสี่ยงท้าให้พรรคที่เคลื่อนไหวสั่นคลอน แตกแยกโดยธรรมชาติของนักการเมืองส่วนใหญ่ เมื่อได้เป็น 
ส.ส.ก็ต้องจับกลุ่มเพ่ือสร้างอ้านาจต่อรองต้าแหน่งทางการเมือง  ส่วนหัวหน้ากลุ่มก็ได้ผลตอบแทนด้วยต้าแหน่งทาง
การเมือง เพ่ือเข้าไปหาผลประโยชน์ มาดูแล อุปถัมภ์ให้ลูกทีม 

ทั้งนี้ โดยความเห็นส่วนตัวมองว่า กลุ่มรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็น ส.ส.ที่สื่อมักเรียกว่ากลุ่ม 4 กุมาร เขามุ่งจะเข้ามา
ท้างาน เขาไม่ใช่นักการเมือง เขาไม่มีฐาน ส.ส.รองรับ จึงไม่ทราบธรรมชาติของนักการเมืองว่าต้องการอะไร ถึงทราบก็
ท้าไม่เป็นเพราะไม่เคยท้า เขาจึงไม่ค่อยสนใจ ส.ส.ซึ่งมีความส้าคัญในระบบรัฐสภา และพวกเขาเองก็ไม่ได้เป็น ส.ส.เลย
แม้แต่คนเดียว อันเป็นจุดอ่อนยิ่งของกลุ่มนี้ จึงมีโอกาสสูงอาจจะถูกผลักดันออกจากต้าแหน่งเมื่อวิกฤตผ้านพ้นไป เว้น
แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะไม่ยินยอม เพราะ  พล.อ.ประยุทธ์ จะมีอ้านาจ
ต่อรองสูง ด้วยเหตุว่าในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นนายกฯ ได้เพียงคนเดียว หาก พล.อ.
ประยุทธ์ เบื่อหน่าย ถอดใจลาออก ก็ต้องมีเฟ้นหานายกฯ คนใหม่ ซึ่งต้าแหน่งนายกฯ  ต้องตกในพรรคร่วมรัฐบาล 
โดยเฉพาะภูมิใจไทย หรือหากยุบสภาเลือกตั้งใหม่ พรรค พปชร.ก็จะแตกเป็นเสี่ยง ในที่สุดการเมืองไทยก็กลับไปสู่ระบบ
น้้าเน่าเหมือนเดิม ที่เปลี่ยนไปเพียงหัว แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิม ซึ่งจะดูดีกว่าระบอบทักษิณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
โดยสรุปเวลาผ่านเกือบ 20 ปี การเมืองเหมือนเดิม ไม่มีการปฏิรูปใดๆ เกิดข้ึนทั้งสิ้น 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/490759  

 
  

https://www.naewna.com/politic/490759
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วันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 - 19:27 น.  

‘สมเจตน์’ ป้อง 4 กุมาร เตอืนเล่นเกมเขย่าเกา้อี้ รมต.ท ารบ.แตก การเมืองถอยกลับระบอบ
น้ าเน่า 

 
 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2170491  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2170491
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วันจันทร์ ท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.34 น. 

อดีตผูส้มัคร ส.ส.อนาคตใหม่ คาใจแจกเงิน 3 พัน รับรหัส'24-75'มีอะไรแอบแฝง? 

 
4 พ.ค.63 ดร. นิพนธ์ แจ่มจ้ารัส อดีตผู้สมัครส.ส. พรรคอนาคตใหม่ เขต 2 ชลบุรี โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊ก 

แสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตในประเด็นทางการเมือง โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
"ปี 2475 ประวัติศาสตร์ทางการเมืองได้ถูกจารึกไว้ว่า ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มคนในสังคม ก็เกิดจากพ้ืนฐานความเชื่อในปรัชญาทางการเมืองของแต่ละฝ่าย เช่น 
ประชาธิปไตย vs สังคมนิยม 

แต่ในความเชื่อท่ีอ้างอิงของแต่ละฝ่ายก็มักจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์แต่ละฝ่ายเช่นกัน 
ผมได้เห็นโพสต์ของกลุ่มการเมืองที่มีคุณธนาธร คุณพรรณิการ์ เป็นแกนน้า ร่วมกันจัดกิจกรรมการแจกเงินเพื่อช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนในสังคม เนื่องจากในขณะนี้รัฐบาลเองก็ย่้าแย่ ตกหลุมด้าในการแก้ไขปัญหาให้เกิด
เป็นรูปธรรมต่อพ่ีน้องประชาชน ใช้มาตรการแจกเงิน 5,000 บาท แต่เกิดความผิดพลาดนานับประการเฉกเช่นที่เรา
ได้รับรู้ การออกมาจัดแคมเปญ Live ผ่ายเพจทางการเมืองของพวกคุณ "รับบริจาค" ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนแจกเงินให้กับประชาชน 3,000 บาท หากเป็นไปโดยเจตนาบริสุทธิ์ไม่หวังผลใดๆ ทางการเมืองก็เป็นที่น่ายก
ย่องสรรเสริญ 

การจัดกิจกรรมนี้คือการรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วไปที่พอมีแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือต่อพ่ีน้องผู้ได้รับความร้อนและ
ด้อยโอกาสกว่าตนเอง แล้วผู้จัดก็น้าเงินเหล่านี้มาแจกต่อ 
การน้าเสนอเคมเปญต่อสาธารณะชนของคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผ่านเฟสบุคไลฟ์ หรือสื่อโซเซียลต่างๆ ที่แจ้ง FC ว่า 
"ผมจะแจกเงิน 3,000 บาท โดยไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ ให้กับทุกคนที่ inbox เข้ามา" โดยให้ผู้ต้องการรับเงิน แจ้งชื่อสกุล 
เลขบัญชี ประเด็นความเดือดร้อน พร้อมรหัส 24 และรหัส 75 (ในแต่ละรอบของการแจก) 
ข้อสังเกต : 1. ตัวเลขดังกล่าวมีนัยอะไรแอบแฝงหรือไม่ ? อย่างไร ? 

2. เงินนี้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เงินของคุณธนาธร แต่คุณเป็นเพียงตัวกลางรับบริจาคเท่านั้น แต่
เหตุใดคุณจึงแจ้งว่า "ผมจะแจกเงิน 3,000 โดยไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ ให้ inbox เข้ามา" นั่นแสดงว่าคุณมีฐานความคิด เชื่อ
ว่าเงินบริจาคเหล่านั้นเป็นของคุณใช่หรือไม่ ? 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/490680   

https://www.naewna.com/politic/490680
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04 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:50 น.     

อดีตผูส้มัคร ส.ส. พรรคส้มหวาน ยก 2 ข้อสงัเกตทิ่ม 'ทอน' แจก 3 พัน 

 
4 พ.ค.63 - นายนิพนธ์ แจ่มจ้ารัส อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่  โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 

Dr-Nibhon Jamjumrus โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
ปี 2475 ประวัติศาสตร์ทางการเมืองได้ถูกจารึกไว้ว่า ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสม

บูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
ความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มคนในสังคม ก็เกิดจากพ้ืนฐานความเชื่อในปรัชญาทางการเมืองของแต่ละ

ฝ่าย เช่น ประชาธิปไตย vs สังคมนิยม  แต่ในความเชื่อที่อ้างอิงของแต่ละฝ่ายก็มักจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์
แต่ละฝ่ายเช่นกัน 

ผมได้เห็นโพสต์ของกลุ่มการเมืองที่มีคุณธนาธร คุณพรรณิการ์ เป็นแกนน้า ร่วมกันจัดกิจกรรมการแจกเงินเพ่ือ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนในสังคม เนื่องจากในขณะนี้รัฐบาลเองก็ย่้าแย่ ตกหลุมด้าในการแก้ไข
ปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อพ่ีน้องประชาชน ใช้มาตรการแจกเงิน 5,000 บาท แต่เกิดความผิดพลาดนานับประการเฉก
เช่นที่เราได้รับรู้ 

การออกมาจัดแคมเปญ Live ผ่ายเพจทางการเมืองของพวกคุณ "รับบริจาค" ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนแจกเงินให้กับประชาชน 3,000 บาท  หากเป็นไปโดยเจตนาบริสุทธิ์ไม่หวังผลใดๆ ทางการเมืองก็เป็นที่น่ายก
ย่องสรรเสริญ 

การจัดกิจกรรมนี้คือการรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วไปที่พอมีแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือต่อพ่ีน้องผู้ได้รับความร้อนและ
ด้อยโอกาสกว่าตนเอง แล้วผู้จัดก็น้าเงินเหล่านี้มาแจกต่อ 

การน้าเสนอเคมเปญต่อสาธารณะชนของคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผ่านเฟสบุคไลฟ์ หรือสื่อโซเซียลต่างๆ ที่แจ้ง 
FC ว่า "ผมจะแจกเงิน 3,000 บาท โดยไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ ให้กับทุกคนที่ inbox เข้ามา" 

โดยให้ผู้ต้องการรับเงิน แจ้งชื่อสกุล เลขบัญชี ประเด็นความเดือดร้อน พร้อมรหัส 24 และรหัส 75 (ในแต่ละ
รอบของการแจก) ข้อสังเกต : 1. ตัวเลขดังกล่าวมีนัยอะไรแอบแฝงหรือไม่ ? อย่างไร ? 2. เงินนี้รับบริจาคจากประชาชน
ทั่วไป ไม่ใช่เงินของคุณธนาธร  แต่คุณเป็นเพียงตัวกลางรับบริจาคเท่านั้น แต่เหตุใดคุณจึงแจ้งว่า "ผมจะแจกเงิน 3,000 
โดยไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ ให้ inbox เข้ามา" นั่นแสดงว่าคุณมีฐานความคิด เชื่อว่าเงินบริจาคเหล่านั้นเป็นของคุณใช่หรือไม่  
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/65035 
  

http://www.thaipost.net/main/detail/65035
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4 พฤษภาคม 2563 - 16:30 น.  

อดีตผู้สมัครพรรคส้ม ตั้งข้อสังเกต รหัส 24 – 75 "ธนาธร" แจก 3 พันบาท 
 

 
 
นิพนธ์ แจ่มจ ารัส อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ตั้งข้อสังเกต 2 ประเด็น เรื่องรหัสในการพิมพ์แจ้ง

ชื่อกับ ธนาธร โพสต์จะแจกเงิน 
 
วันนี้(4 พ.ค.2563)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่เฟซบุ๊กของ ดร.นิพนธ์ แจ่มจ้ารัส อดีตผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร เขต 2 จ.ชลบุรี สังกัดพรรคอนาคตใหม่ ได้มีการโพสต์ข้อความในเพจ Dr-Nibhon Jamjumrus ได้มีการตั้ง
ข้อสังเกตใน 2 ประเด็น จากการที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค ได้โพสต์ จะแจกเงิน 3,000 พัน 
ให้กับประชาชนที่ ลงชื่อ ทางกล่องข้อความ แบบไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ โดยมีข้อความว่า  
  ปี 2475 ประวัติศาสตร์ทางการเมืองได้ถูกจารึกไว้ว่า ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มคนในสังคม ก็
เกิดจากพื้นฐานความเชื่อในปรัชญาทางการเมืองของแต่ละฝ่าย เช่น ประชาธิปไตย vs สังคมนิยม  แต่ในความเชื่อ
ที่อ้างอิงของแต่ละฝ่ายก็มักจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์แต่ละฝ่ายเช่นกัน  
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/regional/429729?adz= 
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/regional/429729?adz
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เผยแพร:่ 4 พ.ค. 2563 16:29   ปรับปรุง: 4 พ.ค. 2563 16:39  

“พี่ศรี” จี้สอบ “คณะธนาธร”  
เรี่ยไรเงินช่วยเหยื่อโควิด ขออนุญาตกรมการปกครองหรือไม ่

“ศรีสุวรรณ” จี้กรมการปกครองตรวจสอบ “คณะก้าวหน้า” น าโดย “ธนาธร” จัดเรี่ยไรระดมทุนขออนุญาตหรือไม่ 
ชี้ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร  ต้องให้เจ้าพนักงานอนุญาตก่อน และต้องออกใบรับเงินให้ผู้บริจาคด้วย 
  วันนี้ (4 พ.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  เปิดเผยว่า ตามที่ได้มี
กลุ่มการเมืองนาม “คณะก้าวหน้า” น้าโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้จัดกิจกรรมไลฟ์สด “คอนเสิร์ตระดมทุน 
#MAYDAYMAYDAY เราช่วยกัน” เมื่อวันที่ 1-2 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าจะระดมทุนดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อโรคไวรัสโควิด-19 นั้น 
กิจกรรมดังกล่าวแม้จะมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์  แต่มิได้เป็นการด้าเนินการโดยภาครัฐหรือทาง
ราชการ กฎหมายจึงก้าหนดให้ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนตามความใน ม.6 ประกอบ ม.8 แห่ง 
พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 ซึ่งตามกฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการขอ
อนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและท้าการเรี่ยไร พ.ศ. 2548 ก้าหนดให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ม.8 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ขออนุญาตเคยต้องโทษเกี่ยวกับลักทรัพย์  วิ่งราวทรัพย์ ชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ รับของโจร หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะอาญา
หรือไม่ หากใครฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตาม ม.17 ประกอบ ม.19 ได้หรือหากผู้จัดกิจกรรมปิดบังอ้าพรางข้อเท็จจริงก็อาจ
เข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จตาม ปอ.ม.172 ได ้
  สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงได้ท้าหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมการปกครองเพ่ือขอให้
ด้าเนินการตรวจสอบต่อไปว่า 1) กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการด้าเนินการขออนุญาตจากกรมการปกครองตาม
กฎกระทรวง แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร 2487 แล้วหรือไม่ อย่างไร 2) กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการออกใบรับเงิน
ให้กับผู้บริจาคทุกคนตามที่ก้าหนดไว้ใน ม.13 หรือไม่ 3) กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าว มียอดรับเงินบริจาคตรงกับยอดการ
บริจาค โดยการน้าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ท้ังหมดแล้ว หรือไม่ อย่างไร 
“ทั้งนี้ เมื่อมีการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งได้ด้าเนินการเสร็จสิ้นลงไปแล้ว หากพบว่าเป็นการด้าเนินการที่
ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 ก็ย่อมที่จะฝ่าฝืน พ.ร.บ.การกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามไปด้วย ย่อมถือได้ว่า “เป็นความผิดที่ส้าเร็จแล้ว” ขอให้ด้าเนินการทางกฎหมายเพ่ือลงโทษ
ตามครรลองของกฎหมายสูงสุดต่อไป ทั้งนี้ กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ไม่อาจมีข้อยกเว้นให้บุคคลใดหรือคณะใดได้ แม้
จะอ้างว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม” นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000046598  
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000046598
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เผยแพร:่ 5 พ.ค. 2563 10:17   ปรับปรุง: 5 พ.ค. 2563 10:24   โดย: ผู้จดัการออนไลน ์

