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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ ‘เทวัญ’ ขอฟังเสียงสว่นใหญ่เหน็ควรเปิดสภาวสิามัญ ยนัรัฐบาลโปร่งใส 3 
2 คมชัดลึกออนไลน์ "สิระ" เบรก "พิธา" อย่าใช้เวที "กมธ."เป็นเครื่องมือทางการเมือง 4 
3 แนวหน้าออนไลน์ ‘สิระ’ดักคอ ‘พิธา’ หวังใช้ กมธ. สอบงบโควิด 5 
4 มติชนออนไลน์ การเมือง มาคุ การเมือง POST โควิด เร่าร้อน แหลมคม 6 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอวรงค'์ จัดหนัก 'ทอน-บุตร' ทฤษฎีผู้น าติดตวัมาแต่ก าเนิดฉันใด 8 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ ซัด "พ่อของฟ้า" เป็นขอทานซะเอง"ปมแจกเงิน 3 พัน บ. 10 
7 คมชัดลึกออนไลน์ เจ๊แมว โดดป้อง"นุรักษ์"เป็นคนดี ถาม ปิยบุตร วิจารณ์แบบนี้ท้าทายใคร 11 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ เตือนนักการเมืองติดคดีโกงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 12 
9 มติชนออนไลน์ ‘โฆษกก้าวไกล’ อัด ‘สิระ’ ขวางทุกเรื่อง  13 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ "ก้าวไกล" ซัด "สิระ" ค้านทุกเรื่อง แม้แต่ ปย.ชาวบ้าน 14 
11 สยามรัฐออนไลน์ "ปิยบุตร" ชี้ ไม่มีกฎหมายห้ามวิจารณ์ "องคมนตรี" 15 
12 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “องคมนตรี” ต าแหน่งนี้ มิใช่ใครก็เป็นได้ 18 
13 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" เตรียมเปิดประเด็นในสภา รัฐบาลลดความเหลื่อมล้ าเหลว 22 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตส.ส.ทรท.-เพ่ือไทย ยังรับไม่ได้ 'ปิยบุตร' พูดเอาแต่ได้ โจมตี 'นุรักษ'์ 23 
15 MGR ออนไลน์ “สิระ” ซัดกลับ “โฆษกก้าวไกล" อย่าปล่อยไก่ ถามใช้ กมธ.ป.ป.ช. 25 
16 แนวหน้าออนไลน์ ‘สิระ’ ซัด ‘ณัฐชา’ อย่าปล่อยไก่ ไล่ไปดูหน้าที่ ส.ส. ให้ดีก่อนว่าคนอ่ืน 26 
17 ไทยรัฐออนไลน์ “ธนาธร” โต้ปมเงินบริจาค ไม่เอาเกียรติมาโกง 7 ล้าน จะจ่ายทุกคน 27 
18 เดลินิวส์ออนไลน์ เชื่อรัฐผ่อนปรนประชุมสภาฯได้ แม้ยังมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 32 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ รัฐบาล เล่นบท เปิดโปงตัวเอง ท่ามกลาง การรุกไล่ ฝ่ายค้าน 33 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช. สอบศูนย์เฟคนิวส์บิดเบือนข่าวปลอม 35 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาสนาจะสูญสิ้น ? 36 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ "นิวประยุทธ์-นิวรัฐบาล" 38 
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วันพุธ ที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 12.38 น. 

‘เทวัญ’ ขอฟังเสียงส่วนใหญ่เห็นควรเปิดสภาวิสามัญ ยันรัฐบาลโปรง่ใส 
 

 
 

6 พฤษภาคม 2563 ที่วัดระฆังโฆสิตาราม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ
หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึงกรณีพรรคก้าวไกล ยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอญัตติด่วนให้สภา
ผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ของ
รัฐบาล ว่า ก็เป็นหน้าที่ท่ีขอด าเนินการได้ ส่วนรัฐบาลก็โปร่งใสอยู่แล้ว และหากสภาเห็นว่าอย่างไรก็ตามนั้น และต้องฟัง
เสียง ส.ส.ส่วนใหญ่ 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/491056  

  

https://www.naewna.com/politic/491056


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

4 

 

 
 

6 พฤษภาคม 2563 - 12:15 น.  

"สิระ" เบรก "พิธา" อย่าใช้เวท ี"กมธ."เป็นเครื่องมือทางการเมืองหวังเพียงดิสเครดติรัฐบาล 
 

 
 
 
 

 
"สิระ" ร่วมตั้งโต๊ะแจกข้าวสารท าบุญวันวิสาขบูชา กับประชาชน ที่วัดหลักสี่ พร้อม เบรก "พิธา" อย่าหวังแค่ใช้ 
กมธ.เป็นเครื่องมือทางการเมือง หวังเพียงดิสเครดิตรัฐบาล 
          6 พ.ค.2563 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ได้ลงพื้นที่วัดหลักสี่ โดยมีการน าข้าวสาร ไข่ 
น้ ามัน มาแจกประชาชนที่เดินทางมาท าบุญที่วัดจ านวนมาก โดยนายสิระ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา ที่ถือว่าเป็นวัน
ส าคัญทางศาสนาพุทธ ซึ่งคนไทยที่เป็นชาวพุทธจ านวนมากมักจะเดินทางมาท าบุญตักบาตรที่วัดในช่วงเช้า  ตนจึง
ตัดสินใจมาร่วมท าบุญกับประชาชนที่วัดหลักสี่  ซึ่งก็มีประชาชนจ านวนมากมารอรับแจกข้าวสาร ก็ถือว่าได้พบปะ ให้
ก าลังใจกับประชาชนที่ก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
          “ผมก็พยายามช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ตั้งแต่เกิดเหตุระบาด และในวันนี้
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อก็ดีขึ้นตามล าดับ ปัญหาก าลังคลี่คลายจากการท าหน้าที่อย่างหนักของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่ง
เราในฐานะประชาชนก็ต้องร่วมมือกันท าตามมาตรการของรัฐบาล ผมเชื่อว่าอีกไม่นานคนไทยจะพ้นวิกฤตและจะ
สามารถประกอบอาชีพหารายได้ๆ ตามเดิม”นายสิระ กล่าว  
          เมื่อถามถึงกรณีทีพ่รรคก้าวไกลเสนอตั้ง กมธ.วิสามัญ ติดตามแก้ปัญหาเยียวยาโควิด-19 นายสิระ กล่าวว่า 
ในส่วนตัว ตนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว เพราะในสภาฯมี กมธ.ปปช.ในการตรวจสอบการทุจริตอยู่แล้ว ตนเคารพ
การท าหน้าที่ของฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตย ที่ต้องตรวจสอบการบริหารประเทศของรัฐบาล แต่อ านาจหน้าที่ของ 
กมธ.ปปช.ที่มี ส.ส.ทั้งจากรัฐบาลและฝ่ายค้าน ก็สามารถน ามาใช้ได้ในเรื่องนี้ได้ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณเพ่ิมเติมอีก แต่ทั้งนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของ ส.ส.ทั้งสภา ว่าต้องการให้ตั้งหรือไม่ 
          “ต้องถามกลับไปท่ีนายพิธา ว่าเป้าหมายของการตั้ง กมธ.คืออะไร แค่ต้องการใช้เวที กมธ.มาเป็นเครื่องมือทาง
การเมือง น ามาดิสเครดิตรัฐบาล หรือไม่ ถึงจ าเป็นที่จะต้องตั้งกรรมาธิการขึ้นมาอีกคณะหนึ่งให้เกิดความซ้ าซ้อนโดยไม่
มีความจ าเป็น 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/429932?adz=   

https://www.komchadluek.net/news/politic/429932?adz
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วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 13.42 น. 

‘สิระ’ดักคอ ‘พิธา’ หวงัใช้ กมธ. สอบงบโควิด เป็นเครื่องมือการเมอืง-ดสิเครดติ รบ.หรือไม่ 
 

 
 
  6 พฤษภาคม 2563 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ลงพ้ืนที่วัดหลักสี่ โดยมีการน าข้าวสาร 
ไข่ น้ ามัน มาแจกประชาชนที่เดินทางมาท าบุญที่วัดจ านวนมาก 
นายสิระ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา ที่ถือว่าเป็นวันส าคัญทางศาสนาพุทธ ซึ่งคนไทยที่เป็นชาวพุทธจ านวนมาก
มักจะเดินทางมาท าบุญ ตักบาตรที่วัดในช่วงเช้า ตนจึงตัดสินใจมาร่วมท าบุญกับประชาชนที่วัดหลักสี่ ซึ่งก็มีประชาชน
จ านวนมากมารอรับแจกข้าวสาร ก็ถือว่าได้พบปะ ให้ก าลังใจกับประชาชนที่ก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากวิกฤต
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

“ผมก็พยายามช่วยเหลือชาวบ้านในพ้ืนที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ตั้งแต่เกิดเหตุระบาด และในวันนี้
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อก็ดีขึ้นตามล าดับ ปัญหาก าลังคลี่คลายจากการท าหน้าที่อย่างหนักของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่ง
เราในฐานะประชาชนก็ต้องร่วมมือกันท าตามมาตรการของรัฐบาล ผมเชื่อว่าอีกไม่นานคนไทยจะพ้นวิกฤตและจะ
สามารถประกอบอาชีพหารายได้ๆตามเดิม” นายสิระ กล่าว 

เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลเสนอตั้ง กมธ.วิสามัญ ติดตามแก้ปัญหาเยียวยาโควิด-19 นายสิระ กล่าวว่า ใน
ส่วนตัว ตนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว เพราะในสภาฯมี กมธ.ป.ป.ช.ในการตรวจสอบการทุจริตอยู่แล้ว ตนเคารพ
การท าหน้าที่ของฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตย ที่ต้องตรวจสอบการบริหารประเทศของรัฐบาล แต่อ านาจหน้าที่ของ 
กมธ.ป.ป.ช.ที่มี ส.ส.ทั้งจากรัฐบาลและฝ่ายค้าน ก็สามารถน ามาใช้ได้ในเรื่องนี้ได้ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณเพ่ิมเติมอีก แต่ก็คงต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของ ส.ส.ทั้งสภา ว่าต้องการให้ตั้งหรือไม่ 

“ต้องถามกลับไปที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่าเป้าหมายของการตั้ง กมธ.คืออะไร แค่
ต้องการใช้เวที กมธ.มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง น ามาดิสเครดิตรัฐบาล หรือไม่ ถึงจ าเป็นที่จะต้องตั้งกรรมาธิการ
ขึ้นมาอีกคณะหนึ่งให้เกิดความซ้ าซ้อนโดยไม่มีความจ าเป็น” นายสิระ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/491065:  
  

https://www.naewna.com/politic/491065
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วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 - 13:00 น.  

การเมือง มาคุ การเมือง POST โควิด เร่ารอ้น แหลมคม 
  

 

 

 

 

 

  ไม่ว่าการปรากฏชื่อ นายทักษิณชินวัตร เป็นเจ้าภาพงานศพ “น้องปลายฝน” ไม่ว่าความคึกคักของกิจกรรม 

ระดมทุน #MAYDAYMAYDAY ของคณะก้าวหน้า ล้วนสร้าง “ปฏิกิริยา” ไม่ว่าน้ าเสียงอันดังออกมาจากภายใน 

“ท าเนียบรัฐบาล” ไม่ว่าน้ าเสียงอันดังออกมาจากภายใน “พลังประชารัฐ”  

เด่นชัด เด่นชัดในความหงุดหงิด เด่นชัดในความไม่พอใจ ถึงกับเรียกร้องให้ นายทักษิณ ชินวัตร พิจารณา

ตัวเอง ถึงกับเรียกร้องให้มีการสอบ “คณะก้าวไกล” นั่นเพราะ “กลัว” เพราะท้ังหมดล้วนสะท้อนให้เห็นความชื่นชมที่

มีต่อ นายทักษิณ ชินวัตร เครดิตและความเชื่อมั่นต่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยังมีอย่างเต็มเปี่ยม จึงหงุดหงิด จึงไม่

พอใจ ถามว่าปฏิบัติการที่กระท าต่อ นายทักษิณ ชินวัตร ไม่ว่าจะรัฐประหาร ไม่ว่าจะยุบพรรคการเมือง เป้าหมาย คือ

อะไร ตอบได้เลยว่า ต้องการท าลายล้าง ถามว่าปฏิบัติการที่กระท าต่อพรรคอนาคตใหม่ โดยมี นายธนาธร จึงรุ่งเรือง

กิจ เป็นเป้านั้นบรรทัดสุดท้ายต้องการอะไร ตอบได้เลยว่า ต้องการบดขยี้ ท าลายล้าง รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 

2549 รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 อภินิหารในทางกฎหมาย ทุกอภินิหาร ล้วนเพื่อเป้าหมายนี้ 

ถามว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่ ประสบผลส าเร็จในระดับที่แน่นอนหนึ่ง ไม่ว่าการยุบพรรค ไม่ว่าการตัดสิทธิ

ทางการเมือง แต่ก็เป็นเรื่องในทาง  “กายภาพ” เป็นเพียงการจ ากัด เป็นเพียงการก าจัด มิได้เป็นการขจัด 

กระบวนการในการ “จ ากัด” กระบวนการในการ “ก าจัด” เป็นเรื่องในทาง “กายภาพ” เป็นเรื่องในเชิงปริมาณแต่มิได้

มีสัมฤทธิภาพอย่างสิ้นเชิง เพราะไม่สามารถ “ขจัด” ลงไปได้ คะแนนและความนิยมต่อ นายทักษิณ ชินวัตร จึงยังด ารง

คงอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ความเชื่อมั่นต่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงยังมีอยู่ เพราะ 2 คนนี้ปรากฏตัวพร้อมกับ 

“ความคิด” ที่ส าคัญก็คือ ความคิดของ นายทกัษิณ ชินวัตร แสดงผ่านความส าเร็จของ “นโยบาย” ในทางรูปธรรม ท า

ให้คะแนนและความนิยมไม่เคยเสื่อมคลาย 

 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/p-3-6-563.jpg
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ที่ส าคัญก็คือ บทบาทของ นายธนาธร จึงรุ่งเรือง คือบทบาทในทาง “ความคิด” บทบาทของพรรคอนาคต

ใหม่ บทบาทของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ยิ่งฉายภาพให้เกิดความโดดเด่นแก่ นายทักษิณ 

ชินวัตร เมื่อผนวก “ทักษิณ ธนาธร” จึงกลายเป็น “พลังใหม่” ความหงุดหงิด ความไม่พอใจอันปรากฏใน “ท าเนียบ

รัฐบาล” อันอึกทึกมาจาก “พลังประชารัฐ” จึงสะท้อนความหวาดกลัว หวาดกลัวต่อ “พลัง” อันแข็งแกร่งท่ีด ารงอยู่ 

จากบทบาทและการเคลื่อนไหวของ “เ พ่ือไทย” จากรูปธรรมการติดตามกิจกรรมระดมทุน #MAYDAY 

MAYDAY อันคึกคัก 

หวาดกลัวต่อสถานการณ์อันจะตามมาเม่ือถึง POST โควิด-19 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2172364 

 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2172364
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06 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:09 น. 

