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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 20 เมษายน 2563 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'นิพิฎฐ์' โวย 'ส.ส.ภท.พัทลุง' อย่ามายุ่งเฟซบุ๊กส่วนตัว ลั่นท าหน้าที่ ส.ส.สอบตก 4 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อดีตกุนซือป้อม' ฟันธง 'บิ๊กตู่' ไถยอดนักธุรกิจ 4 เรื่อง! 5 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ พท.ค้านต่อ พรก. ฉุกเฉิน บี้คลายล็อกก่อน ปชช. อดตาย 6 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เทพไท' ชงรัฐบาลฟรีค่าอาหาร-น้ า-ไฟ-โทรศัพท์ ตอบแทน ปชช. อยู่บ้านหยุดเชื้อ 7 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'แรมโบ้' ขอ 'หญิงหน่อย' เปิดใจกว้างรับฟัง รบ.แก้ปัญหาโควิด -19 8 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ จาตุรนต์ ฟันฉับ จม.ถึงมหาเศรษฐีท าไม่กล้าบริจาคกลัวมองถูกไถ 10 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เด็กเพ่ือไทย'อัด 4 เดือน 4 ความล้มเหลวรฐับาลแก้วิกฤตโควิด 11 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จตุพร' เหน็บไม่เชื่อมีรัฐบาลขอทาน แต่ภาพมันฟ้อง! 13 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์' ซูฮก 'บิ๊กตู'่ งัดกลยุทธ์ชั้นเซียน ส่ง
เทียบเชิญ 20  มหาเศรษฐีเมืองไทย 

15 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตกุนซือประวิตรโพสต์'กวนตู่-ฝ่าด่าน'ปั่นกระแสรัฐบาลขอทาน 17 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ "หญิงหน่อย" ชง 4 ข้อแนะปรับลดงบฯ 63 ก่อนกู้เงิน 1.9 ล้านล้าน 18 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ "เปิดช่องท ากิน" ได้แล้ว เพื่อไทยโวย คนเดือดร้อนจริงๆ 20 

13 คมชัดลึกออนไลน์ อดีต รมว.คลัง" เตือนเงินกู้ 1 ล้านล้านต้องมีแผน-อย่าลักไก่เลี่ยงตรวจสอบ 27 

14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สุดารัตน์' เสนอ 4 มาตรการ ตัดงบปีนี้ 5 แสนล้าน  29 
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันอังคารที่ 
20 เมษายน 

2563 

13.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันอังคารที่ 
20 เมษายน 

2563 

13.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การ เลื อกตั้ ง  เข้ า ร่ วมประชุ มคณะกรรมการ                  
การเลือกตั้ง   
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20 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:03 น.     

 'นิพิฎฐ์' โวย 'ส.ส.ภท.พัทลุง' อย่ามายุ่งเฟซบุ๊กส่วนตัว ลั่นท าหน้าที่ ส.ส.สอบตก 
 

 

 

20 เม.ย. 63 - นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "ทีมงานพรรคภูมิใจไทย ของ ส.ส.ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ออกมาถล่มผมกัน
อย่างพร้อมเพรียง เรื่องที่ผมออกมาพูดว่า สินค้าเกษตรของชาวบ้านพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง ผ่านจังหวัดตรังยากมาก 
ผมก็บอกแล้วไงว่าผมท าในฐานะส.ส.สอบตก ในฐานะประชาชน 100% อย่ามายุ่งกับผมเลย ถ้าท่านส.ส.และพรรคภูมิใจ
ไทยเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อย ชาวบ้านอยู่อย่างสุขสบาย ก็ไม่เป็นไร ต่างคนต่างอยู่ แต่ผมเห็นตรงกันข้าม  ผมเห็นว่า
ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วท่านอย่าเข้ามายุ่งกับเฟสผมเลย ผมก็ไม่เคยแม้ไปอ่านเฟสของท่านและทีมงานของท่าน" 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา นายนิพิฎฐ์โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่มีชาวบ้านโทรมาร้องเรียนว่า จะไปส่งสินค้า
เกษตรที่ จ.กระบี่ แต่ไม่สามารถผ่านจังหวัดตรังได้ ต้องขับรถกลับอ้อมไปทางจ.สุราษฎร์ธานี อ้อมไปประมาณ 300 กม.
(ไป-กลับก็ 600 กม.) 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63681 
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20 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:20 น.      

'อดีตกุนซือป้อม' ฟันธง 'บิ๊กตู่' ไถยอดนักธุรกจิ 4 เรื่อง!  
 