“ศรีสุวรรณ” เตือน “ปิยบุตร” อย่าก้าวล่วงพระราชอัธยาศัย ซัดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คน
อื่น 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
ศรีสุวรรณ” เตือน “ปิยบุตร” อย่าก้าวล่วงพระราชอัธยาศัยแต่งตั้งองคมนตรี ชี้จงใจเน้น “นุรักษ์ มาประณีต” 

ร่วมตัดสินยุบพรรค แต่ไม่พูดถึงพฤติกรรมพรรคการเมืองที่ถูกยุบเพราะขัดรัฐธรรมนูญชัดเจน จวกเป็นอาจารย์สอน
กฎหมายแสร้งเขียนเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอ่ืน 

วันนี้ (5 พ.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรีวันก่อน (4 พ.ค.) ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 1 ต.ค. 61 แล้วนั้น บัดนี้มีพระราชด้าริเห็นเป็นการ
สมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพ่ิมเติมขึ้น อาศัยอ้านาจตามความใน ม.10 และ ม.11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั้น 

พลันที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี นายปิยบุตร แสงกนก
กุล แกนน้าคณะก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กร่ายยาวถึงผลงานของนายนุรักษ์
เมื่อครั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยเจตนาเน้นไปที่กรณีการยุบพรรคของขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลปัจจุบัน 
ตั้งแต่ “พรรคไทยรักไทย” ต่อเนื่องมาจนถึง “ยุบพรรคอนาคตใหม”่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคอีก 10 ปี 

แม้โพสต์ของนายปิยบุตรจะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์มากไปกว่าความพยายามจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการวินิจฉัยใน
คดียุบพรรค และคดีทางการเมืองที่นายนุรักษ์มีส่วนร่วมในองค์คณะซึ่งมีผลกระทบในทางการเมืองสูง และสร้างความไม่
พอใจให้แก่บุคคลในพรรคการเมืองบางฝ่ายมาตลอด แต่สิ่งที่นายปิยบุตรไม่ยอมพูดถึงหรืออธิบายให้สังคมรับรู้ไปในคราว
เดียวกันก็คือ พฤติการณ์และการกระท้าของนักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆ เหล่านั้น รวมทั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วย
นั้นเป็นการกระท้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรด้วย ซึ่งนายปิยบุตรเคยเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย
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รัฐธรรมนูญย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า พฤติการณ์และการกระท้าใดที่เข้าข่ายต้องถูกยุบพรรคและหรือตัดสิทธิทางการเมืองตามท่ี
รัฐธรรมนูญบัญญัติ อย่าแสร้งเขียนหรือตีตัวประเภทเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอ่ืน เพราะในยุคสารสนเทศโซเชียลมีเดียเยี่ยงนี้ 
นักการเมืองท้าอะไร คิดอะไร ชาวบ้านเข้ารู้ทันกันหมดแล้ว 
“ที่ส้าคัญ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.10 ประกอบ ม.11 บัญญัติ
ไว้ทุกประการว่าให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยชอบด้วยแล้ว ไม่ควรที่จะมีบุคคลใดไปก้าวล่วงพระราชอ้านาจ
ดังกล่าวของพระองค์ท่าน ให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ไม่ เช่นนั้นอาจหมิ่นเหม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย
ลักษณะอาญาเข้าไปอีก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้วิจารณ์หรือผู้ใดที่จะใช้กุศโลบายตีวัวกระทบคราดใดๆ ทั้งสิ้น ” นายศรี
สุวรรณกล่าวในที่สุด 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000046769 
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5 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:40 

ศรีสุวรรณ” เตือน “ปิยบุตร”  
โพสต์ก้าวล่วงตั้งองคมนตรี ชี้เป็นพระราชอัธยาศัย 
 

 
  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 
เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี วันก่อน (4พ.ค.) ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตาม
ประกาศ ลงวันที่ 1 ต.ค.61 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชด้าริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพ่ิมเติมขึ้น อาศัยอ้านาจตาม
ความใน ม.10 และ ม.11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายนุรักษ์ มา
ประณีต เป็นองคมนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั้น 

พลันที่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง "นายนุรักษ์ มาประณีต" เป็นองคมนตรี "นายปิยบุตร แสงกนก
กุล" แกนน้าคณะก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ก็ออกโพสต์เฟซบุ๊กร่ายยาวถึงผลงานของนายนุรักษ์ เมื่อครั้ง
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยเจตนาเน้นไปที่ กรณีการยุบพรรค ของขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลปัจจุบัน ตั้งแต่ "พรรค
ไทยรักไทย" ต่อเนื่องมาจนถึง "ยุบพรรคอนาคตใหม่" และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคอีก 10 ปี 
แม้โพสต์ของ "ปิยบุตร" จะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ มากไปกว่าความพยายามจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการวินิจฉัยในคดียุบ
พรรค และคดีทางการเมืองที่นายนุรักษ์ มีส่วนร่วมในองค์คณะ ซึ่งมีผลกระทบในทางการเมืองสูง และสร้างความไม่พอใจ
ให้กับบุคคลในพรรคการเมืองบางฝ่ายมาตลอด แต่สิ่งที่นายปิยบุตรไม่ยอมพูดถึงหรืออธิบายให้สังคมรับรู้ไปในคราวเดียวกันก็
คือ พฤติการณ์และการกระท้าของนักการเมืองและพรรคการเมืองต่าง ๆ เหล่านั้น 

รวมทั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยนั้นเป็นการกระท้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย "ขัดรัฐธรรมนูญ" หรือไม่อย่างไรด้วย ซึ่งนายปิย
บุตรเคยเป็นอาจารย์สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า พฤติการณ์และการกระท้าใดที่เข้าข่ายต้องถูกยุบพรรคและ
หรือตัดสิทธิทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ อย่าแสร้งเขียนหรือตีตัวประเภทเอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอ่ืน เพราะในยุค
สารสนเทศโซเชียลมีเดียเยี่ยงนี้ นักการเมืองท้าอะไร คิดอะไร ชาวบ้านเข้ารู้ทันกันหมดแล้ว 

"ที่ส้าคัญ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.10 ประกอบ ม.11 
บัญญัติไว้ทุกประการว่าให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยชอบด้วยแล้ว ไม่ควรที่จะมีบุคคลใดไปก้าวล่วงพระราชอ้านาจ
ดังกล่าวของพระองค์ท่าน ให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ไม่เช่นนั้นอาจหมิ่นเหม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายลักษณะ
อาญาเข้าไปอีก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้วิจารณ์หรือผู้ใดที่จะใช้กุศโลบายตีวัวกระทบคราดใด ๆ ทั้งสิ้น " นายศรีสุวรรณ กล่าวใน
ที่สุด 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/10355?line= 
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/10355?line
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04 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:56 น.     

คณะก้าวหน้าดิ้นแจงปมสังคมคาใจรหสั 2475 แลกเงิน 3 พัน 

 
 
4 พ.ค.63 - น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน้ากลุ่มคณะก้าวหน้า กล่าวชี้แจงกรณีสังคมต้องข้อสงสัยเหตุใดจึงใช้เลข

รหัสขอรับสิทธิ์แลกเงิน 3 พันบาทเป็นเลข 24 และ 75 ซึ่งเป็นเลขของปีเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทย 
ว่า  ทุกคนทราบอยู่แล้ว ปี 2475 เป็นปีอะไร แต่รหัสที่เราใช้ไม่ได้มีความหมายอะไร กติกาของกิจกรรมเราต้องการให้
คนเข้ามาเป็นรอบ 

"ตอนแรกเราตั้งไว้ 6-7 รอบ เนื่องจากเกรงว่าหากมีรอบเดียว คนที่เข้ามาช่วงกลาง หรือช่วงหลังจะไม่ได้รับ
สิทธิ์ ซึ่งไม่เป็นธรรมกับเขา จึงใช้ระบบรหัส เลยก้าหนดหลายๆ ตัวเลขเอาไว้ ทั้งเลข 21 ที่เป็นวันยุบพรรคอนาคตใหม่ 
2540 ปีวิกฤติเศรษฐกิจ และอีกหลายชุดตัวเลข ซึ่งเลข 24 และ 75 นั้น เราก็สุ่มขึ้นมาและคัดเลือกกันในทีมงาน" น.ส.
พรรณิการ์ 
 
 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/65038 
  

http://www.thaipost.net/main/detail/65038
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เผยแพร่: 4 พ.ค. 2563 17:22   ปรับปรุง: 4 พ.ค. 2563 19:24   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

จับได้ไล่ทัน! อดีตส้มหวาน ถาม “ทอน” จงใจ อิง “24-75-อ้างตัวแจกเงิน?..แอบแฝง?                 
“พี่ศรี” ชี้ไม่ขออนุญาตผิดอือ้ 
 

 
ภาพแกนน้าคณะก้าวหน้า จากแฟ้ม 

 
ควันหลง “ธนาธร” แจก 3 พัน อดีตส้มหวาน ถามจงใจใช้รหัส “24-75-โฆษณาว่าตัวเองแจกเงิน” แอบแฝง
การเมืองหรือไม่? “พี่ศรี” จี้อธิบดีกรมการปกครองเอาผิด หากไม่ขออนุญาตเรี่ยไร และอาจเข้าข่ายท าผิดหลาย 
พ.ร.บ. 
 น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วานนี้เฟซบุ๊ก Dr-Nibhon Jamjumrus ของนายนิพนธ์ แจ่มจ้ารัส อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 
2 ชลบุรี อดีตพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความระบุว่า  “ปี 2475 ประวัติศาสตร์ทางการเมืองได้ถูกจารึกไว้ว่า ประเทศ
ไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความ
ขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มคนในสังคมก็เกิดจากพ้ืนฐานความเชื่อในปรัชญาทางการเมืองของแต่ละฝ่าย เช่น 
ประชาธิปไตย vs สังคมนิยม แต่ในความเชื่อที่อ้างอิงของแต่ละฝ่ายก็มักจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์แต่ละฝ่าย
เช่นกัน 

ผมได้เห็นโพสต์ของกลุ่มการเมืองที่มีคุณธนาธร คุณพรรณิการ์ เป็นแกนน้า ร่วมกันจัดกิจกรรมการแจกเงินเพ่ือ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนในสังคม เนื่องจากในขณะนี้รัฐบาลเองก็ย่้าแย่ ตกหลุมด้าในการแก้ไข
ปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อพ่ีน้องประชาชน ใช้มาตรการแจกเงิน 5,000 บาท แต่เกิดความผิดพลาดนานับปการเฉก
เช่นที่เราได้รับรู้ 

การออกมาจัดแคมเปญ Live ผ่ายเพจทางการเมืองของพวกคุณ “รับบริจาค” ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนแจกเงินให้กับประชาชน 3,000 บาท หากเป็นไปโดยเจตนาบริสุทธิ์ไม่หวังผลใดๆ ทางการเมืองก็เป็นที่น่ายก
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ย่องสรรเสริญ การจัดกิจกรรมนี้ คือการรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วไปที่พอมีแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือต่อพ่ีน้องผู้ได้รับความ
ร้อนและด้อยโอกาสกว่าตนเอง แล้วผู้จัดก็น้าเงินเหล่านี้มาแจกต่อ 

การน้าเสนอแคมเปญต่อสาธารณชนของคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ หรือสื่อโซเซียลต่างๆ ที่แจ้ง 
FC ว่า “ผมจะแจกเงิน 3,000 บาท โดยไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ ให้กับทุกคนที่ inbox เข้ามา” 

โดยให้ผู้ต้องการรับเงิน แจ้งชื่อสกุล เลขบัญชี ประเด็นความเดือดร้อน พร้อมรหัส 24 และรหัส 75 (ในแต่ละ
รอบของการแจก) 

ข้อสังเกต : 
1. ตัวเลขดังกล่าวมีนัยอะไรแอบแฝงหรือไม่? อย่างไร? 
2. เงินนี้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เงินของคุณธนาธร แต่คุณเป็นเพียงตัวกลางรับบริจาคเท่านั้น แต่

เหตุใดคุณจึงแจ้งว่า “ผมจะแจกเงิน 3,000 โดยไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ ให้ inbox เข้ามา” นั่นแสดงว่าคุณมีฐานความคิด เชื่อ
ว่าเงินบริจาคเหล่านั้นเป็นของคุณใช่หรือไม่? 
ภาพ นายศรีสุวรรณ จรรยา จากแฟ้ม 

ขณะเดียวกัน วันนี้ (4 พ.ค. 63) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 
เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีกลุ่มการเมืองนาม “คณะก้าวหน้า” น้าโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้จัดกิจกรรมไลฟ์สด 
“คอนเสิร์ตระดมทุน #MAYDAYMAYDAY เราช่วยกัน” เมื่อวันที่ 1-2 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา  