'หมอวรงค'์ จัดหนัก 'ทอน-บุตร' ทฤษฎีผู้น าตดิตัวมาแต่ก าเนิดฉันใด คนเลวก็ติดตัวมาแต่

ก าเนิดเช่นกัน  

 

6 พ.ค.63 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom โดยมีเนื้อหาดังนี้  

คนสองคน ผมเสียเวลาไปจับโจรปรอทที่พิษณุโลก เสียเวลาไปหลายวัน ตอนนี้จบละ ตั้งใจจะเอาหลักฐานไปยื่น
ป.ป.ช.ที่สนามบินน้ า วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม เวลา 10.00น. เพ่ือนๆคนไหนอยากได้ปรอทเสียบก้นเด็ก ผมมีแจก
ครับ เพราะประชาชนให้มาเยอะมาก ที่ผ่านมามีข่าวคนสองคนออกมา สร้างกระแส คนที่หนึ่ง ออกมาโพสต์ "ผู้ที่
เดือดร้อนรับได้เลยทันทีอย่างถ้วนหน้า 3,000 บาทไม่ต้องพิสูจน์ความจน" ใครอ่านก็ตีความได้ละว่า ได้รับแน่ๆ แต่
กลายเป็นว่าต้องออกมาขอโทษประชาชน เข้าข่ายโกหกหลอกลวงประชาชน เพราะคนขอหลักล้าน แต่จ่ายแค่สองพัน
เศษ มิหน าซ้ ายังไม่ส านึก กลับไปโทษรัฐบาล 

คนคนนี้ถ้าเรามองย้อนอดีตจะเข้าใจ ตั้งแต่เรื่องไฮเปอร์ลูป บลายทรัสต์ หุ้นวีลักษ์มีเดีย เงินให้พรรคกู้ที่ตัวเลข
ไม่ตรงกัน หรือแม้แต่จะท าห้องตรวจnegative pressure ส าหรับโรงพยาบาล จนโควิดจะหมดแล้ว ยังไม่เห็นข่าวไป
มอบ คนที่สองออกมากระทบท่านนุรักษ์ มาประณีต หลังจากได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นองคมนตรี ในท านองประชดว่า
มีผลงาน ในคดียุบพรรค สิ่งต่างๆที่เขาพูด ยิ่งเป็นการตอกย้ าถึงการท าผิดแต่ไม่ยอมรับผิด ในทางกลับกัน คนไทยเรา
ต้องรู้สึกภูมิใจ บ้านเมืองมีข่ือมีแป ใครท าผิด พวกเรามีศาลเป็นที่พ่ึง 

ส าหรับคนคนนี้ ถ้าจ าได้หลังวันเปิดประชุมสภา ส.ส.ทุกคนปฏิญาณตนเสร็จ รักษาการประธานได้อ่านค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แล้วเชิญนายธนาธรออกนอกห้อง พอเรื่องบลายทรัสต์ดังขึ้นมา คนคนนี้แถเองว่านายธนา
ธรยังไม่ได้เป็นส.ส.เพราะยังไม่ได้ปฏิญาณตน จนโซเชียลต้องเอาคลิปออกมาฉีกหน้า 
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ยังมีคดีขับส.ส.อนาคตใหม่ 4 คน หลังจากมีมติแล้ว เรื่องผ่านไปแล้ว คนคนนี้ก็แถว่ามีปัญหาเรื่ององค์ประชุมวันนั้น จน
มีส.ส.ที่ถูกขับคนหนึ่ง เอาคลิปเสียงออกมาประจานว่า นายคนนี้เป็นประธานที่ประชุมและเป็นคนพูดสรุปเองว่าองค์
ประชุมครบ 

ล่าสุดที่โด่งดังก็คือนายคนนี้เอาเอกสารหลุดของก.ก.ต.ออกมาตีแผ่ จนสังคมฮือฮาว่าก.ก.ต.รับงาน สุดท้ายผมก็
ได้รับเอกสารหลุดเช่นกัน มาอ่านดูก็พบว่า คนเป็นถึงอาจารย์แต่มั่วมาก พูดในสิ่งที่ตนเองได้ประโยชน์ บิดเบือนข้อ
กฏหมาย แต่ความเลวร้ายของตนเองในเอกสารหลุดไม่ยอมพูดถึง 

อยากจะบอกพ่ีน้องประชาชนว่า ทฤษฎีผู้น าติดตัวมาแต่ก าเนิดฉันใด คนเลวก็ติดตัวมาแต่ก าเนิดเช่นกัน ที่
ส าคัญคนพวกนี้จะปลิ้นป้อน หลอกลวงซ้ าซากแบบหน้าตาเฉย ไม่มีส านึก เพียงแต่เราต้องตามให้ทัน พวกเขาจะ
พยายามดึงประเทศไทยกลับไปอยู่ปี 2475 แต่ไม่ต้องกลัว ภัยคุกคามใหม่ที่ชื่อว่าโควิด-19 ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า 
ประเทศต้นแบบที่พวกเขาอยากเป็น ยังแทบเอาตัวไม่รอด 

พวกเราต้องช่วยกันน าพาประเทศเดินไปข้างหน้า เพ่ือไปสู่วิถีปกติใหม่ ซึ่งเราก าลังเดินมาถูกทาง ก าลังได้รับค า
ชื่นชม และวิถีปกติใหม่ช่วยลดจุดอ่อนในอดีตของพวกเรา ถ้าเราผ่านสิ่งนี้ได้ พวก 2475 ตามพวกเราไม่ทันแน่นอน. 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65209  

  

https://www.thaipost.net/main/detail/65209
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พุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.15 น. 

ซัด "พ่อของฟ้า" เปน็ขอทานซะเอง"ปมแจกเงิน 3 พัน บ. 

 
 

"หมอวรงค์"อัด "ธนาธร"โกหกหลอกลวงแจกเงินปชช.คนละ 3 พัน เชื่อแค่ปล่อยกระแสสร้างความหวือหวาไปวันๆ 
ไม่ถึงข้ันปลุกระดม  

 
เมื่อวันที่ 6 พ.ค.นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) เปิดเผย

ถึงกรณีกรณีคณะก้าวหน้า น าโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน า จัดคอนเสิร์ตระดมทุน เพ่ือน าเงินมาบริจาคให้กับ
ประชาชน รายละ 3,000 บาท ว่า การเจตนาแจกเงิน 3,000 บาท เป็นการโกงหกหลอกลวงที่บอกจะแจกท่ัวหน้า ซึ่งตน
เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้และเชื่อว่าเป็นการปล่อยกระแส มิหน าซ้ ายังไม่ส านึก ก่อนหน้านี้ออกมาด่ารัฐบาลว่าเป็นรัฐบาล
ขอทาน แต่ตอนนี้พวกคุณกับมาเป็นขอทานเสียเอง สิ่งที่พูดเข้าเนื้อตัวเองและพฤติกรรมหลายอย่างในอดีตโกหก
หลอกลวงประชาชนมาตลอด 

เมื่อถามว่า การกระท าดังกล่าวถือเป็นการปลุกระดมหรือไม่นั้น นพ.วรงค์ กล่าวว่า ถึงจะมีความพยายามที่จะ
น าไปสู่การปลุกระดม อย่างไร ก็ท าอะไรได้ ท าได้แค่เพียงสร้างกระแสหวือหวาเท่านั้น ซึ่งอยากจะบอกประชาชนว่า คน
พวกนี้จะปลิ้นป้อน หลอกลวงซ้ าซากแบบหน้าตาเฉย ไม่มีส านึก เพียงแต่เราต้องตามให้ทัน พวกเขาจะพยายามดึง
ประเทศไทยกลับไปอยู่ปี 2475 แต่ไม่ต้องกลัว 

"ภัยคุกคามใหม่ที่ชื่อว่าโควิด-19ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ประเทศต้นแบบที่พวกเขาอยากเป็น ยังแทบเอาตัวไม่
รอด พวกเราต้องช่วยกันน าพาประเทศเดินไปข้างหน้า เพ่ือไปสู่วิถีปกติใหม่ ซึ่งเราก าลังเดินมาถูกทาง ก าลังได้รับค าชื่น
ชมและวิถีปกติใหม่ ช่วยลดจุดอ่อนในอดีตของพวกเรา ถ้าเราผ่านสิ่งนี้ได้พวก2475 ตามพวกเราไม่ทันแน่นอน” นพ.
วรงค์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/772994  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/772994
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6 พฤษภาคม 2563 - 16:39 น.  

เจ๊แมว โดดป้อง"นุรักษ์"เป็นคนดี ถาม ปิยบุตร วิจารณ์แบบน้ีท้าทายใคร 

 
             ดร.กุสุมาลวตี ศิริโกมุท  อดีต ส.ส.มหาสารคาม  พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล 
อดีตเลขาธิการพรรอนาคตใหม่ ได้ก้าวล่วงถึงการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีคนใหม่ นายนุรักษ์ มาปราณีต ว่า
ไม่สมควรไม่รู้กาละเทศะ และไม่เข้าใจบริบทของสังคมไทย 
            พอคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเก่งเป็นฮีโร่ทางสังคมนั้นต้องเข้าใจทุกคนมีต้นทุนทางสังคมการเหยียดหยาม
ผู้อื่นว่าท าผลงานเพื่อจะได้มีสิ่งตอบแทนคือการเป็นองคมนตรีนั้นฟังดูรุนแรงและก้าวล่วงถึงสถาบันหลักของชาติ
มันสะท้อนตัวตนของผู้พูดว่าคิดอะไรอยู่แต่ก็เข้าใจว่าท าไมถึงได้โหวตสวนร่าง พรก.ในสภาที่ท้าทายสถาบันก็ท ามา
แล้วแต่การเหยียดหยามบุคคลอย่างนายนุรักษ์ มาปราณีตนั้นอยากบอกว่าช่วยทบทวนแนวคิดด้วย  
             ดร.กุส ุมาลวตี กล่าวต่อไปว่าตนเป็นเพื ่อนร่วมเร ียนหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้ารุ่น 7 (ป.ป.ร. 7) กับ นายนุรักษ์ มาประณีต มาตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2546 ท่านองคมนตรีท่านเป็นคนดีไม่พูดเยอะ สุขุม และไม่ เคยแสวงหาผลประโยชน์หรือต้องการต าแหน่งเงิน
ทองแลกเปลี ่ยน ท าอะไรมีหลักการ กับเพื ่อนแม้เป็นนักการเมืองมีอะไรท่านก็ไม่พูด นอกจากชี ้แนะแบบ
กัลยาณมิตรและด ารงตนอย่างสง่างามและมีเกียรติ ทุกคนมีต้นทุนทางสังคมมาในระดับหนึ่งจึงก้าวขึ้นมาได้ถึงจุดนี้
ได้ 
           ก็อย่าดูหมิ่นกันเกินไปสิ่งที่ไม่สบายใจคือการวิจารณ์หลังโปรดเกล้าฯ แล้วแปลว่าอย่างไรและท้าท้ายใคร
ประเทศไทยอาจไม่เหมือนฝรั่งเศสคุณค่าและความจ าเป็นในบริบทของสังคมไทยมันต่างกัน  
            ส าหรับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยังมีหลายคดีที ่ต ัดสินในช่วงที ่ท่านนุร ักษ์ เ ป็นประธานศาล
รัฐธรรมนูญที่ท าให้นายปิยบุตรได้ประโยชน์แต่ไม่กล่าวถึง เช่นคดี อิลลูมินาติ ที่ถูกกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครอง ก็
ได้ยกค าร้อง และมีคดีของพรรคเพื่อไทยให้ยุบพรรคเมื่อปี 2555 ในข้อหาล้มล้างการปกครองศาลให้ยกค าร้อง
เช่นกัน การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท าในรูปองค์คณะค าวินิจฉัยกลาง จึงไม่ใช่ผลงานของใครหรือความคิดของ
ตุลาการคนใดคนหนึ่งคนเดียว การโพสต์ข้อความหลังจากมีพระบรมราชโองการแล้วจึงมิบังควรอย่างยิ่งตราบใดที่
เรายังอยู่ในประเทศไทยและเป็นพลเมืองไทย 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/429975 
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พุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.47 น. 

