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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 15 เมษายน 2563 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 คมชัดลึกออนไลน์ กกต. ฟ้องอาญา 'ธนาธร' สมัคร ส.ส. ทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติ 4 

2 แนวหน้าออนไลน์ 'ท่านใหม่'ลั่นคนดีผีคุ้ม คนชั่วผีถีบส่งเข้าคุก! หลัง กกต.ฟ้องอาญา 'ธนาธร' 5 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ท่านใหม่' โพสต์ถึง 'ธนาธร' กรรมใดใครก่อ เหลือ 'คุณช่อ' คงได้ตามเข้าคุก 6 

4 แนวหน้าออนไลน์ 'ธนาธร'หลอนซ้้า! ลุน้ศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉัยปมถือหุ้น 13 บริษทั 7 

5 มติชนออนไลน์ โฆษก ภท. ลั่น ส.ส.ช่วยชาวบา้นเต็มที่ พร้อมวางแผนแก้ปัญหา 9 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิษณุ' ชี้หากขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ต้องชงครม.ก่อน 1 สัปดาห์ 11 

7 มติชนออนไลน์ วิษณุ เผย ประชุมครม.พรุ่งนี้ รบัทราบ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน 12 
8 มติชนออนไลน์ ‘คุณหญิงหน่อย’ ลงพื้นที่หลักสี่-คอนเฟอเรนซ์ ส.ส.พท. เร่งช่วย ปชช.     13 

9 มติชนออนไลน์ ก้าวไกล แท็กทีมจี้รบ.ปรับมาตรการเยียวยา ค้าน 15 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ พรรคก้าวไกล'บี'้ลุงตู'่จ่าย5พันให้แรงงานทั้งระบบพ่วงเปิดเว็บให้ด่ารัฐบาล 17 
11 มติชนออนไลน์ พรรคก้าวไกลเปิดเว็บ ‘ท้าไมไม่ได้ 5 พัน.com’ รับฟังปัญหาเยียวยาภาครัฐ 19 

12 แนวหน้าออนไลน์ พรรคก้าวไกลเปิดตัวเว็บไซต์'ท้าไมไม่ได้5พัน.com' รับฟังปัญหาประชาชน 20 

13 มติชนออนไลน์ ศบค. ยัน มาตรการรัฐไม่ขัด รธน. ต้อนรับคนไทยทุกคน ไม่ได้มีค้าสั่ง
ห้ามเข้าประเทศ 

21 

14 คมชัดลึกออนไลน์ อัยการเอกฉันท์ไม่อุทธรณ์คดี "โอ๊ค"ฟอกเงินแบงก์กรุงไทย 22 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วัฒนา'ด่าลั่น ! รัฐบาลเฮงซวยต้องทนอยู่ไปอีกหลายปีตราบเท่าที่ รธน. 

เผด็จการยังไม่ถูกแก้ไข 
23 

16 มติชนออนไลน์ ‘อนุทิน’ สั่งไล่ออกผู้ช่วย ส.ส.ภูมิใจไทย โพสต์ด่า ‘ปชช.โง่ เราจะตายกันหมด’ 24 

17 ไทยรัฐออนไลน์ เพ่ือไทยเร่งรัฐบาล ผ่อนปรนทางเศรษฐกิจ 25 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 มติชนออนไลน์ ปัญหา โครงการ เราไม่ทิ้งกัน ปญัหา ประยุทธ์ พลงัประชารัฐ 30 

2 มติชนออนไลน์ เมื่อสุขภาพน้าเสรีภาพ : รัฐอ้านาจนิยมแบบเวชกรรมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 31 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ หยุดเชื้อเพ่ือชาต ิ 34 

4 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : อุ้มทุกกลุ่มโดยถ้วนหนา้ 35 
5 ไทยรัฐออนไลน์ เอาไงดี 36 

6 มติชนออนไลน์ คนตามข่าว : นิคม บุญวิเศษ ยืน่ร้องส่งตีความ-เลื่อนถกพรรค 37 
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14 เมษายน 2563 - 15:08 น.         กกต. ฟ้องอาญา 'ธนาธร' สมัคร ส.ส. ท้ังที่ไม่มีคุณสมบัต ิ

 
 
 
 
 
กกต. ฟ้องอาญา 'ธนาธร' สมัคร ส.ส. ทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติ เนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์
หรือสื่อ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดแล้วกรณีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ ากัด 
      14 เมษายน 63- ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้เผยแพร่ค้าวินิจฉัย กกต. เรื่องการเลือกตั้ง 
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งก่อนและหลังประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับค้าร้องว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้สมัคร 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กระท้าการอันฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 98(3) และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส.พ.ศ.2560 มาตรา 151 ประกอบมาตรา 42(3)   กรณีนายธนาธรเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนใดๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้รับเลือกตั้ง หรือท้าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่ อของตนเองเพ่ือสมัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
     ทั้งนี้ กกต.พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วได้ความว่า 
ในประเด็นที่ 1 และ 2 นายธนาธรถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จ้ากัด และประเด็นที่ 3 
นายธนาธรถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใน 13 บริษัทในเครือไทยซัมมิท   จึงเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 
          ทั้งนี้ในระหว่างการไต่สวนศาลรัฐธรรมนูญได้มีค้าวินิจฉัยว่านายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วี -ลัค มีเดีย จ้ากัด 
ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีผลให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลงนั้น 
           ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่านายธนาธรรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท้าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอ
รายชื่อของตนเองเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2560 มาตรา 151 
ประกอบมาตรา 42(3) ตามค้าร้อง จึงสั่งให้ยุติการไต่สวน และให้ด้าเนินคดีอาญาแก่นายธนาธร พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.
พ.ศ.2560 มาตรา 151 ประกอบมาตรา 42(3) ในประเด็นที่ 1 ส่วนประเด็นที่ 2 และ 3 ให้รอผลค้าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/427364?utm_source= 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/427364?utm_source
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หน้ำแรก / กำรเมือง  

 

 

'ทา่นใหม่'ลัน่คนดีผีคุม้ คนชัว่ผีถีบส่งเขา้คุก! หลงั กกต.ฟ้องอาญา 'ธนาธร' 

วนัองัคาร ท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2563, 20.30 น. 

วนัท่ี 14 เมษายน 2563 ม.จ. จุลเจิม ยุคล หรือ "ท่านใหม ่"โพสตข์อ้ความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า กรรมใดใคร

ก่อ คุณธนาธร และคุณช่อ เคยฟ้องผมในคดีอาญา คราวน้ีเจอกบัตวัเองบา้ง ละนะจะ้ 

“กกต. ฟ้องอาญา 'ธนาธร' สมคัร ส.ส. ทั้งท่ีไม่มีคุณสมบัติ เน่ืองจากเป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุน้ในกิจการ

หนังสือพิมพห์รือส่ือ ซ่ึงศาลรฐัธรรมนูญช้ีขาดแลว้กรณีเป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท วี-ลคั มีเดีย จ ากดั” 

เหลือคุณช่อ คงจะไดต้ามเขา้คุก อีกคนตอนน้ีคงหาทางออกทางช่องทางธรรมชาติ ไมไ่ดแ้ลว้ โควิด 19 เป็น

ใจใหปิ้ดประตูตีแมวเหมียว แต่หนทางเดียว คงออกทางทะเล จากเส่ียหมื่นลา้นมาเป็นชาวประมงค ์เป็นหน้าท่ี 

กองทพัเรือ และ ต ารวจน ้า สอดส่องหน่อยครบั 

ม.จ. จุลเจิม ยุคล 

คนดีผีคุม้ คนชัว่ผีถีบส่งเขา้คุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้ำงองิ : https://www.naewna.com/politic/486483 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/486483
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ท่านใหม'่โพสตถึ์ง 'ธนาธร' กรรมใดใครกอ่ เหลือ 'คุณช่อ' คงไดต้ามเขา้คุก 

14 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 20:32 น.      

 

 

  14 เม.ย.63-  ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์ขอ้ความผ่านเฟซบุ๊กว่า กรรมใดใครก่อ คุณธนาธร และคุณช่อ 

เคยฟ้องผมในคดีอาญา คราวน้ีเจอกบัตวัเองบา้ง ละนะจะ้ 

“กกต. ฟ้องอาญา 'ธนาธร' สมคัร ส.ส. ทั้งท่ีไม่มีคุณสมบติั เน่ืองจากเป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุน้ในกิจการ

หนังสือพิมพห์รือส่ือ ซ่ึงศาลรฐัธรรมนูญช้ีขาดแลว้กรณีเป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท วี-ลคั มีเดีย จ ากดั” 

เหลือคุณช่อ คงจะไดต้ามธนาธรเขา้คุก อีกคน รบักนัไป 

ตอนน้ีคงหาทางออกทางช่องทางธรรมชาติ ไม่ไดแ้ลว้ โควิด 19 เป็นใจใหปิ้ดประตูตีแมวเหมียว แต่หนทางเดียว 

คงออกทางทะเล จากเส่ียหมื่นลา้นมาเป็นชาวประมงค ์เป็นหน้าท่ี กองทัพเรือ และ ต ารวจน ้า สอดส่องหน่อย

ครบั 

คนดีผีคุม้ คนชัว่ผีถีบส่งเขา้คุก และคงตายในคุก เพราะนักโทษไม่ว่าชั้นไหน เห็นสถาบนั เป็นแสงไฟท่ี

ปลายอุโมงค ์ของพวกเขา ท่ีจะไดร้บัอภยัโทษ และอิสรภาพ ถา้รูว้า่พวกน้ีคิดไมดี่ต่อสถาบนั ท าลายความหวงัครั้ง

สุดทา้ย ของพวกเขา คงไมเ่ก็บไว ้เงินไมส่ามารถซ้ืออิสระภาพในคุกได.้ 

  

พลตร-ีหม่อมเจา้จุลเจมิ-ยุคล 

อา้งอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63155 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/tag/พลตรี-หม่อมเจ้าจุลเจิม-ยุคล
https://www.thaipost.net/main/detail/63155
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หน้ำแรก / กำรเมือง  

'ธนาธร'หลอนซ ้า! ลุน้ศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉยัปมถือหุน้ 13 บริษทั เครือไทยซมัมิท 

วนัองัคาร ท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2563, 13.31 น. 

 

 

 

เมื่อวนัท่ี 14 เมษายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉยักรณีก่อน

และหลงัประกาศผลการเลือกตั้งระบุว่า ไดร้บัค ารอ้งว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผูส้มคัรส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรค

อนาคตใหม่ กระท าการอนัฝ่าฝืนรฐัธรรมนูญ 2560 มาตรา 98(3) และพ.ร.ป.ว่าดว้ยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.

2560 มาตรา 151 ประกอบมาตรา 42(3) โดยเป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุน้ในกิจการหนังสือพิมพห์รือส่ือมวลชน 

เขา้ข่ายรูอ้ยู่แลว้ว่าตนมีลักษณะตอ้งหา้มใชสิ้ทธิสมัคร แต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.และยินยอมใหพ้รรค

การเมืองเสนอรายช่ือเป็นผู ้สมัคร  ส.ส.บัญชีรายช่ือ ซ่ึงกกต.ได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจน

พยานหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ไดค้วามว่าในประเด็นท่ี 1 และ 2 นายธนาธรถูกกล่าวหาว่าเป็นเจา้ของ

หรือผูถื้อหุน้ในบริษัทวี-ลคั มีเดีย จ ากดั 

ส่วนประเด็นท่ี 3 ถูกกล่าวหาวา่ เป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุน้ 13 บริษัทในเครือไทยซมัมิท ประกอบดว้ย บริษัท

ไทยซมัมิท โอโตโมทีฟ จ ากดั บริษัทไทยซัมมิท โอโตพารท์ อินดสัตรี จ ากดั บริษัทไทยซมัมิท พลาสเทค จ ากดั 

บริษัทจึงพฒันาโฮลด้ิง จ ากดั บริษัทไทยซัมมิท เชป คอรป์ จ ากดั บริษัทไทยซัมมิท ฮารเ์นส จ ากดั(มหาชน) 

บริษัทไทยซัมมิท บา้นโพธ์ิ จ ากัด บริษัทไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จ ากัด บริษัทไทยซัมมิท โอโต เพรส จ ากัด 

บริษัทไทยซมัมิท พีเค ระยอง โอโคพารท์ อินดสัตรี จ ากดั บริษัทไทยซมัมิท พีเค คอรป์อเรชัน่ จ ากดั บริษัทไทย

ซมัมิท พีเคเค จ ากดั และบริษัทไทยซมัมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จ ากดั จึงเป็นลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัร

รบัเลือกตั้งเป็น ส.ส. 

 

 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

ทั้งน้ี ระหว่างไต่สวน ศาลรฐัธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่า นายธนาธรเป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท วี-ลคั มีเดีย จ ากดั 

ซ่ึงประกอบกิจการส่ือมวลชนอยู่ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซ่ึงเป็นวันท่ีพรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายช่ือ

ผูส้มคัรรบัเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบญัชีรายช่ือ มีผลใหส้มาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธรส้ินสุดลง ขอ้เท็จจริงจึงรบัฟัง

ไดว้า่นายธนาธรทราบอยูแ่ลว้วา่ตนไม่มีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้ง เน่ืองจากขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม มิ 

ใหใ้ชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ไดส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือท าหนังสือยินยอมใหพ้รรคการเมืองเสนอ

รายช่ือของตนเองเพ่ือสมคัรรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2560 

มาตรา 151ประกอบมาตรา 42(3) ตามค ารอ้ง จึงสัง่ใหยุ้ติการไต่สวนและใหด้ าเนินคดีอาญาต่อนายธนาธร 

ตามพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. พ.ศ.2560 มาตรา 151 ประกอบมาตรา 42(3) ในประเด็นท่ี 1 และ 2 ส่วนประเด็น

ท่ี  3 ท่ีถูกกกล่าวหาเป็นเจา้ของหรือถือหุน้ใน 13 บริษัทเครือไทยซมัมิทใหร้อผลค าวินิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ

ก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อา้งอิง : https://www.naewna.com/politic/486327 
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โฆษก ภท.ลัน่ ส.ส.ช่วยชาวบา้นเต็มที่ พรอ้มวางแผนแกปั้ญหาหลงัวิกฤตโควิด 

วนัท่ี 15 เมษายน 2563 - 08:38 น.  

 
 

“โฆษก ภท.” ลัน่ ส.ส.ช่วยชาวบา้นเต็มที่ พรอ้มวางแผนแกปั้ญหาหลงัวิกฤตโควิด “พรชัย ส.ส.โคราช” 

เผยมีแอลกอฮอลแ์จกไม่อั้น ระบุไม่ประมาทแมเ้ขตตวัเองยงัปลอดผูต้ดิเช้ือ “โชตพิิพฒัน”์ ยนั พ้ืนที่ กทม.