โดยอ้างว่าจะระดมทุนดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อโรคไวรัสโควิด -19 
นั้น กิจกรรมดังกล่าวแม้จะมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์ แต่มิได้เป็นการด้าเนินการโดยภาครัฐหรือทาง
ราชการ กฎหมายจึงก้าหนดให้ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เ สียก่อนตามความใน ม.6 ประกอบ ม.8 แห่ง 
พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 ซึ่งตามกฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการขอ
อนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและท้าการเรี่ยไร พ.ศ. 2548 ก้าหนดให้อธิบดีกรมการปกครอง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ม.
8 ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และต้องตรวจสอบต่อไปว่า ผู้ขออนุญาตเคยต้องโทษเกี่ยวกับลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ รับของโจร หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะอาญา
หรือไม่ หากใครฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตาม ม.17 ประกอบ ม.19 ได้ หรือหากผู้จัดกิจกรรมปิดบังอ้าพรางข้อเท็จจริงก็อาจ
เข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จตาม ปอ.ม.172 ได ้

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้ท้าหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมการปกครองเพ่ือขอให้
ด้าเนินการตรวจสอบต่อไปว่า  

1) กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการด้าเนินการขออนุญาตจากกรมการปกครองตามกฎกระทรวง แห่ง พ.ร.บ.
ควบคุมการเรี่ยไร 2487 แล้วหรือไม่ อย่างไร  

2) กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการออกใบรับเงินให้กับผู้บริจาคทุกคนตามที่ก้าหนดไว้ใน ม.13 หรือไม่ 3) 
กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าว มียอดรับเงินบริจาคตรงกับยอดการบริจาค โดยการน้า ไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด
แล้ว หรือไม่ อย่างไร 

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า เมื่อมีการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งได้ด้าเนินการเสร็จสิ้นลงไปแล้ว หาก
พบว่าเป็นการด้าเนินการที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 ก็ย่อมที่จะฝ่าฝืน พ.ร.บ.การกระท้าความผิด
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เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามไปด้วย ย่อมถือได้ว่า “เป็นความผิดที่ส้าเร็จแล้ว” ขอให้
ด้าเนินการทางกฎหมายเพื่อลงโทษตามครรลองของกฎหมายสูงสุดต่อไป  

ทั้งนี้กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ไม่อาจมีข้อยกเว้นให้บุคคลใดหรือคณะใดได้ แม้จะอ้างว่าเพ่ือประโยชน์
สาธารณะก็ตาม (ข่าวจากสยามรัฐออนไลน์) 

แน่นอน, ทั้งสองโพสต์ มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ไม่น้อย นับจากโพสต์แรกของ “นิพนธ์ แจ่มจ้ารัส” นัยส้าคัญก็
คือ ต้องการท้าความกระจ่างให้เกิดขึ้นกับข้อสงสัย ที่โซเชียลน้าเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแอบอิงทางการเมือง กรณี
ปฏิวัติ 2475 ซึ่งหมายถึงกรณีประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่  

รวมทั้งมีคนสงสัยเช่นกันว่า ท้าไมบอกว่า “ผมจะแจกเงิน 3,000 โดยไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ ให้ inbox เข้ามา” เป็น
ความจงใจให้คนเชื่อว่า “ธนาธร” ออกเงินด้วยหรือไม่? ซึ่งความจริง ทางคณะก้าวหน้าโดย “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช ก็
ชี้แจงชัดเจนว่า ไม่ใช่เงินธนาธรและคณะก้าวหน้า แต่เป็นของผู้ให้บริจาคทั้งหมด  

ส่วนกรณี “พ่ีศร”ี ท้าหนังสือร้องเรียนอธิบดีกรมการปกครอง ก็เพ่ือตรวจสอบการด้าเนินการภายใต้ความเสมอ
ภาคตามกฎหมาย ว่ามีการด้าเนินการตามกฎหมายหรือไม่ ก็ถือว่าเป็นการท้าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว  

ประเด็นอยู่ที่ว่า งานนี้นายธนาธร และคณะก้าวหน้า ท้ากิจกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ฉวยโอกาส
จากวิกฤต เพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่ ถ้าท้าทุกอย่างถูกต้อง ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองได้ทุกกรณี แต่หากหาไม่แล้ว 
ก็ต้องรับผิดชอบกับการกระท้าเท่านั้นเอง 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000046624 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000046624
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4 พฤษภาคม 2563 - 18:56 น.  

"คณะก้าวหน้า" แจง ปมสังคมคาใจรหัส 24 75 แลกเงิน 3 พัน 
 

 
 
      
    วันที่ 4 พ.ค.2563 น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน ากลุ่มคณะก้าวหน้า กล่าวชี้แจงกรณีสังคมต้องข้อสงสัยเหตุใด
จึงใช้เลขรหัสขอรับสิทธิ ์แลกเงิน 3 พันบาทเป็นเลข 24 และ 75 ซึ่งเป็นเลขของปีเปลี ่ยนแปลงการปกครองใน
ประเทศไทย ว่า  ทุกคนทราบอยู ่แล้ว ปี 2475 เป็นปีอะไร แต่รหัสที ่เราใช้ไม่ได้มีความหมายอะไร กติกาของ
กิจกรรมเราต้องการให้คนเข้ามาเป็นรอบ 
         "ตอนแรกเราตั้งไว้ 6-7 รอบ เนื่องจากเกรงว่าหากมีรอบเดียว คนที่เข้ามาช่วงกลาง หรือช่วงหลังจะ
ไม่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งไม่เป็นธรรมกับเขา จึงใช้ระบบรหัส เลยก าหนดหลายๆ ตัวเลขเอาไว้ ทั้งเลข 21 ที่เป็นวันยุบ
พรรคอนาคตใหม่ 2540 ปีวิกฤติเศรษฐกิจ และอีกหลายชุดตัวเลข ซึ่งเลข 24 และ 75 นั้น เราก็สุ่มขึ้นมาและ
คัดเลือกกันในทีมงาน" น.ส.พรรณิการ์ 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/regional/429747?adz= 
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/regional/429747?adz
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จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.23 น. 

'ธนาธร' ขอโทษเงินไมพ่อให้ น้อยใจไม่มอี านาจช่วย ปชช. 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนาธร” โพสต์ขอโทษเงินไม่พอให้ทุกคนยันเจตนาดีช่วยปชช. น้อยใจไม่มีอ านาจบรรเทาความเดือดร้อน
ประชาชน ชี้การบริจาคแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปลุกเปลี่ยนประเทศสร้างความเป็นธรรม 
 

  เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน้าคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ ค้าขอบคุณและค้าขอโทษ
จากใจธนาธร ใจความตอนหนึ่งว่า คอนเสิร์ตระดมทุน “MAYDAY MAYDAY เราช่วยกัน” จบลงแล้ว ผมขอใช้โอกาสนี้
ขอบคุณและขอโทษทุกท่านมา ณ ที่นี้ ช่วงสองเดือนที่ผ่านมา พวกเราได้รับฟังและสัมผัสความอัตคัดขัดสนแสนสาหัส
ของประชาชนด้วยตัวเราเอง มันท้าให้เราทั้งรู้สึกเศร้าใจและเป็นเดือดเป็นร้อนแทนพวกเขา เพราะเราเชื่อว่าสังคมไทย
ควรจะดีกว่านี้ได้ คนจ้านวนมากไม่เหลือทางเลือกในชีวิตมากนัก พวกเขาหวังเพียงจะมีกินมื้อต่อมื้อ บ้างต้องดูแลญาติที่
พิการป่วยติดเตียง บ้างไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน บ้างไม่มีเงินผ่อนบ้าน หรือจ่ายค่าห้อง 
นายธนาธร ระบุอีกว่า พวกเราคุยกันว่าอยากจะเป็นตัวกลาง ท้าอะไรสักอย่างที่พอจะช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากได้บ้าง เพ่ือให้
พวกเขามีก้าลังใจ ไม่อดตาย ไม่ฆ่าตัวตาย และต่อชีวิตให้พวกเขาได้ก้าวเดินต่อไป พวกเขาคือคนไทยที่รัฐต้องดูแลอย่าง
สุดก้าลัง แต่กลับถูกเพิกเฉย ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

เราจึงจัดคอนเสิร์ตระดมทุนนี้ขึ้นมา ด้วยหวังว่าจะช่วยเหลือศิลปินที่ขาดรายได้จากการปิดเมือง , ร้องเพลงให้
ก้าลังใจผู้ที่ท้อแท้, และระดมทุนจากผู้ที่มีทรัพยากร เพ่ือแจกจ่ายให้ผู้ที่ต้องการ ตามก้าลัง ตามศักยภาพที่แต่ละคน
พอจะมี เมื่อกิจกรรมสองวันจบลง เราระดมทุนได้ทั้งสิ้น 7,282,897.34 บาท ส่งผ่านให้กับผู้ขอรับสิทธิ์ได้ 2,427 คน 
โดยเรียงตามล้าดับแบบ มาก่อนได้ก่อน จนถึงตอนนี้ เราโอนเงินให้แล้วประมาณ 1 ใน 3 และจะเร่งโอนให้เสร็จโดยเร็ว
ที่สุด 

นายธนาธร ระบุต่อว่า ในตอนแรก เราตั้งใจจะจัดคอนเสิร์ตระดมทุนออนไลน์ครั้งนี้แบบเล็กๆ ในลั กษณะที่
เรียบง่าย อบอุ่นเป็นกันเอง ใครมีมากให้มาก มีน้อยให้น้อย คนละไม้คนละมือช่วยกัน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในภาวะวิกฤต
เช่นนี้ เราประชาชนเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือกันเท่าที่แต่ละคนจะท้าได้ เราตระหนักดีว่าเราไม่ใช่ภาครัฐ 
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ทรัพยากรเรามีจ้ากัด และพยายามสื่อสารตลอดเวลาถึงข้อจ้ากัดดังกล่าว แต่การสื่อสารที่ไม่รัดกุมของเรา ท้าให้
ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าใจว่าทุกคนจะได้เงิน และส่งข้อความหาเราจ้านวนมาก 

“ผมขอใช้โอกาสนี้ขอโทษ ทุกท่านจากใจจริง ว่าเราไม่ได้มีเจตนาเป็นอ่ืน และพยายามอย่างมากในการสื่อสาร
อย่างตรงไปตรงมา ใครที่เข้าใจเช่นนั้นและได้อ่านข้อความนี้ ผมขอโทษท่านอีกครั้ง และขอให้เข้าใจในเจตนาดีของพวก
เราด้วยครับ ผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่เราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาล
ได้ และรู้สึกน้อยเนื้อต่้าใจในตนเองที่ไม่มีอ้านาจพอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนั้น ส่วนเรื่องข้อกังวลว่าเราใช้เงินระดม
ทุนอย่างไม่โปร่งใส เรายืนยันด้วยเกียรติยศของพวกเราว่า เงินทุกบาทที่ได้รับบริจาคมา ส่งถึงมือประชาชนทั้งหมด ไม่มี
หักค่าใช้จ่ายแม้แต่สตางค์เดียว และจะเปิดเผยหลักฐานการโอนเพ่ือแสดงความจริงใจหลังจากที่เราโอนเงินให้กับ
ประชาชนครบถ้วนสมบูรณ์”นายธนาธรระบุ 

นายธนาธร ระบุต่ออีกว่า ในขณะเดียวกัน ผมจ้าเป็นต้องขอบคุณพลังของคนอีกหลายคนที่มีส่วนท้าให้กิจกรรม
ครั้งนี้ส้าเร็จลงได้ ท่ามกลางประชาชนที่รอการช่วยเหลืออีกจ้านวนมหาศาล เราสามารถเป็นพลังเล็กๆ ในการประสาน
มือจากผู้มีก้าลังสู่ผู้ประสบปัญหา ช่วยเหลือครัวเรือนอีก 2,427 ครัวเรือน ที่เราหวังว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้
พวกเขา ให้พวกเขาพอมีรายได้ ประทังชีวิตและความหวังไว้จนกว่าพวกเขาจะหางานได้หรือมีรายได้อีกครั้ง 

นายธนาธร ระบุอีกว่า หากหลายท่านผิดหวัง หรืองานนี้มีความผิดพลาดใด นับเป็นความผิดพลาดของผมเอง 
ผมขอน้อมรับค้าติชมทั้งหมด และจะน้าบทเรียนครั้งนี้ไปปรับปรุงการท้างานในอนาคต ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ผมตระหนักดีว่า การบริจาคและการกุศลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เพียงชั่วคราว 
เป็นเพียงผ้าซับน้้าตาและความจ้าเป็นเฉพาะหน้า ไม่สามารถผลักดันสังคมให้เท่าเทียมเป็นธรรมได้ จะสร้างสังคมที่เป็น
ธรรมอย่างยั่งยืน ก็มีแต่ต้องร่วมกันสร้างการเมืองที่อ้านาจเป็นของประชาชนเท่านั้น 

“ดังนั้น ผมขอจบด้วยการยืมค้าพูดของเพ่ือนร่วมงานของผม ปิยบุตร แสงกนกกุล ที่กล่าวในงานดังนี้ ขอให้ทุก
ท่านเปลี่ยนเอาความเศร้าโศกเสียใจมาเป็นความคับแค้นแล้วหล่อเลี้ยงด้วยความหวัง เพ่ือที่จะยืนยันว่าพวกเราจ้าเป็น
อย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่านี้ ใครที่เศร้าใจรู้สึกหมดหนทางแล้วคิดจะฆ่าตัวตาย ผมขออย่าง
ตรงไปตรงมา เก็บชีวิตอันมีค่าของท่านไว้ดีกว่า แล้วประคับประคองไปให้รอดวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ชีวิตของท่านมีคุณค่า
มากกว่าจะปลิดชีวิตตนเองไป เพียงเพ่ือจะสังเวยกับความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลคณาธิปไตย ชีวิตของท่านมีคุณค่า
ส้าหรับการลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยกัน เพ่ือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลคณาธิปไตยชุดนี้ให้กลายเป็นประชาธิปไตยให้ส้าเร็จให้จงได้ 
ขอให้ทุกคนอย่าหมดหวังหมดก้าลังใจ” นายธนาธรระบุ  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/772676  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/772676
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05 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