 
เตือนนักการเมืองติดคดีโกง  
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
 
ฝ่ายความม่ันคงม่ันใจกระแสวิจารณ์ฝ่ายค้านที่ด้อยค้ารัฐไม่สามารถท าให้ประชาชนลดความเชื่อม่ันต่อรัฐบาล           
“ลุงตู่” ได้ เตือนนักการเมืองรุ่นเก่าที่ติดคดีทุจริตต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นกัน มิฉะนั้นจะกลายเป็นส่วนเกิน
ของสังคมไทย 
  เมื่อวันที่ 6 พ.ค. แหล่งข่าวจากฝ่ายความม่ันคง กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่ขณะนี้ฝ่ายค้านออกมาแสดง
ความคิดเห็นวิพากวิจารณ์การด าเนินงานของรัฐบาล ว่า  ฝ่ายความมั่นคงจะดูในเรื่องของความเคลื่อนไหวที่มีผลต่อ
ความมั่นคงของประเทศ อะไรที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน หรือบ้านเมือง เช่น การนัดชุมนุมคัดค้านต่อต้าน
รัฐบาล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมาพรรคฝ่ายค้าน ยังคงเคลื่อนไหวแสดงความเห็นขัดแย้งต่อมาตรการต่างๆ 
ของรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการเคอร์ฟิว ทั้งนี้ เพ่ือต้องการให้ถูกสังคมมองว่า มาตรการเหล่านี้กระทบสิทธิและวิถีชีวิต
ของประชาชน  

นอกจากนี้ ยังมีการขยายประเด็นมาตรการเงินเยียวยา และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปในทางลบยิ่งขึ้น 
โดยมีความพยายามที่จะยื่นญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ติดตามตรวจสอบกรณี
ดังกล่าว เพ่ือให้ดูเหมือนว่าการ ด าเนินการที่ผ่านมา ขาดความโปร่งใส อาจมีการใช้งบประมาณไปในทางมิชอบ อย่างไร
ก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลก าลังเร่งรัดด าเนินการต่อมาตรการเงินเยียวยา รวมทั้ งมีการชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
ระยะอยู่แล้ว ดังนั้น กระแสวิจารณ์ของพรรคฝ่ายค้าน จึงไม่น่าท าให้ประชาชนลดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลงได้ 
ทั้งนี้ ในข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์นั้น มาตรการที่ภาครัฐออกมาจะยังไม่เข้มงวดเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อ
ประชาชนทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจก็มีค่อนข้างมาก รัฐจึงต้องเร่งทยอยออกมาตรการต่าง ๆ เป็นจ านวนมากเพ่ือ
รองรับ และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น อาทิเช่น การช่วยเหลือผู้ไม่มีงานท า เดือนละ 5,000 บาท ใน 3 เดือนแรก การ
ช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรทุกครัวเรือน การลดค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ การช่วยเหลือให้ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม
ได้ลดการส่งเงินสมทบ และให้ได้รับเงินเพ่ิมมากข้ึนในกรณีถูกเลิกจ้างหรือในกรณีว่างงาน เป็นต้น 
  รวมทั้งเตรียมวางกรอบวิถีปกติรูปแบบใหม่ เร่งผลผลิตการเกษตร พัฒนาเกษตรชุมชนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ 
จัดระบบเศรษฐกิจปกติรูปแบบใหม่ เนื่องจากเมื่อสถานการณ์โรคสิ้นสุดลง วิถีการใช้ชีวิต เดิมของประชาชนคนไทยก็จะ
เปลี่ยนไปจนจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเช่นกัน แม้แต่การเมืองก็เปลี่ยนเช่นกัน เชื่อว่านักการเมืองรุ่นเก่าที่ติดคดี
ทุจริตอยู่ ก็คงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นกัน มิฉะนั้นจะกลายเป็นส่วนเกินของสังคมไทยในที่สุด. 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/773014  

https://www.dailynews.co.th/politics/773014
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วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 - 17:42 น.  

‘โฆษกก้าวไกล’ อัด ‘สริะ’ ขวางทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้แต่ผลประโยชน์ของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2173461  
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พุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.10 น.                      

"ก้าวไกล" ซัด "สิระ" ค้านทุกเรื่อง แม้แต่ ปย.ชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           เมื่อวันที่ 6 พ.ค.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่นายสิระ เจนจาคะ 
ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ไม่เห็นด้วยกรณีที่พรรคก้าวไกลยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอเสนอ
เสนอญัตติด่วนให้สภาฯตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไข
ปัญหาภายใต้วิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพราะในสภามีคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ช.)อยู่แล้วและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณนั้นว่า ตนขอชี้แจง
จุดประสงค์ของพรรคก้าวไกลชัดๆอีกครั้ง การยื่นญัตติให้มีการกมธ.วิสามัญฯเพ่ือเป็นกลไก ติดตามเรื่องสถานก ารณ์
ความทุกข์ร้อนของประชาชน เรื่องมาตรการเยียวยาประชาชน และเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลทั้งนี้สถานการณ์
การระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพประชาชน และแม้จะมีการ
ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯท าให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจเต็ม โดยบรรดาอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมาย ถูกโอนมาเป็นอ านาจนายกรัฐมนตรีชั่วคราว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า นายกรัฐมนตรีจะกระท าการใดๆ โดย
ปราศจากการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ 
  นายณัฐชา กล่าวว่า เริ่มต้นมาเหมือนจะดีว่าเคารพการท างานของฝ่ายค้านตามระบอบประชาธิปไตยที่ต้อง
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล แต่เมื่อพิจารณาดีๆ ไม่ว่าฝ่ายค้านจะเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนแค่
ไหน ซีกฝั่งรัฐบาลไม่เคยให้ความร่วมมือและตอบสนองเลย แล้วมาอ้างว่าท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน จึงอยากให้นาย
สิระท าอย่างที่พูดจริงๆสักครั้งคือท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ส.ส.ทุกคนช่วยเหลือ
ประชาชนเบื้องหน้าอย่างเต็มที่คือการแจกของ ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นน้ าได้ 

“นายสิระน่าจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของส.ส.ตามที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ พวกเรามีหน้าที่น าเสนอปัญหาของ
พ่ีน้องประชาชนต่อฝ่ายบริหารเพ่ืออนุมัติงบประมาณในการแก้ปัญหาของพ่ีน้องประชาชน นี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นน้ า 
การแสดงความคิดเห็นของนายสิระ บ่งบอกว่าไม่มีความเข้าใจใดๆเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ส.ส. ที่แท้จริง ความจริง
แล้วนายสิระ เป็นฝ่ายค้าน แต่ไม่ใช่ค้านเพ่ือถ่วงดุล แต่เป็นค้านทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนเอาเป็นว่า
ผมขอถือโอกาสนี้ ให้ท่านสิระ ช่วยสนับสนุนในการเปิดประชุมวิสามัญ ในครั้งนี้แล้วกัน หากท่านเป็นผู้แทนของปวงชน 
ท่านย่อมรู้ว่าปัญหาของประชาชน คือ สิ่งส าคัญที่พวกเราต้องร่วมกันแก้ไข”นายณัฐชา กล่าว....  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/773037 
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สยามรัฐออนไลน์ 6 พฤษภาคม 2563 18:23 น.  

"ปิยบุตร" ชี้ ไม่มีกฎหมายห้ามวิจารณ์ "องคมนตรี" 

 
ภายหลังหลายฝ่ายออกมาแสดงความเห็นติติงนายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาฯพรรคอนาคตใหม่กรณีที่

ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับนายนุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญที่เพิ่งได้รีบการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น
องคมนตรีนั้น 
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6พ.ค.นายปิยบุตรได้โพสต์เฟซบุ๊คอีกครั้งโดยระบุว่า... 
[การตรวจสอบความเห็นส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละคดีเป็นเรื่องปกติ] 

ประเทศไทยน าระบบศาลรัฐธรรมนูญมาใช้และก าหนดให้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 โดยก าหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้พิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองต้องท าความเห็นส่วนตนทุกคน และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2550และ 2560 
ก็ยังคงรูปแบบนี้ไว้เช่นเดิม 

เมื่อครั้งผมยังเป็นอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ ผมเคยท างานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ผมสนใจว่า 
ท าไมประเทศไทยจึง "บังคับ" ให้ผู้พิพากษา-ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต้องท าความเห็นส่วนตน เพราะ เท่าท่ีผมได้ศึกษา
กฎหมายเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ไม่มีที่ใดที่บังคับให้ผู้พิพากษา-ตุลาการต้องท าความเห็นส่วนตนเผยแพร่ทุกคน 
มากที่สุด ก็อนุญาตให้ตุลาการเสียงข้างน้อยได้ท าความเห็นแย้งเท่านั้น 

ผมจึงได้ไปสืบค้นการอภิปรายในสภาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2540 พบว่า มีการซักถามในประเด็นดังกล่าว โดย
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้ถาม ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ตอบ ดังนี้ 

“คณิต ณ นคร : "ผมยังไม่เข้าใจ ๒ ประเด็น ประเด็นแรก ที่ให้องค์คณะทุกคนท าความเห็นเป็นหนังสือ ไม่
ทราบเพราะวัตถุประสงค์อะไร...ประการที่ ๒ ก็คือในวรรคสุดท้ายที่ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือประจานหรือ
อย่างไร ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการ Reasonabilization ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตไว้ส่วนนี้"[1] 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ : "การให้เขียนค าวินิจฉัยทุกคนนั้น ก็เพ่ือตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษา ท่านจะ
เห็นได้ว่าค าพิพากษาของศาลในระบบ Common law เขาเขียนแต่ละคน ค าพิพากษาศาลอังกฤษ มีผู้พิพากษา ๓ คน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200506/ab45f1ffb4c8e7df6f9fc28539c26aa82b7f24b10a13b2112f794a6969bac24a.png?itok=fUJw-DFV
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ก็ต้องเขียนทั้ง ๓ House of lord ๘ คน ก็ต้องเขียนทั้ง ๘ คน เพราะฉะนั้นก็คือการตรวจสอบ Philosophy ขอประทาน
โทษก็คือการตรวจสอบปรัชญา แนวคิด ตลอดจนการให้เหตุผล และการรับฟังของผู้พิพากษาแต่ละคน หลักโปร่งใส
ธรรมดา"[2] 

คณิต ณ นคร : "ผมเรียนตรงๆ ว่า เท่าท่ีผ่านมาเรามีแต่เรื่องศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ท าความเห็นทุกคน จู่ๆ มาพูด
ศาลคดีอาญาทางการเมือง ถ้าจะว่าในเชิงนั้นผมก็ไม่ว่าอะไร แต่ที่อาจารย์บวรศักดิ์บอกว่ าทุกประเทศ ไม่จริง ผมกล้า
ยืนยันว่าไม่มีทุกประเทศที่เขาท าลักษณะนี้ อาจจะมีบางประเทศ แล้วส าหรับประกาศในราชกิจจานุเบกษา ความจริงค า
พิพากษาของศาลเปิดเผยแล้ว ทีนี้เราจะท าให้ถึงขนาดไหน ผมยังมองว่าเกินเลยไปหรือเปล่า"[3] 
[1] รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๔๐. หน้า ๘/๖ 
[2] รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๔๐. หน้า ๘/๖ 
[3] รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วั นพุธที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๔๐. หน้า ๘/๗. 

กล่าวโดยสรุป เจตนารมณ์ของการก าหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้พิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องท าความเห็นส่วนตนทุกคน ก็คือ ต้องการให้คู่ความและสาธารณชนได้ตรวจสอบเหตุผล
และประเมินคุณภาพของผู้พิพากษาตุลาการแต่ละคน 

นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ด ารงต าแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย คือ 
13 ปี มีโอกาสวินิจฉัยคดีที่ส าคัญทางการเมือง ส่งผลกระทบกับการเมืองไทยและคนจ านวนมาก ยุบพรรคเกือบ 30 
พรรค โดยเป็นพรรคการเมืองส าคัญ ซึ่งการยุบพรรคได้ส่งผลกระทบต่อการเมืองไทย ถึง 6พรรค ได้แก่ พรรคไทยรักไทย 
พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย พรรคไทยรักษาชาติ และพรรคอนาคตใหม่ เพิกถอนสิทธิ
กรรมการบริหารพรรคเกือบ 300 คน และเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนแรกที่ตีความให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคท่ีถูกยุบแบบ "ไม่มีก าหนดระยะเวลา" 

จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ต้องมีคนสนใจและวิพากษ์วิจารณ์ 
ประจวบเหมาะกับเมื่อวานมีข่าวออกมาว่า นายนุรักษ์ ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นองคมนตรี คนไทยและ

สังคมไทย ก็เลยกลับมาให้ความสนใจในตัวนายนุรักษ์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆ เมื่อบุคคลใดได้ด ารงต าแหน่งส าคัญหรือ
เสียชีวิต ก็ต้องมีการไปค้นประวัติผลงานต่างๆมาเผยแพร่ 
เมื่อรัฐธรรมนูญไทย 3ฉบับสุดท้าย ยังคงหลักการบังคับให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท าความเห็นส่วนตน เพ่ือให้
สาธารณชนได้รู้ความเห็น ความคิด เหตุผล ทัศนคติ ของแต่ละคน และเปิดโอกาสให้ตรวจสอบความเห็นของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ เช่นนี้ การตรวจสอบความเห็นส่วนตนของนายนุรักษ์ มาประณีต และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละ
คน จึงเป็นเรื่องท่ีควรท าอย่างยิ่ง 

ข้ออ้างที่ว่า นายนุรักษ์ มาประณีต ได้เป็นองคมนตรีแล้ว จึงไม่สมควรอภิปรายถึงการท างานที่ผ่านมา ฟังไม่ขึ้น 
หากเรายึดถือตามนี้ ก็กลายเป็นว่า บุคคลใดที่ได้ด ารงต าแหน่งองคมนตรีแล้ว บุคคลนั้นจะหลุดพ้นจากการตรวจสอบ 
ศึกษา หรืออภิปรายใดๆถึงการกระท าหรือผลงานต่างๆ ก่อนที่เขาเป็นองคมนตรีอย่างนั้นหรือ หากเป็นเช่นนั้นจริง เรา
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คงไม่มีการพูดถึงหรือไม่มีงานศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือที่เกี่ยวกับองคมนตรีแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น มีงานศึกษา
เกี่ยวกับ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ และ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จ านวนมาก มิพักต้องกล่าวถึง ในประเทศไทย ไม่มี
กฎหมายใด ห้ามวิจารณ์ หรืออภิปรายถึงองคมนตรีด้วย ดังนั้น ในอนาคต หากจะมีใครศึกษาค้นคว้า ความคิดของนายนุ
รักษ์ มาประณีต ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด และควรภูมิใจเสียด้วยซ้ าที่ความคิดของตนมีอนุชนรุ่นหลังมาศึกษา 

รัฐธรรมนูญไทยยืนยันว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ซึ่งอ านาจตุลาการเป็นส่วนหนึ่ง เมื่อปวงชน
ชาวไทยเป็นเจ้าของอ านาจ เจ้าของอ านาจก็ต้องวิจารณ์องค์กรที่ใช้อ านาจแทนตนเองได้ 
ไอลอว์ ได้รวบรวมความเห็นส่วนตนของนายนุรักษ์ มาประณีต ในคดีส าคัญๆเอาไว้ ผู้สนใจสามารถไปดาวน์โหลดมา
ศึกษาได้ https://www.facebook.com/…/pb.299528675…/10163722347110551/… 

ไม่เพียงแต่ความเห็นของนายนุรักษ์ เท่านั้น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจ ต้องหมั่นตรวจสอบความเห็นส่วน
ตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน เพ่ือให้สมกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่บังคับให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องท า
ความเห็นส่วนตน (เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญได้รวบรวมแยกรายปี รายคนไว้  
 http://www.constitutionalcourt.or.th/…/occ_w…/more_news.php…) 

"Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur." - "ปราศจากเสรีภาพในการต าหนิติเตียน ก็
ไม่มีซึ่งค าสรรเสริญเยินยอ" Mariage de Figaro, 1778 

« Laisser tout attaquer, afin que l’on puisse tout défendre. Car on ne peut défendre honorablement 
que ce que l’on peut attaquer librement » "ปล่อยให้โจมตีเถิด เพ่ือให้เราสามารถปกป้องตอบโต้ เพราะเรา
สามารถปกป้องตอบโต้อย่างทรงเกียรติได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถโจมตีเราอย่างเสรี" 
Georges Clémenceau, 1881 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/153139 
 