ทุกคนตอ้งช่วยกนัไม่แบ่งฝ่าย 

      

   เมื่อวนัท่ี 15 เมษายน 2563 พ.อ.ดร.เศรษฐพงค ์มะลิสุวรรณ ส.ส.บญัชีรายช่ือ และโฆษกพรรคภมูิใจ

ไทย กล่าวว่า แมส้ถานการณก์ารติดเช้ือโควิด-19 จะมีจ านวนผูติ้ดเช้ือลดลงทุกวนั แต่พรรคภูมิใจไทยโดยนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหวัหน้าพรรค ยงัคงก าชบัให ้ส.ส.ทุกคนลงพ้ืนท่ี

ดแูลชาวบา้นอย่างเขม้ขน้ เพราะเราจะประมาทไมไ่ด ้ยงัตอ้งควบคุมการระบาดและขจดัโรคใหห้มดไปโดยเร็ว ซ่ึง

นอกจากการป้องกันไวรัสโควิดแลว้ ทางพรรคยงัมีแนวทางให ้ส.ส.ทุกคนช่วยดูแลและรับเร่ืองรอ้งเรียนจาก

ปัญหาท่ีจะตามมา ทั้งปัญหาปากทอ้ง เศรษฐกิจ ผลกระทบจากการหยุดท างาน รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ เช่น ภยัแลง้ 

พายุฤดูรอ้น ซ่ึงปัญหาทั้งหมดเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อเน่ืองแบบลูกโซ่ ดังน้ัน เราตอ้งช่วยกนัหาวิธีการรบัมือ

ผลกระทบท่ีจะตามมาในอนาคตดว้ย ซ่ึงจากภาพรวมการท างานของ ส.ส.ทุกท่าน ท่ีส่งรายงานมายงัพรรค ถือว่า

ทุกคนท างานอย่างเต็มท่ีและเต็มความสามารถ รวมทั้งไดร้บัความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนและชาวบา้นในพ้ืนท่ี

เป็นอยา่งดี หวงัวา่เราจะฝ่าวิกฤตครั้งน้ีไปไดโ้ดยเร็ว 

ดา้น นายพรชยั อ านวยทรพัย ์ส.ส.นครราชสีมา พรรคภมูิใจไทย กล่าวว่า การท างานในพื้ นท่ีของตนท า

มาอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย ตั้งแต่สมยัตนเป็น ส.จ. ลงพ้ืนท่ีท างานช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดและต่อเน่ือง 

จนไดฉ้ายาจากชาวบา้นว่า ส.จ.โลงศพ เพราะตลอดระยะเวลาท่ีเป็น ส.จ.มา 4 สมยั ไดบ้ริจาคโลงศพใหแ้ก่

ผูเ้สียชีวิตมากว่า 3,000 โลง และช่วยเหลืองานศพในพ้ืนท่ีตลอดมาจนกระทัง่ไดร้บัเลือกเป็น ส.ส. ชาวบา้นใน

พ้ืนท่ีจะรูดี้ ซ่ึงในช่วงวิกฤตไวรสัโควิด-19 ไดเ้ปิดส านักงาน ส.ส. เพ่ือแจกจ่ายแอลกอฮอลส์ าหรบัลา้งมือแบบไม่

จ ากดั และน าไปแจกจ่ายในพ้ืนท่ีจนครบหมดทุกบา้นแลว้ นอกจากน้ี ยงัเปิดแจกจ่ายใหก้บัชาวบา้นผูท่ี้สญัจรไป

มาดว้ย หากใครตอ้งการสามารถมารบัไดท้นัที ซ่ึงทุกวนัน้ีท่ีส านักงานจะมีไวแ้จกประมาณ 1,000-2,000 ขวด 

“ในพ้ืนท่ีของผมถือว่าโชคดีท่ียงัไม่มีผูติ้ดเช้ือโควิด แต่เราก็ไม่ไดป้ระมาทยงัเดินหน้ารณรงคแ์ละป้องกนัอย่าง

ต่อเน่ือง เราตอ้งรกัษามาตรฐานน้ีไวใ้หไ้ด ้ไม่ปล่อยปละละเลย ยงัท างานกนัอย่างหนัก ซ่ึงตอ้งขอขอบคุณทุก

ภาคส่วนท่ีร่วมมือช่วยกนัจนเรารกัษาพ้ืนท่ีสีขาวเอาไวไ้ด”้ นายพรชยักล่าว 

 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/เศรษฐพงค3.jpg
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  ดา้น นายโชติพิพฒัน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.กทม. พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ในพ้ืนท่ีจอมทอง-ธนบุรี มี

ชุมชนและตลาดค่อนขา้งมาก ซ่ึงตนไดร้่วมกบัทีมงานกว่า 20 คนลงพ้ืนท่ีฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือทุกตลาด โดยใชร้ถ

ตระเวนฉีดพ่นไปทัว่ในพ้ืนท่ี นอกจากน้ี ยงัไดเ้ปิดส านักงานเพ่ือแจกจ่ายอาหารฟรี ส าหรับผูท่ี้เดือดรอ้นจาก

วิกฤตไวรสัครั้งน้ี ซ่ึงนอกจากในเขตของตนเองแลว้ ยงัไปช่วยฉีดยาฆ่าเช้ือในเขตขา้งเคียงดว้ย เพราะวนัน้ีเราทุก

คนต้องช่วยกันท างานหนักไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เพ่ือป้องกันวิกฤตครั้งน้ีและผ่านพน้ไปใหไ้ด ้ซ่ึงก็ได้ท าป้าย

ประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลและป้องกนัตัวเองติดตามชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนไดรู้แ้ละเขา้ใจวิธีการต่างๆ 

อยา่งทัว่ถึง 

“การยา้ยสงักดับางครั้งก็อาจจะมีคนท่ีไม่พอใจเราบา้งเป็นเร่ืองธรรมดา แต่ท่ีผ่านมาน้ันไดล้งพ้ืนท่ีมาตลอดอยา่ง

ต่อเน่ืองตั้งแต่สมยัเป็น ส.ข.แลว้ ท าใหเ้ขา้ใจคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงยงัขอท าหน้าท่ีผูแ้ทนราษฎรอย่างเต็มท่ี” นายโชติ

พิพฒัน์กล่าว 

 

อา้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2140110 
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'วิษณุ' ช้ีหากขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ตอ้งชงครม.ก่อน 1 สปัดาห ์

องัคารท่ี 14 เมษายน 2563 เวลา 16.52 น.                                      

                     

 
       

 "วิษณุ"เผยยงัไม่ทราบขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ช้ียงัมีเวลาอีก 15 วนั แยม้หากขยายตอ้งเขา้ ครม.ก่อน 

1 สปัดาห ์ระบุพรุ่งน้ีที่ประชุม ครม.เตรียมรบัทราบ พ.ร.ก.เงินกู ้1 ลา้นลา้นบาท ก่อนน าข้ึนทูลเกลา้ฯ  

 

 

   เมื่อวนัท่ี 14 เม.ย. ท่ีท าเนียบรฐับาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี กล่าวถึงกรณี พ.ร.ก.การบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แกไ้ขปัญหาสถานการณ์โควิด 19 ซ่ึงจะหมดอายุในวนัท่ี 30 เม.ย.น้ี ว่า ตนไม่

ทราบว่าจะขยายหรือไม่ขยายและไม่รูว้่าเมื่อไหร่ รวมถึงจะขยายอีกก่ีวนัก็ไม่สามารถตอบได ้เพราะยงัมีเวลาอีก 

15 วนั ทั้งน้ีหากมีการขยายเวลาออกไปอีกก็จะตอ้งเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะรฐัมนตรีก่อน 1 สปัดาห ์ซ่ึงไดม้ีการ

ประเมินสถานการณใ์นทุกวนั  

   นายวิษณุ ยงักล่าวถึงขั้นตอน พ.ร.ก.เงินกู ้1 ลา้นลา้นบาทท่ีท่ีประชุมครม. ไดเ้ห็นชอบในหลกัการไปแลว้ว่า 

ในวนัพรุ่งน้ี(15 เม.ย.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็จะส่งเร่ืองมายงัท่ีประชุมครม. ใหท้ราบอีกครั้ง 

จากน้ันก็น าขึ้ นทูลเกลา้ฯ และหลงัจากการโปรดเกลา้ฯ ก็จะน าเขา้สู่ท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฏร ท่ีจะเปิดประชุม

ในวนัท่ี 22 พ.ค.น้ี โดยจะไม่มีการเรียกประชุมก่อนวนัท่ีเปิดประชุมสภา เพราะอาจจะไม่ครบองค์ประชุมได ้ 

อย่างไรก็ตาม การพิจารณากฏหมาย ก็ขึ้ นอยู่กบัสภาผูแ้ทนราษฏร จะใชเ้วลาก่ีวนั แต่ทั้งน้ี พ.ร.ก.ดงักล่าวมีผล

ตั้งแต่ประกาศแลว้ แต่หากสภาไมเ่ห็นชอบเร่ืองน้ีก็ตกไปและหยุดปฏิบติั แต่ท่ีผ่านมาก็สมบรูณดี์.  

 

อา้งอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/768983 
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วิษณุ เผย ประชุมครม.พรุ่งน้ี รบัทราบ พ.ร.ก.เงินกู ้1 ลา้นลา้น ก่อนน าข้ึนทูลเกลา้ฯ 

วนัท่ี 14 เมษายน 2563 - 17:34 น.  
 

 
 

 

 

วิษณุ”แยม้ ถา้ขยาย พรก.ฉุกเฉิน เขา้ ครม.ก่อน 1 สปัดาห ์ระบุ  ครม.สปัดาหน้ี์ เตรียมรบัทราบ พ.ร.ก.

เงินกู ้1 ลา้นลา้นบาท ก่อนน าข้ึนทูลเกลา้ฯ 

         เมื่อวนัท่ี 14 เม.ย. ท่ีท าเนียบรฐับาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี กล่าวถึงกรณี พ.ร.ก.การ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แกไ้ขปัญหาสถานการณ์โควิด 19 ซ่ึงจะหมดอายุในวนัท่ี 30 เม.ย.น้ี ว่า 

ตนไม่ทราบว่าจะขยายหรือไม่ขยายและไม่รูว้่าเมื่อไหร่ รวมถึงจะขยายอีกก่ีวนัก็ไม่สามารถตอบได ้เพราะยงัมี

เวลาอีก 15 วนั 

ทั้งน้ี หากมีการขยายเวลาออกไปอีกก็จะตอ้งเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะรฐัมนตรีก่อน 1 สปัดาห ์ซ่ึงไดม้ีการประเมิน

สถานการณใ์นทุกวนั 

นายวิษณุ ยงักล่าวถึงขั้นตอน พ.ร.ก.เงินกู ้1 ลา้นลา้นบาทท่ีท่ีประชุมครม. เห็นชอบในหลกัการไปแลว้

วา่ ในวนัท่ี 15 เม.ย. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็จะส่งเร่ืองมายงัท่ีประชุมครม. ใหท้ราบอีกครั้ง จากน้ัน

ก็น าขึ้ นทูลเกลา้ฯ และหลงัจากการโปรดเกลา้ฯ ก็จะน าเขา้สู่ท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฏร ท่ีจะเปิดประชุมในวนัท่ี 

22 พ.ค.น้ี โดยจะไม่มีการเรียกประชุมก่อน วนัท่ีเปิดประชุมสภา เพราะอาจจะไม่ครบองคป์ระชุมได ้อย่างไรก็

ตาม การพิจารณากฏหมาย ก็ขึ้ นอยู่กับสภาผูแ้ทนราษฏร จะใชเ้วลาก่ีวนั แต่ทั้งน้ี พ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลตั้งแต่

ประกาศแลว้ แต่หากสภาไมเ่ห็นชอบเร่ืองน้ีก็ตกไป และหยุดปฏิบติั แต่ท่ีผ่านมาก็สมบรูณดี์ 

 

อา้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2139481 
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‘คุณหญิงหน่อย ’ ลง พ้ืน ท่ีหลัก ส่ี-คอนเฟอเรนซ์ ส .ส .พท.  เร่ ง ช่วย  ปชช.                                   

สูวิ้กฤตโควิด-19 

วนัท่ี 14 เมษายน 2563 - 16:47 น.  

 
 

‘คุณหญิงหน่อย’ ลงพ้ืนที่หลกัสี่-คอนเฟอเรนซ ์ส.ส.เพ่ือไทย เร่งช่วย ปชช. สูวิ้กฤตโควิด-19 

         เมื่อวนัท่ี 14 เมษายน คุณหญิงสุดารตัน์ เกยุราพนัธุ์ ประธานยุทธศาสตรพ์รรคเพ่ือไทย(พท.) พรอ้ม

ดว้ยนายสุรชาติ เทียนทอง รองเลขาธิการ พรรคพท. ลงพ้ืนท่ี เขตหลกัส่ี – แจง้วฒันะเพ่ือแนะน าพ่ีนอ้งประชาชน 

พ่อคา้แม่ขาย โดยเฉพาะการป้องกนัตัวจากไวรัสโควิด-19 พรอ้มกับพูดคุยท าความเขา้ใจกับอาสาสมคัรของ

พรรค พท.ใหร้วบรวมรายช่ือของบุคคลท่ียงัไม่ไดร้บัการเยียวยา 5,000 บาท ทั้งน้ีจากการรบัฟังปัญหาบริเวณ

หมู่บา้นพงษ์เพชร แจง้วฒันะทราบว่า พ่ีน้องประชาชนจ านวนมาก ไม่ไดร้บัสิทธ์ิการช่วยเหลือเยียวยา แมจ้ะมี

คุณสมบติัตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด เช่น พนักงานตดัขนสุนัขในหา้งสรรพสินคา้ ไดล้งทะเบียน แต่กลบัถูก

ระบบแจง้วา่เป็นเกษตรกร 

อีกหน่ึงจุดท่ีตลาดเมืองทองธานี แมต้ลาดจะเปิดใหบ้ริการ แต่สภาพเป็นไปดว้ยความเงียบเหงา ขณะท่ี

จกัรยานยนต์รบัจา้งบริเวณดังกล่าว สะทอ้นว่า ชีวิตอยู่อย่างยากล าบาก รายไดห้ดหายกว่ารอ้ยละ 80 และยงั

ไม่ไดร้บัเงินเยียวยาจ านวน 5,000 บาททั้งท่ีควรเป็นคนกลุ่มแรกท่ีไดร้บัการช่วยเหลือเพราะสามารถตรวจสอบ

ไดง้่ายกว่าอาชีพอ่ืน เช่นเดียวกบั กลุ่มพ่อคา้แม่คา้ ท่ีระบุตรงกนัว่า เน่ืองจากประชาชนไม่ออกจากบา้นและลด

การเดินทาง จึงไม่สามารถคา้ขายไดต้ามปกติ ยอดขายหดหายเกือบทั้งหมด คุณหญิงสุดารตัน์และนายสุรชาติ 

จึงมอบส่ิงของจ าเป็นทั้งหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอลส์ าหรบัฆ่าเช้ือ เพ่ือสรา้งความมัน่ใจใหก้บัประชาชนท่ีมา

เดินจบัจ่ายใชส้อย 

คุณหญิงสุดารตัน์ กล่าวว่า จากการส ารวจตลาดพบว่ามีมาตรการการคดักรองบุคคลเขา้ออกเพียงทาง

เดียวและตรวจวดัไข ้โดยผูม้าใชบ้ริการจะตอ้งลา้งมือใหส้ะอาดก่อนเขา้ไปใชบ้ริการภายในตลาด จึงถือเป็นอีก

หน่ึงตลาดท่ีจะสรา้งความมัน่ใจใหก้บัประชาชนได ้
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         นอกจากน้ีประธานยุทธศาสตรพ์รรคพท. ไดพู้ดคุยผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพ่ือพูดคุยและ

สอบถามถึงปัญหาความทุกขย์ากและเสียงสะทอ้นจากพี่น้องประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ี เช่น ในพ้ืนท่ีของนายแพทย์

กิตติศักด์ิ คณาสวสัด์ิ ส.ส. มหาสารคาม พรรคพท. โดยใหก้ าลงัใจ อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น หรือ อสม. 

