
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 19 เมษายน 2563 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ “ปิยบุตร” อัดวิ ธีคัดรัฐบำลแบบคณำธิปไตย ชี้ถึ งเวลำใช้ระบบ                       
รัฐสวัสดิกำรถ้วนหน้ำ 

4 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ รบ.ขอทำน ฝ่ำยแค้นจับแพะชนแกะถล่ม 'ลุงตู'่ ไถเงิน 20 มหำเศรษฐี 7 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'แรมโบ้' เห็นคล้ำยพี่ศรีฯ ข้องใจ 'เจ๊สมพร' เลือกแจกเงินท่ีบำงพลี 13 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไม่พลำด 'โฆษกพรรคเพ่ือไทย' เหยียดนำยกฯถือกะลำขอมหำเศรษฐีช่วย 15 

5 ไทยรัฐออนไลน์ แรมโบ้อีสำน สงสัย ”แม่ธนำธร” แจกเงินย่ำนบำงพลี ไม่ควรหวังผล
ทำงกำรเมือง 

16 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปชป. เปิดผลสอบ 'ติ่ง มัลลิกำ' กรณีถูกกล่ำวหำพัวพันกักตุนหน้ำกำกอนำมัย   18 

7 แนวหน้ำออนไลน์ 'วิษณ'ุ ตบปำกพวกวิจำรณ์'รัฐบำลขอทำน' ยันไม่ได้เขียนจม.ไปขอเงิน 20 เศรษฐี 20 
8 แนวหน้ำออนไลน์ 'ดร.เสรี' ยก 3 ข้อ'บิ๊กตู'่เตรียมถก! เผย 20 เศรษฐีไทยจะคุยด้วย 21 

9 มติชนออนไลน์ แรมโบ้ สงสัย ‘แม่ธนำธร’ แจกเงิน มีนัยแอบแฝงหรือไม่ 22 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ' แย้มเนื้อหำในจดหมำยนำยกฯส่งถึง 20 มหำเศรษฐีไทย   24 

11 มติชนออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ ไม่ปล่อยผ่ำน! คำใจ ‘แม่ธนำธร’ แจกเงินคนบำงพลี 25 

12 มติชนออนไลน์ ณัฐวุฒิ’ จี้รัฐเร่งเยียวยำประชำชนยำมฉุกเฉิน ถำมคนร่ำงยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี 

26 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ "แรมโบ้" คำใจ "แม่ธนำธร"แจกเงินพ้ืนที่หวังผลกำรเมือง 28 
14 เดลินิวส์ออนไลน์ สร้ำงรัฐสภำใหม่ คืบหน้ำ 80% 29 

15 ไทยรัฐออนไลน์ "เจ๊หน่อย" มองเชิญ 20 เจ้ำสัว ไม่พ้นครหำ เอ้ือประโยชน์-ผลต่ำงตอบแทน 30 

16 มติชนออนไลน์ ‘หญิงหน่อย’ แนะจริงจัง ‘ตัดงบ 63’ ก่อนกู้เงิน  32 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ช่อ ' ไม่ไหวจะทนปล่อยข่ำวลือ 'เจ๊สมพร-ก้ำวไกล ' นัดแจกเงินท ำ

ชำวบ้ำนรอเก้อ 
34 

18 เดลินิวส์ออนไลน์ "สุริยะใส" ฝำกประเด็นนำยกฯ คุย 20 เจ้ำสัว 35 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 เดลินิวส์ออนไลน์ "โฆษกก้ำวไกล"เตือน"แรมโบ้"สงบปำก โฟกัสปัญหำร้อน ปชช. 36 

20 ไทยโพสต์ออนไลน์ นพ.เหวง โตจิรำกำร แกนน ำแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำร
แห่งชำติ 

37 

21 ไทยรัฐออนไลน์ "วิษณุ-โฆษกรัฐบำล" ประสำนเสียง นำยกฯ เชิญ 20 มหำเศรษฐี ไม่ได้
หวังเงิน 

39 

22 คมชัดลึกออนไลน์ ในโควิดมีกำรเมือง เกมนี้ "ลุงตู่" เป็นต่อ 40 

23 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตบิ๊กศูนย์รักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ แฉเครือข่ำยฝ่ำยค้ำนฝังตัว
มหำดไทย-ท้องถิ่นพรึ่บ 

42 

24 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ณัฐชำ' ส.ส.ก้ำวไกล เรียกร้อง 'แรมโบ้' เปิดใจให้กว้ำง อย่ำคอยแว้งกัด 44 

 
บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 คมชัดลึกออนไลน์ ลูกสำวยันข่ำวปลอม 'เจ๊สมพร'ไปแจกเงิน ซ.วัดด่ำน สมุทรปรำกำร 45 
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“ปิยบุตร” อัดวิธีคัดรัฐบาลแบบคณาธิปไตย ชี้ถึงเวลาใช้ระบบรัฐสวัสดิการ  
ถ้วนหน้า 
การเมือง        19 เม.ย. 2020 12:53:38 
 
 
 
 
 
 
 
กรุงเทพฯ 19 เม.ย.-“ปิยบุตร” อัดวิธีคัดรัฐบำลแบบ “คณำธิปไตย”  ชี้ถึงเวลำใช้ระบบรัฐสวัสดิกำรถ้วนหน้ำ ตั้ง
ข้อสังเกตช่วยคนส่วนใหญ่หรืออุ้มกลุ่มทุน  

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เพจคณะก้ำวหน้ำแรงงำน จัดไลฟ์เฟซบุ๊กพูดคุยในหัวข้อ “Eat The Rich : เมื่อคนส่วนใหญ่
ถูกกดขี่ ควำมเจ็บปวดสิ้นหวังของมวลชนจะพ่นพิษใส่ทุกส่วนของสังคม”  โดยเชิญนำยปิยบุตร แสกกนกกุล อดีต
เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในแกนน ำคณะก้ำวหน้ำร่วมพูดคุย โดยนำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ มำตรกำร
ต่ำง ๆ ที่รัฐบำลออกมำถูกวิพำษ์วิจำรณ์มำก แต่สิ่งหนึ่งที่ตนอยำกชวนมอง ไม่ใช่เรื่องว่ำรัฐบำลเก่งหรือไม่เก่ง มี
ประสิทธิภำพหรือไม่มีประสิทธิภำพ แต่เป็นวิธีคิดของรัฐบำลชุดนี้ที่เป็นแบบ 'คณำธิปไตย' คือ คิดถึงคนส่วนน้อย เช่น 
กลุ่มทุนต่ำงๆ ช่วยกลุ่มเหล่ำนี้ก่อน ตัดสินใจท ำได้เลยทันที  

“แต่ขณะที่พอจะช่วยเหลือคนส่วนใหญ่กลับมีข้ออ้ำงสำรพัด อยำกชวนให้คิดเรื่องนี้ด้วย ซึ่งที่ผ่ำนมำ เวลำเรำ
พูดเรื่องประชำธิปไตย ก็จะมีคนออกบอกว่ำท ำไมไม่พูดเรื่องปำกท้อง ไม่พูดเรื่องเรื่องสวัสดิกำรชีวิตควำมเป็นอยู่ แต่
วันนี้ ชี้ให้เห็นแล้วว่ำ ควำมเป็นประชำธิปไตยนั้นส่งผลจริง ๆ เพรำะรัฐบำลคณำธิปไตยแบบนี้ คือ ปกครองกันโดยคน
ส่วนน้อย ท ำเพ่ือคนส่วนน้อยแบบนี้ ก็จะมีเพียงคนกลุ่มเดียวได้ทุกอย่ำง ในขณะที่คนส่วนใหญ่อำจจะได้อยู่บ้ำง แต่ก็ได้
เพ่ือท ำให้คุณเชื่อง ท ำให้คุณไม่ลุกฮือต่อต้ำนเท่ำนั้น” นำยปิยบุตร กล่ำว 
นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ ควำมเป็นประชำธิปไตยจึงส ำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องปำกท้อง เรื่องคุณภำพชีวิตประชำชน เป็น
กระแสไปทั้งโลกกับกำรที่รัฐธรรมนูญได้เพ่ิมกำรรับรองสิทธิเสรีภำพต่ำง ๆ ซึ่งนำนวันเข้ำก็จะมีสิทธิเสรีภำพใหม่   ๆ 
เกิดขึ้นมำกมำย อำทิ สิทธิกำรมีที่อยู่อำศัยขั้นพ้ืนฐำน สิทธิในกำรมีออำหำรที่ดี สิทธิในกำรมีอำกำศบริสุทธิ์หำยใจ เรำ

https://www.mcot.net/category/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ขยำยสิทธิใหม่ๆ เต็มไปหมด แต่ในท้ำยที่สุด จะเขียนรับรองอย่ำงไร ถ้ำเบื้องต้นไม่มีสิทธิขั้นพ้ืนฐำนที่จะท ำให้มีชีวิตอยู่ได้ 
ประชำชนต้องเอำตัวรอดไปแต่ละวันอย่ำงนี้ สิทธิอ่ืนๆ ก็ไม่มีประโยชน์ 

นำยปิยบุตร กล่ำวอีกว่ำ กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน รัฐบำลเล่นกับอำรมณ์ร่วมของสังคมที่สุกงอมเพียง
พอที่จะยอมรับให้อ ำนำจรัฐที่มำกขึ้นและจ ำกัดเสรีภำพเพ่ือประโยชน์อ่ืน จึงน้อยมำกที่จะเกิดเสียงคัดค้ำน แต่ลักษณะ
แบบนี้ เรำก็เห็นแล้วว่ำใช้ไปสักพักปรำกฏว่ำแก้ไม่ได้หรือแก้ได้แต่ก็ เกิดปัญหำอ่ืนตำมมำ เช่น แก้โรคระบำดได้แต่เกิด
ปัญหำเศรษฐกิจ นี่คือวิธีคิดที่ส่งผลให้เกิดเป็นผลกระทบต่อเนื่อง ยังเป็นเรื่องกำรที่รัฐมีใบอนุญำตให้ยกเว้นกฎหมำย คือ 
กำรประกำศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ได้หมำยควำมว่ำไม่มีระบบกฎหมำยเหลืออยู่เลย คือ อย่ำงน้อยก็ต้องท ำตำม พ .ร.ก.
ฉุกเฉิน หรือถ้ำอ้ำง พ.ร.บ. ควบคุมโรคระบำด ก็ต้องอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยตัวนี้  
นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ ทุกวันนี้เจ้ำหน้ำที่รัฐหรือควำมรับรู้สังคมเหมือนกับว่ำมีกำรยกเว้นกฎหมำย อยำกท ำอะไรก็ท ำได้ 
เช่น กฎหมำยเขำสั่งห้ำมกระท ำกำรอันเป็นกำรส่งผลกระทบต่อกำรแพร่โรค แต่เอำบทบัญญัตินี้ไปขยำยควำมว่ำ ใครไม่
ใส่หน้ำกำกออกจำกบ้ำนจะมีโทษ สถำนกำรณ์วันนี้ ยังท ำให้เกิดควำมกลัวรวมหมู่ขึ้น ใครไม่ให้ควำมร่วมมือ ใครไอ 
จำม  โดนต ำหนิ หรือกำรออกไปเจอกันไม่ได้ มีคนตำยวัดยังไม่ให้เผำศพ ซึ่งนำนวันเข้ำก็เหมือนว่ำจะถอดควำมเป็น
มนุษย์ออกให้เหลือเป็นสิ่งมีชีวิตทำงชีวิวิทยำ ควำมสัมพันธ์คนเปลี่ยน เจอกันไม่ได้ ซึ่งพอเวลำผ่ำนไปคนก็เริ่มรู้สึกว่ำ
เกินไป 

“จำกทั้งหมดนี้ ท ำให้คิดว่ำรำวสิ้นเดือนเมษำยน คนจะเริ่มรู้สึกว่ำอยู่แบบนี้ต่อไม่ได้ ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่รัฐบำลต้อง
น ำมำตัดสินใจ ด้ำนหนึ่งถ้ำไม่ผ่อนเศรษฐกิจจะเป็นอย่ำงไร อีกด้ำนก็ต้องคิดเรื่องกำรป้องกันแพร่ระบำด อยู่ที่ว่ำจะ
ตัดสินใจอย่ำงไร ล็อกดำวน์หรือผ่อนคลำย แต่อย่ำงไรก็ตำมเชื่อว่ำหลังวิกฤตคลี่คลำย ควำมไม่พอใจรัฐบำลชุดนี้ซึ่งมีอยู่ 
และจะเพ่ิมมำกข้ึนเพียงแต่ตอนนี้แสดงออกไม่ได้ ซึ่งนี่นับเป็นช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อที่ส ำคัญเหมือนกัน” นำยปิยบุตร กล่ำว 

นำยปิยบุตร กล่ำวอีกว่ำ ในกำรที่รัฐบำลตัดสินใจเรื่องนโยบำย จะมีชุดค ำอธิบำยเกิดขึ้น 2 แบบ คือ ท ำได้กับ
ท ำไม่ได้ เรื่องที่มีวิธีคิดว่ำท ำไม่ได้ก็จะเต็มไปด้วยข้ออ้ำงสำรพัด เช่น จะเอำเงินมำจำกไหน แต่ในขณะที่อีกนโยบำยซึ่งท ำ
ได้ ตัดสินใจท ำเลย ส่วนเรื่องเงิน เดี๋ยวค่อยไปคิดหำเอำ และจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 นี้ สิ่งหนึ่งที่คนเคยคิดมำตลอดว่ำ
เป็นไปไม่ได้ หำกแต่วันนี้มีกำรพูดถึงเยอะมำก นั่นคือ เรื่องระบบเงินเดือนพ้ืนฐำนชีวิต หรือ Universal Basic Income 
(UBI) ซึ่งเมื่อ 5-6 ปีแล้ว พูดเรื่องนี้ก็จะมีคนต้ำนว่ำเป็นไปไม่ได้ เป็นกำรเอำเงินไปแจกคน ท ำให้คนขี้เกียจ ไม่ท ำงำน 
เป็นกำรฝำกสังคม หำกแต่วันนี้ เมื่อเจอวิกฤตเข้ำจริงๆ ท ำให้เริ่มกลับมำทบทวนแล้วว่ำ ระบบเงินเดือนพ้ืนฐำนชีวิตจะ
ท ำให้คนมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ช่วยเรื่องกำรด ำรงชีวิตพ้ืนฐำนได้  
“ผมคิดว่ำ ตอนนี้เรำอยู่กำรต่อสู้ระหว่ำงควำมคิดควำมเชื่ออุดมกำรณ์ วำทกรรมและเรื่องเล่ำที่จะท ำให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ว่ำ จะอยู่กันแบบใช้เงินช่วยคนไม่ก่ีคน หรือจะช่วยเหลือคนส่วนใหญ่  และไม่ใช่อยู่ท่ีว่ำมีเงินท ำได้หรือไม่ได้ แต่อยู่
ที่รัฐบำลว่ำมีเจตจ ำนง กำรตัดสินใจว่ำเห็นควำมส ำคัญของอะไรมำกกว่ำกัน ถ้ำยังตัดสินใจเพ่ือคนส่วนน้อยไม่กี่ตระกูล
แต่ยึดอ ำนำจทั้งทำงกำรเมืองเศรษฐกิจไว้อยู่ มันก็คือคณำธิปไตย” นำยปิยบุตร กล่ำว 

 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ หลังวิกฤตินี้คิดว่ำมี 3 เรื่องใหญ่ทบทวน คือ 1. เศรษฐกิจใหม่ วิธีคิดนโยบำยเศรษฐกิจ
ต้องเปลี่ยนเป็นประชำชนมำก่อน ไม่ใช่ทุนใหญ่ จะเริ่มคิดสร้ำงสวัสดิกำรใหม่ ๆ  ระบบเงินเดือนพื้นฐำนชีวิตต้องเริ่มพูด
กันว่ำจะอยู่ในระดับไหน  2.กำรเมืองแบบใหม่ รัฐบำลเจอวิกฤตกำรณ์ควำมชอบธรรมตั้งแต่ฐำนที่มำไม่ถูกต้อง และพอ
เกิดวิกฤตกำรณ์ก็ไม่มีควำมสำมำรถแก้ไขปัญหำส ำคัญๆ ได้ เรื่องนี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงรัฐธรรมนูญด้วยว่ำต้องมีกำรแก้ไข 
เพรำะไม่อย่ำงนั้นก็จะได้รัฐบำลแบบนี้อีก และ 3.กำรต่ำงประเทศใหม่ องค์กรระหว่ำงประเทศ 

“ถึงเวลำทบทวนเรื่องกำรรวมตัวกันว่ำ รวมกันเพ่ือเศรษฐกิจ กำรตลำด กำรค้ำขำยอย่ำงเดียวนั้นไม่เพียงพอ
แล้ว ต้องคิดถึงมนุษย์ คิดถึงสิ่งแวดล้อม คิดถึงคุณภำพชีวิตด้วย ยกตัวอย่ำงสหภำพยุโรป หรืออียู ในวิกฤตครั้งนี้ 
ช่วยเหลือหรือแก้ไขอะไรไม่ได้เลย นั่นแสดงว่ำคุณรวมตัวกันโดยเน้นแต่เรื่องขำยของ เน้นแต่เรื่องควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจ ไม่ได้คิดถึงคุณภำพชีวิตผู้คน” นำยปิยบุตร กล่ำว.-ส ำนักข่ำวไทย   
 
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e9be762e3f8e40af443b331 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5e9be762e3f8e40af443b331
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จญัไร! ป่ันรบ.ขอทาน ฝ่ายแค้นจบัแพะชนแกะถล่ม 'ลุงตู่' ไถเงนิ 20 มหาเศรษฐี 
 