  

https://siamrath.co.th/n/153139
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“องคมนตรี” ต าแหน่งน้ี มิใช่ใครก็เป็นได้ 
 

 
 
พลันที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองคมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา 
  นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ก็ได้ออกโพสต์เฟซบุ๊กทัน
ควัน ร่ายยาวถึงผลงานของ นายนุรักษ์ เมื่อครั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีเจตนาเน้นไปที่กรณีการยุบพรรค 
ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย จนมาถึงพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี 
  โดยข้อความที่ นายปิยบุตร โพสต์ในเฟซบุ๊ก ระบุว่า "วันนี้ (4 พฤษภาคม 2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้
เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี อนึ่ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญยุบ
พรรคไทยรักไทย ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 111 คน เป็นเวลา 5 ปี เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550, เป็นตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ สมัคร สุนทรเวช พ้นจากนายกรัฐมนตรี , เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคพลัง
ประชาชน พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย พร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค รวม 109 คน เป็นเวลา 5 ปี, เป็น
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยกค าร้องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ , เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 2550 เรื่องท่ีมา ส.ว.ตกไป, เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านตกไป, เป็น
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.2557 ไม่ชอบ 
  เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากนายกรัฐมนตรี, เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ยุบพรรคไทยรักษาชาติ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี, เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ ธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, และล่าสุด...ผลงานสุดท้าย ก่อนพ้นจาก
ต าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ ยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี" 
  นอกจากนี้ อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ยังได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ระบุว่า "ในคดียุบพรรคอนาคต
ใหม่ เสียงข้างมาก 7 คน ให้ยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค โดย 6 คน ให้เพิกถอน 
10 ปี และ 1 คน คือ นายนุรักษ์ มาประณีต ให้เพิกถอนไม่มีก าหนด นี่คือความเห็นของนายนุรักษ์ครับ" 
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ซัด"ปิยบุตร"อย่าก้าวล่วง ถัดมาอีกวัน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้
ออกมาท้วงติงนายปิยบุตร ที่ได้วิจารณ์เรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า แม้โพสต์ของนายปิยบุตร จะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ มาก
ไปกว่าความพยายามจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการวินิจฉัยในคดียุบพรรค และคดีทางการเมือง ที่นายนุรักษ์ มีส่วนร่วม
ในองค์คณะ ซึ่งมีผลกระทบในทางการเมืองสูง และสร้างความไม่พอใจให้กับบุคคลในพรรคการเมืองบางฝ่ายมาตลอด  
  แต่สิ่งที่นายปิยบุตรไม่ยอมพูดถึง หรืออธิบายให้สังคมรับรู้ไปในคราวเดียวกันก็คือ พฤติการณ์และการกระท า
ของนักการเมือง และพรรคการเมืองต่างๆ เหล่านั้น รวมทั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยนั้น เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
"ขัดรัฐธรรมนูญ" หรือไม่อย่างไรด้วย  
   นายปิยบุตร เคยเป็นอาจารย์สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญ ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า พฤติการณ์และการกระท าใดที่เข้า
ข่ายต้องถูกยุบพรรค และหรือตัดสิทธิทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ อย่าแสร้งเขียนแบบ เอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้
คนอ่ืน เพราะในยุคสารสนเทศโซเชียลมีเดียเยี่ยงนี้ นักการเมืองท าอะไร คิดอะไร ชาวบ้านเข้ารู้ทันกันหมดแล้ว 
  “ที่ส าคัญ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีนั้น เป็นไปตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.10 ประกอบ ม.
11 บัญญัติไว้ทุกประการ ว่าให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยชอบด้วยแล้ว ไม่ควรที่จะมีบุคคลใดไปก้าวล่วงพระราช
อ านาจดังกล่าวของพระองค์ท่าน ให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ไม่เช่นนั้น อาจหมิ่นเหม่เข้าข่ายความผิดตาม
กฎหมายลักษณะอาญาเข้าไปอีก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้วิจารณ์ หรือผู้ใดที่จะใช้กุศโลบายตีวัวกระทบคราดใดๆ ทั้งสิ้น” 
เตือน“ปิยบุตร”ไม่พึงกระท า 
  ขณะที่ นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า  ไม่น่าเชื่อว่า นายปิยบุตร ซึ่งเป็น
ถึงอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สอนกฎหมายมหาชน จบการศึกษาสูงจากประเทศฝรั่งเศส  แต่ก็ไม่ได้ท าให้
เป็นคนมีจิตใจสูงเสมอไป การวิพากษ์วิจารณ์บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรี ท าให้เกิดค าถามถึงจรรยาบรรณ
ของความเป็นครูอาจารย์ และจรรยาบรรณของนักการเมืองผู้ที่อ้างว่ามีความคิดก้าวหน้าเลิศเลอ และต้องถามถึงเจตนา
ของนายปิยบุตรว่า ต้องการอะไร มีเจตนาพิเศษอะไรหรือไม่ และต้องการให้บุคคลที่ชื่นชอบศรัทธาตามแนวทาง
การเมืองของตนให้เข้าใจในกรณีการแต่งตั้งองคมนตรีนี้ไปในทิศทางใด เป็นบวกหรือเป็นลบกับประเทศชาติ เป็นการ
สร้างสรรค์สังคมหรือกัดเซาะสถาบันใดหรือไม่ รวมทั้งมีเจตนาซ่อนเร้นเป็นนัยทางการเมืองประการใด  
  ทั้งท่ีจริงๆ แล้ว นายปิยบุตร ควรมีจรรยาบรรณและมารยาททั้งทางวิชาการและการเมือง กอปรกับรัฐธรรมนูญ
แทบทุกฉบับก็เขียนไว้ชัดเจนแล้วว่าการแต่งตั้ง หรือให้พ้นจากต าแหน่งองคมนตรี เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยขององค์
พระมหากษัตริย์ เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติเช่นนี้มาแต่โบราณ การที่นายปิยบุตร เขียนเฟซบุ๊ก เหน็บแนมบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือชักจูงจิตใจผู้หลงศรัทธาตนให้เกิดความคล้อยตามในจิตอคติเฉพาะตน จึงเป็นเรื่องที่ไม่
เหมาะสมอย่างยิ่งท่ีบุคคลผู้เป็นอาจารย์ และผู้น าทางการเมืองจะกระท าเยี่ยงนี้ 
  "นายปิยบุตร อาจไม่ชอบใจผลงานของนายนุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญในบางเรื่อง เช่น 
ผลงานการยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ก็เป็นเพียงอคติส่วนตัว แต่การมากระแนะกระ
แหน เหน็บแนมบุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรี นับเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระท าในสังคมไทย และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ไม่
เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง" นายวัชระ ระบุ 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

20 

 

“ปิยบุตร”อย่าเหิมเกริม 
เช่นเดียวกับ นางสาวศุภมาส เสนะเวส  ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แกนน ากลุ่ม ฬ รักชาติ และอดีตผู้

ก่อตั้งขบวนผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมือง หรือ WeMove ได้เขียนบทความในหัวข้อเรื่อง “#องคมนตรี” ระบุว่า 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

มาตรา 10 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกิน 
18 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี ฯลฯ 
  มาตรา 11 การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราช
อัธยาศัย 
รายนามคณะองคมนตรี 
1. พลเอกสุรยุทธ จุลลานนท์ ประธานองคมนตรี 
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย 
3. นายพลากร สุวรรณรัฐ 
4. นายอรรถนิติ  ดิษฐอ านาจ 
5. นายศุภชัย ภู่งาม 
6. พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข 
7. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา 
8. พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
9. นายจรัลธาดา กรรณสูต 
10. พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ 
11. พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ 
12. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
13. นายอ าพน  กิตติอ าพน 
14. พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท 
15. พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง 
16. นายนุรักษ์ มาประณีต 

หน้าที่ขององคมนตรีหลัก ๆ คือเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ และหน้าที่อ่ืนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ 
นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชภาระและพระราชกรณียกิจหลากหลายประการ หากพิจารณา
ด้วยจิตใจของวิญญูชน ผู้มีสติ ผู้มีปัญญา เราจึงจะเห็นได้ว่า คณะองคมนตรีนั้น ล้วนประกอบด้วยอดีตข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ผู้มีความรู้ความสามารถและประการณ์อันที่ยอมรับในหลากหลายสาขา 
  ทั้งการทหาร รัฐศาสตร์ วิชาการ-แพทย์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงินการคลัง การบริหารจัดการ แม้แต่
การเกษตร และหลายท่านเป็นผู้สนองงานในโครงการพระราชด าริมายาวนาน 
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ฉะนั้น การแต่งตั้งองคมนตรีนอกจากจะเลือกสรรมาจากข้าราชการระดับสูงที่รับใช้ประเทศชาติมาอย่างมีเกียรติ เป็นคน
ดี ไม่ด่างพร้อยมัวหมองแล้ว ก็ยังเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิความรู้ตามที่พระมหากษัตริย์ประสงค์จะปรึกษา โดยมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ 
  จึงไม่ใช่เรื่องที่มันผู้ใดจะมาใส่ร้ายป้ายสีโยงใย ว่าเป็นการปูนบ าเหน็จจากการท างานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยเฉพาะ #ที่เป็นการท าหน้าที่ตามปกติ การที่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ ผู้มีความเที่ยงธรรมตัดสินพิพากษาอรรถคดีใดก็
ตาม ย่อมมาจากทัศนะและประสบการณ์ของตนโดยพิจารณาจากเรื่องราว ข้อเท็จจริง และการตีความกฎหมาย 
  การกล่าวหาท านองว่า การพิพากษา วินิจฉัยคดีต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและนักการเมือง ผู้มี
พฤติการณ์อันขัดต่อกฎหมายอย่างโจ่งแจ้ง แล้วตัดสินให้การกระท านั้นๆ เป็นความผิดและลงโทษตามกรอบกฎหมาย
ของผู้พิพากษาหรือตุลาการแต่ละท่าน ว่าเป็นการกลั่นแกล้งไม่ยุติธรรม เลือกปฏิบัติ ฯลฯ ก็เป็นธรรมดาของผู้กระท าผิด
และอาชญากรทุกคน ที่ไม่ยอมรับผิด ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี 
  แต่การพยายามสร้างเรื่องลดเลี้ยวอันมีนัยยะส าคัญ ว่าเป็น #ผลงาน ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรี นั้น 
ดูจะเปน็การเหิมเกริมและความคิดสกปรกมากเกินไป มากกว่าเหล่าอาชญากรเสียอีก ซึ่งไม่น่าจะเป็นความคิดเห็นของผู้
ที่เป็นนักวิชาการระดับปริญญาเอก !!!  อันที่จริงแล้ว ผู้บริหารระดับสูงทุกคน การที่จะเลือกใครสักคนมาเป็นผู้ร่วมงาน 
ย่อมต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องต้องกันไปในทิศทาง
เดียว 

ฉันใดก็ฉันนั้น หากจะท างานสร้างชาติ พัฒนาชาติ ก็แน่นอนว่าคงเป็นไปไม่ได้ ที่จะเลือกคนชังชาติ คิดท าลาย
ชาติ ล้มล้างระบอบ เข้ามาร่วมทีม !!! ท้ายที่สุดนี้ อยากฝากค าถามไปยังนักวิชาการสายชังชาติทั้งหลาย ว่า สมมตินะคะ 
สมมติ ถ้าพระองค์ท่านติดต่อมาให้ไปเป็นที่ปรึกษา 
#จะกล้ารับหรือไม่??????? 
 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/433147?as= 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/433147?as


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 
วันท่ี 06 พ.ค. 2563 เวลา 19:40 น. 

"เสรีพิศุทธ์" เตรียมเปิดประเด็นในสภา รัฐบาลลดความเหลื่อมล้ าเหลว 

 
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 63 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อเเละหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวระหว่าง

ลงพ้ืนที่ย่านเขตดุสิต กทม. น าเครื่องอุปโภคบริโภคเเละเงินสดไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์
ระบาดของเชื้อโควิด-19 แะรับฟังปัญหาจากประชาชนว่า ผู้บริหารพรรครวมทั้งสมาชิกพรรคลงพ้ืนที่ในกทม.เเละ
จังหวัดใกล้เคียงรวมสี่วัน เพ่ือดูแลประชาชนที่ไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควรจากไวรัสโควิด -19 โดยการเดินลงพ้ืนที่
ชุมชนแออัด พบว่าหลายชุมชนไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควร 

"ภาพที่ประชาชนเข้าเเถวยาวเป็นกิโลเมตรเพ่ือรับเงินสดเเละสิ่งของที่พรรคน าไปเยียวยานั้นสะท้อนว่า การลด
ความเหลื่อมล้ าตามที่รัฐบาลเคยบอกไว้ไม่ได้ผล ตรงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรยกเครื่องใหม่ทั้งระบบ"พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์กล่าว 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่ าเรื่องความเหลื่อมล้ าในสังคม ณ เวลานี้หวังเพียงแต่ว่า รัฐจะดูแลทุกคนให้
ทั่วถึง ตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก เพ่ือมาเพ่ิมสวัสดิการแห่งรัฐ ดูแลที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัด เพ่ิมคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมธุรกิจชุมชนให้เดินต่อไปได้ ตรงนี้จะน าไปหารือในการประชุมรัฐสภา โดยพรรคจะกระจาย ส.ส.10คนของพรรค
ในการติดตาม การเเก้ไขปัญหาของประชาชนให้เร็วที่สุดเเละวางมาตรฐานการดูเเลประชาชนที่มีรายได้น้อยให้เป็น
รูปธรรม 

"เรื่องเหล่านี้จะสอบถามหัวหน้ารัฐบาลเเละครม. ที่เกี่ยวข้อง เพราะเสียงสะท้อนที่ออกมาจากปากชาวบ้านนั้น 
เป็นความจริง เพราะการบูรณาการระบบข้อมูลของชาวบ้านจากหน่วยงานรัฐพบว่าบกพร่อง บางกระทรวงก็ให้ชาวบ้าน
ไปกรอกค าร้องหากจะรับเงินเยียวยา 5,000บาทที่กระทรวงตั้งอยู่ ชาวบ้านรายได้เเทบไม่มี ต้องเสียเงินเเละเวลาไปลุ้น
อีกหรือ ท าไมไม่ให้ชาวบ้านไปกรอกเอกสารกับหน่วยราชการในพ้ืนที่เพ่ือประหยัดต้นทุน เเละเวลาหากิน"พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์กล่าว 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวอีกว่า ระบบAIเเละระบบออนไลน์ของรัฐบาลที่บอกว่าตอนนี้อยู่ในยุคไทยเเลนด์4.0 ก็
พบว่า ระบบมั่วเเละฐานข้อมูลของภาครัฐจากเเต่ละหน่วยงานไม่เชื่อมกัน จนชาวบ้านหลายคนเสียสิทธิไปฟรีๆเเบบนี้
ต้องเร่งปรับปรุง พรรคเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เเล้วเเละจะเร่งติดตามการเเก้ไขทั้งระบบ 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/622767 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/622767
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06 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 20:25 น. 