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส อดีตผูส้มคัรส.ส.กรุงเทพฯ เขตบางกะปิ รวมถึงในเขตของนายวิชาญ มีนชยันันท์ 

อดีตส.ส.กทม. พรรคพท. ซ่ึงไดแ้นะน าสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีซ่ึงรองรบัผูป่้วย และรองรบับตัรประกนัสุขภาพถว้น

หนา้ หรือ30บาทรกัษาทุกโรค 

ทั้งน้ี ยงัไดพ้ดูคุยกบันายภควตั ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น พรรค พท. นอกจากในพื้ นท่ีจะประสบ กบัความ

ยากล าบากเพราะสถานการณโ์รคระบาดโควิด19 แลว้ ยงัตอ้งเผชิญกบัสถานการณภ์ยัแลง้ ท่ีรุนแรงมาแลว้กว่า 

3 เดือน ขณะท่ีเงินเยียวยาจ านวน 5,000 บาทท่ีจะมาช่วยเหลือดแูลประชาชนท่ีตกทุกขใ์นช่วง ท่ีเกิดโรคระบาด

ก็ยงัไมไ่ดร้บัเช่นกนั 

 

อา้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2139407 
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กา้วไกล แท็กทีมจี้ รบ.ปรบัมาตรการเยยีวยา คา้นกระบวนการพิสูจน ์               

ความทุกขย์ากปชช. 

วนัท่ี 15 เมษายน 2563 - 11:34 น.  

 
 

 

‘โฆษกกา้วไกล’ แท็กทีมจี้ รฐับาลปรบัมาตรการเยยีวยา 5 พนั หยุดใช ้AI พิสูจนค์วามทุกขย์าก ลัน่ ขอเป็น

ผูแ้ทนยนืเคียงขา้งประชาชนในยามเดือดรอ้น 

เมื่อเวลา 09.00 น. วนัท่ี 15 เมษายน ท่ีศนูยเ์ร่ืองราวรอ้งทุกข ์ท าเนียบรฐับาล โฆษกพรรคกา้วไกล น า

ทีมโดยนายวิโรจน์ ลกัขณาอดิศร น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา นายธญัญว์าริน สุขะพิสิษฐ ์และนายณฐัชา 

บุญไชยอินสวสัด์ิ ไดย้ื่นจดหมาย “ขอ้เรียกรอ้งต่อรัฐบาล กรณีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 5,000 

บาท” สะทอ้นเสียงของประชาชนต่อมาตรการภาครฐั โดยระบุวา่ 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรสัโคโรนา (COVID-

19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางออ้ม ระยะท่ี 2 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ใหม้ีมาตรการชดเชย

รายไดแ้ก่ผูป้ระกอบอาชีพอิสระท่ีไมอ่ยู่ในระบบประกนัสงัคม หรือผูไ้ดร้บัผลกระทบอ่ืนๆ ของการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน จ านวน 8 ลา้นคน เพ่ือ

ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา จากการหยุดประกอบกิจการ

ของสถานประกอบการหลายแห่ง ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการประกาศมาตรการต่างๆ ของรฐับาลตั้งแต่วนั ท่ี 

18 มีนาคม เป็นตน้มา โดยเปิดใหป้ระชาชนเขา้มาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต ์www. เราไม่ท้ิงกนั .com โดยรฐับาล

จะใชร้ะบบ AI ตรวจสอบคดักรองพิสจูน์ความทุกขย์ากของประชาชน 

พรรคกา้วไกล ไดม้ีขอ้ทว้งติงเชิงเสนอแนะต่อรฐับาลมาโดยตลอด ว่าแรงงานนอกระบบในภาคบริการ 

และภาคการผลิต ตลอดจนผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคมในมาตรา 39 และมาตรา 40 และมาตรา 33 ท่ียงั

ไม่เกิดสิทธิประกนัการวา่งงานน้ัน มีอยู่จ านวนทั้งส้ินประมาณ 14.5 ลา้นคน ซ่ึงรฐับาลควรจะช่วยเหลือเยียวยา

แรงงานนอกระบบทั้งหมดแบบถว้นหน้าทุกคน และไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีรัฐบาลจะใชก้ระบวนการตรวจพิสูจน์

ความทุกข์ยากของประชาชน เพราะจะกินระยะเวลายาวนาน ในขณะท่ีภาระค่าใชจ้่ายในการด ารงชีวิตของ

ประชาชนเกิดข้ึนทุกวนัและไมอ่าจท่ีจะรอได ้

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/55-7.jpg
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ดว้ยเหตุผลทั้งหมดขา้งตน้ ยืนยนัไดว้่ากระบวนการในการพิสูจน์ความทุกขย์ากของประชาชนน้ันประสบความ

ลม้เหลวอย่างส้ินเชิง ทั้งในแง่ของความครอบคลุมประชาชนท่ีเดือดรอ้นจริง และในแง่ความเร่งด่วนในการ

ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ซ่ึงหากรัฐบาลยังคงยืนกรานท่ีจะด าเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาใน

ลกัษณะน้ีต่อไป ยิ่งจะเป็นการซ ้าเติมประชาชนท่ีก าลงัประสบความทุกขย์ากใหเ้กิดความส้ินหวงั โดยไมอ่าจสรา้ง

ความเช่ือมัน่ และความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ของประชาชนคนไทย ใหม้ีก าลงัใจท่ีจะผ่านพน้วิกฤตการณใ์นครั้ง

น้ีไปร่วมกนัเลย 

พรรคกา้วไกล จึงขอเรียกรอ้งใหร้ฐับาลเปล่ียนแนวทางในการด าเนินมาตรการการเยียวยาประชาชน 

และเร่งรดัการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือใหค้รอบคลุมประชาชนท่ีไดร้บัความเดือดรอ้น

ทั้งหมด ทั้งส้ิน 4 ขอ้ ดังต่อไปน้ี 1. ขอใหร้ฐับาลเปล่ียนกรอบความคิด จากเดิม ท่ีรฐับาลมีฐานคิดท่ีว่าตนเป็น

เจา้ของงบประมาณ ท่ีก าลังเจียดเงิน เพ่ือบริจาคสงเคราะห์ใหก้บัประชาชน ใหเ้ปล่ียนมาเป็น รัฐบาลเป็นผูท่ี้

ไดร้บัมอบหมายจากประชาชน ใหม้าท าหน้าท่ีในการจดัสรรงบประมาณท่ีเป็นของประชาชน ในการช่วยเหลือ

เยียวยาประชาชน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน 2. ขอใหร้ฐับาลยกเลิกกระบวนการ

พิสจูน์ความทุกขย์ากของประชาชน ยกเลิกเกณฑอ์าชีพท่ีเดิมรฐับาลปฏิเสธท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ เพ่ือใหแ้รงงาน

นอกระบบไดร้บัเงินโดยถว้นหน้า และรวดเร็ว ซ่ึงรวมถึงนักเรียน นักศึกษาท่ีหาเล้ียงตนเอง และจุนเจือครอบครวั 

หากช่วยเหลือเยียวยารายละ 5,000 บาท จ านวน 14.5 ลา้นคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก็จะใชง้บประมาณ

ทั้งส้ิน 217,500 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นงบประมาณท่ีอยูใ่นวิสยัท่ีรฐับาลสามารถจดัสรรได ้

3. ขอใหร้ฐับาลเร่งช่วยเหลือเยียวยาแรงงานในระบบประกนัสังคมท่ีมีอยู่ประมาณ 12 ลา้นคน ท่ี ณ ปัจจุบัน 

ก าลงัประสบปัญหารายไดล้ดลง อนัเน่ืองมาจากถูกลดเงินเดือน ถูกสัง่ใหห้ยุดงานบางวนั และจ่ายค่าแรงเพียง

บางส่วน หรือถูกลดชัว่โมงท างานล่วงเวลา และเร่งช่วยเหลือเยียวยาแรงงงานนอกระบบในภาคเกษตร ท่ีมีอยู่

ราวๆ 11.5 ลา้นคน 4. รัฐบาลควรเตรียมมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาเก็บตก กลุ่มประชาชนท่ีไดร้ับ

ผลกระทบจากโควิด-19 ท่ีเขา้ไม่ถึงระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ ใหส้ามารถลงทะเบียนกบัเจา้หน้าท่ีได ้

และจัดหาส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิตอ่ืนๆ เช่น ศูนยพ์ักพิง ศูนยก์ักกันโรค อาหาร น ้ าด่ืม และของใชจ้ าเป็น 

เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ รฐับาลจะไมท้ิ่งใครไวข้า้งหลงั ตามท่ีนายกรฐัมนตรี ไดใ้หส้ญัญาเอาไว ้

พรรคกา้วไกลขอยืนยนัว่า จะใชอ้ านาจนิติบญัญติัท่ีประชาชนได้มอบความไวว้างใจใหจ้ากการเลือกตั้งท่ีผ่านมา 

ยืนเคียงขา้งกบัประชาชนในยามท่ีประชาชนไดร้บัความทุกขย์าก โดยส.ส.ของพรรคกา้วไกลทุกคน จะลงพ้ืนท่ีใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลความเดือดรอ้น และการไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการช่วยเหลือเยียวยาจากรฐับาล 

รวมทั้งพรรคกา้วไกล ไดเ้ปิดเว็บไซต ์www. ท าไมไม่ได5้พนั .com เพ่ือรบัเร่ืองรอ้งเรียนจากประชาชนท่ีไม่ไดร้บั

ความเป็นธรรมจากมาตรการของรฐับาลทัว่ประเทศ และจะใชก้ลไกของสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมดผ่านกลไกของ

คณะกรรมาธิการสามญั ตลอดจนการเป็นปากเป็นเสียงใหก้บัประชาชนเพ่ือเรียกรอ้งสิทธิอนัชอบธรรมของพวก

เขา ผ่านการอภิปรายในสภาผูแ้ทนราษฎร เมื่อ พระราชก าหนดกูเ้งินเพ่ือการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ 1 ลา้น

ลา้นบาท เขา้สู่สภาผูแ้ทนราษฎรตามรฐัธรรมนูญในมาตรา 172 วรรคสาม รวมทั้งใหก้ารช่วยเหลือแก่ประชาชน 

ในการเรียกรอ้งความเป็นธรรมของตนตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป 

 

อา้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2140400 
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'พรรคกา้วไกล'บ้ี'ลงุตู'่จา่ย5พนัใหแ้รงงานทั้งระบบพ่วงเปิดเว็บใหด้่ารฐับาล 

15 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:42 น.      
 

  

        

 

 

 

 

 

  15 เม.ย.2563 -  ท่ีศูนยร์บัเร่ืองราวรอ้งทุกข ์ท าเนียบรัฐบาล ทีมโฆษกพรรคกา้วไกล น าโดย นาย

วิโรจน์ ลกัขณาอดิศร โฆษกพรรค พรอ้มคณะเขา้ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ผ่าน

นายสุพร อตัถาวงศ ์ผูช้่วยรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี เป็นตวัแทนรบัเร่ือง 

นายวิโรจน์กล่าวว่า การเปิดใหป้ระชาชน ท่ีไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ลงทะเบียนรบัเงินเยียวยา 5,000บาท เป็นเวลา 3 เดือน ใหป้ระชาชน8 ลา้นคนผ่านเว็บไซต์เราไม่ท้ิงกนั.com 

ของกระทรวงการคลัง และใชร้ะบบ AIตรวจคัดกรองผูม้ีคุณสมบัติน้ัน พรรคกา้วไกลไดท้ว้งติงและมีขอ้เสนอ

รฐับาลตั้งแต่ตน้ว่าควรช่วยเหลือเยียวยาแรงงานนอกระบบทั้งหมดแบบถว้นหน้า ทั้งท่ีอยู่ในระบบประกนัตน

มาตรา 39  มาตรา 40 ซ่ึงวา่งงานอยูป่ระมาณ 14.5 ลา้นคน โดยเทียบเคียงกบักรณีท่ีการท่าอากาศยานไทย มี

มติช่วยเหลือเยียวยาผูป้ระกอบการในการท่าอากาศยานถึงปี 2565 ท าใหก้ลุ่มทุนขนาดใหญ่ไดร้บัประโยชน์ 

ขณะท่ีการท่าอาจสูญเสียก าไรถึง 22,536 ลา้นบาท ทั้งท่ีขณะน้ันสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ยงัไม่

รุนแรงเท่ากบัปัจจุบนั แต่ไมไ่ดร้บัการตอบรบั  

         นายวิโรจน์กล่าวต่อว่า เมื่อเปิดลงทะเบียนพบว่าการตรวจคดักรองความเดือดรอ้นของประชาชนโดยใช้

ระบบท่ีมีความซบัซอ้น ซ่ึงประชาชนบางส่วนอาจไม่คุน้กบัเทคโนโลยีและเขา้ไม่ถึงการลงทะเบียนของรฐัจนเสีย

สิทธ์ิไป ท่ีส าคญัไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารคดักรองโดยตดับางอาชีพท่ีไดร้บัผลกระทบจริงออกไปจ ากดัวงใหเ้หลือ

เพียง 8 ลา้นคน ท าใหแ้รงงานนอกระบบอีก 6.5 ลา้นคนถูกทอดท้ิง และล่าสุดมีผูล้งทะเบียน 27 ลา้นคน คดั

กรองไปได ้7.99 ลา้นคน มีคนท่ีผ่านเกณฑเ์พียง 1.68 ลา้นคน และยงัตอ้งกรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมอีก 1.53 ลา้น

คน และประชาชนท่ีไม่ผ่านถึง 4.78 คน ทั้งท่ีกรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง แต่ถูกระบุว่าไม่เขา้เกณฑซ่ึ์งทั้งหมด

พิสูจน์ใหเ้ห็นว่ากระบวนการประสบความลม้เหลวทางท่ีประชาชนตอ้งการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ดงัน้ัน