 

 

20 เม.ย. 63 - นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)             
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "ฟันธง ไถยอดนักธุรกิจ4เรื่อง!!! ใกล้รุ่งวันนี้ฝันแปลก เรื่องข่าวลุงตู่จะไถพวกนักธุรกิจที่จะ
เชิญมาคุยเป็นชุดๆ ว่าม4ีเรื่องคือ!!! 

1.ความร่วมมือในการรีสตาร์ทประเทศไทยให้ปลอดภัยที่สุดตามแนวทางสายกลาง 2.ความร่วมมือในการไม่เลิก
จ้าง ในการฟื้นการจ้างงานใหม่ การคุ้มครองสนับสนุนอาชีพสงวนของคนไทย และส ารวจความต้องการในการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 3.ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน-คนท างาน ในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆหลังท่านโค
ขวิดเลิกเบียดเบียนกันแล้ว 4.ความร่วมมือสนับสนุนด้านสภาพคล่องและเครดิตของประเทศ-กิจการ-ตราสาร-สินทรัพย์
ต่างๆ 

อาจมีการเลือกดูตัว"ผู้แทนการค้า" ซึ่งมีต าแหน่ง เทียบเท่ารัฐมนตรี และเป็นผู้แทน นายกรัฐมนตรีในการเจรจา
ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งมีต าแหน่งอยู่แล้วถึง 5 คนนะครับ ไถกันแบบนี้ คงมีคนอยากรับเชิญไปกันเพียบ!!! อัน
ความฝันของคนเรายามใกล้รุ่งนั้น บางทีอาจเป็นเทพยดาสังหรณ์ ท่านว่าแม่นย านัก". 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63683 
 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/63683
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20 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:43 น.      

 พท.ค้านต่อ พรก. ฉุกเฉิน บี้คลายล็อกก่อน ปชช. อดตาย 
20 เม.ย. 63 - น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่า  จากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่รัฐบาล

รายงานให้ทราบว่าดีขึ้นเป็นล าดับนั้น แสดงว่ามาตรการทางสาธารณสุขด าเนินการมาอย่างได้ผล ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่
ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ระดมก าลังช่วยกัน จนสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อยู่
ในระดับที่ควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการล็อกดาวน์ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญ  ที่ทุกฝ่ายต้อง
ร่วมกันแก้ไขเช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อรัฐเห็นว่ามาตรการด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับคงที่แล้ว คงต้องเร่งพิจารณา
มาตรการผ่อนปรนต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การเปิดร้าน เปิดเมืองกันต่อไป  
สถานการณ์โควิดก าลังจะคลี่คลาย แต่ยังไม่หายขาด เชื่อว่ารัฐบาลคงมีแผนป้องกันไม่ให้โรคร้ายกลับมาระบาดซ้ าอย่าง
แน่นอน แต่สิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการคู่ขนานไปกับการควบคุมโรค ก็คือการกลับมาใช้ชีวิตประจ าวันตามปกติ ขณะนี้
ประชาชนเดือดร้อนเพราะขาดรายได้จากมาตรการของรัฐเป็นจ านวนมาก ตัวเลขคนตกงานอาจสูงถึง 10 ล้านคน ดังนั้น
การชดเชยเงิน 5,000 บาทเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ รัฐบาลคงต้องเร่งพิจารณาผ่อนปรนมาตรการต่างๆที่ไม่กระทบ
กับการควบคุมโรค โดยต้องเร่ง เปิดร้าน เปิดเมือง เพ่ือท าให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถกลับมาท างานได้ใหม่โดยเร็ว
ที่สุด 

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์เรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในสัปดาห์นี้ ตนเองหวังว่าคงไม่มี
ความจ าเป็นในการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก เพราะสถานการณ์หลังจากนี้ ตนเองเชื่อว่ารัฐบาลบังคับใช้ พ.ร.บ.
โรคติดต่อ อย่างเคร่งครัดก็น่าจะเพียงพอ ส่วนการปลดล็อกธุรกิจบางสาขาอาชีพที่ท าได้ ต้องเร่งก าหนดมาตรการที่เป็น
รูปธรรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อม เมื่อรัฐไฟเขียวจะได้ลงมือกันได้ทันที ยิ่งปลดล็อกธุรกิจที่ไม่กระทบกับการ
ควบคุมโรคได้มากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นการลดภาระรัฐบาล และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ฟ้ืนตัวเร็วมากขึ้นเท่านั้น 
“ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก เพราะยิ่งนานไปแม้มั่นใจว่าสามารถควบคุมโรคได้  แต่
เศรษฐกิจจะดิ่งเหวลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นควรบังคับใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ อย่างเคร่งครัดจะดีกว่า จากนี้ไปรัฐบาลต้องเร่งท า
การบ้านโดยด่วนว่าจะผ่อนคลายธุรกิจชนิดไหนบ้าง  และต้องก าหนดมาตรการต่างๆ  ออกมาให้ชัดเจนเพ่ือให้
ผู้ประกอบการทั้งหลายเตรียมตัว เมื่ออนุญาตให้เปิดจะได้เดินหน้าธุรกิจได้ทันที วันนี้คนตกงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงิน
ชดเชย ถ้าเปิดกิจการให้คนกลับมาท ามาหากินได้บ้าง จะเป็นการเพ่ิมทางรอดให้ประชาชน  เพราะบางคนบ่นว่าหากรอ
เงินชดเชยเพียงอย่างเดียว ครอบครัวอาจต้องอดตายก็ได้” น.อ.อนุดิษฐ์ ระบ.ุ 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63685 