อดีตส.ส.ทรท.-เพื่อไทย ยังรับไม่ได้ 'ปิยบุตร' พูดเอาแต่ได้ โจมต ี'นุรักษ'์ เฉพาะคดีทีต่ัวเอง
เสียประโยชน ์

 
6 พ.ค.63 - นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท อดีต ส.ส.มหาสารคาม พรรคไทยรักไทย และพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณี 

นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ วิพากษ์วิจารณ์โจมตี นายนุรักษ์ มา
ประณีต อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ว่า ไม่สมควร ไม่รู้กาละเทศะ และไม่เข้าใจบริบท
ของสังคมไทย พอคิดว่าตัวเองแน่ ตัวเองเก่ง เป็นฮีโร่ทางสังคมนั้น ต้องเข้าใจทุกคนมีต้นทุนทางสังคม การเหยียดหยาม
ผู้อ่ืนว่าท าผลงานเพ่ือจะได้มีสิ่งตอบแทน คือการเป็นองคมนตรีนั้น ฟังดูรุนแรง และก้าวล่วงถึงสถาบันหลักของชาติ มัน
สะท้อนตัวตนของผู้พูดว่าคิดอะไรอยู่ แต่ก็เข้าใจว่าท าไมถึงได้โหวตสวนร่าง พ.ร.ก.ในสภา ที่ท้าทายสถาบัน ก็ท ามาแล้ว 
แต่การเหยียดหยามบุคคลอย่าง นายนุรักษ์ มาประณีต นั้น อยากบอกว่าช่วยทบทวนแนวคิดด้วย 
  นางกุสุมาลวตี กล่าวว่า ตนเป็นเพ่ือนร่วมเรียนหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอลประชาธิปไตยส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 7 (ปปร.7) กับ นายนุรักษ์ มาประณีต มาตั้งแต่ปี 2446 ท่านองคมนตรีท่าน
เป็นคนดี ไม่พูดเยอะ สุขุม และไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ หรือต้องการต าแหน่ง เงินทองแลกเปลี่ยนท าอะไร มี
หลักการกับเพ่ือน แม้เป็นนักการเมือง มีอะไรท่านก็ไม่พูด นอกจากชี้แนะแบบกัลยาณมิตร และด ารงค์ตนอย่างสง่างาม
และมีเกียรติ ทุกคนมีต้นทุนทางสังคมมาในระดับหนึ่ง จึงก้าวขึ้นมาได้ถึงจุดนี้ ก็อย่าดูหมิ่นกันเกินไป สิ่งที่ไม่สบายใจ คือ 
การวิจารณ์หลังโปรดเกล้าฯ แล้ว แปลว่าอย่างไร และท้าท้ายใคร ประเทศไทยอาจไม่เหมือนฝรั่งเศส คุณค่าและความ
จ าเป็นในบริบทของสังคมไทยมันต่างกัน การโปรดเกล้าแต่งตั้งองคมนตรี ต้องถามว่ามีเจตนาอย่างไร เพราะ
กระบวนการใดซึ่งได้มาซึ่งองคมนตรี การบัญญัติในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญว่าให้เป็นไปตามพระราช
ประสงค ์ 

"ส าหรับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยังมีหลายคดีที่ตัดสินในช่วงที่ท่านนุรักษ์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่ท าให้นายปิยบุตรได้ประโยชน์ แต่ไม่กล่าวถึง เช่น คดีอิลลูมินาติ ที่ถูกกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครอง ก็ได้ยกค าร้อง 
และมีคดีของพรรคเพ่ือไทย ให้ยุบพรรคเมื่อปี 2555 ในข้อหาล้มล้างการปกครอง ศาลให้ยกค าร้องเช่นกัน"  นางกุสุมา
ลวตี  กล่าวและว่า  "การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ท าในรูปองค์คณะ ค าวินิจฉัยกลางจึงไม่ใช่ผลงานของใคร หรือ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

ความคิดของตุลาการคนใดคนหนึ่งคนเดียว การโพสต์ข้อความหลังจากมีพระบรมราชโองการแล้ว จึงมิบังควรอย่างยิ่ง 
ตราบใดที่เรายังอยู่ในประเทศไทย และเป็นพลเมืองไทย"  
ส าหรับประวัติทางการเมืองของ นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท พ.ศ. 2544 และพ.ศ. 2548 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม สังกัดพรรคไทยรักไทย สามารถเอาชนะนายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ อดีต 
ส.ส. จากพรรคชาติไทย ได้ทั้ง 2 ครั้ง  

หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 นางกุสุมาลวตีย้ายไปลงสมัครกับพรรคเพ่ือแผ่นดิน พร้อมกับนายกริช กงเพชร 
รวมทั้งรับต าแหน่งรองเลขาธิการพรรค แต่ไม้ได้รับการเลือกตั้ง จึงย้ายกลับมาเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทย และลงเลือกตั้ง
ในปี พ.ศ. 2554 ได้เป็น ส.ส. สมัยที่ 3 โดยเอาชนะนายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จาก
พรรคภูมิใจไทย ในพ.ศ. 2557 เธอได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ล าดับที่ 53 
วันที่ 19 พ.ย. 2561  เธอได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทยต่อมาในพ.ศ. 2562 เธอได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามสังกัดพรรคเพื่อชาติ แต่ไม้ได้รับการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65246  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/65246
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เผยแพร่: 6 พ.ค. 2563 21:39   ปรับปรุง: 6 พ.ค. 2563 21:57   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

“สิระ” ซัดกลับ “โฆษกก้าวไกล" อย่าปล่อยไก่ ถามใช้ กมธ.ป.ป.ช. สอบงบโควิด ขวาง
ประโยชน์ ปชช.ตรงไหน 

 
 
 “สิระ” ซัดกลับ “โฆษกก้าวไกล” อย่าปล่อยไก่ ถามกลับใช้ กมธ.ป.ป.ช.ตรวจสอบงบโควิด-19 ขวางประโยชน์ 
ปชช.ตรงไหน แนะกลับไปดูหน้าที่ของ ส.ส.ให้ดี ก่อนมาตราหน้าคนอ่ืน 

วันนี้ (6 พ.ค. 63) นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่างถึงกรณีที่ นายณัฐชา บุญไชยอิน
สวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล ออกมาระบุว่า ตนขวางทุกเรื่องไม่เว้นแต่ประโยชน์ของประชาชนนั้น ตนขอแนะน าให้นาย
ณัฐชา กลับไปอ่านสิ่งที่ตนแสดงความเห็นไปให้ดีก่อน อย่าออกมาปล่อยไก่ เพราะไม่มีค าไหนเลยที่ตนขวางการ
ตรวจสอบ หรือการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตนเสนอให้ใช้ กมธ.ป.ป.ช.ที่มีอยู่
แล้วมาท าหน้าที่ตรงนี้ เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณ และ กมธ.สามารถท างานได้เลยทันที 

“กมธ.ป.ป.ช.คือ การร่วมกันท างานของ ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบใคร มี 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ที่เป็น ส.ส.จากซีกฝ่ายค้านเป็นประธาน กมธ. และมี ส.ส.จากพรรคของคุณณัฐชา ร่วมเป็น
กรรมาธิการอยู่ด้วย ซึ่ง กมธ.มีอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนในกรอบของการท างานอยู่แล้ว ผมอยากถามคุณณัฐชา ว่า สิ่งที่ผม
เสนอเป็นการขวางประโยชน์ของประชาชนตรงไหน” นายสิระ กล่าว 

นายสิระ กล่าวต่อว่า ส่วนการท าหน้าที่ของ ส.ส.ทุกคนมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ทั่วประเทศทั้ง 350 
เขต ก็มี ส.ส.อยู่แล้ว การดูแลประชาชนจึงไม่จ าเป็นจะต้องจ ากัดแค่น าเรื่องมาหารือในสภาเท่านั้นแต่สิ่งที่ประชาชน
ต้องการให้ ส.ส.ท า คือ ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนในพ้ืนที่ของตัวเองแบบที่ประชาชนเข้าถึง นายณัฐชา ควรที่จะ
กลับไปทบทวนหน้าที่ ส.ส.ให้กระจ่างชัดเสียก่อนจะมาแนะน าคนอ่ืน ว่า ไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ เพราะเมื่อ
สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประชาชนในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียนมาขอรับบริจาคข้าวสารจากตน ตนจึงขอแนะน านายณัฐชาให้
กลับไปดูแลประชาชนในเขตของตัวเองให้ทั่วถึงก่อนจะดีกว่า 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000047441 
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วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 21.28 น. 

‘สิระ’ ซดั ‘ณัฐชา’ อยา่ปล่อยไก่ ไล่ไปดูหน้าที่ ส.ส. ใหด้ีก่อนว่าคนอื่น 

 
 
  6 พฤษภาคม 2563 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่นายณัฐชา บุญไชยอิน
สวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล ออกมาระบุว่า ตนขวางทุกเรื่องไม่เว้นแต่ประโยชน์ของประชาชนนั้น ตนขอแนะน าให้นาย
ณัฐชากลับไปอ่านสิ่งที่ตนแสดงความเห็นไปให้ดีก่อน อย่าออกมาปล่อยไก่ เพราะไม่มีค าไหนเลยที่ตนขวางการตรวจสอบ
หรือการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตนเสนอให้ใช้ กมธ.ปปช.ที่มีอยู่แล้วมาท า
หน้าที่ตรงนี้ เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณ และ กมธ.สามารถท างานได้เลยทันที 
“กมธ.ปปช.คือการร่วมกันท างานของ ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบใคร มีพล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ที่เป็น ส.ส.จากซีกฝ่ายค้านเป็นประธาน กมธ.และมี ส.ส.จากพรรคของคุณณัฐชาร่วมเป็น
กรรมาธิการอยู่ด้วย ซึ่ง กมธ.มีอ านาจหน้าที่ๆชัดเจนในกรอบของการท างานอยู่แล้ว ผมอยากถามคุณณัฐชาว่า สิ่ง
ที่ผมเสนอเป็นการขวางประโยชน์ของประชาชนตรงไหน” นายสิระ กล่าว 
นายสิระ กล่าวอีกว่า ส่วนการท าหน้าที่ของ ส.ส.ทุกคนมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ทั่วประเทศทั้ง 350 เขต ก็มี 
ส.ส.อยู่แล้ว การดูแลประชาชนจึงไม่จ าเป็นจะต้องจ ากัดแค่น าเรื่องมาหารือในสภาเท่านั้นแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการให้ 
ส.ส.ท าคือ ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนในพื้นท่ีของตัวเองแบบที่ประชาชนเข้าถึง นายณัฐชาควรที่จะกลับไปทบทวน
หน้าที่ ส.ส.ให้กระจ่างชัดเสียก่อนจะมาแนะน าคนอื่นว่า ไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ เพราะเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็มีประชาชนในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียนมาขอรับบริจาคข้าวสารจากตน ตนจึงขอแนะน านายณัฐชาให้กลับไปดูแล
ประชาชนในเขตของตัวเองให้ทั่วถึงก่อนจะดีกว่า 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/491197  
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7 พ.ค. 2563 05:25 น. 

“ธนาธร” โต้ปมเงินบรจิาค ไม่เอาเกียรติมาโกง 7 ล้าน จะจ่ายทุกคน 
 
 
 
 
 
 

“ธนาธร” โต้แหลก ยันเงินระดมทุนทุกบาทส่งถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ลั่นไม่เอาเกียรติยศชื่อเสียงมา
แลกเงิน 7 ล้าน ขอโทษหากสื่อสารผิดพลาดไป ประกาศเดินหน้าตรวจสอบ พ.ร.บ.โอนงบฯ “ก้าวไกล” สวดระบบรัฐ
ราชการท าจ่ายเยียวยากลุ่มผู้ประกันตนล่าช้า “วัฒนา” ราวีไม่เลิก ฉะวิกฤติจากสติปัญญารัฐบาลที่มุ่งแต่ก่อหนี้ 
“องอาจ” ติงอุ้มบินไทยต้องไม่เหลว จี้นายกฯเปิดแผนฟ้ืนฟูต่อสาธารณะ พปชร.เบรกฝ่ายค้านสอบถลุงงบโควิด 
หลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์การจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ระดมทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของคณะ
ก้าวหน้า แบบไม่โปร่งใสนั้น ล่าสุดนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน าคณะก้าวหน้าออกมายืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์
ส่งถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจากการสั่งล็อกดาวน์ของรัฐบาลแน่นอน 
 “ธนาธร” ยันเงินทุกบาทถึง ปชช. 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงกลางดึกของคืนวันที่ 5 พ.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน า คณะ
ก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เฟซบุ๊กไลฟ์ชี้แจงถึงการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ระดมทุน ช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ว่า ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ได้พบกับประชาชนจ านวนมาก โดยเฉพาะผู้ ได้รับ
ผลกระทบถูกเลิกจ้าง จึงเป็นที่มาที่คณะก้าวหน้าต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ศิลปินที่มาร่วมเล่นดนตรีล้วนเป็นกลุ่มคนที่
ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่มาเล่นดนตรีเพ่ือสร้างความหวังและให้ก าลังใจทุกคน คณะก้าวหน้าเป็นเพียงตัวกลางเชื่อม
ถึงประชาชนเท่านั้น การจัดงานที่ออกมาไม่ได้ยิ่งใหญ่ เพราะเราไม่มีความสามารถดูแลได้ทุกคน แต่อย่างน้อยที่สุดคือมี
ส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชน ทราบดีว่าวิธีการนี้ไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืน เพราะทางออกที่ยั่งยืนคือการใช้งบประมาณที่เป็น
ภาษีประชาชนมาช่วยดูแลคนที่ขาดรายได้ เพราะอยู่บ้านเพ่ือชาติ แต่ชาติกลับไม่เหลียวแล หากดูแลได้ถ้วนหน้าจริงเรา
คงไม่ต้องมาจัดงานนี้ 
ลั่นไม่เอาชื่อเสียงแลกเงิน 7 ล้าน 