หากรัฐบาลยังยืนยันท่ีจะด าเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็นการซ ้าเติมประชาชนในช่วงเวลาท่ีตอ้งการความ

ช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน 
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นายวิโรจน์ กล่าวว่า พรรคกา้วไกลขอเรียกรอ้งใหร้ัฐบาลเปล่ียนแนวทางด าเนินมาตรการช่วยเหลือ

ประชาชนในกลุ่มอ่ืนๆ ใหค้รอบคลุม ดังน้ี 1.ใหร้ฐับาลเปล่ียนความคิดว่าเป็นเจา้ของเงินท่ีตอ้งน ามาบริจาค

ใหก้บัประชาชนเป็นรฐับาลคือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากประชาชนใหจ้ดัสรรงบประมาณมาช่วยเหลือเยียวยาใหเ้กิด

ประโยชน์กบัประชาชน 2.ใหร้ฐับาลยกเลิกกระบวนการพิสจูน์ความทุกขข์องประชาชน ยกเลิกเกณฑอ์าชีพเดิมท่ี

ปฏิเสธช่วยเหลือ เพ่ือใหแ้รงงานนอกระบบไดร้บัเงินโดยเร็ว เพราะหากเยียวยารายละ 5,000บาทใหก้บัแรงงาน 

14.5 ลา้นคนเป็นเวลา 3 เดือนจะใชง้บประมาณ 217,500 ลา้นบาท ซ่ึงอยู่ในวิสยัท่ีรฐับาลสามารถจดัสรรได ้

3.ใหร้ฐับาลเยียวยาแรงงานในระบบประกนัสงัคมท่ีมีอยู่ประมาณ 12 ลา้นคน ท่ีประสบปัญหารายได ้เน่ืองจาก

ถูกลดเงินเดือน ถูกสัง่ใหห้ยุดงานในบางวนัจ่ายค่าแรงบางส่วน หรือลดชัว่โมงท างานล่วงเวลา รวมทั้งเยียวยา

แรงงานนอกระบบภาคเกษตรท่ีมีประมาณ 11.5 ลา้นคนดว้ย และ 4.ขอใหร้ฐับาลเตรียมมาตรการช่วยเหลือ

เยียวยาเก็บตกส าหรับกลุ่มประชาชนท่ีเขา้ไม่ถึงระบบการลงทะเบียนออนไลน์ใหส้ามารถลงทะเบียนกับ

เจา้หน้าท่ีไดพ้รอ้มจดัหาส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิตเช่นศูนยพ์กัพิงศูนยก์กักนัโรคส่ิงของบริโภคและส่ิงของจ า เป็น

ตามท่ีรฐับาลบอกไวว้า่จะไมท้ิ่งใครไวข้า้งหลงั 

“สมาชิกพรรคกา้วก่ายจะลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มลูความเดือดรอ้นของประชาชนและในส่วนท่ีไม่ไดร้บัความเป็น

ธรรมจากการเยียวยาโดยได้เปิดเว็บไซต์ www.ท าไมไม่ได้ 5พัน.com เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนและน าเขา้สู่

กระบวนการกลไกของสภาผูแ้ทนราษฎรเพ่ือเป็นปากเสียงใหก้บัประชาชนไดร้บัสิทธ์ิอนัชอบธรรม” 

 

วิโรจน-์ลกัขณาอดิศร 

 

 

อา้งอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63186 
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พรรคกา้วไกลเปิดเว็บ ‘ท าไมไม่ได ้5 พนั.com’ รบัฟังปัญหาเยียวยาภาครฐั 

วนัท่ี 14 เมษายน 2563 - 15:40 น.  

 

 
 

 

เมื่อวนัท่ี 14 เมษายน ผูส่ื้อข่างรายงานว่า พรรคกา้วไกลไดโ้พสต์เฟซบุ๊กเพจ พรรคกา้วไกล – Move 

Forward Party ระบุว่า จากการเยือนพ้ืนท่ีต่างๆ ในประเทศของพรรคกา้วไกลตลอดรอบเดือนท่ีผ่านมา เราได้

พบว่ายงัมีประชาชนอีกจ านวนมากท่ีพบปัญหาจากการลงทะเบียนขอรบัเงินเยียวยา 5 พนับาท จากมาตรการ

ภาครฐัผ่านเว็บไซต์ “เราไม่ท้ิงกนั .com” ทั้งในแง่ของการเขา้ถึง การตรวจสอบคดักรองโดย AI ความไม่เขา้ใจ 

และอ่ืนๆ ท่ีท าใหเ้งินไปไมท่ัว่ถึงมือผูท่ี้สมควรไดร้บัจริงๆ 

วนัน้ี พรรคกา้วไกลเปิดตัวเว็บไซต์ “ท าไมไม่ได5้พนั .com” ใหป้ระชาชนทุกคนท่ีประสบพบเจอปัญหา

และอุปสรรคในการใชง้าน (หรือเขา้ไม่ถึง) ระบบลงทะเบียนรบัเงินเยียวยา 5 พนับาท ส่งเสียงสะทอ้นไปใหถึ้ง

รฐับาลรบัทราบและแกไ้ขโดยด่วน 

พรรคกา้วไกลจะใชก้ลไกดงัต่อไปน้ีในการเรียกรอ้งใหก้บัประชาชน 

1) ด าเนินการผ่านกลไกคณะกรรมาธิการการพฒันาเศรษฐกิจและคณะกรรมกาธิการการแรงงาน 

2) เป็นปากเป็นเสียงใหพ่ี้น้องประชาชนผ่านสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

3) สนับสนุนการเรียกรอ้งความเป็นธรรมของประชาชนผ่านกระบวนการยุติธรรม 

ด าเนินการกรอกขอ้มลูปัญหาท่ีประสบไดท่ี้ ท าไมไม่ได้ 5 พนั .com (https://bit.ly/2yfSdco) หรือสแกน QR 

Code ในภาพไดเ้ลยครบั 

อา้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2139262 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://moveforwardparty.org/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%895%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99.html
https://bit.ly/2yfSdco
https://www.matichon.co.th/politics/news_2139262
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/27-6.jpg
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หน้ำแรก / กำรเมือง  

พรรคกา้วไกลเปิดตวัเว็บไซต'์ท าไมไม่ได5้พนั.com' รบัฟังปัญหาประชาชน 

วนัองัคาร ท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2563, 14.06 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 14 เมษายน 2563 เพจเฟซบุก๊ "พรรคกา้วไกล - Move Forward Party" โพสตข์อ้ความระบุวา่[ 

ท าไมไม่ได5้พนั .com" กา้วไกลรบัฟังปัญหาจากการเยยีวยาภาครฐั ] 

จากการเยือนพ้ืนท่ีต่างๆ ในประเทศของพรรคกา้วไกลตลอดรอบเดือนท่ีผ่านมา เราไดพ้บวา่ ยงัมีประชาชน

อีกจ านวนมากท่ีพบปัญหาจากการลงทะเบียนขอรบัเงินเยียวยา 5 พนับาทจากมาตรการภาครฐัผ่านเว็บไซต ์

"เราไมท้ิ่งกนั .com" ทั้งในแง่ของ การเขา้ถึง, การตรวจสอบคดักรองโดย AI, ความไมเ่ขา้ใจ และอ่ืนๆ ท่ีท าใหเ้งิน

ไปไมท่ัว่ถึงมือผูท่ี้สมควรไดร้บัจริงๆ 

  วนัน้ี พรรคกา้วไกลเปิดตวัเว็บไซต ์"ท าไมไม่ได5้พนั .com" ใหป้ระชาชนทุกคนท่ีประสบพบเจอปัญหา

และอุปสรรคในการใชง้าน (หรือเขา้ไมถึ่ง) ระบบลงทะเบียนรบัเงินเยียวยา 5 พนับาท ส่งเสียงสะทอ้นไปใหถึ้ง

รฐับาลรบัทราบและแกไ้ขโดยด่วน 

พรรคกา้วไกลจะใชก้ลไกดงัต่อไปน้ีในการเรียกรอ้งใหก้บัประชาชน 

1) ด าเนินการผ่านกลไกคณะกรรมาธิการการพฒันาเศรษฐกิจและคณะกรรมกาธิการการแรงงาน 

2) เป็นปากเป็นเสียงใหพ่ี้น้องประชาชนผ่านสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

3) สนับสนุนการเรียกรอ้งความเป็นธรรมของประชาชนผ่านกระบวนการยุติธรรม 

  ด าเนินการกรอกขอ้มลูปัญหาท่ีประสบไดท่ี้ ท าไมไมไ่ด5้พนั .com (https://bit.ly/2yfSdco) หรือสแกน 

QR Code ในภาพไดเ้ลย 

 

อา้งอิง : https://www.naewna.com/politic/486339 
 
 
 

 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/486339


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

 

 

 
 

ศบค. ยนั มาตรการรฐัไม่ขดั รธน. ตอ้นรบัคนไทยทุกคน  

ไม่ไดมี้ค าสัง่หา้มเขา้ประเทศ 

วนัท่ี 14 เมษายน 2563 - 13:58 น.  

 
 

 

 

ศบค. ช้ี มาตรการคดักรองคนไทยไม่ขดั รธน. ยนั ดูแลคนไทยใน-นอกประเทศเสมอกนั 

 

         เมื่อเวลา 11.30 น. วนัท่ี 14 เมษายน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนยบ์ริหารสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ตอบขอ้ถามถึงมาตรการคดักรองคนไทยเขา้

ประเทศและการปิดน่านฟ้าไม่ใหม้ีการเดินทางเขา้มาจากต่างประเทศ อาจเป็นการกระท าท่ีขดักบัรฐัธรรมนูญ

มาตรา 39 ว่า เร่ืองน้ีทาง ศบค. มีการประชุมตั้งแต่ในช่วงแรกก่อนท่ีจะมีคนไทยกลบัเขา้มา ยืนยนัว่าเรายินดี

ตอ้นรบัคนไทยทุกคนกลบัเขา้ประเทศ และไม่ไดม้ีการสัง่หา้มแต่อย่างใด จะเห็นว่าถึงแมว้่าท่านจะป่วยหรือน า

เช้ือเขา้มาเราก็ดูแลท่านอย่างดี แต่ก็ช้ีแจงว่าคนท่ีจะเขา้มาก็ตอ้งดูแลตัวเอง และใหท้ยอยกนัเขา้มา มาตรการ

ต่างๆ เหล่าน้ีไม่ไดข้ดักบักฎหมายใด เราเพียงอยากจดัระบบในการดแูลท่าน และประชาชนคนไทยอีก 65 ลา้น

คนท่ีอยู่ในประเทศเสมอกนั ไม่ใหเ้กิดการระบาดเช้ือเพ่ิมขึ้ น เราไมไ่ดโ้ทษว่าใคร แต่ศกัยภาพการดูแลท่ีเรามีอยู่

ในตอนน้ีช้ีแจงวา่รบัไดต่้อวนัไม่เกิน 200 คนน้ันเราก็ท าไดป้ระมาณน้ี ไมไ่ดม้ีประเด็นอะไร 

 

อา้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2138936 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2138936
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/16-7.jpg
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14 เมษายน 2563 - 16:43 น. 

 
 
อัยการเอกฉันท์ไมอุ่ทธรณ์คดี "โอ๊ค"ฟอกเงินแบงก์กรุงไทย 
อัยการเอกฉันท์ไม่อุทธรณ์คดี "โอ๊ค" ฟอกเงินแบงก์กรุงไทย รอ "ดีเอสไอ" เห็นแย้งหรือไม่ 
         
   เมื่อวันที่ 14 เม.ย. นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกส้านักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงการอุทธรณ์คดีนายพานทองแท้ 
ชินวัตร หรือโอ๊ค บุตรชายคนโตของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จ้าเลยคดีร่วมกันฟอกเงิน10 ล้านบาท 
ธนาคารกรุงไทยฯที่ปล่อยกู้ให้เครือกฤษดามหานคร ว่า  คดีนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาให้
ยกฟ้องนายพานทองแท้ ทางอัยการคดีพิเศษซึ่งเป็นผู้ด้าเนินคดีก็ตั้งคณะท้างานพิจารณาส้านวนคดีนี้ 
  "คณะท้างานของส้านักงานอัยการคดีพิเศษได้พิจารณาค้าพิพากษาอย่างละเอียดแล้วเห็นว่า ค้าพิพากษาของ
ศาลชอบแล้วที่ยกฟ้อง จึงเสนอความเห็นไม่สมควรอุทธรณ์คดีไปที่ส้านักงานอัยการคดีศาลสูง ส้านักงานคดีศาลสูง โดย
นายมนต์ชัย บ่อทรัพย์ อธิบดีอัยการส้านักงานคดีศาลสูง พิจารณา ตั้งคณะท้างานขึ้นมา 5 คน ร่วมกันพิจารณาค้า
พิพากษาที่สุดแล้ว เห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ ว่า ค้าพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตฯที่ยกฟ้องนายพานทองแท้ว่า 
ไม่ได้กระท้าผิด นั้น ชอบแล้ว พูดง่ายๆ คือทั้งอัยการคดีพิเศษและอัยการคดีศาลสูงเห็นด้วยกับค้าพิพากษาของศาล
อาญาคดีทุจริตฯ ที่ยกฟ้อง ก็เลยเสนอส้านวนไปที่ดีเอสไอ ต่อไปก็อยู่ที่ขั้นตอนของดีเอสไอ  ส่วนรายละเอียดความเห็น
ของคณะท้างาน อะไรอย่างไร นั้น เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สุด จึงไม่สามารถที่จะลงไปในรายละเอียดได้ แต่หลักใหญ่ที่
ตอบได้คือ คณะของอัยการเห็นด้วยกับการตัดสินของศาล” รองโฆษกส้านักงานอัยการสูงสุด กล่าว 
   นายประยุทธ กล่าวถึงขั้นตอนขณะนี้ด้วยว่า อยู่ระหว่างที่ดีเอสไอจะพิจารณาเห็นแย้งหรือเห็นด้วย ถ้าดีเอสไอ
เห็นด้วยกับอธิบดีอัยการศาลสูงก็จบ ไม่ต้องไปถึงอัยการสูงสุด เพ่ือชี้ขาด แต่หากดีเอสไอเห็นแย้งว่า สมควรยื่ยอุทธรณ์
คดี ส้านวนและความเห็นของทุกฝ่ายจะเสนอไปถึงอัยการสูงสุด ท้าความเห็นชี้ขาดเป็นคนสุดท้ายว่า จะอุทธรณ์คดี
หรือไม ่
           เมื่อถามถึงกรณีหากประชาชนรู้สึกข้องใจความเห็นของอัยการ  จะต้องมีการแถลงชี้แจงรายละเอียดต่อไป
หรือไม่ นายประยุทธ กล่าวว่า ที่ศาลยกฟ้องโดยค้าพิพากษาของศาล ศาลตัดสินอย่างไรท่านพิจารณาโดยความบริสุทธิ์
ยุติธรรมอยู่แล้ว สิ่งที่อัยการเราเห็นก็คือสิ่งเดียวกับที่ศาลท่านยกฟ้อง กระบวนการทั้งหมดมีการตรวจสอบละเอียด 
รอบคอบ รัดกุมอยู่แล้ว โดยเฉพาะการที่ศาลท่านตัดสินมาอย่างนั้นก็แสดงว่าศาลท่านดูละเอียดแล้ว 
อ้างถึง : https://www.komchadluek.net/news/politic/427381?utm_source= 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/427381?utm_source=
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'วฒันา'ด่าลัน่! รัฐบาลเฮงซวยต้องทนอยู่ไปอกีหลายปีตราบเท่าท่ี รธน. 
เผดจ็การยังไม่ถูกแก้ไข 
14 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 20:00 น.      