19 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนักกว่ำติดโควิด-19 ฝ่ำยค้ำนจิตป่วย ตั้งวงปั่นแฮชแท็ก #รัฐบำลขอทำน ถังแตก ไถเงินมหำเศรษฐี พรรคระบอบ
ทักษิณ หน้ำบำง ด่ำ "บิ๊กตู่" ก ำลังขอควำมร่วมมือกับคู่สัญญำของรัฐ เจ้ำของสัมปทำน แต่ไม่สนใจฟังประช ำชนที่
เดือดร้อน "วิษณุ" ยันรัฐบำลไม่ได้ท ำหนังสือไปขอเงิน โฆษกรัฐบำลแจงเป็นกำรระดมควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน 
เพ่ือให้เข้ำมำมีส่วนรวมในกำรแก้ปัญหำ 
    หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์
บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงกำรณ์ผ่ำนโทรทัศน์
รวมกำรเฉพำะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ส่งจดหมำยเปิดผนึกถึง 20 มหำเศรษฐี ที่ร่ ำรวยที่สุดในประเทศ ร่วมฝ่ำวิกฤติ
โควิด-19 เมื่อคืนวันที่ 17 เมษำยนนั้น   
    กลุ่มต่อต้ำนรัฐบำล รวมทั้งนักกำรเมืองจำกพรรคฝ่ำยค้ำน ปั่นกระแสโจมตีผ่ำนโลกโซเชียล ติดแฮชแท็ก  #รัฐบำล
ขอทำน ในทวิตเตอร์ จนมีผู้ทวีตไปร่วม 1 ล้ำนครั้งในช่วง 2 วันที่ผ่ำนมำ   และมีกำรปั่นกันเรื่อยๆ เพ่ือโจมตีว่ำรัฐบำล
ไม่มีประสิทธิภำพในกำรแก้ปัญหำกำรระบำดไวรัสโควิด-19 บำงคนเลยเถิดไปว่ำรัฐบำลเตรียมไถเงิน 20 มหำเศรษฐี
เพรำะรัฐบำลถังแตก 
     ตลอดวันเสำร์ที่ผ่ำนมำ นักกำรเมืองในพรรคเพ่ือไทย พรรคก้ำวไกล และอดีตพรรคกำรเมืองในระบอบทักษิณ พำ
กันโจมตีรัฐบำลในกรณีดังกล่ำวอย่ำงบ้ำคลั่ง และขำดข้อเท็จจริง 
    อำทิ นำยพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน ยุครัฐบำล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้โพสต์
ข้อควำมผ่ำนบัญชีทวิตเตอร์ @Pichailive และเฟซบุ๊กส่วนตัว ควำมว่ำ “อำยบ้ำงไหม? พลเอกประยุทธ์ ท ำจดหมำยเปิด
ผนึกถึง 20 มหำเศรษฐีไทย แปลง่ำยๆ คือไปขอให้มำช่วย ไม่ละอำยใจบ้ำงหรือ ทั้งท่ีบริหำรด้วยงบมหำศำล แต่ล้มเหลว 
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และกลับไปไถเศรษฐีออกสื่อ ท ำไมไม่กระซิบให้พวกเขำคิดช่วยเอง ห่วงว่ำที่ตั้งใจเป็นข่ำวก็เพ่ือจะเอ้ือกันทีหลังโดยอ้ำง
ว่ำขอเขำช่วย #รัฐบำลขอทำน” 
    ภำยหลังจำกที่ข้อควำมดังกล่ำวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งำนโลกออนไลน์กดแชร์ (รีทวีต) ต่อไปอย่ำงต่อเนื่อ ง 
    ด้ำนนำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อควำมโจมตี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
ว่ำ "วันก่อนบริจำคชุดตรวจโควิด ให้ทุกชำติอำเซียน โชว์ป๋ำ วันนี้ ถือกะลำ เขียนจดหมำยหำเศรษฐี ให้ช่วย #รัฐบำล
ขอทำน" 
    "เศรษฐีคนใดจะให้ค ำแนะน ำหรือบริจำคควรเป็นไปตำมควำมสมัครใจ ไม่ควรบังคับหรือกดดันผ่ำนสื่อจำกรัฐบำล ที่มี
ผลต่อธุรกิจของเขำ เพรำะผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนและกำรทุจริตคอร์รัปชันจะตำมมำ #โควิด19 #ท ำไมไม่ได้5พัน #
รัฐบำลขอทำน" 
    นำยจำตุรนต์ ฉำยแสง อดีตรองนำยกรัฐมนตรี โพสต์ข้อควำมว่ำ ออกจดหมำยถึงมหำเศรษฐี ไม่รู้คิดไปได้ไง นำยกฯ 
จะออกจดหมำยถึงมหำเศรษฐี 20 คนแรกขอควำมร่วมมือในกำรแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน นำยกฯ 
อำจจะคิดว่ำนี่คือทีเด็ด แต่กลับมีเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์กันเซ็งแซ่ไปหมด 
อำจจะหนักกว่ำ“ไถ” 
    ถ้ำบอกว่ำจะขอค ำแนะน ำ ก็คงต้องถำมว่ำท ำไมคิดจะถำมแต่มหำเศรษฐีเท่ำนั้น ท ำไมไม่รับฟังรำยเล็กรำยน้อยและ
ประชำชนที่เดือดร้อนทั้งบ้ำนทั้งเมือง และท ำไมไม่รับฟังผู้รู้ผู้เชี่ยวชำญอีกมำกมำย 
    กำรพุ่งเป้ำไปที่มหำเศรษฐี 20 คนแรก จึงคิดเป็นอย่ำงอ่ืนไปไม่ได้ นอกจำกจะเป็นอย่ำงที่มีกำรวิจำรณ์กันคือจะ 
“ไถ” เงินเขำ ฟังค ำพูดของนำยกฯชัดๆ อำจจะหนักกว่ำ “ไถ” ด้วยซ้ ำ เพรำะมีทั้งต ำหนิและตั้งค ำถำมเชิงขู่อยู่ด้วย 
    "ขอให้ท่ำนเหล่ำนั้นได้บอกผมว่ำ ในฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้อำวุโสของสังคม ท่ำนจะร่วมมือกันกับเรำอย่ำงไร และท่ำนจะ
ลงมือช่วยเหลือประเทศไทยของเรำให้มำกขึ้นได้อย่ำงไรบ้ำง" นำยกฯ กล่ำว 
    ถ้ำมองว่ำนี่เป็นกำรเรี่ยไรหรือขอรับบริจำค หลักกำรง่ำยๆ ก็คือถ้ำใครจะบริจำคควรปล่อยให้เป็นควำมสมัครใจ ไม่
ควรเรี่ยไรหรือขอแกมบังคับโดยผู้มีอ ำนำจที่สำมำรถให้คุณให้โทษกับธุรกิจของเขำ เพรำะกำรกระท ำต่ำงตอบแทนและ
คอร์รัปชันจะตำมมำ 
    มหำเศรษฐีที่นำยกฯ ก ำลังจะขอควำมร่วมมือนี้ มีทั้งคู่สัญญำของรัฐ เจ้ำของสัมปทำน และผู้ที่ต้องท ำงำนกับรัฐที่
จะต้องมีกำรเจรจำทำงธุรกิจกัน ในวิกฤตินี้ บำงรำยอำจก ำลังมีศักยภำพ แต่หลำยรำยก ำลังจะขำดทุนยับเยิน และอำจ
ต้องกำรกำรเยียวยำจำกรัฐบำล รัฐบำลจะสนับสนุนหรือเยียวยำพวกเขำอย่ำงไร ไม่ควรพิจำรณำจำกใครบริจำคมำกหรือ
น้อย กำรที่นำยกฯ เรี่ยไรหรือขอควำมร่วมมือจะท ำให้เกิดปัญหำกำรล ำเอียงเลือกปฏิบัติขึ้นได้ 
    ควำมริเริ่มที่หลงทิศผิดทำงนี้ น่ำจะเกิดจำกกำรไม่รู้บทบำทหน้ำที่และควำมรู้สึกอับจนปัญญำของนำยกฯ เองถ้ำจะ
พูดเรื่องเงิน รัฐบำลควรรับฟังทุกฝ่ำยแล้วใช้เวลำทบทวนแผนกำรใช้งบประมำณกว่ำ 1 ล้ำนล้ำนบำทที่หลำยฝ่ำยวิจำรณ์
ว่ำไม่ตรงจุดให้เป็นประโยชน์กว่ำที่เป็นอยู่ และควรวำงแผนสร้ำงรำยได้ของคนทั้งประเทศมำรองรับกำรเป็นหนี้มหำศำล
ในครั้งนี้ ไม่ใช่มำออกอำกำรหมดท่ำหวังเงินบริจำคจำกมหำเศรษฐีแบบนี้ 
    ขณะที่นำยวัฒนำ เมืองสุข แกนน ำพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก ระบุว่ำ วิกฤติสร้ำงได้ทั้งฮีโร่คือวีรบุรุษ
และซีโร่หรือผู้น ำกลวง วิกฤติโควิด-19 คงท ำให้คนไทยตำสว่ำงแล้วว่ำหัวหน้ำรัฐบำลเป็นวีรบุรุษหรือผู้น ำกลวง 
    ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อประชำชนดูจำกกำรจ่ำยเงินเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งตำมหลักต้องจ่ำยให้กับทุกคน 
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เพรำะประชำชนผู้เป็นเจ้ำของประเทศและเป็นผู้จ่ำยภำษีให้รัฐ เมื่อประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนจำกทั้งค ำสั่งของรัฐ
เองและจำกโรคภัย รัฐจึงมีหน้ำที่ที่จะต้องดูแลประชำชนให้รอดพ้นจำกกำรอดตำย ประชำชนจะได้กลับมำท ำงำนและ
เสียภำษีเพ่ือให้รัฐได้เอำเงินนั้นมำใช้จ่ำยและช ำระหนี้ กำรจ่ำยเงินเยียวยำจึงไม่ได้เป็นบุญคุณ แต่เป็นหน้ำที่ท ำ
ประชำชนเป็นขอทำน 

ด้ำนกำรบริหำร ดูได้จำกภำพของเศรษฐกิจไทยก่อนกำรยึดอ ำนำจที่มีคนเข้ำคิวบริจำคเงินให้ม็อบ กับภำพของ
เศรษฐกิจหลังจำกกำรยึดอ ำนำจที่คนไทยต้องไปเข้ำคิวรอรับแจกทำนอำหำร คงบอกถึงฝีมือกำรบริหำรประเทศของท่ำน
นำยกฯ ที่หำญกล้ำวำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีให้คนไทยเดินตำม แต่ไม่มีปัญญำจัดกำรให้ประชำชนมีเครื่องมือป้องกัน
สุขภำพตัวเองในรำคำที่เป็นธรรม ไม่มีปัญญำจัดหำอุปกรณ์ที่จ ำเป็นให้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ ต้องเสี่ยงภัยจนต้อง
ขอรับบริจำค และไม่มีปัญญำดูแลคนไทยจนต้องไปเข้ำแถวเสี่ยงกำรติดเชื้อรอรับแจกอำหำรเหมือนขอทำน 
    ต้นเหตุของกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ครั้งใหญ่จนน ำไปสู่กำรล็อกดำวน์ประเทศสร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับคนไทย
ทุกคนคือสนำมมวยลุมพินี ซึ่งเป็นของกองทัพบกที่ฝ่ำฝืนค ำสั่งของรัฐบำลจัดชกมวย ในขณะที่ประชำชนที่ฝ่ำฝืนค ำสั่งถูก
ด ำเนินคดีและถูกศำลพิพำกษำจ ำคุก ประชำชนจึงฝำกถำมพลเอกประยุทธ์ว่ำได้ด ำเนินคดีกับรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหมและ ผบ.ทบ.ไปถึงไหนแล้ว สิ่งนี้คือควำมเท่ำเทียมของบุคคลที่ต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำยเดียวกั นที่
ประชำชนรอค ำตอบจำกรัฐบำล 

ท ำประชำชนเป็นขอทำนแล้ว ยังจะท ำหนังสือไปขอให้เศรษฐีช่วยเหลือประเทศทั้งที่เป็นหน้ำที่ของรัฐบำลก็คือ
กำรท ำรัฐบำลเป็นขอทำน จะเลอะไปถึงไหนครับท่ำนผู้น ำ #รัฐบำลขอทำน 

    นำยวัน อยู่บ ำรุง ส.ส.เขตบำงบอน หนองแขม พรรคเพ่ือไทย (พท.) โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก แสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงดุเดือดว่ำ "โห โห โห นำยกฯ จะท ำหนังสือถึง 20 มหำเศรษฐีของไทยให้ร่วมมือสู้โควิด เจ๋งอ่ะ 55555 แล้ว
งบกลำงห้ำแสนกว่ำล้ำนหำยไปไหนครับ!!!!! ปล.อย่ำลืมท ำหนังสือถึงท่ำนทักษิณด้วยนะครับ 

โดยนำยวัน ได้โพสต์ข้อควำมติดแฮชแท็ก" #รัฐบำลขอทำน" อีกด้วย 
   ส่วนนำงอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล    ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล  ระบุว่ำ พรรคก้ำวไกลยื่นเสนอให้สภำรีบเปิด
ประชุมวิสำมัญให้ผู้แทนรำษฎรมำช่วยกันคิดแก้ปัญหำของชำติ ไม่ใช่ไปถำมเจ้ำสัว #สภำมีไว้ท ำไม #นำยกฮซ 

อย่ำงไรก็ตำม ถ้อยค ำที่ พล.อ.ประยุทธ์กล่ำวไม่มีกำรพูดถึงกำรขอเงินแต่อย่ำงใด โดยนำยกฯ ระบุว่ำ "สิ่งที่ผม
จะท ำในช่วงสัปดำห์ข้ำงหน้ำ ประกำรแรกคือ จะออกจดหมำยเปิดผนึกถึงมหำเศรษฐีที่ร่ ำรวยที่สุดในประเทศไทย 20 
ท่ำน ขอให้ท่ำนเหล่ำนั้นได้บอกผมว่ำ ในฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้อำวุโสของสังคม ท่ำนจะร่วมมือกันกับเ รำอย่ำงไร ท่ำนจะ
ช่วยเหลือประเทศไทยของเรำให้มำกขึ้นได้อย่ำงไรบ้ำง มหำเศรษฐีของประเทศไทยทั้งหลำยล้วนมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ ำรวยที่สุดในโลก ผมขอให้ท่ำนได้มีบทบำทส ำคัญในกำรร่วม
ช่วยเหลือประเทศด้วยกันกับเรำ ผมเข้ำใจและซำบซึ้งที่หลำยท่ำนได้ลงมือท ำไปแล้วหลำยเรื่อง แต่ผมต้องกำรให้ทุกท่ำน
ท ำเพ่ิมเติมมำกกว่ำที่ท ำไป และผมรู้ว่ำทุกท่ำนเต็มใจ โดยเฉพำะในช่วงเวลำที่ประเทศต้องกำรควำมช่วยเหลืออย่ำงมำก
ที่สุด เพรำะผมรู้ว่ำควำมเดือดร้อนของคนไทยคือควำมเจ็บปวดของท่ำนด้วย" 
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"วิษณุ"ยันเปล่ำขอเงิน 
 
    นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ยืนยันว่ำ รัฐบำลไม่ได้ท ำหนังสือไปขอเงิน ขอให้ดูข้อควำมในจดหมำยว่ำเรำ
เขียนไปขออะไร แต่ยืนยันไม่ได้ไปขอเงิน อย่ำงไรก็ตำม ในสัปดำห์หน้ำทุกอย่ำงจะชัดเจน เพรำะนำยกฯ จะเป็นผู้ดูใน
รำยละเอียดเองทั้งหมด 
    เขำยงักล่ำวถึงรำยชื่อ 20 มหำเศรษฐี ว่ำไม่ได้ดูในส่วนนี้ แต่ตนดูในส่วนของเนื้อหำและข้อควำมที่จะเขียนในจดหมำย
เท่ำนั้น 
    ด้ำนนำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ นำยกฯ มีควำมตั้งใจที่อยำกเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็นของทุกคนโดยตรง ซึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเป็นหลัก แต่ต้องกำรระดมควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้
เข้ำมำมีส่วนรวมในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว 
    เมื่อถำมถึง 20 รำยชื่อเศรษฐีในประเทศไทยจะเป็นใครบ้ำงนั้น นำงนฤมลกล่ำวว่ำ ยังไม่มีข้อมูลที่จะเปิดเผย แต่
ยืนยันว่ำสิ่งที่นำยกฯ ต้องกำรในขณะนี้คือแนวทำงในกำรช่วยกันแก้ปัญหำวิกฤติโควิด-19 อย่ำงไรก็ตำม ภำยในสัปดำห์
หน้ำนำยกฯ เตรียมลงไปรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคธุรกิจ เพื่อรับฟังปัญหำโดยตรง แต่ยังไม่ได้ก ำหนดรูปแบบชัดเจนว่ำ
จะเป็นกำรประชุมหรือลงไปในพ้ืนที่ เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นแต่อย่ำงใด 
    นำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์ รองหัวหน้ำพรรค และประธำน ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ ไม่ใช่เป็นกำรไปขอเงิน 
แต่เป็นกำรขอควำมร่วมมือ แสวงหำควำมคิดเห็น เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลในกำรแก้ปัญหำโควิด-19 ซึ่งทุกคนทรำบดีว่ำเป็น
สถำนกำรณ์วิกฤติของประเทศ ดังนั้น กำรแสวงหำควำมร่วมมือมำกเท่ำไหร่ ยิ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำครั้งนี้ 
และต้องเข้ำใจว่ำนักธุรกิจเหล่ำนี้ ที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำธุรกิจย่อมมีประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ ควำมคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ให้กับรัฐบำลและประเทศชำติ บ้ำนเมืองได้ ซึ่งตนคิดว่ำ นำยกรัฐมนตรีมีเจตนำดีในกำรด ำเนินกำรเรื่องนี้
และเกิดประโยชน์กับประเทศชำติมำกกว่ำจะไปพบนักธุรกิจเพ่ือขอเงิน 
    น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี กล่ำวถึงกรณีที่นำย
วัฒนำ เมืองสุข แกนน ำพรรคเพ่ือไทย อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตบำงแค วิจำรณ์รัฐบำลไม่มีปัญญำดูแลคนไทย จนต้ อง
ไปเข้ำแถวเสี่ยงกำรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอรับแจกอำหำรเหมือนขอทำนว่ำ ในยำมวิกฤติเช่นนี้ ควรเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน
และกัน กำรที่พ่ีน้องประชำชนออกมำช่วยเหลือแบ่งปัน โดยไม่แบ่งสี แบ่งฝ่ำย เป็นเรื่องที่ดี ขณะที่ ส.ส.ของพรรคพลัง
ประชำรัฐและอดีตผู้สมัครของพรรคเองก็ได้ระดมสรรพก ำลังกันลงพ้ืนที่ไปช่วยเหลือประชำชน เพ่ือแบ่งเบำภำระควำม
เดือดร้อน 
  ซัด"วัฒนำ"ซ้ ำเติมประชำชน 
    เพรำะส ำนึกในควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้ที่อำสำมำเป็นตัวแทนประชำชน ไม่ว่ำจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ก็ตำม มีสิ่งใด
ที่สำมำรถท ำได้เพ่ือพ่ีน้องประชำชน เรำไม่นิ่งเฉย เรำให้ควำมส ำคัญกับพ่ีน้องประชำชนเหมือนเป็นคนในครอบครัว และ
ก็ไม่ควรจะมีผู้ใดดูหมิ่นประชำชนผู้ประสบปัญหำควำมเดือดร้อนจำกกำรแพร่ระบำดไวรัสโควิด -19 ที่ไปรับบริจำค
อำหำรและสิ่งของต่ำงๆ  เหล่ำนั้น หรือท ำให้ประชำชนผู้ประสบปัญหำเหล่ำนั้นรู้สึกด้อยคุณค่ำ รู้สึกว่ำเขำเป็นภำระ ทั้ง
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ที่แท้จริงมันเป็นแค่ช่วงภำวะวิกฤติ ไม่มีประชำชนคนไหนจะอยำกเป็นแบบที่นำยวัฒนำกล่ำวอ้ำง ซึ่งกำรโพสต์ของนำย
วัฒนำ กลับจะเป็นกำรซ้ ำเติมประชำชนด้วยซ้ ำ 
    น.ส.ทิพำนันกล่ำวว่ำ ที่ผ่ำนมำตนได้ลงพ้ืนที่ดูแลพ่ีน้องเขตจอมทอง-ธนบุรีอยู่ตลอด ล่ำสุดก็แจกแอลกอฮอล์และ
น้ ำยำฆ่ำเชื้อ ผ่ำนระบบออนไลน์บนเว็บ h ttps://onntipanan.com/Free_Alcohol จึงท ำให้ พ่ีน้องประชำชน
ลงทะเบียนรับในเขตตนเป็นจ ำนวนมำก แต่ขณะเดียวกันกลับพบว่ำมีพ่ีน้องประชำชนในเขตพ้ืนที่บำงแค ซึ่งเป็นเขต
เชื่อมต่อของพ้ืนที่จอมทอง-ธนบุรีเองก็ได้รับควำมเดือดร้อนและร้องเรียนเข้ำมำผ่ำนทำงเพจเฟซบุ๊กของตนเป็นจ ำนวน
มำกที่หน้ำเพจ อ้น ทิพำนัน พร้อมกับฝำกถำมด้วยว่ำ #นำยวัฒนำหำยไปไหน  อยำกให้ลงพ้ืนที่ดูแลบ้ำง 
    “คนเรำจะเห็นใจกันก็ในยำมวิกฤติว่ำใครอยู่เคียงข้ำงเรำ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องมีใครชี้น ำ ประชำชนเขำรับรู้ได้ เอง จำก
วิกฤติกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสวิด-19 นี้ เรำจะเห็นคนอยู่ 2 ประเภท ประเภทหนึ่งคือ ดีแต่พูด ดีแต่วิจำรณ์ แต่ไม่ลง
มือท ำ กับอีกประเภทหนึ่ง คือพวกลงมือท ำ อำจจะพูดไม่เก่ง ซึ่งก็จะถูกคนประเภทแรกไม่ชอบ และคอยดิสเครดิต
ผลงำน” น.ส.ทิพำนันกล่ำว 
    รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐยังกล่ำวอีกว่ำ อยำกขอควำมร่วมมือผู้ใจบุญที่มีจิตเมตตำในกำรบริจำคอำหำรและ
สิ่งของ ประสำนงำนผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่และชุมชนเพ่ือช่วยกันจัดระเบียบ ตำมหลักเว้นระยะห่ำงทำงสังคม เพ่ือไม่ให้
เกิดควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำด ซึ่งทำงพรรคพลังประชำรัฐได้ก ำชับ ส.ส.และอดีตผู้สมัครของพรรคให้ปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัดในกำรลงพื้นที ่
เชื่อ"ลุงตู่"ต้องกำรระดมมันสมอง 
    นำยธีระชัย ภูวนำถนรำนุบำล อดีต รมว.กำรคลัง โพสต์เฟซบุ๊กว่ำ "เห็นด้วยที่ท่ำนนำยกฯ จะกระตุ้นมหำเศรษฐี ไม่
ว่ำรัฐบำลจะจัดกำรอย่ำงไร มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งตกหลักเกณฑ์ หรือมีปัญหำพิเศษ ซึ่งสังคมควรหำทำงช่วยให้ประทัง
ชีวิต ผมจึงได้สื่อสำรไปที่พลต ำรวจเอกอัศวิน ผู้ว่ำฯ กทม. หำรือไอเดียว่ำ ท่ำนน่ำจะเอำเงินสะสมของ กทม. ออกมำให้
เขตจัดศูนย์อำหำร ส ำหรับครอบครัวที่เดือดร้อนสุดๆ และถ้ำกังวลว่ำ คนจะมำชุมนุม หรือเกรงจะเกิดปัญหำท้องเสีย ก็
ลองใช้วิธีแจกเป็นคูปอง ให้ไปเบิกอำหำรจำกซูเปอร์สโตร์ โดยขอให้เจ้ำสัวช่วยสนับสนุนบำงส่วน แต่เดำว่ำท่ำนผู้ว่ำฯ 
อำจจะไม่ได้ควำมร่วมมือจำกเจ้ำสัวซูเปอร์สโตร์ เพรำะยังไม่เห็นว่ำสำมำรถเริ่มโครงกำรท ำนองนี้ ผมหวังว่ำจดหมำย
จำกท่ำนนำยกฯ จะช่วยกระตุ้นมหำเศรษฐีเพ่ือกำรนี้ได้" 
    ขณะเดียวกัน ดร.สุวินัย ภรณวลัย ประธำนยุทธศำสตร์วิชำกำร สถำบันทิศทำงไทย อดีตอำจำรย์ประจ ำคณะ
เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก ว่ำ "เศรษฐกิจน้ ำใจ : อีกรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ผู้ให้รู้จักพอ โดยส่วนตัวผมเข้ำใจว่ำลุงตู่มองข้ำมวิกฤติโควิดไปแล้ว ตัวผมเองก็มองข้ำมวิกฤติโควิดไปแล้ว โดย
แลไปข้ำงหน้ำ หลังโควิดคงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอย่ำงรุนแรง หรือภำวะตกต่ ำทำงเศรษฐกิจครั้งใหญ่สุดทั่วโลกอย่ำง
แน่นอนและหลำยปีด้วย อันนี้ผมฟันธงล่วงหน้ำตั้งแต่ตอนนี้ได้เลย ทุกคนจะได้เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมกันทั้งประเทศ 
รับมือได้ถูก เพรำะไม่มีควำมหวังลมๆ แล้งๆ เกี่ยวกับอนำคตอันใกล้ 
         "ผมเข้ำใจว่ำพอถึงตรงนี้ลุงตู่คงมองออกแล้วว่ำ ล ำพังแค่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบำลคงเอำไม่อยู่แน่นอน ดูวิธีคิด
วิธีกำรที่ผ่ำนมำของกระทรวงกำรคลังในกำรรับมือก็เห็นได้ชัดแจ้งแล้ว ดังนั้นลุงตู่จึงคิดที่จะระดมก ำลังทั้งประเทศเข้ำสู้ 
เรื่องส่งจดหมำยเปิดผนึกถึง 20 มหำเศรษฐีที่อยู่ในเมืองไทย จึงเป็นเพียงห่วงโซ่ข้อต่อหนึ่งที่ส ำคัญยิ่งในแผนสู้รบแบบ
บูรณำกำรของลุงตู่เท่ำนั้น หลังจำกนี้คงมีกำรคุยตกลง ยอมรับ ร่วมมือกัน เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมจริงใจในกำรให้มำ
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ช่วยประเทศ แน่นอนว่ำในอนำคตกลุ่มธุรกิจเหล่ำนี้ย่อมมีอิทธิพลในกำรบริหำรประเทศในวันข้ำงหน้ำยิ่งกว่ำตอนนี้ 
วิกฤติจะที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเพียงอย่ำงเดียว สิ่งที่ลุงตู่คิดคือต้องกำรระดมสมองในภำคธุรกิจจริงๆ ให้สำมำรถ
น ำพำขับเคลื่อนฝ่ำวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้" 
        อย่ำงไรก็ตำม ไม่ใช่ครั้งแรกที่ #รัฐบำลขอทำน ก่อนหน้ำนี้วันที่ 6 มี.ค.2563 ชำวทวิตเตอร์ได้ติดแฮชแท็กดังกล่ำว
มำแล้ว กรณีหน่วยงำนรัฐแห่งหนึ่งออกมำประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนร่วมแก้ปัญหำโควิด-19 ด้วยกำรเปิดบัญชีกองทุน
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63559 
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18 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 14:20 น. 

 
'แรมโบ้' เห็นคล้ายพี่ศรีฯ ข้องใจ 'เจ๊สมพร' เลือกแจกเงินที่บางพลี 
 

 
 
18 เม.ย.63 - นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกรณี นำงสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 

เจ้ำของกิจกำรกลุ่มไทยซัมมิท มำรดำ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ แจกเงินประชำชนคนละ 
2,000 บำทพร้อมถุงยังชีพในย่ำนสมุทรปรำกำรว่ำ"ตนมองในเจตนำดีก่อน ว่ำ ในวิกฤติไวรัสโควิด -19ครั้งนี้ ใครช่วย
ประชำชนต้องชื่นชมในน้ ำใจของคนไทย ที่ไม่ทิ้งกัน ที่ผ่ำนมำเรำเห็นภำคเอกชนและประชำชนจ ำนวนมำก มีจิตอำสำ
ออกมำช่วยกันเสียสละทุ่มเทช่วยเหลือพ่ีน้องประชำชนให้คลำยควำมเดือดร้อนจำกภัยวิกฤติไวรัสร้ำยที่ก ำลังแพร่ระบำด 
กำรช่วยกันท ำควำมดีโดยไม่หวังผลตอบแทนถือว่ำเป็นสิ่งที่น่ำชื่นชมยกย่องควรได้รับเสียงปรบมือในควำมมีน้ ำใจ
เสียสละช่วยคนไทยด้วยกันยำมทุกข์ยำกยำมมีภัย นี่คือหัวใจคนไทยที่ไม่มีวันทอดทิ้งกันและกัน 
 “กรณีของนำงสมพรฯถ้ำมิได้หวังผลแอบแฝงทำงกำรเมืองเพ่ือช่วยใครหรือเพ่ือช่วยพรรคกำรเมืองใดก็ถือว่ำ 
เป็นกำรท ำควำมดี แต่บังเอิญว่ำนำงสมพร เป็นมำรดำของ นำยธนำธร นักกำรเมืองดัง เจ้ำของพรรคอนำคตใหม่ที่ถูกยุบ
ไปแล้วและไปตั้งพรรคก้ำวไกล และบังเอิญอีกว่ำเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ที่มีสส.ของพรรคก้ำวไกลอยู่1คน ขณะที่
อ ำเภอบำงพลี เป็นท้องที่เขตเลือกตั้งของสส.กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชำรัฐ ที่ถูกใบเหลือง รอศำลฎีกำ
แผนกคดีเลือกตั้งตัดสินว่ำจะต้องเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และก็บังเอิญอีกที่มีผู้สมัคร สส.ของพรรคอนำคตใหม่ อยู่ในพ้ืนที่นี้
ด้วย” 
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 นำยสุภรณ์กล่ำวต่อว่ำ หำกกำรกระท ำของ นำงสมพร เป็นกำรกระท ำเพ่ือปูทำงหำเสียงให้กับผู้สมัครพรรคก้ำว
ไกลเช่นนี้ กำรกระท ำดังกล่ำวอำจจะสุ่มเสี่ยงต่อกำรท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งหรือไม่ เพรำะว่ำเขตบำงพลี อำจจะมีกำร
เลือกตั้งใหม่ในอนำคตซึ่งต้องรอผลศำลฯตัดสิน ถ้ำนำงสมพรฯมิได้มีเจตนำแอบแฝงหรือหวังผลทำงกำรเมือง ก็ไม่ควรมุ่ง
เป้ำในพ้ืนที่อ ำเภอบำงพลีนี้จุดเดียวควรจะกระจำยควำมช่วยเหลือคนเดือดร้อนไปให้ทั่วๆในหลำยจังหวัด ถึงแม้จะเป็น
เขตเลือกของสส.พรรคใดจังหวัดใดก็ตำม ถ้ำมีควำมตั้งใจช่วยด้วยใจจริงก็ควรไปช่วยด้วย ไม่ควรเลือกจุดพ้ืนที่ที่มี
เป้ำหมำยหวังผลทำงกำรเมือง เพรำะวันนี้เรำคนไทยด้วยกันไม่มีเวลำมำคิดกำรเมืองแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นของพรรคโน้น
พรรคนี้แล้ว เพรำะทุกคนคือคนไทยด้วยกันมิใช่หรือ ควำมเสียสละที่จะต้องช่วยกันทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยที่ได้รับ
ผลกระทบไวรัสโควิด-19 คือเป้ำหมำยที่พวกเรำต้องช่วยกันอย่ำงแท้จริงไม่มีเวลำมำเล่นแบ่งพรรคแบ่งพวก แยกขั้วแยก
ฝ่ำยกำรเมืองใดๆท้ังสิ้นในยำมท่ีประเทศมีวิกฤตินี้ครับ  
 หรือคุณสมพรถ้ำจะบริจำคสนับสนุนก็สำมำรถติดต่อผ่ำนหน่วยงำนรัฐหรือส่วนรำชกำรหรือน ำอุปกรณ์ต่ำงๆไป
มอบให้โรงพยำบำลที่หมอและพยำบำลที่ขำดแคลนจะไม่ดีกว่ำหรือไม่ใช่มำให้ลูกน้องถ่ำยคลิปแจกเงินโชว์ในโซเชียล
เช่นนี้ดูแล้วไม่สบำยในสำยตำคนชมเลย ตนจึงขอแนะน ำว่ำควรจะไปช่วยในพ้ืนที่อ่ืนๆด้วยเพ่ือมิให้ใครมองว่ำมีเจตนำ
ช่วยพรรคก้ำวไกลที่มีนำยธนำธรและคุณสมพรฯเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังใกล้ชิดกับพรรคดังกล่ำวนี้ 
 “ผมไม่อยำกให้ใครก็ตำม เอำควำมเป็นควำมตำยของประชำชน ฉกฉวยวิกฤติเป็นโอกำสของตนเอง เพ่ือหวังผล
ทำงกำรเมือง ควรท ำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่เป็นกุศลเพ่ือช่วยประชำชนอย่ำงแท้จริง และเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำร
กระท ำควำมดีและเป็นตัวอย่ำงให้คนในสังคมไทยได้ดูเป็นแบบอย่ำงกำรเสียสละตอบแทนกลับคืนสู่สังคมโดยไม่ได้หวัง
ผลทำงกำรเมืองให้กับครอบครัวและเครือข่ำยพรรคกำรเมืองของลูกชำยตนเอง ซึ่งในยำมนี้ประเทศชำติต้องกำรควำม
ร่วมมือจำกทุกๆฝ่ำย ต้องกำรควำมสมัครสมำนสำมัคคีควำมเสียสละจำกคนไทยทุกคนพวกเรำพวกท่ำนควรหยุดคิดและ
หยุดพักกิเลสทำงกำรเมืองควรพับเก็บใส่ลิ้นชักไว้ก่อนเพ่ือท ำให้ประเทศไทยก้ำวพ้นผ่ำนวิกฤติไปด้วยกันจะได้ไหมครับ"
นำยสุภรณ์กล่ำว 
 ก่อนหน้ำนี้นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก
ถึงกรณีนี้ด้วยเช่นกันระบุว่ำ "อ้ำงโควิด-19 แจกเงินที่บำงพลี ทั้งๆที่เป็นเขตที่จะมีกำรเลือกตั้งซ่อม ดูเจตนำแอบแฝงใน
กำรช่วยเหลือประชำชน แต่เสี่ยงผิดกฎหมำยเลือกตั้ง ดูท่ำ กกต.คงต้องชักใบเหลืองรอบ 2 หรือเปล่ำครับ" 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63531 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/63531
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ไม่พลาด 'โฆษกพรรคเพื่อไทย' เหยียดนายกฯถือกะลาขอมหาเศรษฐีช่วย 
 

 
 
 

18 เม.ย.63 - นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อควำมโจมตีพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ นำยก
รัฐนตรี ว่ำ "วันก่อนบริจำคชุดตรวจโควิด ให้ทุกชำติอำเซียน โชว์ป๋ำ วันนี้ ถือกะลำ เขียนจดหมำยหำเศรษฐี ให้ช่วย #
รัฐบำลขอทำน" 

นำยอนุสรณ์  โพสต์ด้วยว่ำ "เศรษฐีคนใดจะให้ค ำแนะน ำหรือบริจำคควรเป็นไปตำมควำมสมัครใจ ไม่ควรบังคับ
หรือกดดันผ่ำนสื่อจำกรัฐบำล ที่มีผลต่อธุรกิจของเขำ เพรำะผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนและกำรทุจริตคอรัปชั่นจะตำมมำ 
#โควิด19 #ท ำไมไม่ได้5พัน #รัฐบำลขอทำน" 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63518 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/63518
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แรมโบ้อีสาน สงสัย ”แม่ธนาธร” แจกเงินย่านบางพลี ไม่ควรหวังผลทางการเมือง 
 

 