นายธนาธรกล่าวต่อว่า อยากให้ทุกคนเข้าใจเจตนาของเราว่าต้องการแบ่งเบาภาระประชาชนสถานะล่าสุดของ
โครงการนี้ปิดไปตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. เวลา 14.00 น. รวมยอดเงินบริจาคได้ 7,282,897 บาท ช่วยเหลือได้ 2,427 
ครัวเรือน โดยได้ทยอยโอนเงินให้กับคนที่เดือดร้อนแล้วประมาณ 855 คน จนถึงเวลานี้ยังมีคนที่บริจาคเงินให้อยู่ เราจะ
น าเงินไปต่อสู้กับโควิดต่อไป ส่วนกรณีที่มีการเข้าใจผิดต่อคณะก้าวหน้า คือ 1.โกงเงินบริจาค ขอยืนยันว่าไม่เป็นความ
จริง ไม่คุ้มต่อการเอาชื่อเสียงและเกียรติยศมาแลกกับเงิน 7 ล้านบาท เงินทุกบาทที่เข้ามาจะโอนออกไปให้กับผู้
เดือดร้อนทั้งหมด โดยไม่มีการเก็บค่าบริหารจัดการทั้งสิ้น 2.กรณีการเปลี่ยนกฎการรับเงินช่วยเหลือ การก าหนดรหัส 
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24 และ 75 เพ่ือต้องการให้ก าหนดการโอนเงินเป็นรอบๆ แต่ระหว่างด าเนินการปรากฏว่าระบบที่ใช้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
การโอนเงินเกิดการล่ม จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ด้วยการให้มาลงทะเบียนในกล่องข้อความที่ใช้ส าหรับแสดงความ
คิดเห็นแทน และก าหนดว่าอย่าส่งเลขบัญชีธนาคารผ่านมาทางนี้ ทีมงานจะเป็นผู้ติดต่อกลับไปเอง 
ขอโทษหากสื่อสารผิดพลาดไป 

นายธนาธรกล่าวอีกว่า 3.ข้อกล่าวหาว่าคณะก้าวหน้าหลอกลวงและให้ความหวังประชาชน คณะก้าวหน้าอาจ
สื่อสารผิดพลาด ที่ท าให้หลายคนนึกว่าส่งข้อความแล้วจะได้รับเงินทันที ขอกล่าวค าขอโทษแทนทีมงานทุกคน ขอให้ทุก
ท่านเข้าใจเจตนาของพวกเรา เงิน 3,000 บาทส าหรับคนที่รับไป จะท าให้เกิดก าลังใจและก้าวเดินต่อไปได้ และเห็นว่า
สังคมนี้ยังไม่ได้ทิ้งกัน คนที่รับไปทุกคนจะตระหนักถึงความร่วมมือของประชาชนครั้งนี้ และหวังว่าจะช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนได้ และท าให้หลายคนไม่ต้องฆ่าตัวตาย หลังจากนี้จะเดินหน้าตรวจสอบการท างานของรัฐบาลเกี่ยวกั บ
กฎหมายการโอนเงินงบประมาณต่อไป 
ชี้ปัญหาประกันสังคมจ่ายล่าช้า 

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า จากมติ ครม. ที่ขยายการเยียวยา
ครอบคลุมถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นั้น ในทางปฏิบัติพบว่าจ่ายชดเชยล่าช้ามาก จากข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. มี
ผู้ประกันตนยื่นขอรับสิทธิ 1,177,841 คน เป็นผู้มีสิทธิ 958,304 คน จ่ายไปแล้วแค่ 455,717 คน คิดเป็นร้อยละ 44.55 
เท่านั้น ยังมีผู้ประกันตนรอคอยอยู่อีกถึงร้อยละ 52.45 ปัญหาการจ่ายชดเชยล่าช้าไม่ใช่แค่ประชาชนที่รู้สึกคับแค้น 
แม้แต่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมเองยังรู้สึกอึดอัด ใจอยากจะจ่ายให้เร็วแต่ท าไม่ได้ เพราะการท างานที่ต้องเจอกับปัญหา
ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ล้าหลัง มีงานตรวจเอกสารจนตาลาย และยังติดหล่มกับหลักเกณฑ์หยุมหยิม ถ้าท าผิด
หลักเกณฑ์ อาจเดือดร้อนถูกลงโทษทางวินัย ถูกด าเนินคดีอาญา และรับผิดทางแพ่งตามมา 
ซัดรัฐราชการไม่ยึด ปชช.เป็นที่ตั้ง 

นายวิโรจน์กล่าวอีกว่า ปัญหาโครงสร้างของรัฐราชการที่เน้นเอาหลักเกณฑ์เป็นที่ตั้ง ไม่ได้เอาปัญหา ของ
ประชาชนเป็นฐาน ต่อให้ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสแค่ไหน ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็ปล่อยให้ประชาชนทุกข์ยากแสน
สาหัสอยู่อย่างนั้น กว่าหลัก เกณฑ์จะถูกแก้ไข ถ้าประชาชนไม่ล้มหายตายจากก็ต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสก่อน ด้วย
ทัศนคติที่เชื่อว่าขั้นตอนงานเอกสารจ านวนมากจะช่วยป้องกันการทุจริตได้ ทั้งที่ขั้นตอนงานเอกสารที่วุ่นวายมีแต่ท าให้
ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชน ลดต่ าลง แต่ไม่ช่วยป้องกันการทุจริตอะไรได้เลย การป้องกันการทุจริตคอร์รัป
ชันได้ดีที่สุดคือการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะให้โปร่งใสที่สุด ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือตรวจสอบได้ แต่
ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐมีข้อจ ากัดมาก 
ชงช่วยแรงงานทั้งใน–นอกระบบ 

นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน กล่าวว่า กมธ. เตรียม
ข้อเสนอยื่นต่อรัฐบาลขอให้ปรับปรุงมาตรการเยียวยาคนท างานในช่วงวิกฤติโควิด-19 ตั้งแต่รัฐบาลประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินล็อกดาวน์ น าไปสู่การสั่งปิดกิจการร้านค้า ท าให้รายได้ของคนท างานลดลงมาก โดยเฉพาะในภาคเอกชน 
นอกจากนี้ยังมีการเลิกจ้าง มีคนตกงานเพ่ิมขึ้น 140,000 รายในเดือน มี.ค. รวมสะสมกว่า 700,000 ราย ไม่สามารถหา
งานท าได้ในช่วงวิกฤตินี้ การออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบประกันสังคมของ
รัฐบาล ไม่สามารถช่วยเหลือคนท างานที่เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง เช่นกรณีเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่อนุมัติให้แก่
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แรงงานนอกระบบเพียง 3 ล้านคน รัฐบาลตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดปัญหาการคัดกรองอย่างไม่เป็นธรรม ล่าช้า 
และตกหล่นเป็นจ านวนมาก 
“วัฒนา” อัดวิกฤติจากปัญญา รบ. 

ด้านนายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ 
รมว.กลาโหม ประกาศว่าเศรษฐกิจไทยอาจทรุดยาวไปอีก 6-9 เดือน ความจริงเศรษฐกิจไทยตกต่ ามาตั้งแต่ พล.อ.
ประยุทธ์ยึดอ านาจ ไม่ได้เพ่ิงมาตกต่ าตอนโควิด-19 นับแต่ปีงบประมาณ 2558-2563 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์กู้เงินมา
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณรวม 2.662 ล้านล้านบาท ล่าสุดออก พ.ร.ก.กู้เงินเพ่ิมอีก 1.9 ล้านล้านบาท ยอดรวมก่อ
หนี้กู้เงินจนถึงปัจจุบัน 3.662 ล้านล้านบาท ยังไม่นับรวมที่ต้องกู้มาชดเชยงบประมาณปี 2564 ที่คงไม่ต่ ากว่า 4 แสน
ล้านบาท เท่ากับตั้งแต่ยึดอ านาจมาผลาญเงินไป 4 ล้านล้านบาท โดยประเทศชาติไม่ได้อะไร หากดูแผนบริหารจัดการ
หนี้ภาครัฐ แสดงอัตราการช าระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2563 รวม 6 ปี ช าระต้นเงินกู้รวม 
292,235 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 48,705 ล้านบาท ดังนั้นหนี้จ านวน 4 ล้านล้านบาทที่ก่อขึ้น ต้องใช้เวลาช าระหนี้ประมาณ 
80 ปี ส่วนแนวทางการใช้เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ก้อนหนึ่ง 1 ล้านล้านบาท เป็นงบลงทุนภาครัฐเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลัง
โควิด-19 จนบัดนี้คนไทยยังไม่เห็นแนวทางการใช้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ วิกฤติจากโควิด -19 ไม่น่ากลัวเท่ากับวิกฤติ
เศรษฐกิจที่เกิดจากสติปัญญาของรัฐบาลก่อหนี้ไว้ให้ประชาชนมหาศาล 
“องอาจ” ติงอุ้มบินไทยต้องไม่เหลว 

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตามที่นายกฯยังไม่พิจารณาแผนฟ้ืนฟู
เร่งด่วนของการบินไทยให้กระทรวงการคลังค้ าประกันเงินกู้ 54,000 ล้านบาทนั้น อยากให้รัฐบาลพิจารณาด้วยความ
รอบคอบ ที่เอาเงินภาษีอากรประชาชนไปอุ้มการบินไทย เพราะการอุ้มให้มีสภาพคล่องมีการท ามาเป็นระยะๆ แต่ไม่มี
อะไรดีขึ้น บางช่วงเวลากลับแย่กว่าเดิม เมื่อนายกฯให้โอกาสมา 5 ปีแล้วยังฟ้ืนฟูไม่ส าเร็จ นับจากนี้ไปนายกฯมี
หลักประกันอะไรให้ประชาชนเจ้าของเงินภาษีที่จะมาอุ้มสบายใจได้ว่า การอุ้มครั้ งนี้จะส าเร็จ เราภาคภูมิใจที่ไทยมีสาย
การบินแห่งชาติ แต่ต้องอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี บริหารจัดการให้อยู่รอดได้ไม่ใช่อยู่ในสถานะที่ต้องเสริมสภาพคล่อง
แก้ปัญหาขาดทุน และต้องอุ้มกันอยู่ตลอดเวลา 
จี้นายกฯเปิดแผนฟื้นฟูให้คนชี้แนะ 

นายองอาจกล่าวต่อว่า ขอเรียกร้องให้นายกฯเปิดเผยแผนฟ้ืนฟูเร่งด่วนกรณีการบินไทยที่ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้คนไทยรับทราบอย่างละเอียด จะได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ แผนฟ้ืนฟูการบินไทยน่าจะอยู่บนหลักการพ้ืนฐานดังนี้ 1.มีแผนการบริหารหนี้อย่างไรเพราะการบินไทยมี
ปัญหา เรื่องหนี้สินอยู่มาก 2.มีแผนการสร้างรายได้ในอนาคตที่ชัดเจนอย่างไร ในสภาวะที่อุตสาหกรรมการบินแข่งขัน
กันสูงมาก 3.มีแผนรายจ่ายที่ต้องท าให้เห็นภาพที่ชัดเจน 4.มีการวิเคราะห์ผลกระทบของโควิด-19 ที่กระทบต่อการบิน
ทั้งระบบหรือไม่ และ5.จะลดความเสี่ยงของแผนฟ้ืนฟูที่จะท าได้อย่างไร เมื่อใดก็ตามที่แผนฟ้ืนฟูผ่าน ครม.น าไปสู่การ
ปฏิบัติ ขอให้นายกฯเอาใจใส่เป็นพิเศษ สร้างความร่วมแรงร่วมใจทั้งจากภายในองค์กรการบินไทย และทุกภาคส่วน
ภายนอก ช่วยกันท าให้การฟ้ืนฟูส าเร็จเพื่อให้การบินไทยอยู่คู่สังคมไทยต่อไป 
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บี้เปิดให้คน ตจว.อุทธรณ์สิทธิ 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับกระทรวงการคลังที่เปิดจุด

รับร้องทุกข์แก้ไขปัญหาการลงทะเบียนออนไลน์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท และอยากให้รัฐบาลออกประกาศอย่างเป็น
ทางการ ให้ประชาชนในต่างจังหวัดไปร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด จะได้รับสิทธิการช่วยเหลือเท่าเทียมกับ คน 
กทม. อยากให้รัฐบาลขยายเวลาออกไปอีก เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงระบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้
รัฐบาลตั้งเป้าหมายการเยียวยาผู้ได้รับการคัดกรองแล้วจ านวน 16 ล้านคน และการเยียวยาเกษตรกรอีก 10 ล้าน
ครัวเรือน รวมทั้งหมด 26 ล้านคน อาจยังมียอดตกค้างเพ่ิมเติมอีกจ านวนหนึ่ง คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ 30 ล้านคน 
แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่รัฐบาลก าลังด าเนินการอยู่ตอนนี้ จ านวนเงินงบประมาณเกินเป้าหมายที่วางไว้ แต่เมื่อโครงการ
เราไม่ทิ้งกันเดินหน้ามาถึงตอนนี้แล้ว คงไม่เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงอะไรอีก มีแต่สนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าต่อไปให้
เร็วที่สุด “ยึดถือตามค าโบราณที่กล่าวไว้ว่า หุงข้าวเสร็จแล้ว จะสุกหรือดิบ ก็ต้องคดกินกันเท่านั้น” แต่ขอตั้งข้อสังเกต
ฝากรัฐบาลใช้เป็นบทเรียนของการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 
พปชร.เบรกฝ่ายค้านสอบถลุงงบ 

วันเดียวกัน นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า
พรรคก้าวไกล เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรน าเรื่องเข้าสภาเพ่ือตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามแก้ปัญหา
เยียวยาโควิด-19 ว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว เพราะในสภามี กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) ติดตามตรวจสอบการทุจริตอยู่แล้ว เคารพการท าหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องตรวจสอบการบริหาร
ประเทศของรัฐบาล แต่อ านาจหน้าที่ของ กมธ.ป.ป.ช. ที่มี ส.ส.ทั้งจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ก็สามารถน ามาใช้ใน
เรื่องนี้ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเพ่ิมเติมอีก แต่คงต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของ ส.ส.ทั้งสภาว่าต้องการให้
ตั้งหรือไม่ และต้องถามกลับไปที่นายพิธาว่า เป้าหมายของการตั้ง กมธ.คืออะไร แค่ต้องการใช้เวที กมธ.มาเป็นเครื่องมือ
ทางการเมือง น ามาดิสเครดิตรัฐบาลหรือไม ่
“ณัฐชา” ตอกไม่เข้าใจหน้าที่ ส.ส. 