 

           

 

 

 

 

 

14 เม.ย.63-  นายวัฒนา เมืองสุข แกนน้าพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า เสียดายความคิดริเริ่ม
ของผู้ว่านนทบุรี ที่จะผ่อนคลายมาตรการให้ผู้ประกอบการบางประเภทได้กลับไปท้ามาหากินตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 
แต่สุดท้ายทนระบบรัฐราชการไม่ไหวต้องยกเลิกค้าสั่งตัวเองและห้ามประชาชนท้ามาหากินต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 
โดยไม่สนใจว่าประชาชนจะอยู่อย่างไรจะมีกินหรือไม่ 
ผมยอมรับว่าการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเรื่องส้าคัญ การใช้ยาแรงด้วยการล็อกดาวน์ประเทศอาจจะ
หยุดการแพร่ระบาดอย่างได้ผลแต่สิ่งที่จะตามมาคือเศรษฐกิจที่จะพังพินาศตามไปด้วย รัฐบาลจึงต้องพิจารณาให้เกิด
ความสมดุลระหว่างด้านการสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจ 
         เมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงและจ้านวนเตียงมีเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วย รัฐก็ควรผ่อนคลายมาตรการให้
ผู้ประกอบการบางประเภทได้กลับไปท้างานบนมาตรฐานการสาธารณสุขที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อรัฐไม่มีปัญญาจะ
เยียวยาประชาชนได้อย่างทั่วถึงก็ควรรีบผ่อนคลายมาตรการเพ่ือให้ประชาชนได้กลับไปท้ามาหากินช่วยตัวเอง 
ขณะที่คนไทยเข้าไม่ถึงการตรวจเพราะชุดตรวจไม่พอ ขณะที่คนไทยที่เดือดร้อนต้องไปคุกเข่าเรียกร้องเงินเยียวยาราย
ละ 5,000 บาท ที่มาจากภาษีของพวกเค้าแต่ถูกกระทรวงการคลังปฏิเสธพร้อมล็อกประตูใส่หน้า แต่พลเอกประยุทธ์
กลับบริจาคชุดตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ซื้อจากเงินของคนไทยให้อาเซียนชาติละ 10,000 ชุด คงบอกถึงความ
แตกต่างของรัฐบาลที่มาจากประชาชนกับรัฐบาลเฮงซวยที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชน 
ข่าวร้ายคือถ้าไม่อดตายไปเสียก่อน คนไทยยังจะต้องทนอยู่กับรัฐบาลเฮงซวยไปอีกหลายปีตราบเท่าที่รัฐธรรมนูญที่เผด็จ
การเขียนขึ้นยังไม่ถูกแก้ไข. 
  

นายวัฒนา-เมืองสุข เพ่ือไทย. 
อ้างถึง : https://www.thaipost.net/main/detail/63144 
 

https://www.thaipost.net/main/tag/นายวัฒนา-เมืองสุข
https://www.thaipost.net/main/tag/เพื่อไทย.
https://www.thaipost.net/main/detail/63144
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‘อนุทิน’ สัง่ไล่ออกผูช่้วย ส.ส.ภมิูใจไทย โพสตด์า่ ‘ปชช.โง่ เราจะตายกนัหมด’ 

วนัท่ี 15 เมษายน 2563 - 11:53 น.  

 
 

ภูมิใจไทยขอโทษประชาชน อนุทินสัง่ไล่ออกผูช่้วย ส.ส. 

         เมื่อวนัท่ี 15 เมษายน นายอนุทิน ชาญวีรกลู หวัหนา้พรรคภมูิใจไทย กล่าวถึงกรณีผูช้่วยส.ส. สงักดัพรรค

ภูมิใจไทย แสดงความคิดเห็นต าหนิประชาชน ท่ีไปขอความช่วยเหลือท่ีกระทรวงการคลงั ว่า ในฐานะหวัหน้า

พรรคภมูิใจไทย ขอโทษต่อประชาชนทุกคน ท่ีผูป้ฏิบติังานของพรรคไดแ้สดงความเห็นดงักล่าว และ ไดส้ัง่การให้

ส.ส. ปลดว่าท่ีรอ้ยตรีบุญเก้ือ ปุสสเทโว ออกจากการเป็นผูช้่วยด าเนินงาน ส.ส. ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป และ ให ้

ส.ส. แถลงข่าวขอโทษประชาชน ดว้ย เพราะคนท่ีมีแนวคิดเช่นน้ี มีพฤติกรรมเช่นน้ี ไม่เหมาะสมท่ีจะเป็น

ผูป้ฏิบติังานทางการเมือง และ ไมเ่หมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกพรรคภมูิใจไทย ดว้ย 

“ในขณะท่ีประชาชนมีความเดือดรอ้น เราตอ้งช่วยกนัแกปั้ญหา เยียวยาความเดือดรอ้นใหป้ระชาชน ไม่ใช่ไป

ต าหนิประชาชน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทุกคนในพรรค ก าลงัช่วยเหลือประชาชน แต่มีคนมาท าใหพ้รรคเส่ือม

เสียแบบน้ี ตอ้งลงโทษเด็ดขาด เร่ืองท่ีเกิดขึ้ น ผมในนามหวัหน้าพรรคภูมิใจไทย ขอเป็นตัวแทนสมาชิกพรรค

ภมูิใจไทย ทุกคน ขอโทษแทนประชาชน ดว้ย” 

ช่วงดึกท่ีผ่านมา มีรายงานวา่ โลกออนไลน์ไดแ้ชรภ์าพและขอ้ความ ซ่ึงถูกโพสตโ์ดย ร.ต.บุญเก้ือ ปุสสเทโว ผูช้่วย 

ส.ส. กาญจนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ซ่ึงเป็นพรรคร่วมรฐับาล โดยในโพสตด์งักล่าว เป็นการวิพากษ์วิจารณผ์ู ้

ท่ีไดร้บัความเดือดรอ้น จากกรณีดงักล่าว ระบุวา่ 

“ คนกลุ่มหน่ึงที่อา้งว่าไม่ไดร้บัเงินเยียวยา 5,000 บาทจากรฐับาล เน่ืองจากการตรวจสอบขอ้มูลที่

ผิดพลาด ไดบุ้กเขา้มาในกระทรวงการคลังพรอ้มกับนักข่าวทีวีและนักข่าวหนังสือพิมพ ์โวยวายด่าทอ

รัฐบาลอย่างหยาบคาย บางคนก็แสดงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ ถกตูดถกกน้ใหร้ัฐบาล เป็นภาพออก

สื่อมวลชน….ท าใหอ้ดคิดไม่ไดว่้าคนพวกน้ีสมควรจะไดร้บัการเยยีวยาหรือไม่ แค่ไหน เพียงใด” 

 

อา้งอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_2140434 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2140434
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/61-2.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 

 

  
15 เม.ย. 2563 05:23 น. 

เพื่อไทยเร่งรัฐบาล ผอ่นปรนทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปชป.ให้ทบทวน วิธีการ ‘คัดกรอง’ เสรีฯ จวกแหลก! ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย 

 “เสรีพิศุทธ์” ฉะรัฐบาลมือเติบ ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายจนแทบไม่เหลือแก้โควิด พท.ร่อนแถลงการณ์ย้้าใช้เงิน 1.9 ลล. 
ต้องโปร่งใส- ตรวจสอบได้ แนะเร่งผ่อนปรนมาตรการทาง ศก. “เทพไท” ดักคอคลังให้อุทธรณ์แค่แก้เก้ียว ฉะยับใช้เอไอ
ยิ่งท้าเหลื่อมล้้า จี้รัฐบาลทบทวนวิธีการคัดกรองใหม่ “ค้านูณ” เสนอยกร่าง พ.ร.บ.แก้จน รับมือคนจนพุ่ง 19 ล้านคน 
“ไผ่” ชูอัดฉีดก้านัน-ผญบ.-อสม. แต่กลุ่มก้านันฯ เมืองนครปฐมไม่เอาด้วย “วิษณุ” แย้ม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ลล. จ่อเข้า 
ครม.อัยการยันไม่อุทธรณ์คดี “โอ๊ค” 
ปัญหาความลักลั่นของระบบคัดกรองคุณสมบัติผู้ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล ท้าให้ประชาชนจ้านวนมากเสียสิทธิ จน
รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักว่าระบบเอไอที่น้ามาใช้คัดกรองไร้ประสิทธิภาพ ขณะที่พรรคการเมืองทุกฝ่ายออกมา
เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนวิธีการคัดกรองใหม่ และเร่งเยียวยาประชาชนทุกกลุ่ม 
“เสรีฯ” ฉะรัฐบาลใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย 

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ติดตามการบริหารงบประมาณของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์วิกฤติ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 47 บัญญัติถึงสิทธิของประชาชนที่ต้องได้รับการปกป้องและป้องกันโรคติดต่อ
อันตรายจากรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นหน้ากากอนามัยต้องเป็นหน้าที่รัฐจัดส่งให้ประชาชนถึงบ้าน ใครสงสัยจะติด
เชื้อสามารถรับการตรวจได้ฟรี ผู้ติดเชื้อต้องได้รับการรักษาฟรี ยิ่งรัฐบาลสั่งให้ร้านค้าหยุดกิจการต้องชดเชยค่าเสียหาย
ให้ แต่กลับไม่เตรียมความพร้อม เพราะใช้จ่ายงบฟุ่มเฟือย ช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาใช้งบเกินดุลทุกปี ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินตัว
ซื้อแต่ขยะเข้ามา การซื้อเรือด้าน้้า รถถัง เครื่องบิน เรือรบ ซื้อแต่ของเก่าโดยไม่จ้าเป็น พอเกิดโรคระบาดจึงไม่มีเงินซื้อ
หน้ากากอนามัย หรือมีเงินเยียวยาแจกประชาชน แถมจะกู้มาอีก 2 ล้านล้านบาท ให้เป็นภาระต้องตามใช้หนี้ในอนาคต 
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ส.ส.ต้องดูแลประชาชนอยู่แล้ว 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า ส่วนการเรียกร้องให้ ส.ส. ส.ว. สละเงินเดือนมาช่วยตรงนี้นั้น อยากให้แยกแยะ

ระหว่าง ส.ส.กับ ส.ว. เพราะ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นผู้เลือกมา ไม่ผูกพันกับประชาชน ไม่มีพ้ืนที่
รับผิดชอบ เงินเดือนที่ได้มาใช้เฉพาะตัวเอง จึงควรบริจาค แต่ ส.ส.มาจากการเลือกตั้ง ยึดโยงกับประชาชน เงินเดือน
ต้องน้าไปใช้จ่ายกับประชาชนตลอดเวลา ถ้าจะบอกให้ ส.ส.และ ส.ว. ต้องสละเงินเดือนไปบริจาค คงไม่เหมือนกัน แม้
พรรคเสรีรวมไทยจะมีแต่ ส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ทุกคนดูแลประชาชนตลอด แค่ไม่ประกาศให้รู้เหมือน ส.ส.บางคน ไม่ได้
หมายความว่าต้องเอาเงินกองไว้ให้คนอ่ืนน้าไปบริหาร เราสามารถบริหารเองได้ 
พท.แถลงการณ์ย้ าความโปร่งใส 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยออกแถลงการณ์ถึง
วิกฤติโควิด-19 มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อประชาชน รัฐบาลต้องแก้ปัญหาด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆ 
ทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบตามหลักการการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ดี พรรคเพ่ือไทยขอเสนอความคิดเห็นดังนี้ ควรปรับลดงบ ประมาณที่ไม่จ้าเป็นของปี 2563 คาดว่า
หากปรับลดร้อยละ 10-15 จะได้เงินราว 5 แสนล้านบาท ท้าให้เหลือเงินกู้เพ่ิมเพียง 5 แสนล้านบาท การบริหารงบกว่า 
1.9 ล้านล้านบาท ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด เกษตรกรต้องได้เงินเยียวยาครอบครัวละ 35,000 บาท ต้องจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว นักลงทุน 
หนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงเงินกู้ 
เร่งผ่อนปรนมาตรการทาง ศก. 

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวต่อว่า พรรคเพ่ือไทยเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ควรเป็นผู้ให้กู้โดยตรงกับ
ภาคเอกชน ควรให้ธนาคารพาณิชย์ด้าเนินการ รัฐบาลต้องมีแนวทางและมาตรการใช้เงินกู้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิผล
และตรวจสอบได้ โดยตั้งคณะกรรมการที่ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน พร้อมรายงานการใช้
เงินต่อสภาฯทุก 3 เดือน นอกจากนี้ รัฐบาลควรผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนได้กลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
ชีวิตประจ้าวันตามปกติโดยเร็วที่สุด บนพื้นฐานของความปลอดภัยของทุกฝ่ายด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใน
ระยะแรกของการผ่อนปรน รัฐบาลต้องท้าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่า หากเกิดการเจ็บป่วยด้วยไวรัสดังกล่าว 
รัฐบาลจะสามารถดูแลรักษาได้ทั่วถึง 
“การุณ” ท้าชาเลนจ์ ส.ส.ลงพ้ืนที่ 