 
แรมโบ้อีสาน สงสัย ”แม่ธนาธร” แจกเงินย่านบางพลี มีอะไรแอบแฝงหรือไม่ ดักทาง พื้นที่ตรงนั้น อาจมีเลือกตั้ง 
ส.ส.ใหม่ แต่ก็ยินดี ที่ทุกคนออกมาช่วยกัน แต่ไม่ควรหวังผลทางการเมือง 
 วันที่ 18 เม.ย. นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณี นำงสมพร จึงรุ่งเรือง
กิจ เจ้ำของกิจกำรกลุ่มไทยซัมมิท มำรดำ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ แจกเงินประชำชนคน
ละ 2,000 บำท พร้อมถุงยังชีพ ในย่ำนสมุทรปรำกำร ว่ำ "ตนมองในเจตนำดีก่อน ว่ำ ในวิกฤติไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ ใคร
ช่วยประชำชนต้องชื่นชมในน้ ำใจของคนไทย ที่ไม่ทิ้งกัน ที่ผ่ำนมำ เรำเห็นภำคเอกชนและประชำชนจ ำนวนมำก มีจิต
อำสำออกมำช่วยกันเสียสละทุ่มเท ช่วยเหลือพ่ีน้องประชำชนให้คลำยควำมเดือดร้อน จำกภัยวิกฤติไวรัสร้ำยที่ก ำลังแพร่
ระบำด กำรช่วยกันท ำควำมดี โดยไม่หวังผลตอบแทนถือว่ำ เป็นสิ่งที่น่ำชื่นชมยกย่องควรได้รับเสียงปรบมือในควำมมี
น้ ำใจเสียสละช่วยคนไทยด้วยกัน ยำมทุกข์ ยำกยำม มีภัย นี่คือหัวใจคนไทยที่ไม่มีวันทอดทิ้งกันและกัน 
  “กรณีของนำงสมพร ถ้ำมิได้หวังผลแอบแฝงทำงกำรเมือง เพ่ือช่วยใครหรือเพ่ือช่วยพรรคกำรเมือง ใดก็ถือว่ำ 
เป็นกำรท ำควำมดี แต่บังเอิญว่ำ นำงสมพร เป็นมำรดำของ นำยธนำธร นักกำรเมืองดัง อดีตเจ้ำของพรรคอนำคตใหม่ ที่
ถูกยุบไปแล้ว และไปตั้งพรรคก้ำวไกล และบังเอิญอีกว่ำ เป็นพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ที่มี ส.ส.ของพรรคก้ำวไกล อยู่ 
1 คน ขณะที่อ ำเภอบำงพลี เป็นท้องที่เขตเลือกตั้งของ ส.ส.กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชำรัฐ ที่ถูกใบเหลือง รอ
ศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้ง ตัดสินว่ำจะต้องเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และก็บังเอิญอีก ที่มีผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคอนำคตใหม่ 
อยู่ในพื้นท่ีนี้ด้วย” 
  นำยสุภรณ์ กล่ำวต่อว่ำ หำกกำรกระท ำของ นำงสมพร เป็นกำรกระท ำเพ่ือปูทำงหำเสียงให้กับผู้สมัครพรรค
ก้ำวไกลเช่นนี้ กำรกระท ำดังกล่ำวอำจจะสุ่มเสี่ยงต่อกำรท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งหรือไม่ เพรำะว่ำ เขตบำงพลี อำจจะมี
กำรเลือกตั้งใหม่ในอนำคต ซึ่งต้องรอผลศำลฯตัดสิน ถ้ำนำงสมพร มิได้มีเจตนำแอบแฝงหรือหวังผลทำงกำรเมือง ก็ไม ่
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ควรมุ่งเป้ำในพ้ืนที่อ ำเภอบำงพลีนี้จุดเดียว ควรจะกระจำยควำมช่วยเหลือคนเดือดร้อนไปให้ทั่วๆ ในหลำยจังหวัด ถึงแม้
จะเป็นเขตเลือกของ ส.ส.พรรคใดจังหวัดใดก็ตำม ถ้ำมีควำมตั้งใจช่วยด้วยใจจริง ก็ควรไปช่วยด้วย ไม่ควรเลือกจุดพ้ืนที่
ที่มีเป้ำหมำยหวังผลทำงกำรเมือง เพรำะวันนี้เรำคนไทยด้วยกัน ไม่มีเวลำมำคิดกำรเมืองแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นของพรรค
โน้นพรรคนี้แล้ว เพรำะทุกคน คือ คนไทยด้วยกันมิใช่หรือ ควำมเสียสละที่จะต้องช่วยกันทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยที่
ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 คือ เป้ำหมำยที่พวกเรำต้องช่วยกันอย่ำงแท้จริงไม่มีเวลำมำเล่นแบ่งพรรคแบ่งพวก แยก
ขั้วแยกฝ่ำยกำรเมืองใดๆ ทั้งสิ้นในยำมที่ประเทศมีวิกฤตินี้ครับ "หรือคุณสมพร ถ้ำจะบริจำคสนับสนุนก็สำมำรถติดต่อ
ผ่ำนหน่วยงำนรัฐหรือส่วนรำชกำรหรือน ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ไปมอบให้โรงพยำบำลที่หมอและพยำบำลที่ขำดแคลนจะไม่
ดีกว่ำหรือไม่ใช่มำให้ลูกน้องถ่ำยคลิปแจกเงินโชว์ในโซเชียลเช่นนี้ดูแล้วไม่สบำยในสำยตำคนชมเลย ตนจึงขอแนะน ำว่ำ
ควรจะไปช่วยในพ้ืนที่อ่ืนๆ ด้วยเพ่ือมิให้ใครมองว่ำมีเจตนำช่วยพรรคก้ำวไกลที่มีนำยธนำธรและคุณสมพรเป็นคนที่อยู่
เบื้องหลังใกล้ชิดกับพรรคดังกล่ำวนี้ 
 “ผมไม่อยำกให้ใครก็ตำม เอำควำมเป็นควำมตำยของประชำชน ฉกฉวยวิกฤติเป็นโอกำสของตนเอง เพ่ือหวังผล
ทำงกำรเมือง ควรท ำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่เป็นกุศลเพ่ือช่วยประชำชนอย่ำงแท้จริง และเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำร
กระท ำควำมดีและเป็นตัวอย่ำงให้คนในสังคมไทยได้ดูเป็นแบบอย่ำงกำรเสียสละตอบแทนกลับคืนสู่ สังคมโดยไม่ได้หวัง
ผลทำงกำรเมืองให้กับครอบครัวและเครือข่ำยพรรคกำรเมืองของลูกชำยตนเอง ซึ่งในยำมนี้ประเทศชำติต้องกำรควำม
ร่วมมือจำกทุกๆ ฝ่ำย ต้องกำรควำมสมัครสมำนสำมัคคีควำมเสียสละจำกคนไทยทุกคนพวกเรำพวกท่ำนควรหยุดคิด
และหยุดพักกิเลสทำงกำรเมือง ควรพับเก็บใส่ลิ้นชักไว้ก่อนเพ่ือท ำให้ประเทศไทยก้ำวพ้นผ่ำนวิกฤติไปด้วยกันจะได้ไหม
ครับ" นำยสุภรณ์กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1824096 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1824096
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ปชป. เปิดผลสอบ 'ติ่ง มัลลิกา' กรณีถูกกล่าวหาพัวพันกักตุนหน้ากากอนามัย   

 

 
 
 

18 เม.ย.63 - ที่พรรคประชำธิปัตย์ นำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกำรกล่ำวหำสมำชิกพรรคมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกักตุ น และกำรส่งออก
หน้ำกำกอนำมั ย แถลงผลกำรตรวจสอบเรื่องดังกล่ำว ว่ำ ทำงคณะกรรมกำรด ำเนินกระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
ด้วยควำมละเอียดรอบคอบ เป็นธรรม โดยรวบรวมเอกสำร ข้อมูล หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งท่ีปรำกฏในสื่อสำธำรณะและ
ที่อ่ืนมีกำรติดต่อประสำนงำนขอทรำบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนและบุคคล รวมทั้งมีกำรเชิญผู้เกี่ยวข้องมำให้
ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมกำรโดยคณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำค ำกล่ำวหำของนำยอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ที่เผยแพร่ผ่ำน
ช่องทำงเฟซบุ๊คชมรมช่วยเหลือเหยื่ออำชญำกรรมหลำยครั้ง พบว่ำมีกำรน ำข้อมูลมำประติดประต่อเพ่ือโน้มน้ำวให้สังคม
ทั่วไปเข้ำใจว่ำมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีต ำแหน่งทำงกำรเมืองเป็นที่ปรึกษำรัฐมนตรีในกระทรวงพำณิชย์ใช้อ ำนำจหน้ำที่
ร่วมกับบริษัทเอกชนและข้ำรำชกำร แสวงหำประโยชน์จำกกำรได้รับโควต้ำหน้ำกำกอนำมัย น ำมำกักตุนส่งออกและ
จ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ โดยมิชอบ  

นำยองอำจ กล่ำวว่ำ ทำงคณะกรรมกำรฯ ได้พยำยำมติดต่อนำยอัจฉริยะเพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อ
กล่ำวหำที่ชัดเจนโดยได้ท ำหนังสือลงวันที่ 25 มี.ค.2563 ขอให้ส่งข้อมูลให้คณะกรรมกำรฯ หลังจำกนั้นเพจชมรม
ช่วยเหลือเหยื่อ อำชญำกรรมได้โพสต์ข้อควำมตอนหนึ่งระบุว่ำ “ข้อมูลที่คุณองอำจขอมำนั้นทำงเรำไม่สำมำรถให้ท่ำนได้ 
เพรำะท่ำนไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย” คณะกรรมกำรจึงไม่มีข้อมูลเพ่ิมเติมใดๆจำกผู้กล่ำวหำ จำกนั้น
คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำต่อไปว่ำสมำชิกพรรคที่ถูกกล่ำวหำหรือถูกพูดถึงหมำยถึงใคร  

นำยองอำจ กล่ำวอีกว่ำ แม้ว่ำจะปฏิเสธว่ำไม่เคยพูดถึงนำงมัลลิกำ บุญมีตระกูล มหำสุข แต่คณะกรรมกำรฯ ได้
ประมวลข้อมูลหลักฐำนที่ปรำกฏแล้ว และสังคมส่วนหนึ่งเกิดควำมเข้ำใจได้ว่ำเรื่องดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับนำงมัลลิกำ ซึ่ง
เป็นสมำชิกพรรคประชำธิปัตย์ประเภทตลอดชีพ และเป็นที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
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ตำมกฎหมำยกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรกำรเมือง ประกอบกับนำงมัลลิกำได้แจ้งควำมด ำเนินคดีข้อหำหมิ่นประมำท

เมื่อวันที่ 16 มีนำคม และในวันที่ 17 มีนำคม 2563 ได้แจ้งควำมเอำผิดนำยอัจฉริยะในข้อหำควำมผิดตำมพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ อีกคดีหนึ่ง ทำงคณะกรรมกำรฯ จึงเชิญนำงมัลลิกำมำให้ข้อมูล โดยนำงมัลลิกำชี้แจงกำรกล่ำวหำที่ว่ำตน
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรส่งออกหน้ำกำกอนำมัย ได้รับผลประโยชน์จำกกำรกินหัวคิวอยู่เบื้องหลังบริษัทเอกชน 3 บริษัท
ที่ระบุว่ำได้รับโควต้ำส่งออกนั้น เป็นกำรกล่ำวหำด้วยควำมเท็จ พร้อมทั้งปฏิเสธว่ำไม่เคยรู้จักกับบริษัทใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรส่งออกหน้ำกำกอนำมัย ไม่เคยมีควำมสัมพันธ์ใด ๆ ไม่ว่ำจะเป็น 3 บริษัทหรือบริษัทอ่ืน ๆ ที่ปรำกฏเป็นข่ำว และ
ที่นำยอัจฉริยะน ำมำกล่ำวอ้ำง อีกทั้งไม่เคยรู้จักหรือมีควำมสัมพันธ์ใดๆกับกระบวนกำรหลอกลวงขำยหน้ำกำกอนำมัย
ผ่ำนออนไลน์ของผู้เกี่ยวข้องกับนักกำรเมืองจำกบำงพรรคกำรเมืองซึ่งถูกด ำเนินคดีอยู่ขณะนี้ และยืนยันว่ำไม่เคย
เกี่ยวข้องกับกำรกักตุนหน้ำกำกอนำมัยแต่อย่ำงใด 
 นำยองอำจ กล่ำวต่อว่ำ นอกจำกนี้ ทำงคณะกรรมกำรฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
พบว่ำเมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2563 ได้แถลงผลกำรจับกุมผู้ต้องหำกักตุนจ ำหน่ำยหน้ำกำกอนำมัยและเวชภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 
4 กุมภำพันธ์ ถึงวันที่ 8 เมษำยน 2563 หลังจำกที่มีกำรประกำศให้หน้ำกำกอนำมัยเป็นสินค้ำควบคุมโดยกำรแถลง
ดังกล่ำว ไม่ปรำกฏว่ำมีสมำชิกพรรคประชำธิปัตย์หรือผู้ถูกกล่ำวหำตกเป็นผู้ต้องหำหรื อมีคดีที่เกี่ยวข้องตำมที่มีกำร
กล่ำวหำแต่อย่ำงใด 
 "คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำจำกข้อมูลหลักฐำน และข้อเท็จจริงที่ได้รับในช่วงเวลำที่ด ำเนินกระบวนกำร
ตรวจสอบตลอดเวลำเกือบ 1 เดือนที่ผ่ำนมำ มีควำมเห็นว่ำผู้กล่ำวหำตั้งประเด็นกล่ำวหำคลุมเครือไม่ชัดเจนและไม่มี
ข้อมูลหลักฐำนหรือข้อเท็จจริงใดที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำเกี่ยวข้องกับกำรกักตุนและส่งออกหน้ำกำกอนำมัยและไม่
มีข้อมูลหลักฐำนใดที่บ่งชี้ว่ำสมำชิกพรรคประชำธิปัตย์ผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำกำรอันขัดต่อข้อบังคับพรรคกำรเมือง พรรค
ประชำธิปัตย์ พ.ศ. 2561 หมวด 4 เรื่องมำตรฐำนทำงจริยธรรมของกรรมกำรบริหำรพรรคและสมำชิกพรรคข้อ 27 ที่
ระบุว่ำกรรมกำรบริหำรพรรคและสมำชิกพรรคต้องมีอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำนด้วยควำมรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตและ
เสียสละ โดยยึดถือและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชนเป็นส ำคัญ ไม่วำงตนอยู่ภำยใต้อิทธิพลทำง
กำรเงินผลประโยชน์หรือข้อต่อรองใด ๆ เพื่อบุคคลหรือองค์กรใด" ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กล่ำว. 
  
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63524 
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วันเสำร์ ที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2563, 15.52 น. 

'วิษณ'ุ ตบปากพวกวิจารณ'์รัฐบาลขอทาน' ยันไม่ได้เขียนจม.ไปขอเงิน 20 เศรษฐ ี

 
 
 
 “วิษณุ”ยันไม่ใช่รัฐบาลขอทาน ร่อนจม.ขอเงินมหาเศรษฐกิจช่วยโควิด-19 ให้รอดูรายละเอียดจดหมายในสัปดาห์
หน้า เผยงานนี้"บิ๊กตู่"จัดการด้วยตัวเอง 
เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2563 นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ประกำศว่ำจะส่งจดหมำยเทียบเชิญ “มหำเศรษฐีไทย” ให้มำร่วมมือกันฝ่ำวิกฤติโควิด-19 ว่ำ ในส่วนของ
รำยชื่อนักธุรกิจที่จะส่งจดหมำยเชิญนั้นตนไม่ได้ดูในส่วนนี้ แต่ตนดูในส่วนของเนื้อหำและข้อควำมที่จะเขียนในจดหมำย
เท่ำนั้น 
เมื่อถำมถึงกรณีกระแสในทวิตเตอร์พำกันติดแฮชแท็กว่ำเป็นรัฐบำลขอทำนนั้น นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ รัฐบำลไม่ได้ท ำ
หนังสือไปขอเงิน ขอให้ดูข้อควำมในจดหมำยว่ำเรำเขียนไปขออะไร แต่ยืนยันไม่ได้ไปขอเงิน อย่ำงไรก็ตำมในสัปดำห์
หน้ำทุกอย่ำงจะชัดเจนเพรำะนำยกฯจะเป็นผู้ดูในรำยละเอียดเองทั้งหมด 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/487362 
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วันเสำร์ ที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2563, 13.55 น. 

'ดร.เสรี' ยก 3 ข้อ'บิ๊กตู่'เตรียมถก! เผย 20 เศรษฐีไทยจะคุยด้วยไม่ใช่ 'ฟอร์บส์' จัดอันดับ 
 

 
 

วันที่ 18 เมษำยน 2563 ดร.เสรี วงษ์มณฑำ ผู้ร่วมก่อตั้งสถำบันทิศทำงไทย โพสต์ข้อควำมทำงเฟซบุ๊กส่วนตัว
ระบุว่ำ 20 เศรษฐีที่นำยกฯ จะคุยด้วยเพ่ือหำรือด้ำนเศรษฐกิจคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในมิติต่ำงๆ ไม่ใช่ 20 เศรษฐี
ตำมกำรจัดอันดับของ Forbes แล้วสื่อที่น ำเสนอชื่อ top 20 เศรษฐีนั้นเอำมำจำกไหน รำยงำนข่ำวเร็วไปไหม ไม่
ตรวจสอบกันเลยเนำะ  

สิ่งที่นำยกฯท่ำนจะปรึกษำ 3 ประเด็นใหญ่ชัดเจน และน่ำจะแสดงวิสัยทัศน์ที่ดี 3 ประเด็นนั้นคือ  
1. อยำกให้พยุงกำรจ้ำงงำนเพื่อไม่ให้คนตกงำน 
2. ช่วยลดรำคำสินค้ำเพ่ือลดภำระของประชำชน 
3. มำช่วยกันคิดว่ำจะฟ้ืนเศรษฐกิจอย่ำงไร 

เรื่องนี้แล้วแต่คนจะมอง คนมองบวกก็จะบอกว่ำนี่คือกำรระดมควำมคิดทุกภำคส่วนของเศรษฐกิจมำช่วยให้ประเทศไทย
ฟ้ืนตัวทำงด้ำนเผสรษฐกิจให้ได้หลังจำกท่ำนได้คุณหมอมำช่วยท่ำนสู้กับ COVID ได้ดีมำกๆ 
 เมื่อเอำชนะโรคระบำดได้ เรำก็ต้องฟ้ืนตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจ ไมว่ำ ครม. จะเก่งกรือไม่เก่งอย่ำงไร กำรฟ้ืนตัว
ทำงด้ำนเศรษฐกิจจะอำศัยควำมคิดนักกำรเมืองฝ่ำยเดียวไม่ได้ ต้องบูรณำกำรควำมคิดของนักธุรกิจทุก sector ที่มี
ควำมส ำคัญกับเศรษฐกิจเข้ำมำเป็น recovery plan เรำจึงจะฟ้ืนได ้
 สู้โรคด้วยค ำแนะน ำของหมอผู้เชี่ยวชำญจนเอำชนะได้ แล้วจะฟ้ืนเศรษฐกิจด้วยค ำแนะน ำของนักธุรกิจที่มี
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำและกำรรักษำควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจน่ำจะเป็นกำรขับเคลื่อนที่ถูกต้องนะคะ 
 อย่ำจ้องแซะ แขวะ ด่ำ มันทุกเรื่อง เพรำะเกลียดลุงตู่เลยคิด วำงกำรเมืองแบบกีฬำสีลงก่อนเถอะนะคะ คิดถึง
ประเทศชำติ มำเป็นครอบครัวเดียวกัน สู้ปัญหำไปด้วยกัน ให่เรำชนะไปด้วยกันเถอะนะคะ ขอร้องค่ะ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/487332 
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วันที่ 18 เมษำยน 2563 - 15:11 น. 