MAYDAY พันคอช่อสขี้างถูกังขาใช้เลข 2475 แอบแฝง 

 
    

MAYDAY MAYDAY พันคอ "ช่อ" อ้างไม่คิดว่าจะดรามาถูกโจมตี สีข้างถูไม่ใช่เกมโชว์ ขนาดรัฐบาลก็ยังแจกให้
ได้ไม่ครบตามท่ีคนต้องการเลย ลั่นหว่าน 3 พันยึดหลักศักดิ์ศรี เมินพิสูจน์สิทธิ์ ไม่ต้องแข่งกันจน "ศรีสุวรรณ" จี้กรมการ
ปกครองตรวจสอบคณะก้าวหน้าจัดเรี่ยไรระดมทุนขออนุญาตหรือไม่ อดีต ผอ.ส้านักข่าวกรองแห่งชาติตั้งข้อสังเกต ใช้
เลข 24 75 ห้วงเวลาที่ร้าลึกถึงงานมหามงคลฉัตรมงคล  
     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน้ากลุ่มคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกิจกรรมคอนเสิร์ตออนไลน์
ระดมทุน MAYDAY MAYDAY ว่ายอดเงินบริจาคเมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม รวมทั้งสิ้น 7,282,897.34 
บาท สามารถส่งต่อให้ผู้ขอรับสิทธิ์คนละ 3,000 บาท เป็นจ้านวน 2,427 คน โดยขณะนี้โอนเงินไปได้กว่า 700 คนแล้ว 
เนื่องจากเราไม่ใช่รัฐบาล เราใช้ระบบโอนเหมือนคนทั่วไป จึงค่อนข้างใช้เวลา  

ส่วนจะมีเฟสสองหรือไม่นั้น คงต้องพูดคุยกันก่อน แต่เบื้องต้นเอาเฟสแรกให้จบก่อน เพราะว่าต้องใช้เวลา
พอสมควร ตอนนี้เป้าหมายหลักคือโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์เร็วที่สุดเท่าที่ท้าได้ 

น.ส.พรรณิการ์กล่าวว่า ที่ระบบการคัดกรองค่อนข้างจะมีปัญหานั้น เราทราบอยู่แล้วว่าคนที่ ได้เงินจะมากกว่า
คนที่ไม่ได้ โดยตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ว่าจะรับบริจาคประมาณ 3 ล้านบาท สามารถช่วยได้ประมาณ 1,000 คน แต่เกินไป
ถึง 2 เท่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนบริจาคกันเข้ามาเกินคาดหมายมากๆ อีกทั้งเราไม่ได้คาดว่าคนจะใช้สิทธิ์เป็นล้านคน
แบบนี้ ซึ่งเราไม่สามารถจะให้ได้ทุกคน  

"ถ้าเราคิดแต่ว่าจะโดนโจมตี จะเป็นดรามา ก็จะไม่ได้ท้าอะไรให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ที่ไม่ได้
เงินอาจจะไม่พอใจ เราก็ได้แต่ท้าความเข้าใจไปว่าเราไม่ใช่รัฐบาล ขนาดรัฐบาลก็ยังแจกให้ได้ไม่ครบตามที่คนต้องการ
เลย ซึ่งเราชัดเจนในกฎเกณฑ์ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราได้รับบริจาคมาเท่าไหร่ เราจะโอนออกเท่านั้น หมดบัญชีไม่ให้
เหลืออยู่" 

น.ส.พรรณิการ์เผยว่า ขณะนี้เรายังปิดบัญชีไม่ได้ เพราะยังมีคนบริจาคเข้ามาต่อเนื่อง และเราต้องใช้บัญชี
เดียวกันนี้โอนออกให้ผู้ได้รับสิทธิ์ จึงจ้าเป็นที่จะมีโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต เพื่อใช้เงินที่เกินมากจาก 14.00 น. เมื่อวานนี้ 
ไปสู่การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 โครงการต่อไป แต่ขอเคลียร์โครงการแรก
ให้หมด แล้วเงินที่เกินมาหลังจากตัดบัญชี จะไปช่วยโครงการอะไรต่อ เราจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
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"โครงการนี้ไม่ใช่เกมโชว์ ว่าถ้าไม่ท้าตามที่ระบุจะถูกตัดสิทธิ์ ทุกคนที่ขอเข้ามาเป็นผู้ที่เดือดร้อนทั้งนั้น ผู้ที่ขอรับ
สิทธิ์จะต้องแจ้งรหัสชื่อ เลขบัญชี และเหตุผลว่าจะน้าเงินไปใช้ท้าอะไร เราไม่ได้บอกไปว่าหากไม่ใส่ หรือใส่เลขบัญชีจะ
ไม่ได้รับสิทธิ์ เราไม่ได้บอกรัดกุมขนาดนั้น และถ้าหากเราตัดสิทธิ์ผู้ที่บอกเลขที่บัญชีมาด้วยตามที่มีกระแส จะต้องเกิด
การวิพากษ์วิจารณ์หนักแน่นอน ฉะนั้นเราจะใช้วิธีใครมาก่อนได้ก่อน ไม่ใช่เป็นการสุ่ม ใครจะใส่เลขบัญชีหรือไม่ ถ้ามา
ก่อนก็จะได้สิทธิ์ไป ดังนั้น 2,427 คนที่มาก่อนได้ก่อนแน่นอน" 

เธอกล่าวว่า ผู้ที่ใช้เฟซอวตารนั้น อย่างน้อยต้องมีข้อมูลคือชื่อ นามสกุล และเหตุผลในการใช้เงิน เรายืนยัน
หลักการที่จะให้โดยไม่ต้องพิสูจน์ความจน ไม่ต้องให้เขามาลดทอนศักดิ์ศรีของตัวเอง โดยการแข่งกันจน เราไม่อยากให้
เกิดขึ้น เราจึงไม่ได้ถามว่าท้าไมถึงอยากได้เงิน เพราะทุกคนจะแข่งกันจนเพ่ือพิสูจน์สิทธิ์ แต่เราถามว่าจะเอาเงิน 3,000 
บาทไปท้าอะไร ซึ่งมันคนละเรื่องกันเลย เราไม่ได้จะไปพิจารณาให้สมเหตุสมผลแล้วจึงจะให้เงิน แต่เราจะให้เห็นว่าคนที่
เขาเดือดร้อน จะเอาเงินไปใช้ท้าประโยชน์อะไรได้บ้าง 

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เผยว่า กิจกรรมดังกล่าวแม้จะมี
วัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ แต่มิได้เป็นการด้าเนินการโดยภาครัฐหรือทางราชการ กฎหมายจึงก้าหนดให้
ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนตามความใน ม.6 ประกอบ ม.8 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 
ซึ่งตามกฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและท้าการ
เรี่ยไร พ.ศ.2548 ก้าหนดให้อธิบดีกรมการปกครอง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ม.8 ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

ซึ่งต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ขออนุญาตเคยต้องโทษเกี่ยวกับลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด 
กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ รับของโจร หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะอาญาหรือไม่ หากใครฝ่าฝืนย่อมมี
ความผิดตาม ม.17 ประกอบ ม.19 ได้ หรือหากผู้จัดกิจกรรมปิดบังอ้าพรางข้อเท็จจริงก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความ
เท็จตาม ปอ.ม.172 ได้ 

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงได้ท้าหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมการปกครองเพ่ือขอให้
ด้าเนินการตรวจสอบต่อไป หากพบว่าเป็นการด้าเนินการที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 ก็ย่อมที่จะฝ่าฝืน 
พ.ร.บ.การกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามไปด้วย ย่อมถือได้ว่า “เป็น
ความผิดที่ส้าเร็จแล้ว” ขอให้ด้าเนินการทางกฎหมายเพ่ือลงโทษตามครรลองของกฎหมายสูงสุดต่อไป ทั้งนี้กฎหมายต้อง
เป็นกฎหมาย ไม่อาจมีข้อยกเว้นให้บุคคลใดหรือคณะใดได้ แม้จะอ้างว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม 

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีต ผอ.ส้านักข่าวกรองแห่งชาติ เผยว่า May Day เมย์เดย์มีสองความหมาย 
ความหมายแรก หมายถึงวันแรงงาน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี อีกความหมายหนึ่ง เป็นค้าที่กัปตันเรือจะใช้
ส่งสัญญาณวิทยุขอความช่วยเหลือกรณีเรือประสบอุบัติเหตุก้าลังจะจม เพ่ือให้เรือล้าอ่ืนในพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วย
อพยพลูกเรือหรือผู้โดยสาร และถูกปรับมาใช้กับเครื่องบินกรณีที่เครื่องบินก้าลังจะตกจากฟ้า เครื่องบินมีปัญหาขอลง
ฉุกเฉิน กัปตันจะส่งสัญญาณวิทยุว่า เมย์เดย์ ซ้้า เมย์เดย์ เพียงสองครั้ง 

มีคนเอาค้านี้มาใช้ในการแจกเงินคนที่เดือดร้อน โดยใช้ค้าว่า MayDay. MayDay. มีการชี้แจงว่าเงินที่น้ามาแจก
เป็นเงินจากการจัดคอนเสิร์ต และมีคนบริจาคร่วมสมทบทุน ไม่ใช่เงินส่วนตัวของคนจัด ในความเป็นจริงจะมีคนบริจาค
เท่าใด มีคนสมัครขอรับเงินจริงกี่คน และมีการแจกเงินจริงให้ก่ีคน ไม่ใช่ประเด็นที่สนใจ 
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แต่สงสัยในวิธีคิด ท้าไมต้องใช้เลขรหัส 24 และ 75 ในการขอรับเงินช่วยเหลือ ซึ่งวิญญูชนทั่วไปก็เข้าใจได้ว่า 
เลขนี้หมายความถึงอะไร เลขอย่างนี้ หากไปเล่นในช่วง 24 มิถุนายน จะไม่ออกมาท้วงติง เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลง
การปกครองที่คณะราษฎรยึดอ้านาจจากพระมหากษัตริย์ 

มันเหมาะมันควรหรือไม่ เพราะในห้วงเวลานี้ เป็นห้วงเวลาที่ร้าลึกถึงงานมหามงคลฉัตรมงคล แต่กลับมีคนที่
อยากอาสามาเป็นนักการเมืองแทนที่จะส้านึกในงานมหามงคลฉัตรมงคล (แม้ในปีนี้จะไม่มีงานพระราชพิธีฯ) แสดง
ความจงรักภักดี กลับมาเล่นอะไรที่ไม่เข้าเรื่อง 

นายนิพนธ์ แจ่มจ้ารัส อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่ ตั้งข้อสังเกตว่า การให้ผู้ต้องการรับเงิน 
แจ้งชื่อสกุล เลขบัญชี ประเด็นความเดือดร้อน พร้อมรหัส 24 และรหัส 75 ในแต่ละรอบของการแจกนั้น ข้อสังเกต : 1.
ตัวเลขดังกล่าวมีนัยอะไรแอบแฝงหรือไม่? อย่างไร? 2.เงินนี้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เงินของคุณธนาธร แต่
คุณเป็นเพียงตัวกลางรับบริจาคเท่านั้น แต่เหตุใดคุณจึงแจ้งว่า "ผมจะแจกเงิน 3,000 โดยไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ ให้ inbox 
เข้ามา" นั่นแสดงว่าคุณมีฐานความคิด เชื่อว่าเงินบริจาคเหล่านั้นเป็นของคุณใช่หรือไม่?. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/65055 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/65055
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เผยแพร่: 5 พ.ค. 2563 00:13   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

เมย์เดย์ เมย์เดย์ เมย์เดย์ ช่วย"ธนาธร"ด่วน !! 