ด้านนายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊กท้า ส.ส.ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชน ระบุว่า 
“ส.ส.ไม่ทิ้งประชาชน นายการุณ โหสกุล ขอท้า ส.ส.ทุกท่านในช่วงเวลาที่ยากล้าบากนี้ ประชาชน เดือดร้อนทุก
ตารางนิ้วจากพิษโควิด-19 ขอท้า ส.ส.ทุกท่านมาช่วยเหลือ และดูแลพ่ีน้องประชาชนในเขต พ้ืนที่ของท่านร่วมกันครับ 
กติกา 1.ให้ลงรูป หรือคลิป การลงพ้ืนที่ช่วยเหลือดูแลพ่ีน้องประชาชนในเขต อย่างน้อย 3 รูป หรือ 3 คลิปแล้วแต่ท่าน
สะดวก 2.แท็กพ่ีน้อง ส.ส. ไม่จ้ากัดพรรคไปอีก 5-20 คน ถ้าพวกเรา ส.ส.ทุกท่านร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือประชาชนจะ
เป็นการบรรเทาเยียวยาและตอบแทนพ่อแม่พ่ีน้องที่ไว้ใจ เลือกเราเข้ามาเป็นผู้แทนประชาชน ไม่ใช่ไปหาแต่ตอนขอ
คะแนนเสียงเท่านั่นครับ เราจะ ผ่านวิกฤติโควิด-19 ไป” 
ดักคอคลังให้อุทธรณ์แค่แก้เกี้ยว 
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ขณะที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้รับการร้องทุกข์จากพ่ีน้อง
ประชาชนจ้านวนมาก กรณีถูกตัดสิทธิจากการ คัดกรองรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน 
ท้าให้ต้องเสียสิทธิไม่ได้รับการ เยียวยา การที่รัฐบาลเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้นั้น น่าจะเป็น แค่การแก้เกี้ยวในข้อผิดพลาด
คัดกรองของระบบเอไอมากกว่า อย่าท้าให้ประชาชนต้องเดือดร้อนไป มากกว่านี้เลย รัฐบาลต้องยอมรับว่าระบบเอไอมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ และวิธีการนี้อาจสร้างความเหลื่อมล้้าไม่เป็นธรรมให้กับประชาชนได้ ขอเรียกร้อง ให้รัฐบาล
ทบทวนวิธีการคัดกรองใหม่ ส่วนตัวยังยืนยันอยากให้รัฐบาลเยียวยาให้คนไทยทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีเงินฝากไม่
เกิน 100,000 บาท ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลทุกคน หากรัฐบาลใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว จะสามารถ
แก้ปัญหา ความเหลื่อมล้้าความไม่เป็นธรรมได้ทันที 
ชมคนไทยให้ความร่วมมือ 99% 

นายเทพไทกล่าวต่อว่า ส้าหรับบรรยากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ต้องขอชื่นชมคนไทยทุกคนที่ให้ความ
ร่วมมือกับรัฐบาล แสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 
อย่างเคร่งครัด คนส่วนใหญ่ 99 เปอร์เซ็นต์ ร่วมมือกันท้าให้บรรยากาศสงกรานต์เป็นไปด้วยดี แสดงถึงความพร้อมใจ
ฟันฝ่าวิกฤติไวรัส โควิด-19 ส่วนใหญ่จะอยู่บ้าน มีการแสดงออกถึงความ กตัญญูกตเวทีทางออนไลน์ ส่วนตัวได้ให้ความ
ร่วมมือ กักตัวอยู่บ้าน ส่งค้าอวยพรไปทางช่องทางโซเชียลมีเดีย และท้าเพลงลูกทุ่ง “หยุดเชื้อเพ่ือชาติ” ส่งให้แฟนคลับ
เพ่ือความบันเทิงได้ฟังกันตอนอยู่ที่บ้าน 
“ค านูณ” แนะยกร่าง พ.ร.บ.แก้จน 

นายค้านูณ สิทธิสมาน ส.ว. กล่าวว่า ตามที่ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ประเมินว่าหาก
วิกฤติโควิด-19 ลากยาวไปอีก 6-12 เดือน จะท้าให้รายได้ของคนไทยหายไป 30 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้คนจนในประเทศไทย
พุ่งขึ้นเป็นเกือบ 19 ล้านคน จากเดิมที่มีไม่ถึง 7 ล้านคน ดังนั้นเห็นว่ารัฐบาลต้อง เร่งจัดให้มีกลไกและกระบวนการ
แก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้้าโดยเร็ว โดยตั้งคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.จัดกลไกและกระบวนการใน
การแก้ปัญหา ความยากจนและลดความเหลื่อมล้้าขึ้นมา จัดท้าเป็น ร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้
รัฐสภามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา และเปิดกว้างให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ไม่ใช่แค่ให้เป็นบทบาท
ของภาครัฐราชการเท่านั้น ส้าหรับคณะกรรมการยกร่างฯให้มาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาครึ่งหนึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกครึ่งหนึ่ง ใช้ร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีที่ส้านักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สภาพัฒน์) ยกร่างไว้ก่อนมาเป็นตัวตั้ง และส่งเข้าสภาให้ได้ภายใน สมัยประชุมที่จะถึงนี้ 
“ไผ่” ชูอัดฉีดก านัน–ผญบ.–อสม. 

ด้านนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก้าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงโค
วิด-19 ระบาด ท้าให้เห็นว่าก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นก้าลังหลักช่วยเหลือ
ประชาชน ต้องลงพ้ืนที่ไปให้ค้าแนะน้าประชาชนที่เดินทางกลับมาจาก กทม. ให้ความรู้เกี่ยวกับการกักตัวเองอยู่ที่บ้าน 
ทั้งยังต้องมีส่วนตั้งด่านป้องกันโรค ถือเป็นด่านหน้าที่เสี่ยงไม่น้อยกว่าหมอพยาบาล ท้าด้วยใจสาธารณะ ล้าพังเงินเดือน
ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตแน่นอน น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่้าเสียอีก ดังนั้นต้องท้างานอย่างหนักช่วยเหลือประชาชนเช่นนี้ จึง
อยากเสนอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษในช่วงนี้ เพ่ือเป็นขวัญก้าลังใจ และต้องเร่งจัดหา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ้าเป็นต้องใช้ให้ทั่วถึง 
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ก านัน ซัด “ยงยศ” แอบอ้าง 
ที่ศูนย์บริการประชาชน ท้าเนียบรัฐบาล (ส้านักงาน ก.พ.) นายนัยฤทธิ์ จ้าเล ประธานชมรมก้านันผู้ใหญ่บ้าน จ.

นครปฐม พร้อมสมาชิกชมรม เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี แสดงความไม่เห็นด้วยที่นายยงยศ แก้วเขียว 
นายกสมาคมก้านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ท้าหนังสือขอให้รัฐบาลจัดสรรงบฯช่วยเหลือเยียวยาก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ้าต้าบล สารวัตรก้านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน นายนัยฤทธิ์กล่าวว่า ชมรม
ก้านันผู้ใหญ่บ้าน จ.นครปฐม ไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดจากรัฐบาลตามที่นายยงยศกล่าวอ้าง เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว
นายยงยศเท่านั้น หลายๆส่วนไม่ทราบเรื่อง ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า ชมรมก้านันผู้ใหญ่บ้าน จ.สกลนคร ได้ยื่น
หนังสือไม่เห็นด้วยกับนายยงยศเช่นกัน โดยมีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกฯ และนายสมพาศ 
นิลพันธ์ ที่ปรึกษาปลัดส้านักนายกฯ ลงมารับเรื่อง 
“วิษณุ” แย้ม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ลล.เข้า ครม. 

ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าของร่ าง พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้าน
ล้านบาท ว่า วันที่ 15 เม.ย. ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะส่งเรื่องมายังที่ประชุม ครม.ให้ทราบอีกครั้ง จากนั้นจะ
น้าขึ้นทูลเกล้าฯถวาย หลังจากการโปรดเกล้าฯ เมื่อมีการประกาศก็จะมีผลทันที จากนั้นจะน้าเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ซึ่ง
จะเปิดวันที่ 22 พ.ค. จะไม่เรียกประชุมก่อน ส่วนจะใช้เวลาพิจารณาอย่างไรเป็นเรื่องของสภาฯ หากสภาฯไม่เห็นชอบก็
ตกไป ต้องหยุดปฏิบัติ แต่ที่ผ่านมาก็สมบูรณ์ดี 
ปลัด สปน.เน้นท างานเชิงรุก 

วันเดียวกัน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันที่ 14 เม.ย. เป็นวันคล้ายวัน
สถาปนาส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี (สปน.)ก้าวเข้าสู่ปีที่ 61 ได้น้อมน้าแนวพระราชด้าริ สืบสาน รักษาต่อยอด 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว มาเป็นแนวทางปฏิบัติ และวางแนวทางท้างาน “เร็ว รุก สุขกับงาน วิชาการน้าหน้า 
จิตอาสาเพ่ือสังคม” ให้ส่วนราชการขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันนายกฯมอบหมายให้ สปน.
เป็นหน่วยประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้รับข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
ผ่านสายด่วน 1111 ระหว่างวันที่ 5 มี.ค.-12 เม.ย. รวม 109,261 ส่วนใหญ่ขอให้รัฐเพ่ิมมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
ประชาชนให้ครบทุกกลุ่ม ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค วางแผนการจัดการขยะติดเชื้อขยะชุมชนทั่วประเทศ ขอให้
คนไทยทุกคนให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือลดการแพร่ระบาด 
“วัชระ” จองเวร “โอ๊ค” คดีกรุงไทย 

นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือสอบถามความคืบหน้าคดีฟอกเงิน
กรุงไทย กรณีนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ รับเช็ค 10 ล้านบาท ถึงนายวงศ์สกุล 
กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด (อสส.) นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และนาย
สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ตามที่สื่อมวลชนตั้งข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของดีเอสไอ ติดตามคดีนี้มาตั้งแต่เป็น 
ส.ส. เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ ขอเรียนถามว่า 1.สถานะของคดีปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด 2.อัยการสูงสุดและดี
เอสไอจะอุทธรณ์คดีหรือไม่อย่างไร มีกระแสข่าวว่าอัยการสูงสุดเห็นชอบกับการไม่อุทธรณ์คดีนี้จริงหรือไม่ ยึดหลักการ
อะไร โปรดแถลงข้อสงสัยโดยด่วนที่สุด ทั้งนี้ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งหลักนิติรัฐนิติธรรม 
อัยการเห็นควรไม่อุทธรณ์คดี 
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นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษก อสส.กล่าวถึงการอุทธรณ์คดีของนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนาย
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ จ้าเลยในคดีฟอกเงินธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้เครือกฤษดามหานคร ในส่วนเช็ค 10 ล้าน
บาท ว่า คดีนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษายกฟ้อง เมื่อคัดถ่ายค้าพิพากษามาแล้ว อัยการคดี
พิเศษว่าค้าพิพากษาของศาลชอบแล้วที่ยกฟ้อง จึงเสนอเห็นควรไม่อุทธรณ์ไปที่ส้านักงานอัยการคดีศาลสูง ที่มีนายมนต์
ชัย บ่อทรัพย์ เป็นอธิบดีอัยการ ตั้งคณะท้างานขึ้นมา 5 คน ร่วมกันพิจารณาส้านวน ซึ่งคณะท้างานทั้ง 5 คน เห็นพ้อง
ต้องกันว่าค้าพิพากษาของศาลที่ยกฟ้องชอบแล้ว ทั้งอัยการคดีพิเศษและอัยการคดีศาลสูงเห็นด้วยกับค้าพิพากษาของ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ที่ยกฟ้อง จากนั้นเสนอส้านวนไปที่ดีเอสไอพิจารณาเห็นแย้งหรือเห็นด้วย ถ้าดีเอสไอเห็นด้วยกับ
อธิบดีอัยการศาลสูงคดีก็ถือว่าสิ้นสุด แต่ถ้าไม่ก็ต้องเสนอควำมเห็นไปยงัอยักำรสงูสดุ 

 

อา้งอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1820786 
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ปัญหา โครงการ เราไม่ท้ิงกนั ปัญหา ประยุทธ ์พลงัประชารฐั 

วนัท่ี 15 เมษายน 2563 - 08:22 น.  

 

 
 

 
  ความหวาดเสียวและล่อแหลมอย่างยิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลในที่นี้ก็คือ มอง ปัญหาอย่างแยกส่วน ไม่เห็น
ความสัมพันธ์ที่ยึดโยงระหว่างกันและกันนั่นก็คือ มองไม่เห็นว่าปัญหาอันเกิดขึ้นจากกรณี”เราไม่ทิ้งกัน” เป็นผลมาจาก
การประกาศและบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน นั่นก็คือ มองแต่ด้านดีของการประกาศและบังคับใช้สถาน การณ์ฉุกเฉินใน
การล็อกดาวน์ ปิดเมือง ก้าหนดเคอร์ฟิว เพ่ือให้การเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ แต่มิได้มองว่ามาตรการ”เข้ม”เหล่านี้มิได้
เพียงจ้ากัดระยะห่างระหว่างคน หากในที่สุดแล้วยังจ้ากัดชีวิต จ้ากัดอาชีพ จ้ากัดการท้ามาหากินของประชาชน 
พลันที่โยนโครงการ”เราไม่ทิ้งกัน”ออกมา ปัญหาก็ปรากฏ 

หากดูกระบวนการด้าเนินโครงการ”เราไม่ทิ้งกัน”ก็จะสัมผัสได้ใน ความพร้อมของรัฐบาล ความพร้อมของ
กระทรวงการคลังว่าตระ เตรียมมาอย่างพร้อมมูลมากเพียงใด เริ่มจากเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 3 ล้านในเบื้องต้นและขยาย
สู่ 9 ล้านในเวลาต่อมาขณะที่ในความเป็นจริงมีผู้แจ้งมากกว่า 20 ล้านคน ขณะเดียวกัน เพียงจ้านวนไม่กี่ล้านคนใน
เบื้องต้นก็มากด้วยปัญหาอันน้าไปสู่การตัดสิทธิที่จะได้ 5,000 บาทจ้านวนมากมาย แม้จะพยายามอ้างว่าเป็นผลงานของ 
AI เพ่ือเอาตัวรอด  

แต่หากลงลึกไปในรายละเอียด ไม่ว่าจะจากปากของชาวบ้าน ไม่ว่าจะจากที่พรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวไกล 
ส้าแดงออกมาก็เห็นได้ชัดว่าเป็นปัญหาในเรื่องฐานข้อมูลต่างหาก 
เป็นปัญหาของ”ฐานข้อมูล”ในยุค ไทยแลนด์ 4.0 

กลายเป็นปัญหาโครงการ”เราไม่ทิ้งกัน”แทนที่จะเป็นการสร้างผล งานอันยอดเยี่ยมทั้งๆที่น้าเงินไปแจกให้กับ
ชาวบ้านแท้ๆกลับเป็นโครงการที่ประจานตัวเองออกมา ประจานให้เห็นภาวะที่”ไม่พร้อม”ในทางการวางแผนของ
ทีมงานยุทธศาสตร์ทั้งทีม ประจานให้เห็นจุดบกพร่อง”รัฐราชการรวมศูนย์” ประจานให้เห็นถึงการประกาศและบังคับใช้
สถานการณ์ฉุก เฉินทั้งๆทีขาดความพร้อม ขาดการตระเตรียมในด้านบริหารจัดการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
ในที่สุด คนที่จะรับเละ ย่อมเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2140103 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2140103
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/6-21.jpg
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เมื่อสุขภาพน าเสรีภาพ : รัฐอ านาจนิยมแบบเวชกรรมในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
วันที่ 14 เมษายน 2563 - 13:00 น.  