แรมโบ้ สงสัย ‘แม่ธนาธร’ แจกเงิน มีนัยแอบแฝงหรือไม่ ชี้ยินดีที่ช่วยเหลือกันแต่ไม่ควรหวัง
ผลทางการเมือง 

 
 

 
แรมโบ้ สงสัย ”แม่ธนาธร” แจกเงินย่านสมุทรปราการ มีนัยแอบแฝงหรือไม่ ยินดีที่ทุกคนออกมาช่วยกัน แต่ไม่ควร
หวังผลทางการเมือง 

เมื่อวันที่ 18 เมษำยน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี หรือแรมโบ้อีสำนกล่ำวถึง
กรณี นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ เจ้ำของกิจกำรกลุ่มไทยซัมมิท มำรดำ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรค
อนำคตใหม่ แจกเงินประชำชนคนละ 2,000 บำทพร้อมถุงยังชีพในย่ำนสมุทรปรำกำรว่ำ 
“ผมมองในเจตนำดีก่อน ว่ำ ในวิกฤติไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ ใครช่วยประชำชนต้องชื่นชมในน้ ำใจของคนไทย ที่ไม่ทิ้งกัน ที่
ผ่ำนมำเรำเห็นภำคเอกชนและประชำชนจ ำนวนมำก มีจิตอำสำออกมำช่วยกันเสียสละทุ่มเทช่วยเหลือพ่ีน้องประชำชน
ให้คลำยควำมเดือดร้อนจำกภัยวิกฤติไวรัสร้ำยที่ก ำลังแพร่ระบำด กำรช่วยกันท ำควำมดีโดยไม่หวังผลตอบแทนถือว่ำ
เป็นสิ่งที่น่ำชื่นชมยกย่องควรได้รับเสียงปรบมือในควำมมีน้ ำใจเสียสละช่วยคนไทยด้วยกันยำมทุกข์ยำกยำมมีภัย นี่คือ
หัวใจคนไทยที่ไม่มีวันทอดทิ้งกันและกัน 

“กรณีของนำงสมพรฯถ้ำมิได้หวังผลแอบแฝงทำงกำรเมืองเพ่ือช่วยใครหรือเพ่ือช่วยพรรคกำรเมืองใดก็ถือว่ำ 
เป็นกำรท ำควำมดี แต่บังเอิญว่ำนำงสมพร เป็นมำรดำของ นำยธนำธร นักกำรเมืองดัง เจ้ำของพรรคอนำคตใหม่ที่ถูกยุบ
ไปแล้วและไปตั้งพรรคก้ำวไกล และบังเอิญอีกว่ำเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ที่มีสส.ของพรรคก้ำวไกลอยู่1คน ขณะที่
อ ำเภอบำงพลี เป็นท้องที่เขตเลือกตั้งของสส.กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชำรัฐ ที่ถูกใบเหลือง รอศำลฎีกำ
แผนกคดีเลือกตั้งตัดสินว่ำจะต้องเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และก็บังเอิญอีกที่มีผู้สมัคร สส.ของพรรคอนำคตใหม่ อยู่ในพ้ืนที่นี้
ด้วย” 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89-2.jpg
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นายสุภรณ์ กล่ำวต่อว่ำ หำกกำรกระท ำของ นำงสมพร เป็นกำรกระท ำเพ่ือปูทำงหำเสียงให้กับผู้สมัครพรรค

ก้ำวไกลเช่นนี้ กำรกระท ำดังกล่ำวอำจจะสุ่มเสี่ยงต่อกำรท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งหรือไม่ เพรำะว่ำเขตบำงพลี อำจจะมี
กำรเลือกตั้งใหม่ในอนำคตซึ่งต้องรอผลศำลฯ ตัดสิน 

ถ้ำนำงสมพรฯมิได้มีเจตนำแอบแฝงหรือหวังผลทำงกำรเมือง ก็ไม่ควรมุ่งเป้ำในพ้ืนที่อ ำเภอบำงพลีนี้จุดเดียว
ควรจะกระจำยควำมช่วยเหลือคนเดือดร้อนไปให้ทั่วๆในหลำยจังหวัด ถึงแม้จะเป็นเขตเลือกของสส.พรรคใดจังหวัดใดก็
ตำม ถ้ำมีควำมตั้งใจช่วยด้วยใจจริงก็ควรไปช่วยด้วย ไม่ควรเลือกจุุดพ้ืนที่ที่มีเป้ำหมำยหวังผลทำงกำรเมืองเพรำะวันนี้
เรำคนไทยด้วยกันไม่มีเวลำมำคิดกำรเมืองแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นของพรรคโน้นพรรคนี้แล้ว เพรำะทุกคนคือคนไทยด้วยกัน
มิใช่หรือ ควำมเสียสละที่จะต้องช่วยกันทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 คือเป้ำหมำยที่พวกเรำ
ต้องช่วยกันอย่ำงแท้จริงไม่มีเวลำมำเล่นแบ่งพรรคแบ่งพวก แยกข้ัวแยกฝ่ำยกำรเมืองใดๆทั้งสิ้นในยำมที่ประเทศมีวิกฤติ
นี้ครับ 

“หรือคุณสมพรถ้ำจะบริจำคสนับสนุนก็สำมำรถติดต่อผ่ำนหน่วยงำนรัฐหรือส่วนรำชกำรหรือน ำอุปกรณ์ต่ำงๆ
ไปมอบให้โรงพยำบำลที่หมอและพยำบำลที่ขำดแคลนจะไม่ดีกว่ำหรือไม่ใช่มำให้ลูกน้องถ่ำยคลิปแจกเงินโชว์ในโซเชียล
เช่นนี้ดูแล้วไม่สบำยในสำยตำคนชมเลย ตนจึงขอแนะน ำว่ำควรจะไปช่วยในพ้ืนที่อ่ืนๆด้วยเพ่ือมิให้ใครมองว่ำมีเจตนำ
ช่วยพรรคก้ำวไกลที่มีนำยธนำธรและคุณสมพรฯเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังใกล้ชิดกับพรรคดังกล่ำวนี้ 

“ผมไม่อยำกให้ใครก็ตำม เอำควำมเป็นควำมตำยของประชำชน ฉกฉวยวิกฤติเป็นโอกำสของตนเอง เพ่ือหวังผล
ทำงกำรเมือง ควรท ำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่เป็นกุศลเพ่ือช่วยประชำชนอย่ำงแท้จริง และเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำร
กระท ำควำมดีและเป็นตัวอย่ำงให้คนในสังคมไทยได้ดูเป็นแบบอย่ำงกำรเสียสละตอบแทนกลับคืนสู่สังคมโดยไม่ได้หวัง
ผลทำงกำรเมืองให้กับครอบครัวและเครือข่ำยพรรคกำรเมืองของลูกชำยตนเอง ซึ่งในยำมนี้ประเทศชำติต้องกำรควำม
ร่วมมือจำกทุกๆฝ่ำย ต้องกำรควำมสมัครสมำนสำมัคคีควำมเสียสละจำกคนไทยทุกคนพวกเรำพวกท่ำนควรหยุดคิดและ
หยุดพักกิเลสทำงกำรเมืองควรพับเก็บใส่ลิ้นชักไว้ก่อนเพ่ือท ำให้ประเทศไทยก้ำวพ้นผ่ำนวิกฤติไปด้วยกันจะได้ไหมครับ” 
นำยสุภรณ์กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/covid19/news_2145971 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/covid19/news_2145971
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18 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 15:53 น. 

'วิษณ'ุ แย้มเนื้อหาในจดหมายนายกฯส่งถึง 20 มหาเศรษฐีไทย   

 
 
 

 
18 เม.ย.63 - นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรั ฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม ประกำศว่ำจะส่งจดหมำยเทียบเชิญ 20 มหำเศรษฐีไทยมำร่วมมือกันฝ่ำวิกฤติโควิด-19 
ว่ำ ในส่วนของรำยชื่อนักธุรกิจที่จะส่งจดหมำยเชิญนั้นตนไม่ได้ดูในส่วนนี้ แต่ตนดูในส่วนของเนื้อหำและข้อควำมที่จ ะ
เขียนในจดหมำยเท่ำนั้น 
 เมื่อถำมถึงกรณีกระแสในทวิตเตอร์พำกันติดแฮชแท็กว่ำเป็นรัฐบำลขอทำน นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ รัฐบำลไม่ได้ท ำ
หนังสือไปขอเงิน ขอให้ดูข้อควำมในจดหมำยว่ำเรำเขียนไปขออะไร แต่ยืนยันไม่ได้ไปขอเงิน อย่ำงไรก็ตำม ในสัปดำห์
หน้ำทุกอย่ำงจะชัดเจน เพรำะนำยกฯจะเป็นผู้ดูในรำยละเอียดเองทั้งหมด 
 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63538 
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วันที่ 18 เมษำยน 2563 - 16:33 น. 
‘ศรีสุวรรณ’ ไม่ปล่อยผ่าน! คาใจ ‘แม่ธนาธร’ แจกเงินคนบางพลี ส่อเจตนาแฝง ขู่ กกต.
อาจชักใบเหลืองรอบ 2 

 
 

 
  เมื่อวันที่ 18 เมษำยน นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ออกมำแสดง
ควำมคิดเห็นกรณีที่นำงสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนำ มำรดำของ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ ลงพ้ืนที่หมู่ 3 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร แจกเงินช่วยเหลือชำวบ้ำนครอบครัวละ 
2,000 บำท เมื่อวันที่ 16 เมษำยนที่ผ่ำนมำ ผ่ำนเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่ำ 

“อ้างโควิด-19 แจกเงินที่บางพลี ทั้งๆ ที่เป็นเขตที่จะมีการเลือกตั้งซ่อม ดูเจตนาแอบแฝงในการช่วยเหลือ
ประชาชน แต่เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง ดูท่า กกต.คงต้องชักใบเหลืองรอบ 2 หรือเปล่าครับ” 
ทั้งนี้ อ.บำงพลี จ. สมุทรปรำกำร เป็นพ้ืนที่เลือกตั้งที่ นำยกรุง ศรีวิไล พรรคพลังประชำรัฐ ชนะกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 
มีนำคม 2562 ก่อนถูก กกต.แจกใบเหลือง เนื่องจำกคนใกล้ชิดนำยกรุงใส่ซองงำนศพ 
 
อ้ำงอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2146122 

 
 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2146122
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%934.jpeg
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วันที่ 18 เมษำยน 2563 - 15:59 น. 

ณัฐวุฒิ’ จี้รัฐเร่งเยียวยาประชาชนยามฉุกเฉิน ถามคนร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เคยคิดถึง
ว่าประเทศจะมีวิกฤตแบบนี้หรือไม่ 

 
 

 
‘ณัฐวุฒิ’ จี้รัฐเร่งเยียวยาประชาชนยามฉุกเฉิน ถามคนร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เคยคิดถึงว่าประเทศจะมีวิกฤต
แบบนี้หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 18 เมษำยน นำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน ำ นปช. กล่ำวว่ำ อีกครั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีต้องเอ่ยขอโทษประชำชนเพรำะเกิดควำมคลำดเคลื่อนในกำรสื่อสำรเรื่องเงิน 5,000 บำท แม้ท่ำทีที่
ออกมำจะเป็นกำรยอมรับข้อผิดพลำดของผู้น ำประเทศ แต่ต้องพูดกันตรงๆ ว่ำนี่ไม่ใช่วิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองใน
สถำนกำรณ์วิกฤตโควิด-19 เป็นวิกฤตใหญ่ระดับโลก คนเป็นนำยกฯพูดอะไรต้องมีน้ ำหนัก ชัดเจน แล้วก็จบทันที ไม่ต้อง
แปล ไม่ต้องอธิบำยกลับไปกลับมำจนคนเกิดควำมไม่เชื่อมั่นแล้วก็เกิดควำมระส่ ำระสำย หวังว่ำเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น
อีก ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงกำรป้องกันรักษำโรคแล้วก็ควบคุมกำรแพร่ระบำด แต่พร้อมๆ กันนั้นต้องบ ำบัดรักษำโรคหิว โรค
ไม่มีกินของประชำชนด้วย 

“วันนี้กำรควบคุมโรคอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ แต่กำรจัดกำรกับควำมเป็นอยู่ของประชำชนอยู่ในระดับที่น่ำ
หนักใจและน่ำเสียวไส้ แค่เรื่องเงิน 5,000 บำทเรื่องเดียวจนถึงวันนี้ยังไม่จบ และดูไม่มีทีท่ำจะจบลงง่ำยๆ อย่ำงไรก็ตำม 
ถ้ำเปลี่ยนค ำว่ำอุทธรณ์เป็นค ำว่ำทบทวนสิทธิได้ กำรเรียกเงินจ ำนวนนี้ว่ำเงินเยียวยำก็ควรเปลี่ยน เพรำะค ำว่ำเยียวยำ
หมำยควำมว่ำรอได้อีก 2-3 เดือนหรือปีหน้ำ แต่ควำมหมำยจริงๆ ของเงิน 5,000 บำทนี้คือ เงินยังชีพฉุกเฉิน ต้องได้
ทันที ต้องกินวันนี้ และรออีกต่อไปไม่ไหว วันนี้คนจ ำนวนมำกถอยถึงแนวรบสุดท้ำย อะไรที่มีติดตัวเอำออกไปขำย อะไร
ที่มีอยู่ในบ้ำนเอำออกไปจ ำน ำจนไม่เหลืออะไรแล้ว” นำยณัฐวุฒิกล่ำว 

 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/12321.jpg
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นำยณัฐวุฒิกล่ำวอีกว่ำ มีคนบำงส่วนวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำพวกที่เรียกร้องให้รัฐบำลเร่งแจกเงิน 5,000 บำท เป็น

กลุ่มเดียวกันกับที่คัดค้ำนกำรแจกเงิน 2,000 บำทในนโยบำยประชำรัฐ ต้องเข้ำใจใหม่ว่ำมันคนละเรื่อง กำรแจกเงิน 
2,000 บำทในนโยบำยประชำรัฐ คือกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล ซึ่งท ำในช่วงเวลำที่คนส่วนใหญ่มีงำนท ำและ
ช่วยเหลือตัวเองได้ตำมสถำนภำพ จึงมีเสียงคัดค้ำนเพรำะเห็นว่ำหำกจะกระตุ้นเศรษฐกิจควรมีมำตรกำรระยะยำวที่ท ำ
ให้เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน ต่ำงจำกเงิน 5,000 บำทในสถำนกำรณ์นี้ นี่คือเงินกระตุ้นชีวิตให้
สำมำรถด ำรงต่อไปได้ คนเขำไม่ได้ท ำงำน ไม่มีเงิน 
“ซึ่งไม่ได้หมำยควำมว่ำเขำจะงอมืองอเท้ำ แต่รัฐบำลมัดมือมัดเท้ำไม่ให้เขำท ำมำหำกินได้ เข้ำใจว่ำเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคระบำด แต่กับประชำชนคนยำกคนจน เมื่อมัดมือมัดเท้ำท่ำนต้องมีข้ำวป้อน ถ้ำมัดทั้งมือทั้งเท้ำแล้วข้ำวก็ไม่มี
กินเขำจะอยู่กันอย่ำงไร รัฐบำลอำจจะอธิบำยว่ำมีเหตุผล มีข้อจ ำกัด มีระเบียบ มีตัวบทกฎหมำย แต่กับสถำนกำรณ์
ตอนนี้คิดกรอบเดิมไม่ได้ เมื่อโควิด-19 ลอยมำเหนือกติกำ ก็ต้องคิดนอกกรอบ ตอบโจทย์ให้ได้ว่ำ 27 ล้ำนคน ที่มำ
ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บำท จะจัดกำรอย่ำงไร ทั้งนี้ ตนเริ่มสงสัยว่ำกรอบเงินกู้ 1.9 ล้ำนล้ำนบำท ซึ่งรัฐบำลบอกว่ำ
จะทยอยกู้เข้ำมำแก้ปัญหำนั้น แท้จริงนั้นยังไม่มีมำตรกำร ยังไม่มีรูปธรรมที่จะใช้เงินใช่ไหม ถ้ำหำกไม่มีมำตรกำรชัดเจน 
เอำเงินมำมำกกว่ำนี้อีกกี่เท่ำก็ไม่มีควำมหมำย” นำยณัฐวุฒิกล่ำว 
นำยณัฐวุฒิกล่ำวด้วยว่ำ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีอำยุถึงสิ้นเดือนเมษำยน แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำทั้งประเทศจะต้องถูกล็อก
ดำวน์ไปพร้อมๆ กันทั้งหมด อย่ำงน้อย 9 จังหวัดที่ยังคงปลอดเชื้อน่ำจะเป็นดี 1 ประเภท 1 พ้ืนที่น ำร่องให้กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจบำงชนิดสำมำรถขับเคลื่อนภำยใต้มำตรกำรที่เหมำะสมได้ ต่อมำเป็นกลุ่มจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่มำแล้วไม่
ต่ ำกว่ำ 2 สัปดำห์ มีอยู่ 25 จังหวัด น่ำจะเป็นชุดถัดไป เข้ำใจว่ำกำรรับมือโรคระบำดต้องไม่ประมำท กำร์ดอย่ำตก แต่
ถ้ำมวยเอำแต่ตั้งกำร์ดอย่ำงเดียว ไม่ออกอำวุธอะไรไปบ้ำง เรำจะเอำชนะได้อย่ำงไร ไม่ได้หลับหูหลับตำดึงดัน ไม่ได้
เรียกร้องให้รัฐบำลออกเดินก้ำวยำวๆ แต่ในบำงพ้ืนที่ลองขยับก้ำวสั้นๆ ดู ควำมเข้มงวดเข้มแข็งเรื่องมำตรกำรป้องกัน
ควบคุมกำรแพร่ระบำดยังต้องเต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์ตลอดเวลำ แต่ในทำงเศรษฐกิจ เมื่อประชำชนหมดหวังกับ
มำตรกำรช่วยเหลือของรัฐบำล ก็ควรเปิดพื้นที่ให้เขำช่วยเหลือตัวเองได้ 
“ทั้งนี้ หลังผ่ำนสถำนกำรณ์โควิด-19 หลำยฝ่ำยวิเครำะห์ตรงกันว่ำโลกจะไม่เหมือนเดิม ตอนนั่งเขียนยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี คนที่นั่งกันอยู่ในวงใครคิดบ้ำงว่ำจะมีวันนี้ อย่ำงไรก็ตำม อย่ำว่ำแต่ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีเลย เกิดโควิด-19 มำ 3-
4 เดือน ยังไม่เห็นยุทธศำสตร์กำรแก้ปัญหำจนวินำทีนี้ ยังเอำใจช่วยรัฐบำล ลุ้นทุกวันให้แก้ปัญหำได้ แต่บำงเรื่องน่ำ
หนักใจก็ต้องพูดกันตรงๆ” นำยณัฐวุฒิกล่ำว 
 
อ้ำงอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2146032 
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เสำร์ที่ 18 เมษำยน 2563 เวลำ 16.10 น. 

 
 
 
"แรมโบ้" คาใจ "แม่ธนาธร"แจกเงินพ้ืนที่หวังผลการเมือง 
 
“แรมโบ้” คาใจ “แม่ธนาธร”เลือกแจกเงินสมุทรปราการหวังผลทางการเมือง ปูทางผู้สมัครพรรคก้าวไกล
หรือไม่  เตือนเสี่ยงผิดกฎหมายลต. เหตุเขตบางพลีอาจมีลต.ใหม่ในอนาคต 
 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรมต.ประจ ำนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกรณีนำงสมพร จึงรุ่งเรือง
กิจ เจ้ำของกิจกำรกลุ่มไทยซัมมิท มำรดำนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ แจกเงินประชำชนคน
ละ 2,000 บำท พร้อมถุงยังชีพย่ำนสมุทรปรำกำร ว่ำ ถ้ำกรณีดังกล่ำวถ้ำมิได้หวังผลแอบแฝงทำงกำรเมือง เพ่ือช่วยใคร
หรือเพ่ือช่วยพรรคกำรเมืองใดก็ถือว่ำเป็นกำรท ำควำมดี แต่บังเอิญว่ำนำงสมพร เป็นมำรดำของนำยธนำธร นักกำรเมือง
ดัง เจ้ำของพรรคอนำคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้ว 
 แต่บังเอิญอีกว่ำเป็นพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร มีส.ส.ของพรรคก้ำวไกลอยู่ 1 คน ขณะที่อ ำเภอบำงพลี เป็น
ท้องที่เขตเลือกตั้งของนำยกรุง ศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปรำกำร พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ที่ถูกใบเหลืองให้
หยุดปฏิบัติหน้ำที่ รอศำลฎีกำแผนกคดีเลือกตั้งตัดสินว่ำจะต้องเลือกตั้งใหม่หรือไม่  ซึ่งถ้ำหำกกำรกระท ำของนำงสมพร 
เป็นกำรกระท ำเพ่ือปูทำงหำเสียงให้กับผู้สมัครพรรคก้ำวไกลเช่นนี้ กำรกระท ำดังกล่ำวอำจจะสุ่มเสี่ยงต่อกำรท ำผิด
กฎหมำยเลือกตั้งหรือไม่ เพรำะว่ำเขตบำงพลี อำจจะมีกำรเลือกตั้งใหม่ในอนำคต ซึ่งต้องรอผลศำลฯ ตัดสิน ถ้ำนำงสม
พรมิได้มีเจตนำแอบแฝงหรือหวังผลทำงกำรเมือง ก็ไม่ควรมุ่งเป้ำในพ้ืนที่อ ำเภอบำงพลีนี้จุดเดียวควรจะกระจำยควำม
ช่วยเหลือคนเดือดร้อนไปให้ทั่วๆในหลำยจังหวัด ถึงแม้จะเป็นเขตเลือกของสส.พรรคใดจังหวัดใดก็ตำม ถ้ำมีควำมตั้งใจ
ช่วยด้วยใจจริงก็ควรไปช่วยด้วย ไม่ควรเลือกจุดพ้ืนที่ที่มีเป้ำหมำยหวังผลทำงกำรเมือง 
  “นำงสมพรถ้ำจะบริจำคสนับสนุนก็สำมำรถติดต่อผ่ำนหน่วยงำนรัฐ หรือส่วนรำชกำรหรือน ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ไป
มอบให้โรงพยำบำลที่หมอและพยำบำลที่ขำดแคลนจะไม่ดีกว่ำหรือ ไม่ใช่มำให้ลูกน้องถ่ำยคลิปแจกเงินโชว์ในโซเชียล
มีเดียแบบนี้ ดูแล้วไม่สบำยในสำยตำคนชมเลย ผมจึงขอแนะน ำว่ำควรจะไปช่วยในพ้ืนที่อ่ืนๆ ด้วยเพ่ือมิให้ใครมองว่ำมี
เจตนำช่วยพรรคก้ำวไกลที่มีนำยธนำธรและนำงสมพร เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังใกล้ชิดกับพรรคดังกล่ำวใช่หรือไม่ เพรำะ
ผมไม่อยำกให้ใครก็ตำม เอำควำมเป็นควำมตำยของประชำชน ฉกฉวยวิกฤติเป็นโอกำสของตนเอง เพ่ือหวังผลทำง
กำรเมือง” นำยสุภรณ์ กล่ำว. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/769744 
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เสำร์ที่ 18 เมษำยน 2563 เวลำ 16.18 น. 