 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  

 
"เมย์เดย์ เป็นค าพูดเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินที่ใช้ในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ต้องสื่อสารผ่านทางวิทยุส าหรับเม่ือ
เกิดเหตุโศกนาฏกรรม” 

นั่นเป็นข้อความที่คัดลอกความหมายตอนหนึ่งมาจาก“วิกิพีเดีย”ที่อธิบาย “เมย์เดย์ (สัญญาณ) ขณะเดียวกัน
ในความหมายดังกล่าว ก้าลังสอดคล้องกับสถานการณ์ในเวลานี้ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ“คณะก้าวหน้า”ของ
พวกเขา ที่ก้าลังโดน“พลังโซเชียลฯ”กลุ่มใหญ่ย้อนศรถล่มอย่างหนัก จากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “MAYDAY 
MAYDAY MAYDAY เราช่วยกัน” ซึ่งเป็นการไลฟ์เฟซบุ๊ก ระดมทุน (ขอรับบริจาค) เพ่ือช่วยเหลือลูกจ้างและอาชีพอิสระ 
รายละ 3 พันบาท โดย “ไม่ต้องพิสูจน์ความจน”กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาดโควิด-19  

แม้ว่าจะมีรายละเอียดอ่ืนๆ มากมายยิบย่อยที่แฝงไปด้วยการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รหัส 24-75 ที่ตรงกับปี
การยึดอ้านาจของ“คณะราษฎร”รวมไปถึงการใช้อินเทอร์เน็ต ส่งหมายเลขบัญชีที่หลายคนกังวลในเรื่อง“ข้อมูลส่วน
บุคคล” แต่ประเด็นส้าคัญก็คือ เป็นกิจกรรมที่ถูกมองว่ามีเจตนาต้องการดิสเครดิต “ลุงตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี จากโครงการ“แจกเงินเยียวยา 5 พันบาท”เป็นเวลา 3 เดือน จากโครงการ“เราไม่ทิ้งกัน”ที่ต้องมีการ
กรอกรายละเอียด มีการตรวจสอบกันมากมาย และละเอียดยิบ จนท้าให้มีหลายคนต้องตกหล่น จนเกิดความวุ่นวายใน
ช่วงแรกๆ แต่ในที่สุดก็มีการขยายจ้านวนผู้รับสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งเป้าเอาไว้แค่ 3 ล้านราย ขยายเป็นกว่า16 ล้านราย  

อย่างไรก็ดี จากข้อความของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่โพสต์ออกมา“ผมแจกทุกคน” ท้าให้มีความหมายว่า
“ใช้เงินตัวเองแจกให้ครบทุกคน”แต่กลายเป็นว่า มีการชี้แจงจาก น.ส.พรรณิการ์ วานิช ว่าคณะก้าวหน้าเป็นตัวกลางใน
การส่งต่อเงินบริจาค และย้้าว่านายธนาธร ไมได้แจกเงิน ก็ท้าให้ความหมายเปลี่ยนไปเป็น “หนังคนละม้วน”  
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เพราะนายธนาธร แทบไม่ได้จ่ายเงินตัวเองสักบาท และเอาเข้าจริง ก็แจกได้เพียง 2,427 คนเท่านั้น จาก
ยอดเงินที่รับบริจาค(ขอมา)รวมสามวัน จ้านวน 7.28 ล้านบาท ท้าให้มีคนที่ต้องผิดหวังหลายล้านคน  

อย่างไรก็ดี “ดรามา”บังเกิดเอาตอนที่มีบรรดาสาวกของนายธนาธร จ้านวนหนึ่ง ส่งข้อความไปถึง “เสี่ยโป้”
นายอภิรักษ์ ชัยอานนท์ เน็ตไอดอล รบเร้าให้ช่วยบริจาคสมทบทุนโครงการดังกล่าวของนายธนาธร และคณะก้าวหน้า 
แต่ปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธ และมีการระบายผ่านโลกโซเชียลฯ ที่ถูกรบเร้าพร้อมทั้งบริจาคจ้านวน 1 บาท ผ่านทาง
บัญชีของน.ส.พรรณิการ์ วานิช ท้าให้บรรดาสาวกของนายธนาธร และอดีตพรรคอนาคตใหม่ ดาหน้ามาถล่มกันยับเยิน  

ท้าให้ในวันรุ่งขึ้น นายอภิรักษ์ หรือที่เรียกขานว่า “เสี่ยโป้”ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของ 
“เสี่ยโป้ อานนท์”ว่า “แชร์แล้วอ่านให้จบ ใครไม่ได้เงินบริจาคจากคณะก้าวหน้า ผมเอาเงินส่วนตัว แคป แคปชั่นที่ส่ง
แล้วไม่ได้มา ผมช่วยได้ครอบครัวละ 500 บาท 10,000 ครอบครัว ท้าได้เท่าที่ไหว ผมท้าตามค้าสอนพ่อ ไม่ท้าตาม
การเมือง ผมประชาชนของพ่อหลวง ส่งเลขบัญชี พร้อมแคปชั่นที่เคยส่งให้คณะก้าวหน้า จะได้เงินวันละ 500 คน เพราะ
โอนไม่ไหวนะจ๊ะ” 

งานนี้ถือว่า มันส์สุดติ่งแล้ว เพราะเหมือนกับการ“ย้อนศร”นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และคณะได้อย่างเจ็บปวด 
เพราะอย่างน้อยไม่ว่าคนที่ถูกเรียกว่า“เสี่ยโป้”คนนี้ จะมีเบื้องหลังสีเทาหรือไม่ แบบไหนก็ตาม แต่อย่างน้อยเขาก็ได้รับ
การชื่นชมในโลกโซเชี่ยลฯ จ้านวนมากว่า เป็น“คนจริง”กว่า เพราะหากค้านวณจากจ้านวนเงินรายละ 500 บาท หนึ่ง
หมื่นครอบครัว ก็จ้านวน 5 ล้านบาท มากกว่านายธนาธร ที่ออกเงินตัวเองแค่ไม่กี่บาท ที่เหลือ (ขอ) บริจาค จากคนอ่ืน
ทั้งสิ้น  

รวมไปถึงถูกวิจารณ์ยับว่าบิดเบือนจนอาจเข้าข่ายหลอกลวงเสียอีก เพราะตอนแรกบอกว่า“ผมแจกทุกคน แบบ
ไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์คนจน” กลายเป็นว่าเอาเงินคนอ่ืนมาแจก แบบ“ลงทุนหลักสิบแต่หวังผลก้าไรหลักล้าน”อะไร
ประมาณนี้  

เอาเป็นว่างานนี้ เป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ให้เห็นว่า“ธนาธร”ยังเป็นมือสมัครเล่นระดับ“เก่งในซอย”เท่านั้น ไม่อาจ
ฝากฝังงานใหญ่ได้เลย และคราวนี้เพียงแค่เจอ “เสี่ยโป้”ยังบาดเจ็บเลือดโชกขนาดนี้ และเมื่อสรุปเหตุการณ์ในช่วงโค
วิด-19 ระบาด เขาพลาดท่ามากกว่าใคร ตั้งแต่เริ่มเปิดตัว "คณะก้าวหน้า" ในช่วงโรคระบาดจนไม่มีใครสนใจ มาจนถึง
สร้างตู้ตรวจโรคแรงดันลบ แรงดันบวก 12 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ก็มาท้าเอาช่วง“ตลาดวาย” ไปแล้ว 

คราวนี้มาถึงโครงการ“แจกสามพันทุกคน ไม่ต้องพิสูจน์ความจน”หวังกะบลั๊ฟ “ลุงตู่”ก็ยังไม่ลงทุนแจกเงิน
ตัวเองเสียอีก ทั้งท่ีรับรู้กันว่า “รวยเป็นหมื่นล้าน” จึงถูกชาวเน็ตวิจารณ์กันขรม  

ถึงได้บอกว่า“เมย์เดย์ เมย์เดย์ เมย์เดย์” ในสัญญาณที่มีความหมายขอความช่วยเหลือแบบ “ช่วยด้วยๆๆ”
ให้กับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และคณะมากกว่า !!  
 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000046716 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000046716
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04 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:11 น.     

'ปิยบุตร' แขวะ 'นุรักษ์ มาประณีต' วินิจฉัยยุบอนาคตใหม่-ตัดสิทธิกก.บห. 10 ปี ผลงาน
สุดท้ายก่อนได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นองคมนตรี 

 
4 พ.ค.63 - นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน้าคณะก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์

ข้อความในเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
วันนี้ (4 พฤษภาคม 2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็น

องคมนตรี 
อนึ่ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทย ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 111 

คน เป็นเวลา 5 ปี เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ สมัคร สุนทรเวช พ้นจากนายกรัฐมนตรี 
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย พร้อมตัดสิทธิ
กรรมการบริหารพรรค รวม 109 คน เป็นเวลา 5 ปี 
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยกค้าร้องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 เรื่องท่ีมา ส.ว. ตกไป 
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ ร่าง พ.ร.บ. เงินกู้ 2 ล้านล้าน ตกไป 
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 ไม่ชอบ 
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี 
เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้  ธนาธร จึงรุ่ งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ้นจากต้าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และล่าสุด...ผลงานสุดท้าย ก่อนพ้นจากต้าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ #ยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ
กรรมการบริหารพรรค 10 ปี 
อ้างอิง : www.thaipost.net/main/detail/65036 
 
 

http://www.thaipost.net/main/detail/65036
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เผยแพร่: 4 พ.ค. 2563 18:48   ปรับปรุง: 4 พ.ค. 2563 19:41   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

อยากบอกอะไร! “ปิยบุตร” ห้าวใส่ 
“นุรักษ”์ องคมนตรีคนใหม่ ร่ายยาววีรกรรม 
“ยุบพรรค” ไม่เว้น “อนาคตใหม่” 
 

 
 
“ปิยบุตร” ห้าวใส่ “นุรักษ์” ร่ายยาวผลงาน “ยุบพรรค” ตั้งแต่ “ไทยรักไทย-พลังประชาชน” เรื่อยมาจนถึง 
“วินิจฉัยธนาธรพ้น ส.ส.-ยุบอนาคตใหม่” ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี 
 

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (4 ก.พ. 63) เฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ของนายปิย
บุตร แสงกนกกุล แกนน้าคณะก้าวหน้า อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความระบุว่า  

“วันนี้ (4 พฤษภาคม 2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็น
องคมนตรี 

อนึ่ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทย ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 111 
คน เป็นเวลา 5 ปี เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ สมัคร สุนทรเวช พ้น
จากนายกรัฐมนตรี เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย พร้อมตัด
สิทธิกรรมการบริหารพรรค รวม 109 คน เป็นเวลา 5 ปี เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยกค้าร้องคดียุบพรรค
ประชาธิปัตย์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 เรื่องที่มา ส.ว.ตกไป เป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ ร่าง พ.ร.บ. เงินกู้ 2 ล้านล้าน ตกไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 
ไม่ชอบ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ยุบพรรคไทยรักษาชาติ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ ธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ้นจากต้าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และล่าสุด...ผลงานสุดท้าย ก่อนพ้นจาก
ต้าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ #ยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี” 

แน่นอน, โพสต์ของ “ปิยบุตร” แม้ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์มากไปกว่าความพยายามจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการ
วินิจฉัยยุบพรรค และผลงานการวินิจฉัยคดีทางการเมือง ที่มีผลกระทบทางการเมืองสูง ซึ่งผลการวินิจฉัยสร้างความไม่
พอใจให้กับบุคคลในพรรคการเมืองบางฝ่ายมาตลอดเท่านั้นเอง แต่แค่นั้น ก็สื่อให้เห็นแล้วว่า “ปิยบุตร” ต้องการจะบอก
อะไร โดยเฉพาะภาพสะท้อนการเลือกข้างทางการเมืองที่เขาเคยวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดเช่นกัน 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000046653 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000046653
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เผยแพร่: 5 พ.ค. 2563 05:00   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

"ปิยบุตร" ห้าวใส่ "นุรักษ์" ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ร่ายยาวผลงานการยุบ
พรรคการเมือง **ไม่ใช่คณะก้าวหน้า นี่คงคิดไม่ได้ "ช่อ" กล้าท าแต่ไม่กล้ารับ โยน รหัส 
2475 

 
 
 
 
 
 
** "ปิยบุตร" ห้าวใส่ "นุรักษ์" ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ร่ายยาวผลงานการยุบพรรคการเมือง 
ในช่วงเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยไม่มองว่า การกระท าของพรรคการเมืองเหล่านั้น เป็นการกระท าที่ขัด
รัฐธรรมนูญ  

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี วานนี้ (4พ.ค.) ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามท่ีทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 1 ต.ค.61 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชด้าริเห็นเป็นการ
สมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพ่ิมเติมขึ้น อาศัยอ้านาจตามความใน มาตรา 10 และ มาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี ทั้งนี้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ผู้รับสนองรับพระราชโองการ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ค.63 เป็นปีที่ 
5 ในรัชกาลปัจจุบัน  

พลันที่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง "นายนุรักษ์ มาประณีต" เป็นองคมนตรี  "นายปิยบุตร แสง
กนกกุล" แกนน้า "คณะก้าวหน้า" และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ก็ "ออกอาการ" ทันที  รีบโพสต์เฟซบุ๊กร่ายยาว
ถึงผลงานของนายนุรักษ์ เมื่อครั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยเจตนาเน้นไปที่ กรณีการ "ยุบพรรค" ของขั้วการเมือง
ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลปัจจุบัน ตั้งแต่ "พรรคไทยรักไทย" ต่อเนื่องมาจนถึง "ยุบพรรคอนาคตใหม่" โดยยกตัวอย่างว่า...  

ในช่วงที่ "นายนุรักษ์" เป็นตุลาการศาล รธน. ได้ร่วมเป็นองค์คณะวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักไทย ตัดสิทธิ
กรรมการบริหารพรรค 111 คน เป็นเวลา 5 ปี... วินิจฉัยให้ "นายสมัคร สุนทรเวช" พ้นจากนายกรัฐมนตรี...วินิจฉัย ยุบ 
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พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย พร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค รวม 109 คน 
เป็นเวลา 5 ปี... ยกค้าร้องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์... วินิจฉัยให้การแก้ไขรธน. ปี 50 เรื่องที่มา ส.ว. ตกไป...วินิจฉัยให้ 
ร่าง พ.ร.บ. เงินกู้ 2 ล้านล้าน ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ตกไป...วินิจฉัย สั่งให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.57 ไม่ชอบ...วินิจฉัยให้ "ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร" พ้นจากนายกรัฐมนตรี... 
ปิยบุตร แสงกนกกุล 

ต่อมาในช่วงที่เป็นประธานศาลรธน. ก็พิจารณาวินิจฉัยให้ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ และตัดสิทธิกรรมการบริหาร
พรรค 10 ปี... วินิจฉัยให้ "นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ้นจากต้าแหน่งส.ส.  และล่าสุดผลงาน
สุดท้ายก่อนพ้นจากต้าแหน่ง ประธานศาลรธน. คือ "ยุบพรรคอนาคตใหม่" และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ป ี 

... แม้โพสต์ของ "ปิยบุตร" จะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ มากไปกว่าความพยายามจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการ
วินิจฉัยในคดี ยุบพรรค และคดีทางการเมืองที่ นายนุรักษ์ มีส่วนร่วมในองค์คณะ ซึ่งมีผลกระทบในทางการเมืองสูง และ
สร้างความไม่พอใจให้กับบุคคลในพรรคการเมืองบางฝ่ายมาตลอด 

แต่แค่นั้น ก็สื่อให้เห็นแล้วว่า "ปิยบุตร" ต้องการจะบอกอะไร... โดยเฉพาะภาพสะท้อนการเลือกข้างทาง
การเมืองที่เขาเคยวิพากษ์วิจารณ์มาตลอด โดยไม่มองว่า การกระท้าของพรรคการเมือง และนักการเมืองเหล่านั้น เป็น
การกระท้าที่ "ขัดรัฐธรรมนูญ" 
กษ์ มาประณีต 

ส้าหรับ "นายนุรักษ์" เกิดเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2492 ปัจจุบันอายุ 71 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ เคยรับราชการเป็นอัยการผู้ช่วย , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา , ศาลจังหวัดภูเก็ต, รองอธิบดีผู้
พิพากษาภาค 6, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8 , ประธานแผนกคดีเยาวชน และครอบครัวในศาล
อุทธรณ์ภาค 7  

หลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 ก.ย.49 "นายนุรักษ์" ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 และ
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ 

ต่อมาวันที่ 21 พ.ค.57 ได้รับเลือกในที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ ให้ด้ารงต้าแหน่ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ต่อ
จาก"นายจรูญ อินทจาร" ที่ได้ลาออกไป และล่าสุดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  

**ไม่ใช่คณะก้าวหน้า นี่คงคิดไม่ได้ "ช่อ" กล้าท าแต่ไม่กล้ารับ โยน รหัส 2475 ทีมงานสุ่มมาไม่มี
ความหมาย งานจะเข้าหรือไม่ เมื่อ "พี่ศรี" ร้อง ท าความผิดส าเร็จแล้ว  

กรณี "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" และ คณะก้าวหน้า จัดแจกเงิน 3,000 บาท โดยตั้งกติกาให้ผู้ที่มาขอรับความ
ช่วยเหลือ ใส่รหัสขอรับสิทธิ์เป็นตัวเลข 24 และ 75 ซึ่งเมื่อแพร่ออกไป ปรากฏกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นว่า 
งานนี้ "ธนาธรและพวก" จงใจใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง เพ่ือสื่อให้คิดถึง ปี 2475 ปีที่ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงการปกครอง...  