ผู้เขียน พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์  

 
   ใครที่มีโอกาสได้ผ่านตากับงาน “เผด็จการวิทยา” ของผม ที่รวบรวมงานจ้านวนหนึ่งในคอลัมน์นี้ไปปรับปรุง
เป็นเล่ม ก็คงจะเข้าใจว่า เผด็จการนั้นเป็นทั้งระบอบ และวิธีการใช้อ้านาจ (อ้านาจนิยม) อีกทั้งการประณามเผด็จการ
โดยไม่เข้าใจเผด็จการ โดยเฉพาะเงื่อนไขการก้าเนิด การด้ารงอยู่ ประเด็นท้าทาย และความถดถอยของมัน ท้าให้เรา
อาจจะก้าหนดยุทธศาสตร์การต่อต้าน ต่อรอง ที่ไม่มีพลัง รวมไปถึงการท้าความเข้าใจข้อจ้ากัดของประชาธิปไตยเองก็
เป็นสิ่งที่ส้าคัญท่ีจะไม่ท้าให้เผด็จการนั้นเข้ามามีอ้านาจในสังคมได้ 

อย่างในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น สิ่งที่เราเผชิญก็คือก้าเนิดรัฐอ้านาจนิยมแบบเวชกรรมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่ง
หมายถึงการรวบอ้านาจด้านการบริหาร การเมือง และ การก้าหนดความจริงด้วยกลไกสองประการ 
หนึ่งคือ การท้าให้การเมืองเป็นเรื่องเวชกรรม (medicalization of politics) หรือแปลง่ายๆ ว่าเวชกรรมการเมือง (บ้าง
ใช้ค้าว่า pharmacracy) คือมองว่าการเมืองและการใช้อ้านาจมีไว้เพ่ือรักษาความป่วยไข้ของสังคม 
สองคือ การท้าให้งานด้านเวชกรรมและสาธารณสุขเป็นเรื่องทางการเมือง/การทหาร (politicization/militarization 
of public health) หรือแปลง่ายๆ ว่ายุทธาภิวัฒน์ด้านเวชกรรม คือใช้ภาษาทางการทหาร การรบ การสงครามเพ่ือการ
รักษาพยาบาล 
อธิบายเป็นสูตรง่ายๆ คือ รัฐอ้านาจนิยมแบบเวชกรรมในสถานการณ์ฉุกเฉิน = เวชกรรมการเมือง +ยุทธาภิวัฒน์ด้าน
เวชกรรม 

ซึ่งในความเป็นจริงจะเห็นสภาวะในสังคมไทยชัดเจนในการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ในรอบ
นี้ เราจึงได้ยินค้าประเภท ประเทศไทยต้องชนะ ศึกโควิด-19 สุขภาพน้าเสรีภาพ อยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพ่ือชาติ นักรบเสื้อ
กาวน์ แนวหน้า ส่งก้าลังใจไปช่วย การประกาศเคอร์ฟิว การเชื่อฟัง การไม่ยอมให้ความร่วมมือ การไม่รับผิดชอบต่อ
สังคม การ์ดอย่าตก เจ้าเมืองต้องรักษาป้อมค่ายของตัวเอง โรคภัยเปรียบเสมือนข้อศึกที่ต้องถูกก้าจัด 
ผมจะข้ามการวิจารณ์ว่า หมอมีแนวโน้มความเป็นเผด็จการ หรือสนับสนุนระบอบการเมืองที่เป็นอยู่ หรือไม่ แต่จะ
ชี้ให้เห็นว่า แนวทางด้านการรักษา/เวชศาสตร์ที่เป็นอยู่ในโลกสมัยใหม่มักมีความเชื่อมโยงสอดคล้องไปกับการใช้อ้านาจ
ของรัฐสมัยใหม่ที่ผูกขาดการใช้ก้าลังและความรุนแรง ตามแนวคิดทางวิชาการที่ว่าด้วยเรื่อง Therapeutic State 

https://www.matichon.co.th/columnist/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c
https://www.matichonbook.com/p/2240/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2.html
https://democracychronicles.org/medicalization/
https://www.independent.org/news/article.asp?id=276
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/31-8.jpg
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(Szasz, Thomas S. 2001. The Therapeutic State: The Tyranny of Pharmacracy. The Independent Review. 
4:4. Spring: 485-521) ที่ผมอยากจะแปลง่ายๆ ว่ารัฐอ้านาจนิยมแบบเวชกรรม 
ว่ากันว่ารัฐสมัยใหม่นั้นมักจะผูกพันกับการปกครองประชากรภายใต้การใช้ค้าเปรียบเปรยว่าสิ่งที่เลวร้ายในสังคมนั้น
เปรียบเสมือนโรคร้ายที่ต้องท้าการรักษา และเอาเข้าจริงแล้ว การใช้อ้านาจเผด็จการในการรักษาโรคร้ายเช่นนี้นั้นไม่ใช่มี
แต่รัฐเผด็จการเต็มรูปแบบที่เรามักจะนึกถึง เช่น รัฐนาซีเท่านั้น แต่รัฐในสังคมประชาธิปไตยเองบ่อยครั้งก็มักจะใช้วิธีคิดเช่นนี้ 

รากฐานส้าคัญในเรื่องนี้คือเรื่องของการแบ่งแยก สุขภาพ/สุขภาวะส่วนตัว กับ สุขภาพ/สุขภาวะส่วนรวมออก
จากกันแนวคิดรัฐอ้านาจนิยมแบบเวชกรรม ที่รวมเอาเวชกรรมการเมือง และยุทธาภิวัฒน์ด้านเวชกรรมเข้าด้วยกัน วาง
อยู่บนฐานความคิดและปฏิบัติการที่เชื่อว่า เรื่องของสุขภาพนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองมิติ นั่นคือ สุขภาพส่วนบุคคล 
และ สุขภาพส่วนรวมหรือการสาธารณสุข รัฐอ้านาจนิยมแบบเวชกรรมเชื่อว่า ประชาชนในรัฐนั้นอาจจะดูแลสุขภาพ
ส่วนตัวได้ แต่รัฐจ้าเป็นต้องเข้าแทรกแซงเสรีภาพของประชาชนในหลายๆ เรื่องเมื่อเรื่องสุขภาพส่วนตัวนั้นกระทบกับ
สุขภาพส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่หมวกกันน็อก การคาดเข็มขัดนิรภัย การงดหรือถูกจ้ากัดการบริโภคสิ่งมึน
เมาท้ังเหล้าและบุหรี่ รวมทั้งสารเสพติดอ่ินๆ รวมทั้งพฤติกรรมทางสาธารณะมากมาย เช่น การสวมหน้ากาก 
เรื่องการก้ากับดูแลการสาธารณสุขนั้นจะพบว่าแม้ว่าจะถูกก้ากับโดยความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ แต่หากไม่พ่ึงพาค้าสั่ง
ของรัฐ กฎหมาย และองค์กรสาธารณะโดยเฉพาะระบบราชการขนาดใหญ่  ตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุข ระบบ อสม. 
ต้ารวจ ทหาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือพูดง่ายๆ ก็คือมีรัฐเข้ามามีบทบาทเพ่ือให้การรักษาสุขภาพ
ของส่วนรวมนั้นเป็นไปได้ 

รากฐานส้าคัญของแนวคิดรัฐอ้านาจนิยมแบบเวชกรรมก็คือ ความเชื่อว่าประชาชนนั้นดูแลตัวเองไม่ได้ ใช้
เสรีภาพของตนไม่ถูกไม่ควร อาจจะรวมถึงไม่มีความรู้ และอาจถึงขั้นมีระดับทางศีลธรรมที่ไม่เพียงพอในการน้าพา
สังคม-ประเทศชาติไปรอดจากสภาวะวิกฤต แนวคิดที่อยู่ในรากฐานเช่นนี้เองที่ถูกตั้งค้าถามว่านี่คือทางเลือก และทาง
รอด ของสังคมจริงหรือไม่ และนี่คือทางเลือกและทางรอดเดียวจริงหรือไม่ และอะไรคือราคาที่เราต้องจ่ายในการอยู่
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ 

ใช่ว่าการวิจารณ์รัฐอ้านาจนิยมแบบเวชกรรมจะเป็นเรื่องของการวิจารณ์ในแง่ลบไปเสียทั้งหมด แต่การวิจารณ์
นั้นพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าการที่เราพยายามคิดแทนประชาชน และผลักคนที่คิดต่างออกไปยืนอยู่ ข้างนอก อาจไม่ใช่
หนทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาสาธารณสุขที่เราเผชิญอยู่ โดยเฉพาะในยุคที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติรูปแบบใหม่ทาง
สาธารณสุข (ไม่ว่าในกรณีนี้รัฐไทยจะยอมรับว่าเป็นภัยพิบัติตามค้าจ้ากัดความทางกฎหมายของตนหรือไม่) 
การตั้งข้อสังเกตนี้ท้าให้เราต้องมาคิดใหม่ว่า เมื่อเกิดสถานการณ์พิเศษเร่งด่วนทางสาธารณสุขนั้น รัฐและคณะแพทย์นั้น
มักจะเข้ามามีบทบาทพิเศษกว่าสถานการณ์ปกติมาก เพราะในสภาวะปกตินั้นการใช้อ้านาจทางสาธารณสุขมักจะไม่
ค่อยมีลักษณะที่เข้มข้นนัก ไม่มีอ้านาจรัฐฝ่ายผูกขาดบังคับทางกายภาพและความรุนแรง เช่นไม่ได้มีอ้านาจฝ่ายความ
มั่นคงมาจัดการลงโทษ หรือห้ามอะไรในกิจกรรมที่นอกเหนือจากการสาธารณสุขโดยตรง เช่นการห้ามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจบางประการ ห้ามทางเศรษฐกิจ การห้ามออกจากบ้าน ห้ามเข้าจังหวัด ห้ามเข้าประเทศ 
เรื่องใหญ่ก็คือ การห้ามกิจกรรมเช่นนี้ที่เกี่ยวโยงไปกับเรื่องของการใช้อ้านาจเหนือภาวะปกติของระบบสาธารณสุขจะ
ประสบความส้าเร็จได้มากน้อยแค่ไหนภายใต้สองทางเลือก หนึ่งคือประชาชนยอมรับค้าสั่งของรัฐโดยปราศจากข้อสงสัย 
แต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้ 

https://www.independent.org/pdf/tir/tir_05_4_szasz.pdf
https://www.independent.org/pdf/tir/tir_05_4_szasz.pdf
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สองคือประชาชนไม่ยอมรับค้าสั่งของรัฐและฝ่าฝืนเพราะมันฝืนกับความเป็นจริง หรือค้าสั่งของรัฐมันไม่สะท้อน
ความเป็นจริง (make no sense) ที่เกิดขึ้นต่อสังคม และยิ่งท้าให้เกิดผลที่ไม่ได้ตั้งใจ (unintended consequence) 
เช่นไปไล่จับหน้ากากอนามัย หรือไปสั่งให้ขายในราคาหนึ่ง แต่เมื่อขายไม่ได้ในราคานั้น ก็กลายเป็นกิจกรรมใต้ดินที่เห็น
กันทั่วไป แต่รัฐไม่เห็นเท่านั้น 

นอกจากนั้น เรื่องที่เกิดปัญหาในสังคมมากกว่านี้ก็คือ รัฐอ้านาจนิยมแบบเวชกรรม อาจส่งผลท้าให้เกิดความ
แตกแยกในสังคมมากข้ึนได้ เพราะในการสร้างความสามัคคีนั้น บ่อยครั้งมันเกิดจากการสร้างความสามัคคีภายใต้ความ
แตกแยก ซึ่งนี่ก็คือเรื่องที่เป็นฐานหนึ่งของความเป็นเผด็จการอ้านาจนิยม และการที่เผด็จการอ้านาจนิยมอยู่ได้ก็คือ การ
ผูกขาดข้อมูล ผูกขาดความจริง และผูกขาดความดี และมีผู้สนับสนุน เช่น การประณามว่า ใครไม่ร่วมมือไม่เชื่อฟังนั้นคือ
ไม่รักชาติ การให้คุณค่ากับคนบางกลุ่มมากกว่าคนบางกลุ่ม การมองข้ามประเด็นปัญหาบางประการ หรือการมองไม่เห็น
คนบางกลุ่ม 

ที่ส้าคัญคือการประณามและข่มขู่คนที่เห็นต่างในเรื่องการบริหารสถานการณ์ว่าไม่สร้างสรรค์ ไม่รักชาติ มี
เจตนาที่ไม่ดี ในบางกรณ-ีบางสังคมนั้นสิ่งที่น่าหนักใจมากกว่านั้นก็คือ ความถนัดของฝ่ายความม่ันคง และฝ่ายสนับสนุน
เผด็จการที่จะชื่นชอบเป็นพิเศษกับการก้าวเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งที่อาจมีกรอบกฎหมายเดิมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะ พ.ร.บ.
โรคระบาด หรือ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ซึ่งอาจจะปรับขยายหรือเพ่ิมความร่วมมือลงไปได้ หรือปฏิบัติตามข้อแนะน้าของรัฐโดย
ไม่จ้าเป็นต้องใช้บทลงโทษ โดยไม่จ้าเป็นต้องเข้าสู่สถานการณ์ที่ว่า “อย่าให้ผมต้องใช้อ้านาจนะ ไม่งั้นจะเดือดร้อนกัน
มากกว่านี้” รวมทั้งความรู้สึกว่าการปฏิบัติตามค้าสั่งของรัฐโดยปราศจากเงื่อนไขและการตั้งค้าถามนั้นเป็นศีลธรรมขั้น
สูงที่สามารถใช้ประณามคนที่เห็นต่างได้อย่างเมามัน และยกระดับตนเองให้เหนือกว่าคนอ่ืนๆ 

การใช้อ้านาจพิเศษที่คุ้นเคยนั้นบางทีอาจไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับสถานการณ์โรคระบาดนัก เช่น การออก
ค้าสั่งเคอร์ฟิวไม่ก่ีชั่วโมงตอนกลางดึก ยังไม่ได้มีงานวิจัยที่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลดการติดต่อเท่ากับกิจกรรม
อ่ืน เช่น การห้ามออกจากบ้าน หรือการเว้นระยะห่าง (ลองยกตัวอย่างอ่ืน อาทิ บางประเทศมีแม้กระทั่งต้ารวจตรวจถัง
ขยะว่าทิ้งถูกประเภทหรือเปล่า และมีผลตรงกับการลดปริมาณขยะและการบริหารจัดการบริหารจัดการ) แต่ที่กล่าวมา
นั้นเพ่ือจะชี้ว่า กิจกรรมการบังคับ จับกุม ด้าเนินคดี และมองเป็นผลงานของฝ่ายความมั่นคงไม่ควรเป็นเรื่องหลักกว่า
เรื่องของการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่หน้างาน (หมอ โรงพยาบาล ฯลฯ) หรือกิจกรรมการปฏิบัติตนภายใน
บ้านเรือนต่างๆ ที่มาจากความรู้สึกที่ว่าประชาชนนั้นมีความรู้ มีความสามารถในการดูแลตนเองได้ และได้รับการ
สนับสนุนและขอบคุณจากรัฐ มากกว่ากว่าเป็นการยอมรับค้าสั่งจากรัฐในฐานะรัฐที่รู้ดีในทุกเรื่อง และเราต้องฟังรัฐทุก
เรื่อง 