สร้างรัฐสภาใหม่ คืบหน้า 80% 
 

 
 
 
 
 
 
ก่อสร้าง “รัฐสภาใหม่”คืบหน้าแล้ว 80% เล็งล็อคที่นั่งประจ าให้ ส.ส.แก้ปัญหาความถูกต้องระบบลงคะแนน 

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. นำยโชติจุฑำ อำจสอน กรรมกำรบริหำรที่ปรึกษำโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ ให้
สัมภำษณ์ถึงควำมคืบหน้ำกำรทดสอบระบบที่ใช้ในห้องประชุมสุริยัน อำทิ เครื่องออกเสียงลงคะแนน และระบบเสียง 
เพ่ือเตรียมใช้ในกำรประชุมสภำฯ ช่วงปลำยเดือนพ.ค.ว่ำ ก่อนหน้ำนี้เจ้ำหน้ำที่ได้เข้ำทดสอบระบบไปแล้วเบื้องต้น แต่ไม่
เต็มจ ำนวน ซึ่งภำยในเดือนพ.ค.นี้เจ้ำหน้ำที่ 500 คนเข้ำทดสอบระบบอีกครั้ง 

ส่วนประเด็นที่เคยเป็นปัญหำในกำรใช้ระบบออกเสียงหรือแสดงตนในห้องประชุมจันทรำ อำทิ ผลกำรออกเสียง
ลงคะแนนไม่ตรงตำมเจตนำ หรือลงคะแนนเสียงแล้วไม่แสดงผลนั้นได้แก้ปัญหำไว้แล้ว และเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมควำม
ถูกต้อง ในห้องประชุมสุริยันจะก ำหนดที่นั่งประจ ำให้กับส.ส.หลังจำกท่ีเข้ำประชุมครั้งแรกภำยในห้องแล้ว เนื่องจำกที่นั่ง
ในห้องสุริยันนั้นมีจ ำนวน 800 ที่นั่ง เพียงพอรองรับส.ส.ที่มีเกือบ 500 คน ดังนั้น เชื่อว่ำปลำยเดือนพ.ค.ที่จะเปิดประชุม
สภำฯ จะไม่มีปัญหำและพร้อมใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์ 
  นำยโชติจุฑำ กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับควำมคืบหน้ำงำนก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำและอำคำรประกอบนั้น ล่ำสุดคืบหน้ำ 
80 เปอร์เซ็นต์ ยังเหลือพ้ืนที่ที่ต้องด ำเนินกำรคือ ส่วนของโถงกลำงจ ำนวน 11 ชั้นที่ใช้เป็นห้องท ำงำนของสมำชิกสภำฯ 
ห้องประชุมกรรมำธิกำรฯ และห้องสมุด ส่วนลำนประชำชนที่เป็นพื้นที่สวนด้ำนนอกอำคำรนั้น ยังมีงำนท่อร้อยสำยและ
วำงสำยสัญญำณถ่ำยทอดกำรประชุมที่อยู่ระหว่ำงเร่งรัดด ำเนินกำร 
  ซึ่งจำกกำรติดตำมพบว่ำกำรด ำเนินงำนไม่มีปัญหำ เพรำะผู้รับจ้ำงขนวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในงำนก่อสร้ำงเข้ำ
พ้ืนที่ไว้แล้ว ท ำให้มำตรกำรของรัฐบำลที่ควบคุมกำรขนส่งขนำดใหญ่ช่วงเฝ้ำระวังกำรระบำดไวรัสโควิด-19 ไม่ส่งผล
กระทบมำกนัก เว้นแต่กำรขนย้ำยวัสดุและต้นไม้ขนำดใหญ่ที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงลำนประชำชนและสวนเท่ำนั้น แต่ทุกฝ่ำย
ที่ดูแลงำนก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำได้หำรือและหำแนวทำงเร่งรัดให้งำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จทันตำมสัญญำรอบที่ 4 ซึ่งจะ
สิ้นสุดปลำยปี 63 แล้ว. 
 อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/769745 
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18 เม.ย. 2563 16:41 น. 

"เจ๊หน่อย" มองเชิญ 20 เจ้าสัว ไม่พ้นครหา เอื้อประโยชน์-ผลต่างตอบแทน 

 
 
ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ย้ า อย่ากู้เงิน ตั้งแต่บาทแรก ถามรัฐทดลองตัดงบปี 63 จริงหรือไม่ มองเชิญ 20 
เจ้าสัว ไม่พ้นสังคมครหา เอื้อประโยชน์ มีผลต่างตอบแทน  

 
วันที่ 18 เม.ย. คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงมำตรกำรเยียวยำ

ประชำชน ที่ได้รับผลกระทบจำกค ำสั่งปิด กิจกำร และบริกำรต่ำงๆ โดยระบุว่ำ หำกรัฐบำลออกมำตรกำรล่ำช้ำจะดึงให้
ภำคธุรกิจ ล้มตำมกันทั้งระบบ ดังนั้นสิ่งที่พรรคเพ่ือไทย เรียกร้อง คือ มำตรกำรเยียวยำ โดยเฉพำะเริ่มจำกกำรตัด
งบประมำณปี 2563 จ ำนวน 3.3 ล้ำนล้ำนบำท ในส่วนที่ไม่จ ำเป็น เร่งด่วน ประมำณ 10-15 เปอร์เซ็นต์จะท ำให้ได้งบใน
ส่วนดังกล่ำว ประมำณ 3 แสนล้ำน ถึง 5 แสนล้ำนบำท เพ่ือมำเยียวยำประชำชน ประมำณ 20 ล้ำนคน หรือเดือนละ 
5,000 บำท เป็นเวลำ 3 เดือน โดยจะใช้เงินรำว 3 แสนล้ำนบำท และในส่วนของภำคกำรเกษตร ซึ่งประสบปัญหำมำ
ต้ังแต่ภัยแล้ง กว่ำครึ่งปีที่ประสบควำมยำกล ำบำก และต้องมำเผชิญกับโรคระบำด ซึ่งมีอยู่ประมำณ 3 ล้ำนครัวเรือน 
ควรเยียวยำครัวเรือนละ 3.5 หมื่นบำท หรือประมำณ 1 แสนล้ำนบำท 
 ดังนั้นรัฐบำลอย่ำอ้ำงว่ำ ไม่มีงบประมำณ หำกไม่ทดลองตัดงบประมำณปี 2563 ซึ่งที่ผ่ำนมำ มีแต่ค ำพูดแต่ยัง
ไม่ทดลองตัดจริง "เงินอย่ำเพ่ิงกู้ตั้งแต่บำทแรก และอยำกฟังค ำตอบจำกนำยกรัฐมนตรี ว่ำ เงินของปี 2563 สำมำรถตัด
ได้เท่ำใด มีอุปสรรคหรือไม่ กำรกู้เงิน จะต้องน ำมำกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือ SME และช่วยเหลือพ่ีน้องประชำชน
โดยเฉพำะในชุมชน ในชนบทให้เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ใหม่" คุณหญิงสุดำรัตน์กล่ำว 

ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย ระบุด้วยว่ำ รัฐบำลจะต้องวำงแผนเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถกลับมำท ำมำหำ
กินและใช้ชีวิตได้ และไม่เห็นควำมจ ำเป็นของกำรต่ออำยุพระรำชก ำหนดบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน แต่ควร
เตรียมกำร ReOpening เพ่ือให้คนกลับมำท ำมำหำกินได้ในบำงอำชีพ ในบำงธุรกิจ อย่ำงมีเงื่อนไข มีข้อจ ำกัด ทำง
สำธำรณสุข ดังนั้นควรเร่งออกข้อบังคับเพ่ือให้ภำคธุรกิจ ภำคบริกำรได้รับทรำบ ว่ำหำกจะเปิดกิจกำรได้ต้องอยู่ภำยใต้
ข้อก ำหนดใดบ้ำง ซึ่งทั้งหมดสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ภำยใต้ พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ จำกนั้นประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนทรำบเพ่ือให้ประชำชนให้ควำมร่วมมือ และหำกธุรกิจใดไม่ให้ควำมร่วมมือ ก็สำมำรถสั่งปิดหรือปรับได้ตำม
ควำมเหมำะสม 
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 คุณหญิงสุดำรัตน์ ยังกล่ำวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เตรียมเขียนจดหมำยเปิดผนึก
ถึง 20 กลุ่มมหำเศรษฐี ของไทย เพ่ือเทียบเชิญเข้ำร่วมทีมไทยแลนด์ โดยตั้งค ำถำมถึงควำมเหมำะสม ซึ่งสังคมได้
วิพำกษ์วิจำรณ์แล้วอย่ำงกว้ำงขวำง เพรำะอำจน ำไปสู่ข้อครหำ ว่ำเอ้ือประโยชน์หรือไม่ เพรำะก่อนหน้ำนี้ รัฐบำลได้ออก
มำตรกำรช่วยเหลือ ภำคธุรกิจขนำดใหญ่ไปตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งถือเป็นกำรช่วยเจ้ำสัวไปก่อนแล้วหรือไม่ 
 "เป็นกำรช่วยที่ไม่ยืดเยื้อเหมือนกับกำรช่วยเหลือคนจน ช่วยคนรวยช่วยได้เร็ว เพรำะฉะนั้น กำรที่มำขอควำม
ร่วมมือจำกเจ้ำสัว ท้ำยที่สุดจะมีอะไรแลกเปลี่ยนหรือไม่ อย่ำงที่หลำยคนตั้งข้อสังเกต ว่ำ เจ้ำสัวบำงรำย ก็ได้ช่วยเหลือ
ไปแล้ว ขณะที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย เห็นควรตั้งกองทุน มำอุ้มตรำสำรหนี้อีก 4 แสนล้ำนบำท จะกลำยเป็นข้อครหำ
และข้อสงสัย ในปัจจุบันจนถึงอนำคต" คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำว... 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1824236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1824236
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วันที่ 18 เมษำยน 2563 - 16:54 น. 

‘หญิงหน่อย’ แนะจริงจัง ‘ตัดงบ 63’ ก่อนกู้เงิน ชี้ สะกิด 20 เจ้าสัว ไม่พ้นครหา ‘เอื้อ
ประโยชน์’ ต่างตอบแทน 

 
 

เมื่อวันที่ 18 เมษำยน คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงมำตรกำร
เยียวยำประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกค ำสั่งปิด กิจกำรและบริกำรต่ำงๆ โดยระบุว่ำ หำกรัฐบำลออกมำตรกำรล่ำช้ำ 
จะดึงให้ภำคธุรกิจล้มตำมกันทั้งระบบ ดังนั้นสิ่งที่พรรคเพ่ือไทยเรียกร้องคือ มำตรกำรเยียวยำ โดยเฉพำะเริ่มจำกกำรตัด
งบประมำณปี 2563 3.3 ล้ำนล้ำนบำท ในส่วนที่ไม่จ ำเป็น เร่งด่วน ประมำณ 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ จะท ำให้ได้งบใน
ส่วนดังกล่ำวประมำณ 3 แสนล้ำน ถึง 5 แสนล้ำนบำท เพ่ือมำเยียวยำประชำชน ประมำณ 20 ล้ำนคน หรือเดือนละ 
5,000 บำท เป็นเวลำ 3 เดือน โดยจะใช้เงินรำว 3 แสนล้ำนบำท และในส่วนของภำคกำรเกษตร ซึ่งประสบปัญหำมำ
ตั้งแต่ภัยแล้ง กว่ำครึ่งปีที่ประสบควำมยำกล ำบำก และต้องมำเผชิญครับโรคระบำด ซึ่งมีอยู่ประมำณ 3 ล้ำนครัวเรือน 
ควรเยียวยำครัวเรือนละ 35,000 บำท จะใช้งบประมำณ 1 แสนล้ำนบำท ดังนั้นรัฐบำลอย่ำอ้ำงว่ำไม่มีงบประมำณ หำก
ไม่ทดลองตัดงบประมำณปี 2563 ซึ่งที่ผ่ำนมำมีแต่ค ำพูดแต่ยังไม่ทดลองตัดจริง 

“เงินอย่ำเพ่ิงกู้ตั้งแต่บำทแรก และอยำกฟังค ำตอบจำกนำยกรัฐมนตรีว่ำ เงินของปี 2563 สำมำรถตัดได้เท่ำใด 
มีอุปสรรคหรือไม่ กำรกู้เงิน จะต้องน ำมำกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือ SME และช่วยเหลือพ่ีน้องประชำชนโดยเฉพำะใน
ชุมชน ในชนบทให้เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ใหม่” คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำว 

ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย ระบุด้วยว่ำ รัฐบำลจะต้องวำงแผนเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถกลับมำท ำมำหำ
กินและใช้ชีวิตได้ และไม่เห็นควำมจ ำเป็นของกำรต่ออำยุพระรำชก ำหนดบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุ กเฉิน แต่ควร
เตรียมกำร ReOpening เพ่ือให้คนกลับมำท ำมำหำกินได้ในบำงอำชีพ ในบำงธุรกิจ อย่ำงมีเงื่อนไข มีข้อจ ำกัด ทำง
สำธำรณสุข ดังนั้นควรเร่งออกข้อบังคับเพ่ือให้ภำคธุรกิจ ภำคบริกำรได้รับทรำบ ว่ำหำกจะเปิดกิจกำรได้ต้องอยู่ภำยใต้
ข้อก ำหนดใดบ้ำง ซึ่งทั้งหมดสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ภำยใต้ พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ จำกนั้นประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนทรำบเพ่ือให้ประชำชนให้ควำมร่วมมือ และหำกธุรกิจใดไม่ให้ควำมร่วมมือ ก็สำมำรถสั่งปิดหรือปรับได้ตำม
ควำมเหมำะสม 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2.jpg
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คุณหญิงสุดำรัตน์ ยังกล่ำวถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เตรียมเขียนจดหมำยเปิดผนึกถึง 
20 กลุ่มมหำเศรษฐีของไทย เพ่ือเทียบเชิญเข้ำร่วมทีมไทยแลนด์ โดยตั้งค ำถำมถึงควำมเหมำะสม ซึ่งสังคมได้
วิพำกษ์วิจำรณ์แล้วอย่ำงกว้ำงขวำง เพรำะอำจน ำไปสู่ข้อครหำ ว่ำเอ้ือประโยชน์หรือไม่ เพรำะก่อนหน้ำนี้ รัฐบำลได้ออก
มำตรกำรช่วยเหลือ ภำคธุรกิจขนำดใหญ่ไปตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งถือเป็นกำรช่วยเจ้ำสัวไปก่อนแล้วหรือไม่ 
“เป็นกำรช่วยที่ไม่ยืดเยื้อเหมือนกับกำรช่วยเหลือคนจน ช่วยคนรวยช่วยได้เร็ว เพรำะฉะนั้นกำรที่มำขอควำมร่วมมือจำก
เจ้ำสัว ท้ำยที่สุดจะมีอะไรแลกเปลี่ยนหรือไม่ อย่ำงที่หลำยคนตั้งข้อสังเกต ว่ำเจ้ำสัวบำงรำยก็ได้ช่วยเหลือไปแล้ว ขณะที่
ธนำคำรแห่งประเทศไทย เห็นควรตั้งกองทุน มำอุ้มตรำสำรหนี้อีก 4 แสนล้ำนบำท จะกลำยเป็นข้อครหำและข้อสงสัย 
ในปัจจุบันจนถึงอนำคต” คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำว 
 
 อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2146138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2146138
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18 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 17:14 น. 

'ช่อ' ไม่ไหวจะทนปล่อยข่าวลือ 'เจ๊สมพร-ก้าวไกล' นัดแจกเงินท าชาวบ้านรอเก้อ ถามลั่น
จิตใจท าด้วยอะไร 

 
 
 
 
 

18 เม.ย.63 - นำงสำวพรรณิกำร์ วำนิช แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ อดีตโฆษกพรรคอนำคตใหม่ ได้โพสต์ข้อควำมลง
บนทวิตเเตอร์ ระบุว่ำ "จิตใจท ำด้วยอะไรคะ คนที่ปล่อยข่ำวว่ำจะมีกำรแจกเงิน บ้ำงลือว่ำคุณสมพรแจก บ้ำงลือว่ำก้ำว
ไกลแจก ให้ประชำชน 2,000 คนไปยืนรอ ร้อน เสี่ยงติดโรค ขอบคุณต ำรวจและเทศบำลที่ช่วยชี้แจงจนประชำชนยอม
กลับบ้ำน ไม่เกิดควำมวุ่นวำย | อย่ำเอำควำมทุกข์ยำกเดือดร้อนของประชำชนมำโจมตีกันทำงกำรเมือง" 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63545 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/63545
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เสำร์ที่ 18 เมษำยน 2563 เวลำ 17.29 น. 