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กล่าวว่า กรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลัง
ประชารัฐ ระบุว่าการตั้ง กมธ.วิสามัญ ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤติการ
ระบาดของไวรัสโควิด เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณนั้น จุดประสงค์ที่พรรคเสนอเพ่ือเป็นกลไกติดตามสถานการณ์ความ
ทุกข์ร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ แม้การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินท าให้
นายกฯมีอ านาจเต็ม แต่ไม่ได้หมายความว่าจะกระท าการใดๆโดยปราศจากการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ เริ่มต้นมา
เหมือนจะดีว่าเคารพการท างานของฝ่ายค้านตามระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่ว่าฝ่ายค้านจะเสนออะไรที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน ฝั่งรัฐบาลไม่เคยให้ความร่วมมือตอบสนองเลย การแสดงความคิดเห็นของนายสิระบ่งบอกว่าไม่มีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ ส.ส.ที่แท้จริง 
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“เทวัญ” ขอฟังเสียง ส.ส.ส่วนใหญ่ 
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึงกรณีท่ีพรรคก้าวไกล 

ยื่นญัตติด่วนต่อประธานสภาเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไข
ปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาลว่า เป็นเรื่องของฝ่ายค้านที่ขอด าเนินการได้ ส่วนรัฐบาลโปร่งใสอยู่แล้ว และหากสภาเห็น
เป็นอย่างไรก็ว่าตามนั้น ต้องฟังเสียง ส.ส.ส่วนใหญ่ 
ส.ว. แซะ “อดิศร” มีปัญหาครอบครัว 

ขณะที่ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. กล่าว ตอบโต้นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้น าฝ่ายค้าน ที่กล่าวพาดพิงว่า 
ยอมรับแม้มีประสบการณ์ทางการเมืองน้อยกว่านายอดิศร แต่มั่นใจว่าผ่านชีวิตในสนามรบที่เสียสละเพ่ือชาติมามากกว่า
“สหายสอง” (นายอดิศร เพียงเกษ)ที่หลบหนีเข้าป่า จึงเข้าใจการแสดงออกของนายอดิศรดี ค าสัมภาษณ์ของตน
ต้องการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอย่าเล่นการเมืองในยามนี้ ร่วมมือร่วมใจหันหน้าเข้าหากันช่วยประเทศชาติผ่านวิกฤติโควิด
ไปด้วยกัน ไม่ประสงค์จะไปโต้แย้งอะไรกับนายอดิศรให้กลายเป็นคู่ขัดแย้งเอง เข้าใจและให้อภัย ช่วงนี้นายอดิศรอาจอยู่
ในภาวะที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จากปัญหาของครอบครัว รู้สึกเห็นใจ และให้โอกาสนายอดิศรและครอบครัว  
ตามท่ีเอ่ยปากขอโอกาสจากสังคม 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1838244 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1838244
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พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.08 น. 

เชื่อรัฐผ่อนปรนประชุมสภาฯได้ แม้ยังมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  

 
 
"หมอสุกิจ"ที่ปรึกษาปธ.สภาฯ เชื่อรัฐบาลผ่อนปรนประชุมสภาฯ ได้ แม้มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รอความชัดเจนก่อนเปิด
สภาฯ วันที่ 22 พ.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงผลการหารืออย่างไม่เป็น
ทางการกับส.ส.ที่เคยเป็นแพทย์ หรือพยาบาล ต่อมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพ้ืนที่รัฐสภา 
ระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎร เปิดสมัยประชุมสามัญช่วงปลายเดือนพ.ค.ว่า มาตรการหลักที่เคยปฏิบัติมา ได้แก่ การวัด
อุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม มีความเห็นร่วมกันว่าต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   
ส่วนเรื่องการตรวจคัดกรองเพ่ือหาเชื้อโรคนั้น มีความเห็นแยกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่เห็นด้วย สนับสนุนให้ด าเนินการ
เพ่ือความปลอดภัย แต่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วย มองว่าหาก ส.ส. ที่ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะติดเชื้อ ท าให้อาจต้องตรวจสอบทุกสัปดาห์ 
เนื่องจากหากตรวจหาเชื้อสัปดาห์แรกของการประชุมและต้องรอฟังผล  
โดยระหว่างรอต้องปล่อยให้เข้าห้องประชุม ซึ่งยังไม่มีหลักกันว่าจะปลอดภัย และหากประชุมต่อในสัปดาห์ที่2 ต้อง
ตรวจสอบหาเชื้ออีก ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณได้ เพราะการตรวจหาเชื้อต้องมีค่าใช้จ่ายคนละ 3,500 บาทต่อครั้ง 
ทั้งนี้ยังมีระยะเวลาที่สามารถหารือได้เพ่ิมเติม 
นพ.สุกิจ กล่าวด้วยว่าส าหรับมาตรการเว้นระยะห่างนั้น เบื้องต้นภายในห้องประชุมสุริยันนั้นอาจต้องกระจายความ
แออัด เบื้องต้นต้องจัดห้องรับรองให้ ส.ส.เข้าพัก หรือ ร่วมการประชุมในห้องรับรองอ่ืนๆ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการหาห้องพัก
ที่เพียงพอและไม่แออัด ขณะที่การขอความร่วมมือลดจ านวนผู้ติดตามนั้นอยู่ระหว่างหารือ แต่ยังไม่ถึงขั้นจ ากัดจ านวน
คนติดตามท่ีจะผ่านเข้า - ออกพ้ืนที่รัฐสภา 
นพ.สุกิจ กล่าวว่า ส่วนการจัดประชุมสภาฯ ที่หลายฝ่ายมองว่าต้องก าหนดข้อยกเว้นไว้ในเงื่อนไขที่ประกาศตาม พ.ร.ก.
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการห้ามรวมตัวนั้น ยังต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้ง แต่ส่วนตัวเชื่อ
ว่ารัฐบาลจะผ่อนปรนให้ เพราะต่างประเทศยังไม่พบประกาศการห้ามประชุมของฝ่ายสภาฯ 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/773028   

https://www.dailynews.co.th/politics/773028
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วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 - 08:10 น.  

รัฐบาล เล่นบท เปิดโปงตัวเอง ท่ามกลาง การรุกไล่ ฝ่ายค้าน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/05/สภา2.jpg
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2173778  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2173778
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7 พฤษภาคม 2563 - 09:01 น.  

ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช. สอบศูนย์เฟคนิวส์บิดเบือนข่าวปลอม 

 
  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏว่า พ่ีน้อง อส
ม.ใน จ.พิษณุโลก ไม่ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเต็มจ านวน 240 บาท ตามที่ก าหนดไว้ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือ
ควบคุมป้องกันโรค COVID-19 จนน าไปสู่การร้องเรียนตามข่าวที่ปรากฏในสื่อสาธารณะต่าง ๆ และขณะนี้ยังไม่ทราบ
ความชัดเจนว่าจะได้รับ เงินค่าตอบแทนเต็มจ านวน 240 บาท หรือได้รับแค่ 120 บาทนั้น 
  แต่ปรากฏว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (ศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์) ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือ ดี
อี ได้น าเสนอระบุว่าเรื่องดังกล่าวมีเนื้อหาไม่ตรงกับความจริงหรือเป็นข่าวบิดเบือน ในขณะที่ อสม. ยังไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในเวลานี้นั้นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น 
  จนมี อสม.จ านวนมากออกมาบุกศาลากลางเพ่ือยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเมื่ อวันที่ 5 พ.ค.63 
ที่ผ่านมา การสื่อสารในลักษณะดังกล่าวได้ก่อให้เกิด ความสับสนและหลายฝ่ายโดยเฉพาะเครือข่าย อสม. ทราบแล้วไม่
สบายใจ ซึ่งถือได้ว่าศูนย์ฯดังกล่าวมีเจตนาที่จะท าลายความเชื่อถือของ อสม. และสร้างข่าวบิดเบือนเพ่ือเอาใจฝ่าย
ราชการหรือรัฐบาลด้วยกันเอง โดยไม่ค านึงถึงกฎหมายที่หน่วยงานของตนพึงปฏิบัติเสียเอง นั่นคือ การน าเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนด้วยข้อความอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ อส
ม. หรือประชาชน อันเป็นความผิดตาม ม.14 แห่ง พรบ.ว่าด้วยการกระท าผิดต่อคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2560 อันถือได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่โดยตรงด้วย 
  กรณีท่ีเกิดข้ึน“นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) 
จะปฏิเสธความรับผิดชอบไปไม่ได้ เพราะได้ออกมาสร้างผลงานแถลงข่าวจับกุมผู้สร้างข่าวปลอมหลายต่อหลายครั้ง แต่
เมื่อหน่วยงานของตนเองสร้างข่าวบิดเบือนเสียเอง กลับเงียบเฉยปล่อยผ่านไปเสียนั้น ย่อมไม่ใช่วิสัยของผู้บริหารที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลศูนย์ฯดังกล่าว ซึ่งควรต้องตั้งกรรมการมาสอบเอาผิดผู้ที่สร้างข่าวปลอมขึ้นมาในศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ของดีอีหรือของรัฐบาลเสียเอง 
  ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จ าต้องน าความดังกล่าวไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.
เพื่อให้ด าเนินการไต่สวนและเอาผิด รมว.ดีอีและศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 8 พ.ค.63 เวลา 10.30 
น. ณ ส านักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/people/430018?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/people/430018?adz
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07 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       

  ศาสนาจะสูญสิ้น ? 

 
     ไม่คิดว่านักการเมืองจะเลวทรามได้ขนาดนี้ 
                "นคร มาฉิม" มีต าแหน่งแห่งหนเป็นรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย เมื่อก่อนอยู่ประชาธิปัตย์ แต่ไม่รุ่ง วันนี้ดู
เหมือนจะเป็นคนโปรดของ "ทักษิณ" แต่อยู่ในล าดับที่เท่าไหร่ไม่รู้ รู้แต่ว่าแสดงความคิดความเห็นแต่ละครั้งยากจะรับได้
จริง 
             ล่าสุด "นคร" โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ถึงวันวิสาขบูชาเอาไว้ว่า 
            ".........วันวิสาขบูชา ชาวไทยและชาวโลกต่างทราบดีว่าเป็นวันส าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะตรงกับวัน
ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สหประชาชาติรับรองเป็นวันส าคัญสากล เมื่อ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๔๒ 
            องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้อริยสัจ ๔ คือ 
            -ทุกข์ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ       
            -สมุทัย สาเหตุแห่งทุกข์ คือตัณหาความอยาก 
            -นิโรธ ภาวะปราศจากทุกข์ หรือนิพพาน 
            -มรรค วิธีดับทุกข์ ๘ วิธี (เห็นชอบ, คิดชอบ, พูดชอบ, กระท าชอบ, เลี้ยงชีพชอบ, เพียรชอบ, ระลึกชอบ, จิต
ตั้งมั่นชอบ) 
            และแก่นแกนค าสอนของพระพุทธศาสนา คือ การท าความดี ละเว้นความชั่ว การท าจิตใจให้ผ่องใส 
            พระพุทธศาสนาจึงสืบทอดกันมายาวนานถึง ๒๕๖๓ ปี นับแต่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 
            พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากล เป็นศาสนาแห่งเหตุผล และความจริง เคยเจริญรุ่งเรืองในหลายๆ ประเทศ 
บางประเทศเม่ือผู้ปกครองเข้ารีตลัทธิศาสนาอ่ืนก็มาท าลายพระพุทธศาสนาเช่นที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนาลันทา เช่นที่
เกิดขึ้นในบุโรพุทโธ เช่นที่เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปยืนแห่งบาบิยัน สุดท้ายพระพุทธศาสนาก็สูญสิ้นไปจากแผ่นดินของ
ประเทศนั้นๆ 
            ในช่วง ๕-๖ ปีที่ผ่านมา ภายใต้รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูป พระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราถูกย่อยสลาย 
ท าลายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ในขณะที่ลัทธิศาสนาอ่ืนบางลัทธิศาสนา ได้รับการอุปถัมภ์ค้ าจุนอย่างดี ชาวพุทธ
ส่วนหนึ่งยังโลกสวย ชาวพุทธส่วนหนึ่งยังงมงายกับวัตถุ เครื่องรางของขลัง ส่วนหนึ่งไม่รู้ร้อนรู้หนาว 
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            ในโลกยุคใหม่การรุกคืบเพ่ือท าลาย ควบคุม ยึดครองท าได้ง่ายดายรวดเร็วผ่านอ านาจรัฐบาล ผ่านกฎหมาย 
ผ่านกฎระเบียบ และผ่านงบประมาณแผ่นดิน ชาวพุทธจึงควรตื่นรู้ด้วยสติ ปัญญา ลุกขึ้นมาเรียกร้อง ปกป้องคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาก่อนที่จะสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย ไม่ใช่ให้วันวิสาขบูชาปีนี้ผ่านเลยไปบนความเสี่ยงที่จะถูกท าลาย 
ของพระพุทธศาสนา..........." 
                จริงหรือ ๕-๖ ปีที่ผ่านมา พุทธศาสนาถูกท าลายโดยรัฐบาลเผด็จการ  
                ลองย้อนกลับไป ช่วงที่ "นคร มาฉิม" สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และ "ทักษิณ ชินวัตร" เป็นนายกรัฐมนตรี 
เป็นศิษย์แถว ๑ ของ "ธัมมชโย"         
                แล้วย้อนกลับมาอีกทีช่วงรัฐบาลลุงตู่ ที่ "นคร มาฉิม" สัญจรมาอยู่พรรคเพื่อไทย 
                ล้างเงินทอนวัด  
                เซตซีโร "มหาเถรสมาคม" 
                ขจัดพุทธพาณิชย์ ส านักธรรมกาย  
                ใครกันแน่ที่โลกสวย  
                ชาวพุทธส่วนหนึ่งยังงมงายกับวัตถุ เครื่องรางของขลัง มันเพ่ิงจะเกิดเพราะรัฐบาลลุงตู่หรือไง 
                "หลวงตามหาบัว" เทศน์ถึง "ทักษิณ ชินวัตร" เอาไว้เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ว่า  
            "ไอ้ทักษิณนี่นะ มันก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัว อุ้มขึ้นเพ่ือให้มันอุ้มชาติบ้านเมือง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
มันกลับไปเหยียบย่ าท าลายทั้งสามพระองค์เสียแหลกเหลว" 
                ฉะนั้นถามกลับไปยัง "นคร มาฉิม" ดังๆ  
                ศาสนาจะสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย เพราะใครกันแน่?. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65234 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/65234
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"นิวประยุทธ์-นิวรัฐบาล" 