มาสู่การเริ่มไล่เรียงประเด็นว่า อะไรคือ แนวทางปฏิบัติที่รัฐขอความร่วมมือ ในฐานะที่รัฐมีหน้าที่ต้องท้าใน
ฐานะที่มีพันธกิจกับประชาชน และการร่วมมือจากประชาชนนั้นสามารถท้าได้ในหลายระดับ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 
ครัวเรือน ชุมชน เมือง และภูมิภาค รวมทั้งการสร้างความโปร่งใสในการบริหารและการออกแบบสถาบันที่ร่วมกัน
ตัดสินใจหรือให้ข้อเสนอกับรัฐ และในอีกด้านหนึ่ง รัฐ (ซึ่งในวันนี้มีทั้งรัฐบาล ระบบราชการ และคณะแพทย์) ก็จะต้อง
แสดงออกซึ่งความสามารถในการน้อมรับข้อเสนอจากทุกภาคส่วนและฝักฝ่าย รวมทั้งมีขันติธรรมในการยอมรับความ
หลากหลายและข้อวิพากษ์วิจารณ์ได้ด้วยครับ 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2137149 
 
 

 

15 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

  หยุดเชื้อเพื่อชาติ 
 
 
 
 

 
 
 
 พูดถึง ส.ส.ปากกล้าที่น้อยคนนักจะกล้าตีฝีปากด้วย ต้องยกให้นักการเมืองแห่งพรรคประชาธิปัตย์  และก็มีอยู่

หลายคนที่พูดจาดี พูดน้้าไหลไฟดับ หลอกด่า เชือดเฉือนฝ่ายตรงข้ามอย่างเจ็บแสบ 
       ถ้าหากให้นึกถึงหนึ่งในนั้นต้องมี เทพไท เสนพงศ์ แชมป์ ส.ส.นครศรีธรรมราชหลายสมัย แม้การเลือกตั้งครั้ง
หลังสุดจะมีการขีดเขตเลือกตั้งกันใหม่ มีพ้ืนที่ใหม่ที่เขาไม่ถนัดรวมอยู่ แต่ก็ยังได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากชาวนครศรีฯ 
ให้เป็นตัวแทนประชาชนต่อ 
       แม้ในสายตาของคนทั่วไปจะมองว่า ส.ส.เทพไท มักวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหนักๆ ท้าตัวเหมือนเป็นฝ่ายค้าน            
ทั้งที่พรรคตัวเองเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่ไหงชอบโจมตีพวกเดียวกัน จึงอาจมีคนไม่ชอบใจอยู่บ้าง แต่ถ้าพิจารณาดูดีๆ 
เสี่ยคึก ติเพ่ือก่อ ไม่ได้จ้องคิดท้าร้าย  ด้วยเหตุนี้ (หรือเปล่า) จึงยังท้าให้ไม่มีใครกระชากเก้าอ้ี ส.ส.ไปได้ 
       นอกจากนี้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือ การลงพ้ืนที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่ีน้องประชาชนอันเป็นที่รัก
ของ "เทพไท" ที่เรียกว่าเช้าถึงเย็นถึง ซึ่งแน่นอนไม่ว่างานบุญ งานศพ เขาไม่เคยขาดอยู่แล้ว และพิเศษตอนนี้ที่เป็นช่วง
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เจ้าตัวก็ออกแจกหน้ากากผ้า เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ 
       ล่าสุด เจ้าตัวรู้สึกว่ามิตรรักแฟนเพลงอาจจะเครียด อันเนื่องมาจากการกักตัวอยู่ที่บ้านตามนโยบายของรัฐบาล 
จึงลงทุนแต่งเพลงชื่อ หยุดเชื้อเพ่ือชาติ แถมเข้าห้องอัดร้องเพลงด้วยตัวเองอีกต่างหาก พอฟังแล้วก็ขอยกนิ้วให้พ่อหนุ่ม
เสียงดีคนนี้ แม้จะยังออกทองแดงอยู่หน่อยๆ แต่พอช่วยผ่อนคลายความเครียดลงได้บ้าง 
       แหม...เห็นแววเลย ถ้ารอบหน้าสอบตกไปเป็นนักร้องก็ได้ ข้าๆ หยอกๆ นะนายหัว. 

มินนี่เมาธ์ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/63156 

https://www.matichon.co.th/article/news_2137149
https://www.thaipost.net/main/pdetail/63156
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บทบรรณาธิการ : อุ้มทุกกลุ่มโดยถ้วนหน้า 

แม้รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินให้แรงงานบางส่วนไปแล้ว เป็นจ้านวนหลายแสนคน แต่ก็ยังมีประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่
ว่าใครควรมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และใคร
ไม่มีสิทธิ์ จากประชาชนทั้งหมดกว่า 24 ล้านคน ที่ลงทะเบียนขอให้เยียวยา แม้แต่ผู้มีประกันสังคมก็มีปัญหา 
 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า ผู้ประกันสังคมที่จะได้รับเงินชดเชยมี 2 กรณี คือ กรณีที่รัฐสั่ง
ปิดกิจการ และกรณีที่ประสบวิกฤติโควิด-19 คนในหน่วยงานติดเชื้อ หรือกลุ่มคนเสี่ยงที่มองว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่
สามารถท้างานได้ตามปกติ จะได้รับเงินเยียวยาไม่เกิน 9,300 บาท และไม่ต่้ากว่าเดือนละ 5,000 บาท 
 แต่เชื่อว่าหลังการประชุมของส้านักงานประกันสังคม ในวันที่ 14  เมษายน จะมีการขยายให้เงินชดเชย
ผู้ประกันตนเพ่ิมขึ้นอีก ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ หรือธุรกิจโรงแรม ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 
สถาบัน อันได้แก่ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้า และสมาคมธนาคารไทย ต้องการให้รัฐช่วยผู้สมัครใจหยุดงานโดย
ไม่รับเงินเดือน 
 แต่ถ้าฟังเสียงนักการเมือง จะพบว่ายังมีคนอีกหลายกลุ่มที่ตกส้ารวจ ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐ และเรียกร้อง
ให้ขยายให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ต้องไม่ลืมว่าในวิกฤตการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ คนทุกกลุ่มล้วนแต่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น
คนจนหรือคนรวย ระดับเศรษฐีเล็กหรือเศรษฐีใหญ่ จนรัฐบาลต้องกู้เงินมหาศาลเพ่ือช่วยคนจน-อุ้มคนรวย 
 หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คือ นอกจากรัฐบาลจะออก พ.ร.ก.ให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาทแล้ว ยังให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปล่อยกู้ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ที่จ้างแรงงานของประเทศ
ถึง 80%  ในวงเงิน 5 แสนล้านบาท และอีก 4 แสนล้านบาท เพื่อดูแลเสถียรภาพตราสารหนี้เอกชน 
 พูดเพ่ือให้เข้าใจง่ายๆจะใช้เงิน ธปท.ซื้อตราสารหนี้ชั้นดีของภาคเอกชน พูดอีกอย่างก็คืออุ้มคนรวย แต่
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเห็นว่าเป็นเรื่องจ้าเป็น มิฉะนั้นระบบการเงินของประเทศอาจขาดความเชื่อถือ และมีสิทธิพัง
ได้แต่มีระดับอดีตผู้บริหาร ธปท.หลายคนไม่เห็นด้วยกับการกระท้าแบบ ธปท. 
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         มีปัญหาว่างบประมาณ 4 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลออก พ.ร.ก.ให้ ธปท.ใช้เงินของตนเอง เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและระบบการเงิน 4 แสนล้านบาท แม้จะไม่ใช่เงินกู้ แต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบ
หรือไม่ และในที่สุด รัฐบาลจะต้องชดใช้หนี้ด้วยเงินจากภาษีประชาชนหรือไม่. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1820396 

 
15 เม.ย. 2563 05:02 น. 

 
 เอาไงดี 

“โล่งใจ” ที่ยอดคนป่วยติดไวรัสใหม่ลดลงวันต่อวัน “โล่งอก” ที่ยอดคนหายป่วยเช็กเอาต์ออกจากโรงพยาบาล
กลับบ้านไปแล้ว 1,288 ราย เหลือยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 1,251 ราย  สังเกตหรือไม่ คนหายป่วยเยอะกว่า
คนป่วยแล้วนะท่านผู้ชม 
 คาดว่าอีกไม่นานวัน ยอดคนป่วยนอนโรงพยาบาลจะลดจากหลักพันมาเป็นหลักร้อยอย่างแน่นอน ถือว่า
ประเทศไทยผ่านวิกฤติไวรัสถล่มโลกไปได้ครึ่งทาง ถ้าหากยอดคนป่วยนอนโรงพยาบาลลดจากหลักร้อยเหลือหลักสิบ
เมื่อไหร่ถือว่าวิกฤติไวรัสปิดจ๊อบได้ซะที ถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อก...สงครามจบก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 
 “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าช่วงนี้คนไทยไม่ต้องลุ้นยอดผู้ป่วยไวรัสใจหายใจคว่้าเหมือนเดิมเปลี่ยนไปลุ้นว่า
นายกฯลุงตู่ จะใจปํ้าเพ่ิมโควตาผู้ได้รับเงินแจกฟรีผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 เพ่ิมอีกกี่ล้านคน?? เพราะมี
ผู้แห่ไปลงทะเบียนขอรับเงินแจกฟรีจากรัฐบาล 15,000 บาท มากมโหฬารกว่า 25 ล้านคน หากรัฐบาลยืนยันจะ “อ้ัน
โควตา” แจกเงินฟรีไม่เกิน 9 ล้านคน จะต้องมีผู้ผิดหวังไม่ได้รับเงิน 15,000 บาทมากถึง 16 ล้านคน การที่รัฐบาลท้าให้
ประชาชนผิดหวังถึง 16 ล้านคน เป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่น่าสบายใจ 
 “แม่ลูกจันทร์” สรุปย่อๆว่า รัฐบาลลุงตู่ออก พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาทมากท่ีสุดเป็นประวัติการณ์โดย
แบ่งเงินกู้ 6 แสนล้านบาท เตรียมอัดฉีดช่วยประชาชนผู้เดือดร้อนขัดสน คนละ 5,000 บาทติดต่อกัน 3 เดือนถ้าหาก
การระบาดลากยาว จะอัดฉีดเพ่ิมจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ปรากฏว่ามีประชาชนไปลงทะเบียนมากเป็นประวัติการณ์
กว่า 25 ล้านคนมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า 10 ล้านคน มีผู้โชคดีผ่านคุณสมบัติไปแล้ว 2.2 ล้านคน 
 รัฐบาลโอนเงิน 5,000 บาทไปแล้ว 1.6 ล้านคน ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์และรัฐบาลเพ่ิงโอนเงินลอต 2 เพ่ิมอีก 6 
แสนคน เมื่อวานซืน ยังเหลือเศษอีก 2 แสนคน ที่มีปัญหาชื่อที่ลงทะเบียน กับชื่อในบัญชีธนาคารไม่ตรงกัน“แม่ลูก
จันทร์” ชี้ว่ายังมีผู้ลงทะเบียนที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอีก 14 ล้านคน ยังเหลือโควตาผู้โชคดีที่จะได้รับ
เงินแจกฟรี 15,000 บาท อีก 6.8 ล้านคน 
 เท่ากับจะมีผู้ลงทะเบียนต้องผิดหวัง เพราะไม่ผ่านคุณสมบัติ อดได้รับเงินแจกฟรีจากรัฐบาลอีก 7.2 ล้านคน 
ความจริงวงเงินที่รัฐบาลกู้มาแจกฟรี 6 แสนล้านบาท ถ้ารัฐบาลแจกเงินคนละ 15,000 บาท สามารถแจกประชาชนได้
ถึง 40 ล้านคน 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1820396
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 หากรัฐบาลใจปํ้าแจกเงินให้ผู้ลง ทะเบียนทั้งหมด 25 ล้านคน คนละ 15,000 บาทเท่ากัน จะใช้วงเงินอัดฉีด 
3.75 แสนล้านบาท ขาดตัว ไม่มีใครต้องผิดหวัง ไม่มีใคร ต้องเสียใจ เพราะรัฐบาลแจกเงินฟรีครบทั้ง 25 ล้านคน “นายก
ฯลุงตู่” จะกล้าสวมวิญญาณ “เสี่ยสั่งลุย” หรือไม?่? รออีกวันสองวันน่าจะมีค้าตอบชัดเจน. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1820443 

 

 

 

คนตามข่าว : นิคม บุญวิเศษ ยื่นรอ้งส่งตีความ-เล่ือนถกพรรค 

วนัท่ี 14 เมษายน 2563 - 13:00 น. 

 

 

 

คนตามข่าว : นิคม บุญวิเศษ ยื่นร้องส่งตีความ-เลื่อนถกพรรค 
หัวหน้าพรรค และ ส.ส. 1 เดียว พรรคพลังปวงชนไทย พรรคการเมือง 1 เสียงในปีกฝ่ายค้าน 
ยื่นหนังสือต่อส้านักงาน กกต. ขอให้ส่งเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความปัญหาเกี่ยวกับอ้านาจและหน้าที่ของ กกต. ว่า
พรรคการเมืองสามารถเลื่อน หรือขยายเวลาการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได้หรือไม่ 
 
         ทั้งนี้เนื่องจากหากน้าระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง จะท้าให้พลัง
ปวงชนไทยและพรรคต่างๆ ต้องเสียค่าเปรียบเทียบปรับเป็นจ้านวนมาก ขณะที่ความผิดข้างต้นมิได้เกิดจากการกระท้า
ของพรรคการเมือง แต่เกิดจากไวรัสโควิด โรคติดต่ออันตรายที่แผ่วงกว้าง อีกทั้งอยู่นอกเหนือการควบคุมของพรรค
การเมือง 
        เกิด 20 มกราคม 2513 ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) เกียรตินิยม วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม ประกอบธุรกิจก่อนเบนเข็มสู่สนามการเมือง 
       ผ่านการเป็นประธานกรรมการ บริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จ้ากัด, ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ดี.เฮิร์บ 
จ้ากัด, ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านแพทย์แผนไทย) จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2558, สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อกท.) ชนะเลิศทักษะการแข่งขันการเพาะเห็ด ระดับชาติ 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1820443
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      นั่งหัวหน้าพลังปวงชนไทย พรรค การเมืองที่มี พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร เป็นประธานที่ปรึกษา  ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ส. 24 มีนาคม 2562 โดยเป็นผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อล้าดับที่ 1 เก็บคะแนนรวมทั้งประเทศ 77,350 คะแนน เข้า
ป้ายได้ท่ีนั่ง ส.ส. 1 เก้าอ้ี เลือกยืนฝั่งพรรคฝ่ายค้าน ขณะที่พรรคเล็ก 1 เสียง ตบเท้าหนุนบิ๊กตู่ 
 

อา้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/เรียงคน-ภาพขา่วสงัคม/news_2136281 

https://www.matichon.co.th/politics/เรียงคน-ภาพข่าวสังคม/news_2136281