"สุริยะใส" ฝากประเด็นนายกฯ คุย 20 เจ้าสัว 
 

 
 
 
"สุริยะใส" ฝากประเด็นนายกฯ คุย 20 เจ้าสัว สร้างประชาธิปไตยทาง ศก. ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมไทย   หลังโค
วิด-19 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร 
 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. นำยสุริยะใส กตะศิลำ คณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต ผองสถำบัน
ปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) มหำวิทยำลัยรังสิต โพสต์ข้อควำมผ่ำนเพจเฟซบุ๊ก “สุริยะใส กตะศิลำ” ใจควำมสรุปว่ำว่ำ 
เปิดอกคุยกับ 20 มหำเศรษฐี รับมือผลกระทบCovid-19 แต่....ผมมองว่ำกำรที่นำยกฯ ออกมำประกำศขอควำมร่วมมือ 
20 มหำเศรษฐีในเมืองไทยให้ออกมำช่วยกันแก้ปัญหำผลกระทบจำกไวรัส Covid-19 และนำยกฯเตรียมท ำหนังสือเพ่ือ
พบปะพูดคุยขอควำมร่วมมือนั้น จริงๆ แล้วแม้เรำจะได้เห็นหลำยๆ กลุ่มทุนธุรกิจออกมำช่วยเหลือ สังคมในช่วงนี้กัน
อย่ำงทุ่มเท จริงจังกันหลำยกลุ่มและต้องชมเชยหลำยๆ กลุ่มธุรกิจที่ท ำได้เป็นอย่ำงดี แม้จะเป็นกำรช่วยเยียวยำเฉพำะ
หน้ำต่อปัญหำที่เกิดขึ้นก็ตำม 
 แต่ก็ต้องยอมรับว่ำวิกฤตโรคระบำดนี้ท ำให้เห็นปัญหำมำกมำยที่คำดไม่ถึง ทั้ง คนตกงำน บ้ำนแตกสำแหรกขำด 
ธุรกิจเจ๊งล้มละลำย นักเรียน นักศึกษำที่จะหลุดออกจำกระบบ หรือ อำชญำกรรมที่อำจ เพ่ิมขึ้นในอนำคต โดยรวม 
สังคมไทยจะมีคนจนมำกขึ้น คนชำยขอบที่อำศัยอยู่ในเมืองก็จะมำกขึ้น ปัญหำเหล่ำนี้ต้องยอมรับว่ำเป็นผลจำกควำม
เหลื่อมล้ ำที่สะสมมำนำนของสังคมไทยไม่มีรัฐบำลไหนสำมำรถลดช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำลงได้เลย นับวันจะขยับออก
ห่ำงมำกขึ้น 
  ดังนั้นเมื่อนำยกฯ เอ่ยปำกขอควำมร่วมมือจำกกลุ่มทุนธุรกิจบนปลำยยอดปีระมิด ตนจึงขอฝำกประเด็นถ้ำจะ
เปิดอกคุยกับมหำเศรษฐีเหล่ำนั้น ต้องคิดเผื่อไปถึง Post Covid-19 หมำยควำมว่ำเรำจะสร้ำงประชำธิปไตยทำง
เศรษฐกิจหรือมียุทธศำสตร์ยกระดับสังคมไทยหลัง Covid-19 ให้เป็นสังคมที่มุ่งสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ได้อย่ำงไร ที่มีตัวชี้วัด มีรูปธรรมควำมร่วมมือจำกทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประชำชนที่ตั้งมั่นได้อย่ำงไร  ผมคิดว่ำนี่เป็นโจทย์ส ำคัญที่ไม่อยำกเห็นกำรพูดคุยกำรขอควำมร่วมมือครั้งนี้เป็นเพียงกำร
บรรเทำเบำบำงปัญหำเฉพำะหน้ำ แต่ต้องเปลี่ยน Mindset จำกรูปแบบสังคมสงเครำะห์ ไปสู่สังคมสวัสดิกำรให้ได้. 
  
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/769759 
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เสำร์ที่ 18 เมษำยน 2563 เวลำ 17.33 น. 

"โฆษกก้าวไกล"เตือน"แรมโบ้"สงบปาก โฟกัสปัญหาร้อน ปชช. 
“โฆษกก้ำวไกล” เตือน”แรมโบ้”โฟกัสที่ควำมเดือดร้อนประชำชน ขอให้สงบปำกสงบค ำเผื่อ”บิ๊กตู่”ร่อน จม.ขอควำม
ช่วยเหลือ”สมพรแม่ธนำธร”ด้วย 

เมื่อวันที่ 18.ม.ค.นำยณัฐชำ บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้ำวไกล กล่ำวถึงกรณีที่ นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี ระบุว่ำ กำรช่วยเหลือประชำชนของ นำง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกำรกระท ำที่หวังผล
ทำงกำรเมือง ว่ำ กำรแสดงควำมคิดเห็นเช่นนี้ บ่งบอกถึงจิตใต้ส ำนึกของนำยสุภรณ์ต่ำงหำกที่หวังผลทำงกำรเมือง
ตลอดเวลำ สถำนกำรณ์ท่ีประชำชนชำวไทยไม่สำมำรถหวังพ่ึงรัฐบำลได้แบบนี้ กำรที่มีคนออกมำช่วยบรรเทำควำมทุกข์
ร้อนของประชำชน ถือเป็นสิ่งที่ควรยกย่องมำกกว่ำกำรจับผิดเจตจ ำนงเช่นนี้ 
  นำยณัฐชำ กล่ำวอีกว่ำ อีกด้ำนหนึ่งตนก็เข้ำใจได้ว่ำด้วยต ำแหน่งที่นำยสุภรณ์ ได้มำเป็นต ำแหน่งด่ำนหน้ำที่ท ำ
หน้ำที่คอยสกัดผู้ที่จะมำมีควำมดีควำมชอบเกินหน้ำเกินตำรัฐบำล “แต่วันนี้ผมอยำกฝำกบอกพ่ีโบ้ครับ พี่วำงภำรกิจแว้ง
กัดลงก่อน แล้วสนใจควำมเดือดร้อนประชำชนบ้ำง ไหนๆท่ำนนำยกรัฐมนตรีก็จะส่งจดหมำยเปิดผนึกขอควำมช่วยเหลือ
จำกเศรษฐีในประเทศไทยอยู่แล้ว ซึ่งคุณสมพรเองก็เป็นเศรษฐีอันดับต้นๆ คุณสุภรณ์น่ำจะสงบปำกสงบค ำไว้ดีกว่ำ เผื่อ
หนึ่งในรำยชื่อที่นำยกฯ ส่งจดหมำยมีชื่อคุณสมพร ท่ำนจะเห็นใจให้ควำมร่วมมือรัฐบำล อีกอย่ำงในสถำนกำรณ์กำรที่
พวกของตนไร้ควำมสำมำรถเช่นนี้ไม่ควรกล่ำวหำใครทั้งสิ้น เชื่อว่ำสุดท้ำยประชำชนจะตัดสินเองว่ำใครที่จริงใจแล ะ
ช่วยเหลือประชำชนอย่ำงแท้จริง”โฆษกพรรคก้ำวไกลกล่ำว 
  นำยณัฐชำ กล่ำวอีกว่ำ ควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชน คือสิ่งส ำคัญ เรำในฐำนะคนไทยด้วยกันต้องร่วมมือ
ช่วยเหลือกัน ควรจะมีจิตใจที่ดีเเละยกย่องในกำรกระท ำของผู้อื่นบ้ำงและนำยสุภรณ์ต้องฝึกเปิดใจให้กว้ำง. 
  
อ้ำงอิง :  https://www.dailynews.co.th/politics/769760 
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18 เม.ย.63 –  

นพ.เหวง โตจิราการ แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โพสต์
ข้อความลงในเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 

การที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าจดหมายขอความช่วยเหลือไปยังอภิมหาเศรษฐีใหญ่20คนของไทย เป็นการ
กระท าที่ สะท้อนให้เห็น 
1.ควำมตื้นเขินทำงสติปัญญำของรัฐบำลประยุทธ์ท ำให้หมดสิ้นหนทำงในกำรแก้ไขปัญหำแล้ว 
 2.กำรไม่เคำรพเชื่อมั่นในระบอบประชำธิปไตยระบบรัฐสภำแทนที่จะเปิดประชุมสภำสมัยวิสำมัญเพ่ือระดม
สติปัญญำในกำรแก้ปัญหำกลับไปขอควำมช่วยเหลืออภิมหำเศรษฐี 
 3. มีจิตวิญญำณของลัทธิหวังพ่ึงของคนจมน้ ำที่ต้องคว้ำกิ่งไม้ที่ลอยมำ"รัฐบำลก ำลังจะออกพรก.เงินกู้1.9ล้ำน
ล้ำน เงินก้อนนึ้จ ำนวนมหำศำลมำกกว่ำงบประมำณใช้จ่ำยของรัฐบำลในปี63-64เสียอีกเพรำะงบของแต่ละปีตุ้องหัก
เงินเดือนประจ ำออกไปจึงเหลืองบที่ใช้ได้จริง 
 ท ำไม จ ำนวนเงินมหำศำลขนำดนี้ (1.9ล้ำนล้ำน)พวกคุณไม่สำมำรถน ำมำบริหำรเพ่ือเอำชนะศึกโควิด-19ได้ 
เวียดนำมและไต้หวันเขำสำมำรถปิดเกมโควิด-19ไปได้แล้ว(เหลือเพียงแต่ต้องระวังผลกระทบชิ่งจำกประเทศอ่ืนๆที่ก ำลัง
เชี่ยวกรำกอยู่)โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมำณมำกขนำดพวกคุณเลยเพียงแต่พวกเขำมีวิสัยทัศน์มีกำรบริหำรงำนที่มี
ประสิทธิภำพมีคุณภำพทั้งที่ประเทศไทยเรำมี บุคคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขและระบบสำธำรณสุขในระดับต้นๆของ
โลก แต่พวกคุณก็บริหำรจนประเทศเกือบจะย่ ำแย่ ดีแต่ คณำจำรย์ สถำบันกำรแพทย์ต่ำงๆเขำทนไม่ไหว ก็เลยต้องเข้ำ
มำช่วยพวกคุณให้รอดพ้นไปจำกหำยนะ เพรำะคณะบุคคลทำงด้ำนแพทย์และสำธำรณสุขทนเห็นประชำชนและประเทศ
วอดวำยลงไปต่อหน้ำไม่ได้ ถ้ำไม่ก้ำวเข้ำมำช่วยรัฐบำลปัจจุบันในกำรรับมือกับศึกโควิด 
 ผลงำนกำรรับศึกโควิด-19ครั้งนี้เป็นของ คณะบุคคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขทั้งประเทศอุทิศชีวิต
จิตใจในกำรต่ดสู้ ร่วมกับประชำชนที่ปฏิบัติตนได้อย่ำงดีเยี่ยมตำมหลักกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่จะดับไฟโค
วิด-19เท่ำนั้นไม่ใช่ผลงำนรัฐบำลที่อำจจะพอท ำให้ได้หน้ำตำหน่อยก็คือเรื่องกำรแจกเงินเพ่ื อช่วยเหลือยำมคับขัน              
5,000 บำท 
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 พวกคุณก็ท ำเอำเสียยุ่งเหยิง อำจจะเป็นเหตุเป็นชนวนให้เกิดควำมโกลำหลขึ้นในบ้ำนเมืองได้ ในวันนี้ต้องต่อ
แถวนับเป็นกิโลเพ่ือไปรับอำหำรกินเป็นวันๆหรือรับเงินจ ำนวนพอใช้จ่ำยวันต่อวัน ไปหลำยจังหวัดเหลือเกิน ก็ลองไปดู
ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ที่เขำช่วยเหลือยำมคับขับให้กับประชำชนเขำดูซิครับ 
 อำเบะแจกแสนเยนให้ทุกคน ลี่เสียนหลุงแจก600ดอลล่ำให้คนอำยุเกิน21ทุกคน ที่ญี่ปุ่นและ สิงคโปร์เรื่องช่วย
ฉุกเฉินทุกอย่ำงเรียบร้อยดี กำรไปขอควำมช่วยเหลือจำกอภิมหำเศรษฐี20คนของไทย ฟังดูอำจจะเห็นว่ำพวกคุณอ่อน
น้อมถ่อมตน ขอ แนวคิด สติปัญญำ ควำมร่วมมือจำกพวกเขำ เพ่ือมำแก้ปัญหำ แต่เนื้อแท้ตอนนี้อ ำนำจเด็ดขำดอยู่ใน
มือของพวกคุณโดยเฉพำะนำยกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชำ แล้วครับ พรก.ฉุกเฉินไงครับ 
 ดังนั้นขอให้คุณและพวกวำงทิศทำงถูกต้อง เดินไปอย่ำงถูกต้องท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ พวกอภิมหำเศรษฐี
ก็ต้องท ำตำมที่คุณและพวกคิดและสั่งท ำอยู่แล้ว ไม่เห็นจะต้องไปขอควำมช่วยเหลือแต่อย่ำงไร แสดงว่ำคุณและพวก
แก้ปัญหำไม่ไหวแล้วไงครับ เลยต้องร้องขอควำมช่วยเหลือ 
 ที่ส ำคัญคือ น่ำสงสัยว่ำ "คุณตั้งใจไปขอควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินพวกเขำหรือเปล่ ำ" ผมขอเตือนว่ำ "อย่ำไป
ขอควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกเขำเป็นอันขำด เพรำะคุณเป็นรัฐบำล คุณสำมำรถน ำเงินแผ่นดินมำช่วยประชำชนได้" 
เพรำะท ำให้เกิดข้อกังขำว่ำ "จะมีอะไรเป็นเงื่อนไขตอบแทนหรือไม่????" 
 เพรำะ "ไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้ และค่ำตอบแทนนั้นไม่ใช่สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นนำมธรรม เป็นเกียรติยศ เป็นค ำ
ขอบคุณสวยหรูลมๆแล้งๆลอยในอำกำศด้วย" ขณะนี้ผู้คนก็สงสัยกันทั้งบ้ำนทั้งเมืองอยู่แล้วว่ำ เงินกู้ เพ่ือไปอุ้มหุ้นกู้4
แสนล้ำนท ำไปเพื่อช่วยอภิมหำเศรษฐีใช่หรือไม่????ท ำไปท ำไม??? 
 กรณีศึกษำเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไปขอควำมช่วยเหลืออภิมหำเศรษฐี20คนในไทย ท ำให้ยิ่งยืนยัน
เรื่อง ประเทศควรจัด"รัฐสวัสดิกำรที่แข็งแกร่ง"ให้เกิดขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมแข็งแรงมั่นคงให้กับสวัสดิภำพขั้นพ้ืนฐำนของ
ประชำชนทุกคน โดยตั้งบนรำกฐำนของระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรำสำมำรถ
ก ำหนดกำรจัดเก็บภำษีในอัตรำก้ำวหน้ำเพื่อให้เกิดควำมธรรมกับประชำชนทุกคน  
 รัฐก็จะมีรำยได้มำกพอที่จะสร้ำงประเทศและจัดสวัสดิกำรให้ประชำชนไทย70ล้ำนคนได้อย่ำงเสมอภำคถ้วน
หน้ำตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนจนคลอด  จำกทำรกไปจนเป็นเด็กเล็ก จำกเด็กเล็กไปเป็นเด็ก โต ไปเป็น
วัยรุ่น ไปสู่วัยท ำงำน ไปจนวัยเกษียณ ไปจนมรณภำพ  ได้รับกำรดูแลปกป้องคุ้มครองจำกรัฐอย่ำงใกล้ชิดโดยตลอด และ
รัฐสำมำรถรับมือกับมหำภัยพิบัติทุกรูปแบบไม่ว่ำเวลำใดๆ โดยไม่ต้องไป "ขอทำนเศษเงินจำกอภิมหำเศรษฐีใดๆ"  แ ต่
พวกอภิมหำเศรษฐีมีหน้ำที่ที่จะต้องเสียภำษีเพ่ือชดเชยบุญคุณแผ่นดินนี้ที่ท ำให้พวกเขำร่ ำรวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้ำน
ขึ้นมำได้  

ทั้งนี้ต้องสร้ำงระบอบรัฐประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่แข็งแกร่งไม่มีกำรคอรัปชั่นโกงกิน 
เพ่ือสร้ำงหลักประกันที่แข็งแรงเรื่องกำรเก็บภำษีและกำรน ำเอำเงินภำษีอำกำรของประชำชนมำใช้เพ่ือบริหำรประเทศ
ให้ก้ำวเจริญรุดหน้ำและสร้ำงควำมมั่นคงมั่งค่ังให้ประชำชนทุกคนอย่ำงเสมอภำคถ้วนหน้ำ 
 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63547 

 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/63547
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18 เม.ย. 2563 17:54 น. 

"วิษณุ-โฆษกรัฐบาล" ประสานเสียง นายกฯ เชิญ 20 มหาเศรษฐี ไม่ได้หวังเงิน 

 
 
"วิษณุ-โฆษกรัฐบาล" ประสานเสียง ยัน “นายกฯ” เชิญ 20 มหาเศรษฐีไทย ร่วมหาทางออก ย้ า ไม่หวังเงิน
ช่วยเหลืออย่างท่ีมีผู้พยายามบิดเบือน ต้องการความเห็นร่วมกันแก้โควิด-19 จ่อ พบภาคธุรกิจอาทิตย์หน้า  
วันที่ 18 เม.ย. นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึง กรณี เมื่อวำนที่ผ่ำนมำ นำยกรัฐมนตรี ออกแถลงกำรณ์ 
ว่ำ เตรียมท ำจดหมำยเชิญชวน 20 มหำเศรษฐีไทย และภำคเอกชนของไทย ร่วมหำทำงออกในสถำนกำรณ์ไวรัสโคโรนำ
โควิด-19 ในสัปดำห์หน้ำ แต่กลับมีกำรบิดเบือนในโซเชียลมีเดีย ว่ำ รัฐบำลเตรียมขอเงินจำกมหำเศรษฐีนั้น ขอชี้แจงว่ำ 
กรณีดังกล่ำว ในส่วนของรำยชื่อนักธุรกิจ ที่จะส่งจดหมำยเชิญนั้น ตนไม่ได้ดูในส่วนนี้ แต่ตนดูในส่วนของเนื้อหำและ
ข้อควำม ที่จะเขียนในจดหมำยเท่ำนั้น 
 "รัฐบำลไม่ได้ท ำหนังสือไปขอเงิน ขอให้ดูข้อควำมในจดหมำยว่ำเรำเขียนไปขออะไร แต่ยืนยันไม่ได้ไปขอเงิน 
อย่ำงไรก็ตำม ในสัปดำห์หน้ำทุกอย่ำงจะชัดเจน เพรำะนำยกฯ จะเป็นผู้ดูในรำยละเอียดเองทั้งหมด" รองนำยกฯ กล่ำวฃ 
 ขณะ นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบำล กล่ำวว่ำ นำยกฯ มีควำมตั้งใจที่อยำกเปิดรับฟังควำมคิดเห็นของ
ทุกคนโดยตรง ซึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเป็นหลัก แต่ต้องกำรระดมควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้เข้ำมำมีส่วนรวมใน
กำรแก้ปัญหำดังกล่ำว  
 ส่วน 20 รำยชื่อเศรษฐีในประเทศไทย จะเป็นใครบ้ำงนั้น นำงนฤมล กล่ำวว่ำ ยังไม่มีข้อมูลที่จะเปิดเผย แต่
ยืนยันว่ำ สิ่งที่นำยกฯ ต้องกำรในขณะนี้ คือแนวทำงในกำรช่วยกันแก้ปัญหำวิกฤติ โควิด-19 

"ภำยในสัปดำห์หน้ำ นำยกฯ เตรียมลงไปรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคธุรกิจ เพ่ือรับฟังปัญหำโดยตรง แต่ยังไม่ได้
ก ำหนดรูปแบบชัดเจนว่ำ จะเป็นกำรประชุมหรือลงไปในพ้ืนที่ เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นแต่อย่ำงใด" โฆษกรัฐบำล กล่ำว... 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1824273 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1824273
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18 เมษำยน 2563 - 18:04 น. 