เห็นวา พอถูกโซเชียลฯ กระหน่้าหนัก เจตนาชัดว่า เอาวิกฤตโควิด-19 มาเล่นการเมือง "คณะก้าวหน้า" ก็ส่ง 
"ช่อ" พรรณิการ์ วานิช แกนน้ากลุ่ม ออกมาชี้แจงเหตุใดจึงใช้เลขรหัสขอรับสิทธิ์แลกเงินเป็นเลข 24 และ 75 ว่า ทุกคน
ทราบอยู่แล้ว ปี 2475 เป็นปีอะไร แต่รหัสที่เราใช้ไม่ได้มีความหมายอะไร กติกาของกิจกรรมเราต้องการให้คนเข้ามา
เป็นรอบ ตอนแรกเราตั้งไว้ 6-7 รอบ เนื่องจากเกรงว่าหากมีรอบเดียว คนที่เข้าช่วงกลางหรือช่วงหลังจะไม่ได้รับสิทธิ์ ซึ่ง
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ไม่เป็นธรรมกับเขา จึงใช้ระบบรหัส เลยก้าหนดหลายๆตัวเลขเอาไว้ ทั้งเลข 21 ที่เป็นวันยุบพรรคอนาคตใหม่ 2540 ปี
วิกฤตเศรษฐกิจ และอีกหลายชุดตัวเลข ซึ่งเลข 24 และ 75 นั้น เราก็สุ่มขึ้นมา และคัดเลือกกันในทีมงาน  

ค้าพูดของ"ช่อ" ดังกล่าวนี้ ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นจ้านวนมาก จับมาเป็นตัวอย่างบางตอนนอกจาก
จะบอกว่า แก้ตัวน้้าขุ่นๆ... กล้าท้าแต่ไม่กล้ารับ ...ยังประเมินสติปัญญาของสังคมน้อยไปหน่อย... นี่ถ้าไม่ใช่คณะ
ก้าวหน้าคงท้าไม่ได้ ... นานาทัศนะในแง่ไม่เชื่อถืออีกนับไม่ถ้วนที่อยากจะสะท้อนให้ "ธนาธรและพวก" ในนามคณะ
ก้าวหน้าได้รับรู้  

งานที่ควรเป็นงานช่วยเหลือเยียวยาสังคมด้วยความบริสุทธิ์ใจ กลับกลายเป็นท้าคุณเพ่ือหวังผลทางการเมือง 
มิหน้าซ้้าไม่ใช่เงินที่ ธนาธรและพวก ควักร่วมด้วยช่วยกัน เข้าท้านอง "กระแสได้จัง ตังค์อยู่ครบ"  

แต่ว่าเรื่องนี้ ดูๆไปไม่น่าจะจบลงอย่างสวยงามตามที่คณะก้าวหน้าคิดไว้ซะแล้ว เมื่อ"พ่ีศรี"  ศรีสุวรรณ จรรยา 
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เคลื่อนไหวแล้วโดยเห็นว่าตามที่"คณะก้าวหน้า" น้าโดย ธนาธร ได้จัด
กิจกรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ "คอนเสิร์ตระดมทุน #MAYDAYMAYDAY เราช่วยกัน" เมื่อวันที่ 1-2 พ.ค. ที่ผ่านมา ระดมทุน
ดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแม้จะมี
วัตถุประสงค์เป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์  แต่มิได้เป็นการด้าเนินการโดยภาครัฐ หรือทางราชการ กฎหมายจึง
ก้าหนดให้ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เสียก่อน ตามความใน มาตรา 6 ประกอบ มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.
ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 
รณ จรรยา 

"พ่ีศรี" ซึ่งร้องมาแล้วหลายร้อยคดี รวมทั้ง"คดียุบพรรคอนาคตใหม่" บอกว่า ตามกฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและท้าการเรี่ยไร พ.ศ. 2548 ก้าหนดให้อธิบดี
กรมการปกครอง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 8 ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และต้องตรวจสอบต่อไปว่า ผู้ขอ
อนุญาตเคยต้องโทษเกี่ยวกับ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ รับ
ของโจร หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะอาญาหรือไม่ หากใครฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตาม มาตรา17 ประกอบ 
มาตรา19 ได้ หรือหากผู้จัดกิจกรรมปิดบังอ้าพรางข้อเท็จจริง ก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จตาม ปอ.มาตรา
172 ได ้

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้ท้าหนังสือร้องเรียนไปยัง "อธิบดีกรมการปกครอง"เพ่ือขอให้
ด้าเนินการตรวจสอบต่อไปว่า  
1. กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการด้าเนินการขออนุญาตจากกรมการปกครอง ตามกฎกระทรวง แห่ง พ.ร.บ.ควบคุม
การเรี่ยไร 2487 แล้วหรือไม่ อย่างไร 
2. กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าว มีการออกใบรับเงินให้กับผู้บริจาคทุกคนตามที่ก้าหนดไว้ใน มาตรา 13 หรือไม่  
3. กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าว มียอดรับเงินบริจาคตรงกับยอดการบริจาค โดยการน้าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด
แล้ว หรือไม่ อย่างไร 

เมื่อมีการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งได้ด้าเนินการเสร็จสิ้นลงไปแล้ว หากพบว่าเป็นการด้าเนินการที่
ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 ก็ย่อมที่จะฝ่าฝืน พ.ร.บ.การกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และ
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กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามไปด้วย ย่อมถือได้ว่า“เป็นความผิดที่ส้าเร็จแล้ว”ขอให้ด้าเนินการทางกฎหมายเพ่ือลงโทษ
ตามครรลองของกฎหมายสูงสุดต่อไป  

ทั้งนี้ กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ไม่อาจมีข้อยกเว้นให้บุคคลใด หรือคณะใดได้ แม้จะอ้างว่าเพ่ือประโยชน์
สาธารณะก็ตาม  

งานนี้ "ช่อ" ปากกล้าบอกไม่แคร์ ร้องได้ร้องไป แต่จะแอบขาสั่นหรือเปล่าไม่รู้ เพราะรู้ๆ กันอยู่  คนร้องที่ชื่อ"พ่ี
ศรี" คนนี้ไม่ธรรมดา 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000046725 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000046725
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4 พฤษภาคม 2563 - 17:07 น.  

"ค านูญ" ชี้ "การปฏิรูปใหญ่ 5 ประเด็น" ที่ต้องท าและท าทันที 

 
"ค้านูณ สิทธิสมาน" ส.ว. ชี้ การปฏิรูปใหญ่ 5 ประเด็น ที่ต้องท้าและท้าทันที 

          วันที่ 4 พ.ค.2563 นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า "การปฏิรูปใหญ่ 
5 ประเด็นที่ต้องท้าและท้าทันที" 
 
          จนถึงวันที่ COVID-19 พาเพื่อน The Great Depression มาเยือน ผมไม่คิดอีกต่อไปว่าการปฏิรูปตาม
แผนปฏิรูปประเทศแบบเดิมประเภท 11 ด้านมีรวมกันเป็นร้อย ๆ แผนและก้าหนดให้ท้าพร้อมกันไปจะประสบ
ความส้าเร็จแม้เพียงแค่เบื้องต้นภายในปี 2566 อันเป็นเวลาครบ 5 ปีที่แผนการปฏิรูปประเทศประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกประเด็นออกมาท้าโดยเร่งด่วน  
         ภายในเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่เต็ม 3 ปีจะท้าอย่างไรให้การปฏิรูปประเทศเห็นผล 
         การเลือก Big Rock ที่รัฐบาลชุดนี้มีด้าริไว้ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2562 จึงควรเป็นเรื่องใหญ่ประเภท ‘หัว
กระสุน’ หรือ ‘หัวรถจักร’ ที่เมื่อเดินหน้าไปแล้วจะเป็นการลากจูงขบวนรถโดยสารการปฏิรูปประเด็นอื่นตาม ๆ 
ไปด้วยโดยอัตโนมัติ 
         ข้อเสนอนี้ตั้งใจจะใช้น้าเสนอในที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อถึงวาระคณะรัฐมนตรีรายงานผลการปฏิรูปประเทศ
รอบ 3 เดือนและรอบ 1 ปี แต่เมื่อ COVID-19 แตะปุ่ม ff- fast forward ให้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงเร็วจี๋เช่นนี้ 
จะมัวแต่รอวันเวลานั้นอีกเดือนเศษ ๆ หาได้ไม่ ขอน้าเสนอต่อสาธารณะ ณ ที่นี้ก่อน  
         การปฏิรูปใหญ่ที่จะเป็น ‘หัวรถจักร’ ได้ในมุมมองล่าสุดของผมมีดังนี้... 
1. กลไกพิเศษเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าและแก้ปัญหาความยากจน 
2. กลไกพิเศษเพื่อยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยหมดความจ้าเป็นและสร้างภาระแก่การใช้ชีวิตหรือประกอบอาชีพของ
ประชาชน (Regulatory Guillotine)  
3. ปฏิรูปต้ารวจ 
4. ปฏิรูปการศึกษา 
5. การแก้ปัญหาไฟไหม้ป่าและมลพิษ PM 2.5 
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            ประเด็นที่ 2 หลักการของ Regulatory Guillotine คือกลไกและกระบวนการพิจารณากฎหมายจ้านวน
มากในครั้งเดียว เพื่อยกเลิกกฎหมายที่ไม่จ้าเป็น ล้าสมัย หรือปรับแก้ให้สะดวกต่อการปฏิบัติตาม โดยใช้วิธีที่
รวดเร็ว โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กฎหมายใดที่หมดความจ้าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด้าเนินธุรกิจของประชาชนให้ยกเลิกพร้อมกันทันที 
ส่วนกฎหมายที่จ้าเป็นแต่ไม่เอื้อต่อการด้าเนินชีวิตโดยทั่วไปจะถูกปรับทอนความยุ ่งยากซับซ้อนลง วิธีการนี้
ด้าเนินการประสบความส้าเร็จมาแล้วในสวีเดน เกาหลีใต้ เม็กซิโก และเวียดนาม เป็นอาทิ ปัจจุบันประเทศไทยมี
กฎหมายล้าดับพระราชบัญญัติเกือบ 1,400 ฉบับ กฎหมายล้าดับรองอีกกว่า 100,000 ฉบับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติภาครัฐส่วนใหญ่ไม่ยืดหยุ่น ก่อให้เกิดภาระในการบังคับใช้ต่อภาครัฐเองและสร้างภาระต่ อประชาชน
ทั่วไปและผู้ประกอบการในการปฏิบัติตาม การทบทวนและปรับปรุงโดยกลไกและกระบวนการพิเศษจึงเป็นเรื่องที่
มีความส้าคัญและเร่งด่วน และจะปล่อยให้อยู่ในการตัดสินใจของภาครัฐฝ่ายเดียวไม่ได้  
            รัฐบาลชุดที่แล้วตั้งหลักเรื่อง Regulatory Guillotine อย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2561 และเริ่มงานบางด้าน
จนมีสัมฤทธิผลเห็นชัดท้าให้อันดับความยากง่ายในการท้าธุรกิจของธนาคารโลก (Ease of doing business) ของ
ประเทศไทยดีขึ้น 6 อันดับในปี 2562 แต่หลังจากนั้นดูเหมือนงานในภาพรวมสะดุดหยุดลง 
            ประเด็นที่ 3 งานต้ารวจคือข้อโซ่แรกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 
หากยังมีปัญหาจะยิ่งเป็นการซ้้าเติมประชาชน ส่งผลให้ความขัดแย้งที่เกิดจากความรู้สึกและความเชื่อที่ว่ากลุ่ม
ประชาชน 40 % ล่างได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมบานปลาย 
            ประเด็นที่ 4 มองในระยะยาวแล้วคือรากฐานของปัญหาทั้งมวล ก่อนหน้านี้อันดับการศึกษาของประเทศ
ไทยก็ตกต่้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านมากแล้ว ยิ่งมาเจอสถานการณ์ COVID-19 ที่จะต้องคิดใหม่ท้าใหม่ค่อนข้างมาก 
หากไม่เร่งปฏิรูปโดยด่วน จะยิ่งถูกทิ้งห่าง 
           ประเด็นที ่ 5 เป็นเรื ่องใหญ่ที ่จะเกิดขึ ้นทุกปี รุนแรงขึ ้นทุกปี สร้างความทุกข์ยากให้ประชาชนทั้งใน
กรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคเหนือ ขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศรับมือกับ COVID-19 คนในพื้นที่
เหล่านั้นยังต้องทนทุกข์กับสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดในโลก แม้สถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อฝนมา แต่อีกไม่กี่เดื อน
ความเลวร้ายก็จะกลับมาอีก จะต้องแก้ปัญหาที่สมุฏฐานแบบคิดนอกกรอบ กล้าหาญ เช่น ก้าหนดภายใน 10 ปี
รถยนต์บนถนนต้องเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด หรือการก้าหนดนโยบายปลูกพืชอุตสาหกรรมบางชนิดใหม่ทั้งระบบ  
          ทั้งนี้ ประเด็นที่ 1, 3 และ 4 สามารถท้าโดยรัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ
เข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 ซึ่งจะส่งผลข้างเคียงให้เป็นการเปิดประเด็นทางการเมือง
ใหม่ ๆ ขึ้นมาคู่ขนานและแซงหน้าประเด็นทางการเมืองเดิม ๆ ได้อีกต่างหาก  
          ถ้าร่างพระราชบัญญัติเสร็จสมบูรณ์สามารถมีผลบังคับใช้ได้ภายใน 2-3 ปี ก็ถือว่าหัวรถจักรเดินหน้าออก
จากสถานี ลากจูงการปฏิรูปด้านอ่ืนตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ 
          ส่วนประเด็นที่ 2 และ 5 ในเบื้องต้นสามารถท้าได้ทันทีโดยมาตรการทางการบริหาร 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/429735?adz=  

https://www.komchadluek.net/news/politic/429735?adz
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4 พฤษภาคม 2563 - 17:43 น.  