https://www.thaipost.net/main/detail/63685
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20 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:32 น.      

'เทพไท' ชงรัฐบาลฟรีค่าอาหาร-น้ า-ไฟ-โทรศัพท์ ตอบแทน ปชช. อยู่บ้านหยุดเชื้อ 
 

 

 
20 เม.ย. 63 - นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  กล่าวว่า คนไทยทุกคนได้

ตระหนักถึงความส าคัญของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19เป็นอย่างมาก จึงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดี 
โดยในขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นตามล าดับ ซึ่งรัฐบาลควรจะต้องดูแลช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนเป็นการตอบแทนในความ
ร่วมมือ เมื่อประชาชนส่วนใหญ่หยุดพักอาศัยอยู่กับบ้าน ก็ท าให้เกิดรายจ่ายในชีวิตประจ าวัน หรือรายจ่ายในครอบครัว
เพ่ิมข้ึน เช่น ค่าอาหารการกิน ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

ดังนั้นจึงขอเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในปัจจัยที่มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  4 อย่าง คือ 1.
ค่าอาหารการกินในแต่ละวัน รัฐบาลมีโครงการเยียวยาให้คนละ 5000 บาทต่อเดือนไปบ้างแล้ว 2.ค่าน้ าประปารายเดือน
ฟรี500บาท ส่วนเกินลด50%ทุกครัวเรือน 3.ค่าไฟฟ้ารายเดือนฟรี1000บาท ส่วนเกินลด50%เฉพาะมิเตอร์ประเภทบ้าน
อยู่อาศัย และ 4.ค่าบริการรายเดือนของโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย ลด50%ทุกเลขหมาย ไม่ต้องกดสมัครใช้สิทธิ์หรือ
แสดงตน และฟรีอินเตอร์เน็ต 10 กิกะไบต์ทุกเลขหมาย โดยไม่ต้องกดลงทะเบียนเพิ่มเติม 

"อยากให้รัฐบาลซึ่งมีแนวความคิดจะช่วยเหลือประชาชนอยู่ในขณะนี้ กล้าตัดสินใจ ใจกล้า ฟันธงทันที น าเรื่อง
นี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพ่ือมีมติช่วยเหลือ ลดค่าใช้จ่าย ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ลงครึ่งหนึ่ง ส่วนอีก
ครึ่งหนึ่งประชาชนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ถือว่าเป็นการช่วยกันคนละครึ่ง การที่รัฐบาลได้ประกาศลดค่า
น้ าประปา และค่าไฟฟ้า แค่ 3% ถือว่าน้อยมาก เพราะเมื่อประชาชนช่วยประเทศชาติ ประเทศชาติก็ต้องช่วยประชาชน
ด้วย" นายเทพไท ระบุ. 

 อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63689 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/63689
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19 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:02 น.     

 'แรมโบ้' ขอ 'หญิงหน่อย' เปิดใจกว้างรับฟัง รบ.แก้ปัญหาโควิด -19 
 

 
 
19 เม.ย.63-นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา

พันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ออกมาเสนอรัฐบาลไม่ให้กู้เงิน แต่ให้ตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่จ าเป็นมาใช้
ส าหรับช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก่อนว่า เรื่องนี้ที่ประชุม ครม.ได้มีมติให้ทุกกระทรวงด าเนินการพิจารณาเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณปี  2564 ใหม่ โดยงบประมาณที่ใช้ส าหรับการลงทุนต้องปรับลดลง ร้อยละ 50 ส่วนงบประมาณที่
เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ สัมนา การเดินทางไปต่างประเทศ ปรับลดลงอีกร้อยละ  25 และงบประมาณอ่ืนๆ ให้
แต่ละกระทรวงไปพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่กระทบกับเงินอุดหนุนและงบเงินเดือน  
ขณะที่กองทัพเรือได้ชะลอซื้อเรือด าน้ าออกไปเป็นปี 2564 แล้วน างบประมาณคืนกระทรวงการคลังแล้ว จ านวน  4,100 
ล้านบาท โดยเรื่องงบประมาณท่ีจะน ามาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 นายกฯ 
และรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ทุกกระทรวงได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเนื่องจากต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญวิกฤติ
ไวรัสโควิดก่อนเพราะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาท่านยึดหลักการส าคัญประชาชนและประเทศชาติ
ต้องมาก่อน 