ในโควิดมีการเมือง เกมนี้ "ลุงตู่" เป็นต่อ 

 
 
ใครว่ำโรคระบำด จะมีเฉพำะไวรัสเท่ำนั้น ที่สำมำรถเร้นกำยเข้ำสู่ร่ำงกำยคนได้ แต่มีกลิ่นอำยกำรเมืองซุกและ

ซ่อนมำพร้อมกัน "เกมกำรเมือง"ในโควิด นับแต่เกิดวิกฤตินำยกฯยังไม่เพลี่ยงพล้ ำ แถมหำกดูบริบทโดยรอบ นำยกฯยัง
เป็นต่อ 
  ใครว่ำโรคระบำด จะมีเฉพำะไวรัสเท่ำนั้น ที่สำมำรถเร้นกำยเข้ำสู่ร่ำงกำยคนได้ แต่ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินแบบ
นี้ มีกลิ่นอำยกำรเมืองซุกและซ่อนมำพร้อมกัน 
  คนรอบกำยนำยกฯลุงตู่ ไม่ใช่หมอ หรือพยำบำล ไม่มีแมสและเจลล้ำงมือ แต่คนรอบกำยนำยกฯคือเสธ.ทหำร 
ที่เชี่ยวชำญกำรรบ และเรียนรู้เรื่องกำรเมือง 
  ภำวะที่คนไทยตกอกตกใจกับโรคระบำด รอ”พระเอกขี้ม้ำขำว”มำท ำให้ควำมวิตกจริตลดลงไปนั้นมีอยู่เต็ม
เปี่ยม และเขำก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ  
  กำรใช้ พ.ร.ก.กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ส่วนหนึ่งเป็นกำรเรียกร้องจำกสังคม อีกส่วนเป็นกำร
โยนหินออกมำถำมทำงไว้ล่วงหน้ำแล้วว่ำ หำกใช้กฎหมำยฉบับนี้ คนส่วนใหญ่จะว่ำอย่ำงไร เมื่อเช็กเสียงแล้วก็ทรำบว่ำ 
คนส่วนใหญ่ต้องกำร 
 ฉะนั้นกำรกดปุ่ม พ.ร.ก.นั้นสำมำรถท ำได้หลำยรูปแบบ เพรำะในอดีตมีกำรใช้มำแล้วทั้งรัฐบำลทักษิณ รัฐบำล
อภิสิทธิ์ และรัฐบำลยิ่งลักษณ์ ได้ผลไม่ได้ผลแตกต่ำงกันไป 
      แต่ครั้งนี้ โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรที่อยู่ในกฎหมำย นำยกฯลุงตู่  รวบมำไว้กับตนเองทุกอย่ำง จนเวลำผ่ำนไป
นำนพอสมควร พรรคร่วมจึงรู้สึกว่ำถูกยึดอ ำนำจ หรือปฏิวัติเงียบ 
 กำรนั่งหัวโต๊ะเป็นประธำน กำรท ำหน้ำที่ ผอ.สถำนกำรณ์เอง เหล่ำนี้ล้วนแต่อยู่ในต ำรำพิชัยสงครำมที่งัดมำใช้
กับกำรปรำบปรำมโรคระบำดโควิด ช่ำงกลมกลืนเข้ำกันได้ดีเป็นปี่เป็นขลุ่ย 
 ถัดต่อมำนำยกฯยังออกค ำสั่ง รวบอ ำนำจกำรจัดซื้อจัดจ้ำงบรรดำครุภัณฑ์ทั้งหลำยที่แต่เดิมเป็นอ ำนำจของ
กระทรวงสำธำรณสุขมำไว้ในมือ หลังมีข่ำวไม่สู้ดีจำกหลำยส ำนักว่ำมีกำร”รอฟันก ำไร”จำกควำมเป็นควำมตำยของ
ประชำชน 
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 จนวันนี้ กระทรวงสำธำรณสุขและกระทรวงพำณิชย์ ท ำอะไรไม่ได้เลย นอกจำกรอฟังจำกนำยกฯเพียงคนเดียว
เท่ำนั้น แน่นอนว่ำ กำรรวบอ ำนำจแบบนี้มันท ำให้กำรแก้ปัญหำโควิดท ำได้รวดเร็วและเดินเป็นขบวน หลังจำกท่ีช่วงแรก 
กระทรวงสำธำรณสุขไปทำง พำณิชย์ไปทำง และรัฐบำลก็ไปอีกทำง 
 เล่นเอำพรรคร่วมรัฐบำลหมดสิทธิ์ออกหมัดหำประโยชน์และหำคะแนนเสียงเป็นผลดีหลังจำกใช้ พ.ร.ก.และมี
เคอร์ฟิวตำมมำ นี่คือฝีมือจำกกำรวำงแผนของเสธ.รอบกำยนำยกฯ โดยไม่ต้องมีควำมรู้เรื่องไวรัสหรือแบคทีเรียก็ท ำได้ 
  ล่ำสุดมี”กุนซือ”ระดับแสนล้ำนล้ำนกระซิบบอก นำยกฯว่ำ ไหนๆก็ไหนๆ เชิญบรรดำมหำเศรษฐีทั้งหลำยมำ
ช่วยกัน เพรำะซีพีได้น ำร่องสร้ำงโรงงำนผลิตหน้ำกำกอนำมัยให้เป็นของขวัญแก่ลุงตู่แล้ว มหำเศรษฐีคนอ่ืนๆที่ร่ ำรวย
เพรำะใบบุญของรัฐบำลก็น่ำจะมำช่วยกันบ้ำง 
 คืนก ำไรให้สังคม คืนควำมสุขให้ลุงตู่  ในค ำแถลงเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่ำนมำ ไม่ได้มีเฉพำะลูกอ้อนมหำเศรษฐี แต่
เสธ.รอบกำยยังหยอดเรื่องกำรเมืองเข้ำไปด้วย ดังวลีที่ว่ำ ขอให้ทุกคนมำช่วยกันเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่มีสีเสื้อไม่มี
ฝักฝ่ำย และไม่มีกำรเมือง  
 เห็นหรือยังว่ำ หลังเดินเกมรุกกู้เงินมำแจกกู้เงินมำเยียวยำโดยไม่มีใครค้ำนสักคน ตอนนี้หันมำใช้วิกฤติโควิดเพื่อ
สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ที่คนไทยแตกแยกมำเป็นเวลำ10 กว่ำปี แน่นอนว่ำ มหำเศรษฐียินดีช่วยนำยกฯเพรำะ
ส่วนใหญ่ร่ ำรวยจำกสัมปทำนรัฐ ทั้งผูกขำดและไม่ผูกขำด แต่เรื่องกำรเมือง วันนี้ยังไม่มีใครปฏิเสธนำยกฯ เนื่องจำก
นักกำรเมืองรู้ดีว่ำกระแสประชำชนแรง ควำมต้องกำรของประชำชนในขณะนี้คือ ท ำให้โรคหำยไป และท ำให้เขำมีอยู่มี
กิน  
      ฉะนั้นเกมกำรเมืองในโควิด นับแต่เกิดวิกฤตินำยกฯยังไม่เพลี่ยงพล้ ำ แถมหำกดูบริบทโดยรอบ นำยกฯยังเป็นต่อ
และไปได้แบบยำวๆกว่ำโควิดจะจบ คะแนนนิยม”ลุงตู่” น่ำจะแซงแคนดิเดตทุกคน. 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/427887?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/427887?adz
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18 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 18:30 น. 

อดีตบิ๊กศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ แฉเครือข่ายฝ่ายค้านฝังตัวมหาดไทย-ท้องถิ่น
พรึ่บ เตือนรัฐบาลพังแน่หากปล่อยใช้งบฯรั่วไหล-คอร์รัปชัน 

 

 
18 เม.ย.63 - พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

แห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้  
 
 ยิ่งเห็นยอดหัวลูกศรเกี่ยวกับผู้ติดไวรัส โควิด-19 หัวทิ่มลงมำกเท่ำไรประชำชนก็ดีใจและอุ่นใจมำกข้ึน แต่ก็มีคน
อีกกลุ่มหนึ่ง ยอมไม่ได้แน่ๆถ้ำรัฐบำลจะได้คะแนนนิยมไปง่ำยๆแบบนี้ แล้วยังมีกำรแจกเงินเยี่ยวยำประกอบเพ่ิมเติ่มซ้ ำ
เข้ำไปอีก กว่ำ1ล้ำนล้ำนบำท 
 ปัจจุบันเริ่มมีกำรแพร่ข่ำวว่ำเป็นค ำถำมว่ำ (1) ท ำไมตอนรัฐบำลคุณยิ่งลักษณ์กู้เงินแบบนี้(กู้พิเศษนอก
งบประมำณ) จึงท ำไม่ได้ และ (2) ท ำไม พล.อ.ประยุทธ์ ท ำได้ มันสองมำตรำฐำนชัดๆเลย ก่อนที่จะตอบขอทบทวนให้
นึกถึงควำมจริง ว่ำ ทั้งรัฐบำลคุณยิ่งลักษณ์และ พล.อ.ประยุทธ นั้น ล้วนแต่มำจำกกำรเลือกตั้งทั้งคู่ เมื่อจ ำได้แล้วจึงขอ
ตอบว่ำ 
 1.ที่รัฐบำลคุณยิ่งลักษณ์ท ำไม่ได้นั้น เพรำะ รัฐธรรมนูญ ปี2550 บัญญัติห้ำมไว้ ศำลรัฐธรรมนูณ จึงระบุว่ำ "จะ
กู้ได้ต้องท ำผ่ำน พรบ.งบประมำณเท่ำนั้น" 
 2.ท ำไม รัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จึงกู้เงินนอกงบประมำณได้ ก็เพรำะรัฐธรรมนูณ ฉบับล่ำสุดนี้(พ.ศ. 2560) 
บัญญัติให้ท ำได้ และยังมีข้อแถมมำอีก 
ทั้ง 2 กรณี แบบไม่ตั้งใจ คือ (1) ไม่ต้องผ่ำนรัฐสภำ (ส.ส. และ สว.) และ(2) ไม่ตกอยู่ภำยใต้ข้อบังคับตำมรัฐธรรมนูณ ม.
140 ซึ่งเป็นมำตรกำรก้ันโกงที่โหดเหี้ยมอีกด้วย เพรำะม.140บัญญัติมำใช้เฉพำะ "เงินในงบประมำณเท่ำนั้น" 

3.รัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ รู้เห็นกับผู้ร่ำงรัฐธรรมนูญหรือเปล่ำเรื่องนี้คงตอบไม่ได้ครับ แต่ขอให้แง่คิดไว้ว่ำ (1) 
คณะร่ำงรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้มีจุดประสงค์แน่วแน่ว่ำ จะร่ำงรัฐธรรมนูญมำเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ซึ่งผมเป็นอนุกรรมกำร
อยู่ด้วยคนหนึ่ง ในตอนเริ่มร่ำงนั้นจึงทรำบเจตนำนี้อย่ำงชัดเจน 
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 (2) ไม่มีใครจะทรำบล่วงหน้ำได้ว่ำจะเกิดโรคระบำดไวรัสโควิด-19 อย่ำงแน่นอน ดังนั้น ถ้ำไม่มีสำเหตุนี้ รัฐบำล
ไหนจะกล้ำเสนอกู้เงินนอกงบประมำณแบบนี้ได้ คงถูกอัดจมดินแน่ๆ 
 (3) ตอนเลือกตั้งก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้ำได้ว่ำ ใครจะชนะมำเป็นรัฐบำลเพรำะทั้ง 2 ฝ่ำยคะแนนเสียงใกล้เคียงกัน
มำกตอนนี้เริ่มมีคนออกมำเหน็บแนมรัฐบำล เรื่องกำรเยียวยำเพ่ิมข้ึน ทั้งๆที่ตอนหัวลูกศรของคนติดเชื้อขึ้นสูงนั้น ทุกคน
เห็นชอบกันไปหมด แต่พอลูกศรเรื่มตกเห็นแสงสว่ำงของชัยชนะ ก็เริ่มออกมำติติงกันเป็นแถว เรื่องนี้จึงน่ำห่วงครับ 
 กำรกู้เงินพิเศษนอกงบประมำณมำกขนำดนี้ โดยไม่ผ่ำนทั้ง ส.ส. และ สว. นั้น รัฐบำลต้องรับผิดชอบไปเต็มที่ 
ดังนั้นถ้ำจะควบคุมไม่ให้งบประมำณรั่วไหลแล้ว รัฐบำลจะต้องใช้มำตรกำรให้เข้มมำกกว่ำกำรควบคุมงบประมำณท่ีผ่ำน
สภำ ถึงจะเอำตัวรอดได้ครับ เพรำะกำรใช้งบนี้มำเยียวยำ โดยจ ำแนกเป็นกลุ่มอำชีพนั้น มีจุดอ่อนมำกมำยซึ่งจะเห็นมำก
ขึ้น ตำมล ำดับ 
 ดังนั้นจุดอ่อนที่เกิดข้ึน ผมเชื่อว่ำประชำชนจะไม่ว่ำอะไร เพรำะกำรท ำงำนมันก็ต้องผิดกันบ้ำงเป็นเรื่องปกติ แต่
ถ้ำเกิดกำรโกงหรือ ท ำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันขึ้น หรือมีลักษณะที่จะน ำเงินนี้ไปหำเสียง รัฐบำลแย่แน่ๆครับ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63548 
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18 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 18:42 น. 

'ณัฐชา' ส.ส.ก้าวไกล เรียกร้อง 'แรมโบ้' เปิดใจให้กว้าง อย่าคอยแว้งกัด จับผิดในเจตนา
ผู้อื่นที่ต้องการช่วยเหลือประชาชน 
 

 
 

   
18 เม.ย.63 - นำยณัฐชำ บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้ำวไกล กล่ำวถึงกรณีที่ นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี  ระบุว่ำ กำรช่วยเหลือประชำชนของ นำงสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ อำจมีเจตนำแอบแฝงหวัง
ผลทำงกำรเมือง ว่ำกำรแสดงควำมคิดเห็นเช่นนี้ บ่งบอกถึงจิตใต้ส ำนึกของนำยสุภรณ์ ต่ำงหำกที่หวังผลทำงกำรเมือง
ตลอดเวลำ  สถำนกำรณ์ที่ประชำชนชำวไทยไม่สำมำรถหวังพ่ึงรัฐบำลได้แบบนี้ กำรที่มีคนออกมำช่วยบรรเทำควำมทุกข์
ร้อนของประชำชน ถือเป็นสิ่งที่ควรยกย่องมำกกว่ำกำรจับผิดเจตจ ำนงเช่นนี้  
 นำยณัฐชำ  กล่ำวว่ำนอกจำกนี้อีกด้ำนหนึ่งตนก็เข้ำใจได้ว่ำด้วยต ำแหน่งที่นำยสุภรณ์ ได้มำเป็นต ำแหน่งด่ำน
หน้ำที่ท ำหน้ำที่คอยสกัดผู้ที่จะมำมีควำมดีควำมชอบเกินหน้ำเกินตำรัฐบำล แต่วันนี้อยำกฝำกบอกพ่ีโบ้วำงภำระกิจแว้ง
กัดลงก่อน  แล้วสนใจควำมเดือดร้อนประชำชนบ้ำง  ไหนๆท่ำนนำยกรัฐมนตรีก็จะส่งจดหมำยเปิดผนึกขอควำม
ช่วยเหลือจำกเศรษฐีในประเทศไทยอยู่แล้ว ซึ่งคุณสมพรเองก็เป็นเศรษฐีอันดับต้นๆ  
 "คุณสุภรณ์น่ำจะสงบปำกสงบค ำไว้ดีกว่ำ เผื่อหนึ่งในรำยชื่อที่นำยกฯ ส่งจดหมำยถึงมีชื่อคุณสมพร ท่ำนจะเห็น
ใจให้ควำมร่วมมือรัฐบำล อีกอย่ำงไม่ควรกล่ำวหำใครทั้งสิ้น เพรำะเชื่อว่ำสุดท้ำยประชำชนจะตัดสินเองว่ำใครที่จริงใจ
และช่วยเหลือประชำชนอย่ำงแท้จริง ควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชน คือสิ่งส ำคัญ เรำในฐำนะคนไทยด้วยกันต้อง
ร่วมมือช่วยเหลือกัน ควรจะมีจิตใจที่ดีเเละยกย่องในกำรกระท ำของผู้อ่ืนบ้ำง  คุณสุภรณ์ต้องฝึกเปิดใจให้กว้ำงนะครับ"
นำยณัฐชำ  กล่ำว. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63549 
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18 เมษำยน 2563 - 13:09 น. 

ลูกสาวยันข่าวปลอม 'เจ๊สมพร'ไปแจกเงิน ซ.วัดด่าน สมุทรปราการ 

 

ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา บุตรสาวคนโตของ'สมพร' โพสต์เฟซบุ๊กยืนยัน 
ข่าวลือ"สมพร" จะไปแจกเงินให้ชาวบ้านบริเวณซอยวัดด่าน จ.สมุทรปราการ เป็นข่าวปลอม ถามท าไมเอา
ความเดือดร้อนประชาชนมาเล่นการเมือง 

    ข่ำวลือ นำงสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ และประธำนมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนำจะไปแจกเงินให้ประชำชนบริเวณซอยวัด
ด่ำน จ.สมุทรปรำกำร 

      ล่ำสุด ชนำพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธำนมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนำ และบุตรสำวคนโตของนำงสมพร  โพสต์
เฟซบุ๊กยืนยันว่ำ ข่ำวดังกล่ำวเป็นข่ำวปลอม ทำงมูลนิธิไม่ได้มีแผนจะไปแจกเงินในพ้ืนที่ดังกล่ำว พร้อมฝำกถำมคน
ปล่อยข่ำวท ำไมเอำควำมเดือดร้อนประชำชนมำเล่นกำรเมือง 

     จำกกรณีที่มีกำรปล่อยข่ำวลือว่ำ นำงสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนำ มำรดำของนำยธนำ
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะไปแจกเงินที่ท้ำยซอยวัดด่ำน จังหวัดสมุทรปรำกำร ท ำให้มีคนมำยืนรอนับพัน แต่กลับไม่มีกำร
แจกเงิน 

   ล่ำสุด ชนำพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธำนมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนำ และบุตรสำวคนโตของนำงสมพร ยืนยันว่ำ 
ข่ำวดังกล่ำวเป็นข่ำวปลอม ทำงมูลนิธิไม่ได้มีแผนจะไปแจกเงินในพ้ืนที่ดังกล่ำว พร้อมฝำกไปยังคนปล่อยข่ำวว่ำ
อย่ำซ้ ำเติมควำมเดือดร้อนของประชำชน ที่ตอนนี้ล ำบำกกันมำกอยู่แล้ว อย่ำเอำควำมทุกข์ของประชำชนมำเล่น
กำรเมือง โจมตีทำงกำรเมืองแบบนี้  

    โดยก่อนหน้ำนี้นำงสมพรน ำทีมมูลนิธิฯ ไปมอบเงิน 2,000 บำท หน้ำกำกอนำมัย และข้ำวสำรให้กับชำวชุมชน
หนำมแดง บำงพลี สมุทรปรำกำร จ ำนวน 500 ครัวเรือน  

 

อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/427887?adz= 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/427887?adz