"ก้าวหน้า-เอก-ช่อ" แจกจริงสู้โควิด...แต่ผิดหลักการ 

 
 
เลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย มองว่า การจัดกิจกรรมระดมทุนของ "คณะก้าวหน้า" ที่น าโดย 
ธนาธร จึงรุ ่งเรืองกิจ และ "ช่อ" พรรณิการ์ วานิช ผิดหลักการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในยามวิกฤติ และไม่
สามารถใช้หลักคิดแบบ UBI ในภาวะแบบนี้ไม่ได้  
         ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น เลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย  มองว่า การจัดระดมทุนของ 
"คณะก้าวหน้า" ในแง่ของความพยายามช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในยุคโควิด ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและส่วนตัวสนับสนุน
อย่างยิ่ง 
          แต่ปัญหาเท่าที่ตรวจสอบพบคือ รายละเอียดการแจกเงินยังไม่ชัดเจน เท่าที่พบข้อมูลคือเป็นการแจกหมด 
ไม่ได้ดูว่าใครเดือดร้อนจริงหรือไม่จริง และที ่อ้างว่าใช้หลัก Universal Basic Income หรือ UBI ซึ ่งหมายถึง
สวัสดิการของรัฐที่จัดให้ประชาชนทุกคนเพื่อให้มีรายได้ขั้นต่้าส ามารถด้ารงชีวิตได้ ไม่ว่าคนคนนั้นจะมีงานหรือ
รายได้ทางอื่นหรือไม่ คล้ายๆ ประกันรายได้ของคนส่วนใหญ่ของประเทศนั ้น จริงๆ แล้วแนวคิดนี ้ใช้ในยามที่
ประเทศอยู่ในภาวะปกติ สามารถท้าธุรกิจ ท้ามาค้าขายได้สะดวก หรือเป็นกรณีของประเทศร่้ารวย มีเงินเหลือพอ
แจกจ่ายให้กับประชาชน 5,000-7,000 บาท โดยไม่ต้องค้านึงถึงอะไร 
         แต่อย่าลืมในวิกฤติโควิด-19 ที่ก้าลังแพร่ระบาด ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย เพราะกระจายไปทั่วทั้ง
โลก ดังนั ้นจะน้า  UBI ด้วยการแจกเงินแบบถ้วนหน้า หรือไม่เลือกหน้าเลย มาใช้ย่อมไม่เหมาะสม เนื ่องจาก
ทรัพยากรเรามีจ้ากัด จึงจ้าเป็นต้องใช้หลัก Crisis Management คือ หลักการบริหารในยามวิกฤติ จึงจะเหมาะสม
กว่า ด้วยการดูว่าวิกฤติอยู่ตรงไหน ก็ไปอุดรอยรั่วตรงนั้น   
         เพราะต้องไม่ลืมว่าในยามวิกฤติจะมีคนอยู่ 2 กลุ่ม  
กลุ ่ม แ รก  ม ีเ ง ิน ส ะสม เป ็น จ้ าน วนมากจ าก ในยามปกต ิ ส าม ารถน้ าม า ใช ้ด ูแ ล ต ัว เ อ งย ามว ิกฤต ิไ ด ้  
กลุ่มที่สอง เป็นพวกหาเช้ากินค่้าที่ส่งเสียงไม่ดังพอ หรือเข้าไม่ถึงโอกาส   
          ดังนั ้นเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติเช่นนี ้ จ้าเป็นต้องเจาะจงช่วยเหลือได้ตรงกลุ ่มเป้าหมาย คือ ผู ้ได้รับความ
เดือดร้อน นั่นก็คือกลุ่มที่สอง เพราะได้รับผลกระทบทันที แต่ถ้าใช้หลัก UBI จะท้าให้สูญเสียทรัพยากรส่วนหนึ่งไป
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ให้กับคนที่ไม่จ้าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ส่งผลให้คนที่เดือดร้อนจริง ได้รับการช่วยเหลือน้อยเกินไป หรือไม่
ได้รับเลย  
          ส่วนแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาของรัฐบาล ทั้งเงินเยียวยา 5,000 บาทกับแรงงานนอกระบบประกันสังคม 
และเงินช่วยเหลือเกษตรกรเป็นรายครัวเรือนนั้น อาจารย์เชษฐา มองว่า แม้จะด้าเนินการถูกต้องตามหลักการ แต่
ยังจ้ากัดวิธีการมากเกินไป เช่น บังคับให้ลงทะเบียนแบบออนไลน์เท่านั้น ทั้งๆ ที่มีประชาชนจ้านวนไม่น้อยเข้าไม่ถึง
อินเทอร์เน็ต และไม่เข้าใจระบบออนไลน์ จึงควรเปิดให้กรอกเอกสารลงทะเบียนผ่านช่องทางอนาล็อกด้วย   โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ซึ่งมีทั่วประเทศกว่า 7,800 แห่งเข้ามาด้าเนินการ แต่ไม่ต้องให้ถือเงิน เพื่อ
ป้องกันการคอร์รัปชั่น โดย อปท.สามารถท้าหน้าที่หาคนเดือดร้อนจริงในแต่ละพื้นที่ เพ่ือรวบรวมรายชื่อและส่งต่อ
กระทรวงการคลังตรวจสอบก่อนโอนเงินเข้าบัญชี 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/429738?adz= 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/429738?adz
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4 พ.ค. 2563 - 23:00 น.  

จังหวะ การเมอืง หลัง สถานการณ์ โควิด ปัญหา ประชาชน : วิเคราะห์การเมือง  

 
 
จังหวะ การเมือง หลัง สถานการณ์ โควิด ปัญหา ประชาชน : วิเคราะห์การเมือง 
น่าจับตาบทบาทของ 3 หนุ่ม 3 มุม “ชัชชาติ+ ณัฐวุฒิ+ธนาธร” 
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีภาพการลงไปอยู่กับมวลชน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ตระเวนแจกข้าวของ อาหารการกิน 
รวมแล้วถึง 15 รอบติดต่อกัน 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เพ่ิงจัดระดมทุนช่วยประชาชน 
อย่าได้แปลกใจหากไม่ว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไม่ว่า นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ไม่ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
จะถูกเหล่มองจากท้าเนียบรัฐบาล จากพรรคพลังประชารัฐ 
เสียงค่อนขอด ประชดประเทียด ดังกระหึ่ม 
เป้าหมายการเคลื่อนไหวเป็นงานการเมืองอย่างแน่นอนและเด่นชัด  
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ์ อาจมีเป้าอยู่ที ่ต้าแหน่ง ผู ้ว ่าฯ กทม.  นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อาจอยู่ที ่ความเดือดร้อน
เนื่องจากสถานการณ์ “โรคหิว” ของ ชาวบ้าน 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่เคยตกไปจาก “กระแส” 
กระนั้น ความหมายอย่างแท้จริงก็คือ การเข้าไปด้ารงอยู่ในท่ามกลางความเป็นอยู่ของประชาชน ได้รับรู้ทุกข์สุข 
ความเดือดร้อน ความรื่นรมย์ของประชาชน 
การอยู่กับ “มวลชน” เป็นงานของ “นักการเมือง” มิใช่หรือ 
อะไรคือเป้าหมาย อะไรคือความต้องการอย่างแท้จริงของ “นักการเมือง” 
หากตอบตามความนิยมก็ต้องยอมรับว่า เป้าหมายของนักการเมืองคือประชาชน แต่ผลได้ที่มากกว่านั้นน่าจะ
เป็นในเรื่องข่าวสารและข้อมูล 
รอบแล้วรอบเล่าที่พบประชาชนย่อมอุดมไปด้วยเรื่องราว  

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/05/BBB-3.jpg
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การจัดระดมทุนของ “คณะก้าวหน้า” สามารถดึงคนให้ติดตามทางด้านเฟซบุ๊กไลฟ์มากกว่า 13 ล้านคน ย่อม
เป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน 
นี่คืออุปกรณ์ นี่คือข้อมูล นี่คือความเป็นจริง 
ปมส้าคัญอันเป็นความต่อเนื่อง คือ แนวโน้มของ “สถานการณ์” 
สถานการณ์หลังโควิด-19 คาดหมายได้เลยว่า ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะเป็นปัญหาใหญ่ เป็นตัว
จุดชนวนอย่างส้าคัญในทางการเมือง 
ผลสะเทือนทาง “เศรษฐกิจ” จะกลายเป็นประเด็นทาง “การเมือง” แน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4068478 
  

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4068478
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05 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     

บันทึกหน้า 4 

 
 
อยากจะดีใจแต่ก็ดีใจได้ไม่เต็มที่จริงๆ ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดเพ่ิมเมื่อวานนี้ 4 พ.ค. ไม่มีคนไทยติดเชื้อเพ่ิมแล้ว

ในที่สุด แต่จ้านวนผู้ติดเชื้อที่กลับเพ่ิมมาเป็นเลขสองหลัก 18 รายนั้น เป็นคนต่างด้าวทั้งหมดในศูนย์กักกันที่ จ.สงขลา 
ขณะที่จ้านวนผู้ป่วย จ.ยะลา 40 คน ยังพิลึกพิลั่นกันอยู่ว่าตกลงติดเชื้อไวรัสโควิดหรือไม่ เพราะมีการตรวจ 2 แล็บ ผล
ไม่ตรงกัน จึงต้องส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจซ้้าอีกรอบ ถ้าไม่เป็นโควิดจริงๆ คงดีใจกันได้มากข้ึน แต่หากเป็น
โควิด จะส่งผลกระทบต่อมาตรการคลายล็อกดาวน์ที่เพ่ิงปฏิบัติกันไปหรือไม่ ในเมื่อเป็นการติดเชื้อเฉพาะพ้ืนที่เท่านั้น  
            อย่างไรก็ตาม การพบผู้ป่วยจ้านวนมากที่ จ.ยะลานั้น “นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ” โฆษกกระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายสาเหตุพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ เนื่องจากท่ียะลามีการใช้มาตรการเชิงบุกจนเป็นแบบอย่างที่ดี 
เพ่ือการแก้ปัญหาระยะยาว ไม่กลัวตัวเลขผู้ป่วยและได้ข้อมูลจริง พอได้รับทราบเหตุผลจาก “โฆษก สธ.” แล้ว ถึงยอด
ผู้ป่วยจะเพ่ิมจนเรายังไม่อาจดีใจได้อย่างเต็มที่ในเร็ววัน แต่เราก็ยิ้มได้ตรงที่ทุกท่านตั้งใจบุกอย่างจริงจัง เพ่ือเก็บกวาด
เจ้าโควิดให้สิ้นไปได้จริง ไม่ปล่อยให้ซุกซ่อนจนโผล่มาระลอกสอง ระลอกสาม ขืนบานปลายเมื่อใด คนไทยก็ยิ้มไม่ออก
แน่ๆ  
            ขณะที่อีกด้าน ปัญหาปากท้องยามวิกฤติ ท้าให้คนไทยอีกมากไม่อาจดีใจหรือยิ้มออกได้เลยแม้ยอดผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโควิดจะลดลงไปแล้ว จากการตกงาน ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา หรือถึงขั้นฆ่าตัวตาย ก็น่าหดหู่พออยู่แล้ว ล่าสุด  
“วัชระ เพชรทอง” อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เผยแพร่ภาพแม่ค้าหาบเร่แผงลอยที่ตลาดลาว เขต
คลองเตย กทม. นั่งยกมือไหว้เจ้าหน้าที่อยู่กลางถนน ขอร้องไม่ให้ตัดหลังคาไล่รื้อหาบเร่แผงลอย พร้อมชี้ให้เห็นเป็นการ
ซ้้าเติมความเดือดร้อนของประชาชนขณะที่โควิดระบาด และจะยื่นเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา เห็นอย่างนี้แล้ว ขอ
ร่วมเป็นปากเสียงฝากเรื่องนี้ถึงผู้ว่าฯ กทม. และเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย อย่าให้เกิดเรื่องน่าหดหู่แบบนี้เพิ่มขึ้นอีกเลย ...0 
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         ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม “ธีรัจชัย พันธุมาศ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เผยว่าภายหลังเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 22 พ.ค. แล้ว กมธ.จะ
เร่งเดินหน้าพิจารณากรณีการทุจริตกักตุนหน้ากากอนามัยต่อทันที! ต้องอย่างนี้สิ ไม่ลืมว่าพ่ีน้องประชาชนเคยเดือดร้อน
ที่หน้ากากหาย งานนี้ถ้าไปได้ดีก็จะกู้ภาพลักษณ์ กมธ.ปราบทุจริต ที่ได้ลุยปราบทุจริตตามชื่อจริงๆ ไม่ได้มีแต่เพียงข่าว
ประธาน กมธ.ย้้าเรื่องนายกฯ ถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ และเรื่องทะเลาะกับคู่กัดจากพรรคพลังประชารัฐ ดังที่ผ่านมา  
            เจตนาดีช่วยเหลือประชาชนยามนี้ไม่มีใครว่า แต่มาพลาดที่มือไวใจเร็ว “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” แกนน้าคณะ
ก้าวหน้า กรณีแจกเงิน 3 พันบาท ซึ่งเป็นเงินระดมทุนจากคอนเสิร์ต แต่รีบโพสต์ทวิตเตอร์ยังกับพ่อพระ ประกาศให้คน
เข้ามารับเงินเมื่อวันที่ 1 พ.ค. โดยที่รายละเอียดไม่ชัดเจนเพียงพอ เป็นเหตุให้คนเข้าใจผิดว่าธนาธรแจกเงิน แห่โพสต์-ส่ง
ข้อความกันเป็นล้านมาขอเงิน กระท่ัง “พรรณิการ์ วานิช” แกนน้าคณะก้าวหน้า ต้องออกมาชี้แจงรายละเอียด ทั้งหมด
นี้ในที่สุด “ธนาธร” ก็ถูกด่าเหมือนเดิม เมื่อไม่ใช่เงินตัวเอง แต่โฆษณาไวจนเข้าใจกันผิด ถ้าปรับปรุงใหม่ ใจป้้าควัก
กระเป๋าบริจาคเองด้วย จะดูดีกว่านี้ขึ้นเยอะ  
  