นายสุภรณ์ กล่าวว่า ส าหรับกรณีท่ีนายกฯ จะส่งจดหมายเทียบเชิญ  20 มหาเศรษฐี ไทยให้เข้าร่วมแก้ไขปัญหา
ในครั้งนี้นั้น ต้องรอดูข้อความในจดหมายของนายกรัฐมนตรีก่อน ซึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะท าหนังสือไปขอเงิน 
แต่คาดว่าจะเป็นการเชิญมหาเศรษฐีเข้ามาหารือ พูดคุยกันถึงการแก้ไขปัญหาประเทศในขณะนี้ และสิ่งที่นายกฯได้
ด าเนินการนั้นถือว่าท าด้วยความจริงใจที่อยากจะให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยเหลือประชาชน ไม่ได้เป็น
การต่างตอบแทนใดๆ เพ่ือใครคนหนึ่งคนใดทั้งสิ้น คุณหญิงฯอย่ามโนความคิดไปเอง จะท าให้ประชาชนมองว่าคุณหญิง
ฯใจไม่กว้างในการแก้ปัญหาวิกฤติไวรัสให้ประเทศไทยก้าวผ่านไปให้ได้ 
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"นายกฯ ย้ าตลอดว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศ  หากจะให้ผ่านพ้นวิกฤติได้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ นักธุรกิจพ่อค้าประชาชน ภาคเอกชน รวมถึงนักการเมืองด้วย แม้แต่ตัวแทนภาคเกษตรกรก็ได้
เชิญมาท างานช่วยกันแก้ปัญหา "นี่คือการระดมความร่วมมืออย่างบูรณาการอย่างแท้จริง โดยเอาความคิดทุกระดับทุก
มันสมองมาช่วยประเทศร่วมกัน วิธีการคิดของท่านนายกฯถือว่าถูกต้องแล้วรับรองว่าไม่มีการตอบแทนผลประโยชน์ให้
ใครคนหนึ่งคนใดทั้งสิ้น มีแต่การตอบแทนผลประโยชน์เพ่ือความอยู่รอดปลอดภัยของทุกชีวิตให้คนไทยทั้งแผ่นดิน"ซึ่ง
เชื่อว่าคุณหญิงสุดารัตน์ คงเข้าใจสถานการณ์นี้ดี ไม่ควรน าประเด็นต่างๆมาโจมตีการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล เพราะไม่
ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ก าลังประสบความเดือดร้อน ขณะเดียวกันอยากให้คุณหญิงสุ ดารัตน์ และ
พรรคเพ่ือไทยต้องเปิดใจกว้างที่จะเข้ามาร่วมมือแก้ไขปัญหาช่วยกัน ดีกว่าจะวิพากย์วิจารณ์รายวันให้ประชาชนเข้าใจ
เจตนารมณ์และความตั้งใจของท่านนายกฯและรัฐบาลในทางที่ผิดๆอีกเลยครับ" 

นายสุภรณ์กล่าวว่าวันนี้ท่านนายกฯไม่มีเวลามาคิดแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งแยกสี เสื้อใดๆทั้งสิ้นครับ แม้แต่
ความคิดที่ดีๆและมีประโยชน์ในบางเรื่องที่ทางคุณหญิงหน่อยและพรรคเพ่ือไทยตลอดจนพรรคฝ่ายค้านท่านนายกฯก็รับ
ฟังและน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ถ้าเอาความคิดเช่นคุณหญิงหน่อยกลัวว่าจะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน ก็แสดงว่า
ท่านนายกฯก็ต้องปิดหู ปิดตา ไม่สามารถรับฟังความคิดเห็นจากพวกท่านได้เลย เพราะกลัวมีใครน าไปขยายผลทาง
การเมืองว่า ท่านนายกฯมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับคุณหญิงสุดารัตน์และพรรคเพ่ือไทย ใช่หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/63601
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19 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:30 น.      