 

 
พูดกันตามสภาพเป็นจริง 

            ถึงวันนี้....... การเชิดตัวเองเป็นตัวแทน "คนรุ่นใหม่" ในทางการเมืองของ "ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์"  
มันเฟก และ "จบบริบูรณ์" ทางกฎหมายและทางการบ้าน-การเมืองไปแล้ว ตั้งแต่ ๒๑ กุมภา.๖๓ เมื่อองค์คณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติว่า...... 
                "การที่นายธนาธรให้เงินกู้ยืมพรรคจ านวนมาก ย่อมก่อให้เกิดการครอบง าพรรค บงการพรรค เป็นธุรกิจ
การเมือง  มีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับบริจาคตามมาตรา ๖๖ ท าการฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ เป็นเหตุให้สั่งยุบพรรค" 
            ขนาดนี้แล้ว ....  แทนที่ "สามมะกอก" จะส านึกและละอายที่คล้ายถูกจับแก้ผ้ากลางแดดครั้งแล้ว-ครั้งเล่า จาก
โกหกแล้วถูกสังคมจับได้ กลับหนังหนา-หน้าด้าน 
                มีแสงแค่แดงเหมือนตูดยุง เห็นคนชื่นชอบรัฐบาลแจกเงินคนตกงานจากโควิด ก็เบ่งพองหวังเทียบเท่า และ
เกทับ จัดคอนเสิร์ต ไลฟ์สด เรี่ยไรแจกม่ัง ที่จริง วงการ "โคส้ม-โคแดง" ก็เห็นไส้ เห็นพุงกันอยู่ ที่เฮกันไป-เฮกันมา ใช่ว่า
ศรัทธารุ่นใหม่-รุ่นเก่า หากแต่มันเป็นประชาชนหน้าม้า "ประชาธิปไตยหลอกแดก" เป็นอาชีพด้วยกันทั้งนั้น  มีหน้าที่ 
"รับจ้าง-รับแจก" 
  แล้วนี่จัดคอนเสิร์ตตกปลาในบ่อ ก็รวยเป็นหมื่นๆ ล้าน ควัก ๑๐ ล้าน ๑๐๐ ล้าน แจกเองคนละ ๓ พันตามโว 
เมียไม่ด่าหรอก การเบ่งบารมีด้วยไถคนกันเอง มันผิดอุดมการณ์คนประชาธิปไตยรับจ้าง รู้มั้ย  จึงกะร่อง-กะแร่งแค่ ๗ 
ล้าน ซึ่งนั่นถือว่า เป็นเงินมาแบบอวตารแล้วล่ะ รู้ไว้ด้วย! แล้วเป็นไง โวโอ้อวด ไลฟ์สดคนเปิดดูกว่า ๑๓ ล้านครั้ง ถ้าเป็น
รุ่นใหม่ ด้วยใจศรัทธาพ่อฟ้าจริง แค่โยนให้คนละบาท ก็ได้ตั้ง ๑๓ ล้านบาทแล้ว  
  แต่นี่ ตะบี้-ตะบันเบ่งพองตัวแข่งถึง ๒ วัน รูทวารแทบฉีก ได้แค่ ๗ ล้านกว่า กับความกลับกลอก-หลอกไป-
หลอกมา แก้ตัว, แก้ผ้า, แก้กติกา ลบนั่น-ลบนี่ สับสนวุ่นวายกัน ๒ คน "ทอนกะช่อ"! จนป่านนี้ กะเงินแค่ ๗ ล้าน ยัง
สรุปไม่ได้ว่าไปไง-มาไง กับท่ีประกาศไว้ "๓,๐๐๐ ได้ทุกคน"? 
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  "ขอโทษ...รู้เท่าไม่ถึงการณ์...บกพร่องโดยสุจริต...ถูกอ านาจเผด็จการกลั่นแกล้ง" เลือกเอาวลีหนึ่งที่ถนัดปากนะ
ทอน เพ่ือหอนแก้ตัว! ถามตรงๆ เถอะ.... ทั้งสามมะกอก ไม่เขินเลยหรือ ที่ยกตัวเองเป็น "คนรุ่นใหม่"? ปีนี้ทอนอายุ
เท่าไหร่ เกิดพฤศจิกา. ๒๑ นี่ปี ๖๓ โห...ก็ตั้ง ๔๒ แล้ว พูดถึงรุ่นตามอายุ  
                ....ใกล้หงอกแล้วนะ!  
                และถ้าพูดถึงอันดับชั้น ทอนวันนี้ คู่แข่งทางอ านาจ-วาสนา-บารมี อย่าไปเผยอถึงระดับ "พลเอกประยุทธ์" 
เลย "ทอน" แข่งได้แค่ "เสี่ยโป้" เท่านั้น  
                ถ้าท าโพลตอนนี้ ทอนเสียต าแหน่ง "นายกฯ โซเชียล" ให้เสี่ยโป้แล้วด้วยซ้ า! 
                ปิยบุตร เกิดตุลา.๒๒ ปีนี้ ๔๑ ขวบ ยังจะตีตั๋วเด็กเป็นรุ่นใหม่ รุ่นใหม่จริงๆ ทุกวันนี้ เป็น "รุ่นใหม่มีสาระ" 
                มีแต่พวกแอ็บเด็ก นอกจากไร้สาระ ยังเป็นขยะอีกตะหาก 
                อนาคตทางการเมืองของปิยบุตร ไม่อยากบอกว่าจะเหมือน "แซ็ง-ฌุสต์" 
                เพราะแซ็ง-ฌุสต์ ขึ้นต้นเป็นพระเอกล้มกษัตริย์ ลงท้ายเป็นทรราช ถูกประชาชนตัดหัวสนองด้วยกิโยติน  
                เอาเป็นว่า เส้นทางรุ่งสุดของปิยบุตร ก็แค่ "วรัญชัย ๒" 
                วรัญชัยเป็นครูเทศบาลมาก่อน ก็พอดีกัน ปิยบุตรก็เป็นอาจารย์มหา 'ลัยมาก่อน เป็นตัวตาย-ตัวแทนกันได้
ในอนาคต 
                ส่วนช่อนี่.... 
                ปีนี้ ๓๒ "ครึ่งใหม-่ครึ่งตะไคร่ขึ้น" 
                ก้ ากึ่ง ระหว่างป้าธิดากับป้ามุด ว่าจะอยู่ ในร่างทรงไหน เพ่ือตามหาประชาธิปไตย ๒๕๗๕ แข่ง 
"บุพเพสันนิวาส ภาค ๒"? 
                ก็บอกทางไปให้ทั้งสามมะกอกแล้ว อยู่ที่ตัดสินใจเลือก จะเถลือกไถลในทางที่ไม่ใช่ต่อ หรือหยุด...กลับใจ
คืนฟากฝั่ง  
                2475 รหัสที่ตามหา มันไม่มีหรอก 
                มีแต่ 55555555!!!!!! (ข าพวกมึงว่ะ) 
                ท าไมผมจึงบอกอนาคตของสามมะกอกไม่มีแล้วน่ะหรือ? 
                ก็เพราะ พลเอกประยุทธ์ ด้วยบทบาทในหน้าที่นายกรัฐมนตรี ผู้น าทางบริหารและปกครองประเทศไทย 
                เขาเปลี่ยนแล้ว 
                เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนบุคลิกนิสัยเคยชิน สู่วิสัยทัศน์ -โลกทัศน์ใหม่ ในทางบริหารและ
ปกครอง 
                ในขณะที่ สามมะกอก ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย! 
                ใหม่ในเฟกอย่างไร ก็เฟกคงที่อย่างนั้น ถ้าเหลียวมองหลัง ก็จะเห็น บรรดาลูกฟ้าหน้าอ่อน-หน้าแก่ ที่เคย
แห่ห้อมตอมหน้า-ตามหลัง เป็นหางยาวเฟ้ือย 
                ตอนนี้ "หางด้วน" 
                เหลือแค่พวกผีคาป่าช้า ไปไหนก็ไม่มีที่ไป เป็นปลิงเกาะโหนกินระหว่างพรรคกับรั้วมหา'ลัยกระหยิบหนึ่ง! 
                มันจบแล้ว....จบจริงๆ 
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                ส าหรับการใช้ค าว่า "คนรุ่นใหม่" หากินทางการเมือง จะก้าวหน้า-ก้าวไกล มีแต่ "ก้าวไถล" ลงแค่เหวหรือ
ลงถึงก้นนรกเท่านั้น! 
                ไม่ตอ้งสังเกต ก็จะเห็น ณ วันนี้ นายกฯ ประยุทธ์เปลี่ยนบุคลิก-รปูแบบ ทั้งตัวเองและการบริหารไปเห็นชัด 
                เรียกว่า การ "ปฏิวัติ-ปฏิรูป" สังคมประเทศ นายกฯ ปักหมุดเริ่มต้นแล้ว 
                จุดแรก "ปฏิวัติตัวเอง" ก่อน! 
                เปลี่ยนกรอบการเมืองระบบรัฐสภาฝังราก-ฝังจ า จาก ๒ ขั้ว คือ ขั้วรัฐบาล กับข้ัวตรงข้ามรัฐบาล 
                สร้างรูปแบบใหม่ ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ วางแนวบริหารทั้งเศรษฐกิจ-การเมือง-สังคม จากแบ่งแยก จัดรวม
เป็นทีม 
                เรียกว่า "ทีมประเทศไทย"! 
                ไม่ผูกขาด "อ านาจคิด-อ านาจวางแผน" เพ่ือสร้างศักยภาพประเทศไว้เฉพาะนักการเมือง , ข้าราชการและ
เฉพาะกลุ่มคน จนล้อประเทศจมหล่มมาค่อนศตวรรษ 
                วันนี้ นายกฯ ประยุทธ์ "ขยายกรอบคิด" ใหม่หมด! 
                การเมืองระบบรัฐสภาแยก "รัฐบาล-ค้าน" คือรูปแบบเดิม 
                ส่วนในทางบริหารใหม่  
                นายกฯ ก าลังปฏิบัติการในมิติ "ตีเหล็กก าลังร้อน" ระดมทรัพยากรบุคคลของประเทศในสาขาต่างๆ มาร่วม 
                "ออกแบบประเทศไทย" สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
                ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า, การลงทุน, การวิจัย, การสังคม และการเสริมสร้างศักยภาพใหม่ให้ประชาชน 
โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 
                ไม่มี "พวกเขา-พวกเรา" 
                มิติใหม่ในการรื้อแล้ววางโครงสร้างประเทศใหม่ จะมีแต่ "ประเทศไทย-คนไทย" ด้วยกันทั้งหมด! 
                ไม่แค่ส่งจดหมายเชิญ นายกฯ ยังเหมือน "เล่าปี่" ประทับทรง เดินทางไปพบ "กลุ่ม-คณะ-องค์กร-สมาคม-
บุคคล" ด้วยตัวเอง 
                ขอรับฟังความคิดเห็น ค าเสนอแนะ และขอความร่วมมือ-ร่วมใจ เพ่ือน าทั้งหมดที่ได้ มาประมวลเป็นแผน 
"ผ่าตัดโครงสร้าง" ประเทศใหม่ 
                ภาครัฐ, ข้าราชการ-ภาคพ่อค้า, นักธุรกิจ-ภาคประชาชน ถูกวางน้ าหนัก มีส่วนส าคัญแต่ละด้านในการ
ปฏิรูปประเทศทั้งนั้น 
                และต่อจากนี้ การจัดล าดับความส าคัญในแต่ละภาคเพ่ือศักยภาพประเทศใหม่ จะไม่เกิดเกี่ยงงอนด้วยค า
ว่า เอื้อคนรวย ไม่เห็นหัวคนจน 
                เพราะศักยภาพของคนในแต่ละภาคส่วน จะถูกดึงมาใช้ผสานเกื้อด้วยกันในงานตัดผุ "สร้างอนาคตประเทศ
ใหม่" 
                ภาคพ่อค้า-นักลงทุน มีเงิน ออกเงิน, ภาคปัญญาชน-ประชาชน มีสมอง ออกสมอง มีแรงออกแรง แล้ว
ร่วมกัน 
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                ระบบราชการ มีหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก คอยติดต่อประสานงาน คอยแก้ปัญหาในระบบราชการ 
ให้งานภาคธุรกิจการค้า-การส่งออก เดินได้-ไหลลื่น 
                จะไม่ใช่เจ้านาย ที่ยืนค้ าหัว ชี้นิ้วสั่ง กางระเบียบ-กางกฎหมาย ในทางข่มขู่ เข่นเอาประโยชน์ โดยไม่
ค านึงถึงโทษคือความเสียหายส่วนรวมคือประเทศเลย 
                ก็ไม่แน่นะ........ 
                หลังสถานการณ์โควิด การเมืองในระบบรัฐสภา อาจมีรูปแบบไม่เหมือนเดิม เมื่อภาคพ่อค้า -ประชาชน
ร่วมมือรัฐบาลสร้างสรรค์ประเทศ 
                การเมืองค้าน "ระบบแค้น" จะ "ตกยุค-ตกขอบ" ถ้าไม่ปรับเปลี่ยน ท าเป็นไอ้เข้ขวางคลองตลอดไป จะถูก
สังคมในความเป็น "ทีมประเทศไทย" ทิ้งไว้ข้างหลัง 
                "ตายซาก" ชนิดไม่มีวันได้ผุด-ได้เกิด! 
                ค าว่า "ปรับ ครม." ในนิยาม เก้าอ้ีรัฐมนตรีผลัดกันนั่ง นั่นคร่ าครึ หมดยุค ไม่ใช่หนทางน าไปสู่การสร้าง
อนาคตใหม่ให้ประเทศ 
                อะไรเป็นไปในกรอบที่ไม่ใช่แบ่งข้าง-แบ่งฝ่ายเพื่อท าให้ฉิบหายไปข้าง แล้วกูได้รวย, ได้ขึ้น  
                "ทีมประเทศไทย" จะเป็นไปในทิศทางนั้น 
                มิติหน้าตาจะคล้าย "รัฐบาลแห่งชาติ" อย่างนั้นหรือไม่ 
                "พระสยามเทวาธิราช" เท่านั้น ตอบได้!.  
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/65254 
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