นายชาติสังคม 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65060 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/65060
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5 พฤษภาคม 2020 เวลา 7:00  

มหากาพย์ ‘รัฐสภาใหม่’ สู่ ‘ค่าโง่’ 1,590 ล้าน 
 
 

จาก“มหากาพย์รัฐสภาใหม่” ก าลังลามมาถึง “ค่าโง่” ที่อาจจะต้องเสียให้เอกชนถึง 1,590 พันล้าน เป็นค าถาม
ที่ค้างคาใจของคนในสังคมว่า ใครต้องรับผิดชอบ? 
      “สัปปายะสภาสถาน” อันหมายถึง“สภาที่มีแต่ความสงบร่มเย็นสบาย” เป็นชื่อของ “โครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่” ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนที่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา ย่านเกียกกาย เนื้อที่รวม 123 ไร่ 1 งานเศษ 
       ล่าสุด ดูเหมือนจะไม่สงบ ร่มเย็น ดังค้านิยามเสียแล้ว เพราะนอกจากประเด็นความ(ไม่)คืบหน้าที่เกิดขึ้น ซึ่งยืดเยื้อ
มากว่า 7 ป ีล่าสุด โครงการดังกล่าว ยังถูกตั้งค้าถามถึง “ค่าโง”่ จ้านวน 1,590 ล้านบาท ที่อาจจะต้องเสียไป 
      หลังจากที่ บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับจ้างก่อสร้าง มีการ
ฟ้องร้องส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีการส่งมอบพื้นที่เพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อม
อาคารประกอบ ล่าช้า ส่งผลให้มีการขยายสัญญา ถึง 4 ครั้ง พร้อมเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นมูลค่าสูงถึง 1,590 ล้านบาท 
      เนื้อหาในหนังสือของส้านักงานศาลปกครองกลาง ที่ลงนามโดย “ชัชชัย ยอดมาลัย” ตุลาการศาลปกครอง ส่งถึง
ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา ยังระบุให้ส้านักงานเลขาธิการสภาฯ ในฐานะผู้ถูก
ฟ้อง คัดส้าเนาภายใน 60 วัน นับจากวันที่รับค้าสั่ง ซึ่งคือ วันที่ 22 เม.ย.2563  
      หากผู้ถูกฟ้องไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งศาลภายในระยะเวลาที่ก้าหนดให้ ศาลจะถือว่าผู้ถูกฟ้องยอมรับข้อเท็จจริงตาม
ข้อหาของผู้ฟ้องคดี จริงอยู่ ที่คดีนี้ยังมีช่องทางในการต่อสู้กันอีกหลายยก แต่ก็เป็นข้อถกเถียงว่า บริษัทซิโน-ไทยฯ สามารถ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวนดังกล่าวได้หรือไม่? และใครจะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ่้น? 
       ในมุมของ สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ มองว่า ในสัญญาได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า  “ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้”  
      ประกอบกับปัญหาล่าช้าที่เกิดขึ้น ส้านักงานเลขาธิการสภาฯ ได้ชดเชย โดยการขยายเวลาก่อสร้างให้แล้วถึง 4 ครั้ง 
      และการที่บริษัท ซิโน-ไทยฯ ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง อ้างว่าสัญญาดังกล่าวไม่เป็นธรรมทางฝั่งสภาฯ ก็ได้ให้ฝ่าย
กฎหมายด้าเนินการแก้ไขค้าฟ้องตามกระบวนการแล้ว 
      แต่ในมุมของ วิลาศ จันทร์พิทักษ์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบโครงการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และอดีตประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) ของสภา
ฯ ซึ่งเกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอด มองว่า ในทางธุรกิจแม้แต่ 1 วัน ก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองทั้งสิ้น  
      ดังนั้น จึงไม่แปลกที่บริษัทซิโน-ไทยฯ จะเลือกใช้วิธีการฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหาย แทนการขยายสัญญา             
รอบที่ 5 เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงตั้งค้าถามกลับมายังฝั่งสภาฯ โดยเฉพาะตัวเลขาธิการสภาฯ สรศักดิ์ เพียรเวช ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 
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ที่มาจากการขยายสัญญาที่ยืดเยื้อถึง 4 ครั้ง เป็นจ้านวน 6,864 วัน มากกว่าสัญญาหลักถึงเท่าตัวว่า เป็นการเอ้ือประโยชน์
ให้ใคร หรือคนกลุ่มใดหรือไม่?  
      ไล่เรียงไทม์ไลน์ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการตรวจจ้าง (มีเลขาธิการสภาฯ คนปัจจุบันเป็นประธาน) มีการขยาย
สัญญา 387 วัน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ มีการอนุมัติขยายแค่ 287 วัน ซึ่งเรื่องนี้เคยมีการเสนอให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ตรวจสอบ    
     ต่อมา มีการขยายสัญญาครั้งที่ 2 อีก จ านวน 421 วัน  ขยายครั้งที่ 3 จ านวน 674 วัน และครั้งล่าสุดคือครั้ง
ที ่4  มีการขยายสัญญาอีกจ านวน 382 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 ธ.ค.ปี 2563 นี้  
      ที่ส่อแววว่า อาจมีการขยายสัญญาอีกครั้ง หลังจากท่ี มีวิศวกรอาวุโส ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ท้าหนังสือถึง
ประธานสภารัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร “ชวน หลีกภัย” บอกว่า ที่ท้ามา 4 เดือนนี้ วันนี้ช้าไปแล้ว 30 กว่าวัน 
     อดีตมือปราบประจ้าสภา ยังตั้งข้อสังเกตไปถึง “ค่าโง่” จ้านวน 1.5 พันล้านว่า  ไม่เคยเห็นสัญญาที่ไปเขียนลง
รายละเอียดว่า ผู้รับจ้างไม่อาจเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด  
       เห็นได้จากการขยายสัญญา 4 ครั้งที่ผ่านมา ไม่เห็นบริษัทผู้รับจ้างเขียนตรงไหนว่า จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
      ถึงนาทีนี้ แม้ตัว “สรศักดิ์” เอง จะดูเหมือนมั่นอกมั่นใจว่า บริษัทซิโน-ไทยฯ ไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จ้านวนดังกล่าวได้  และหากบริษัท ซิโน-ไทย จะขอขยายเวลาก่อสร้างเป็นรอบที่ 5 ไปถึงปี 2564 โดยอ้างเหตุเดิมอีก ยืนยัน
ว่าจะไม่ขยายเพ่ิมเติมอีก 
      แต่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะมาการันตีได้ 100% ว่า ท้ายที่สุดแล้ว ฝ่ายสภาฯจะเป็นฝ่ายชนะคดี และไม่ต้องเสียค่าโง่
จ านวนดังกล่าว         
      เพราะหากดูจากค้าให้สัมภาษณ์ของ "สรศักดิ์" แล้ว ดูเหมือนว่า จะเป็นเพียงการโยน “เผือกร้อน”ให้เลขาธิการ
สภาฯ คนใหม่ เป็นผู้พิจารณาเท่านั้น 
      ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วันเริ่มต้นก่อสร้างอาคารรัฐสภา ในวันที่ 8 มิ.ย.2556 ไปจนถึงวันขยาย
สัญญาครั้งที่ 4 ซึ่งล่วงเลยมาถึง 7 ปี ตามมาด้วยข้อเคลือบแคลงสงสัย ในเรื่องความโปร่งใส ในการด าเนินโครงการ  
      ล่าสุด “วิลาศ” ออกมาเปิดข้อมูลอีกชุดว่า มีเรื่องที่เกี่ยวกับสภาฯ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง ที่รอการเปิดเผย ซึ่งทุก
เรื่องส่อว่า เป็นไปในทางทุจริต  
      ทั้งกรณีการประชุม กมธ.ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารรัฐสภา ที่ไม่ยอมให้เอกสารติดตามข้อเท็จจริง หรือกรณีการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาไม่ตรงตามแบบ 
      ซึ่งเจ้าตัวมั่นใจว่า ท้ายที่สุดแล้ว จะต้องมีผู้ที่ “ติดคุก”ในคดีนี้อย่างแน่นอน 
      ส้าหรับโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2536 สมัยที ่“ชวน หลีกภัย”เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเริ่มต้น
ที่การหาที่ตั้ง ไปจนถึงการก่อสร้าง ซึ่งนับจนถึงขณะนี้ ได้ล่วงเลยมาแล้ว 26 ปี 
      จากปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้น บวกกับจ้านวนงบประมาณมหาศาลที่เสียไป จนกลายเป็น “มหากาพย์รัฐสภา
ใหม่” ที่ก้าลังลามมาถึง “ค่าโง”่ ที่อาจจะต้องเสียให้เอกชนถึง 1,590 พันล้าน 
      ยังคงเป็นค าถามที่ค้างคาใจของคนในสังคมว่า ใครต้องรับผิดชอบ? 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/10348?line=  
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วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 09:21 น. 

ท าไม #MAYDAYMAYDAY จึงก่อความหงุดหงิด ความไม่พอใจ 

 
 
  ปัจจัยอะไรท้าให้กิจกรรมระดมทุน #MAYDAYMAYDAY ที่ริเริ่มและขับเคลื่อนโดย ”คณะก้าวหน้า”กลายเป็น
ของแสลง สร้างความหงุดหงิดเป็นอย่างสูง ไม่ว่าจะจากบางภาคส่วนใน “รัฐบาล” ไม่ว่าจะดังออกมาจาก “พลังประชา
รัฐ” ไม่เพียงเพราะว่า เป็นกิจกรรมอันมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช 
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเท่านั้น  

หากแต่เป็นความตระหนก จากจ้านวนคนมากกว่า 10 ล้านคน ที่เข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งโดยการติดตาม การ
บริจาค การกดไลค์ กดแชร์ มากกว่า ตัวเลขนี้สะท้อน ”นัยยะ” อะไรหลายอย่างในทางเศรษฐกิจและในทางสังคม 
อย่าลืมความพยายามในการที่จะ ”ตีตรา” ให้ภาพของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ภาพของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
ภาพของ น.ส.พรรณิการ์ วานิช เป็นอย่างไรในทางสังคม เป็นความพยายามนับแต่ 3 คนนี้ รวมตัวกันก่อตั้งพรรคอนาคต
ใหม่ข้ึน เพ่ือเข้าร่วมการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 

หากพรรคอนาคตใหม่ไม่ประสบความส้าเร็จ ได้รับการขานรับและสนองตอบจากประชาชนเป็นอย่างสูง หาก
พรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถปักธงทาง ”ความคิด” ได้อย่างคึกคัก ความพยายามในการบดขยี้ท้าลายล้าง กระทั่งน้าไปสู่
การยุบพรรคอนาคตใหม่ การตัดสิทธิกรรมการบริหารอันรวมถึง นายธนาธร จึงรุ่ งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
น.ส.พรรณิการ์ วานิช คงไม่เกิดขึ้น หวังจะให้สังคมมองว่า พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสง
กนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช เป็นคนเลวร้าย ไม่ควรให้ความสนใจ  
แต่แล้ว #MAYDAYMAYDAY กลับได้รับความสนใจ 

แม้ความสนใจที่ปรากฏในทางสังคม จะเป็นความสนใจอันส้าแดงผ่านโลกออนไลน์ อันเป็นโลก ”เสมือนจริง” 
แต่จ้านวนเงินบริจาคมากกว่า 7 ล้านคน ก็คือรูปธรรม ทั้งๆ ที่เงินจ้านวนนี้ ”คณะก้าวหน้า” มิได้เอาเข้าพกเข้าห่อของ
ตน หากแต่ประกาศคืนให้กับผู้ที่เดือดร้อนรายละ 3 ,000 บาท จึงยิ่งสร้างความหงุดหงิด ไม่พอใจเป็นทวีคูณ จึงได้มี
ปฏิกิริยา จึงได้มีความพยายามที่จะเอาผิดกับกิจกรรม #MAYDAYMAYDAY ราวกับเป็นการก่ออาชญากรรมของเหล่า ”
อาชญากร” 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2170739 
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