จาตุรนต์ ฟันฉับ จม.ถงึมหาเศรษฐีท าไม่กล้าบริจาคกลัวมองถูกไถ 

 

 
 

19 เม.ย.63-นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) โพสต์เฟซบุ๊ก 
Chaturon Chaisang เรื่อง "ออกจดหมายถึงมหาเศรษฐี เสียหายทุกฝ่าย" ระบุว่า การที่นายกฯประกาศจะออกจด
หมายถึงมหาเศรษฐี 20 อันดับแรกก าลังส่งผลเสียต่อสังคมและมหาเศรษฐีเองอย่างไม่น่าจะต้องเกิดขึ้น การบริจาคและ
การลงมือลงแรงเพ่ือสังคมเป็นความงดงามอย่างหนึ่ง แต่การออกจดหมายครั้งนี้ อาจท าให้มหาเศรษฐีที่เตรียมจะบริจาค
หรือช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วไม่กล้าบริจาคมากนักเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าถูกบีบให้บริจาคถึงได้บริจาค การบริจาค
หรือธุรกิจของมหาเศรษฐีหลายรายด้วยวิธีอ่ืนใดก็จะลดความหมายลงไป ไม่เหมือนกับการบริจาคโดยความริเริ่มและ
สมัครใจของผู้บริจาคเอง สังคมจึงเสียโอกาสได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้ไป 
นายจตุรนต์ ระบุว่า มหาเศรษฐีที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงก าลังถูกจับตามองว่าจะได้รับสิทธิพิเศษอะไร
หรือไม่ พวกเขาจึงอาจได้รับการดูแลจากภาครัฐน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลกระทบต่อลูกจ้างคนงานของธุรกิจเหล่านั้น
ด้วย ถ้าดูตราสารหนี้ของบริษัทใหญ่ๆที่ครบก าหนดไถ่ถอนในสิ้นปี 2563 ที่เข้าข่ายได้รับการโอบอุ้มจากธปท.จะพบว่ามี
ธุรกิจของมหาเศรษฐีหลายรายอยู่ในนั้นด้วย หลังมหาเศรษฐีทั้งหลายมาพบนายกฯแล้ว สังคมก็คงจับตาดูเรื่องนี้เช่นกัน 
เรื่องท่ียากอยู่แล้วก็จะยากยิ่งข้ึน 

"จะเห็นว่าการออกจดหมายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่อง win-win เลย ไม่นับความเสียหมายที่เกิดขึ้นกับนายกฯที่คิดถึงแต่
เจ้าสัวก่อน ไม่คิดจะฟังรายเล็กรายน้อยบ้าง คิดจะบีบเอาเงินจากมหาเศรษฐีแบบไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง สุ่มเสี่ยงต่อ
การเอ้ือประโยชน์ต่างตอบแทน และการแก้ตัวแบบน้ าขุ่นๆของรองนายกฯที่ยิ่งท าให้คนไม่เชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆ การคิด
อะไรแบบตื้นๅคราวนี้ เสียหายมากทุกฝ่าย" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63613 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/63613
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19 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:15 น.     

'เด็กเพ่ือไทย'อัด 4 เดือน 4 ความลม้เหลวรัฐบาลแก้วิกฤตโควิด 

 

 
 

19 เม.ย.63-นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพ่ือไทยพลัส แกนน าคนรุ่นใหม่พรรคเพ่ือไทย ได้โพสต์
เฟซบุ๊ก มีเนื้อหากล่าวถึง ความผิดพลาด และล้มเหลวในการบริหารจัดการวิกฤตโควิด -19 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ถอดรหัส 4 เดือน การแก้ปัญหาวิกฤตการระบาดโรคโควิด-19 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า
จะสามารถมีมาตรการการป้องกัน และเยียวยา ที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วได้หรือไม่ ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ที่
เฝ้ารอความหวัง (ถึงแม้จะคาดเดาผลลัพธ์ล่วงหน้า) จากการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งครั้งจะถือว่าเป็นบทพิสูจน์ภาวะ
ผู้น าและฝีมืออย่างแท้จริง  

ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ผมมีบทเรียนที่อยากจะเสนอแนะความคิดเห็นไว้ดังต่อไปนี้ 1. “ความล้มเหลวด้าน
บริหารวิกฤต” ด้วยความชะล่าใจ และไม่ได้เตรียมความพร้อมของภาครัฐ ส่งผลกระทบทางตรงสู่ประชาชนจ านวนมาก 
ท าให้ผู้คนตกงาน ไม่สามารถประกอบอาชีพท ามาหากินได้ปกติ โดยภาครัฐสามารถที่จะประเมินได้ล่วงหน้าเพ่ือการ
เตรียมความพร้อม ทั้งจากตัวเลขผู้เข้ารับการตรวจ หรือจ านวนผู้ติดเชื้อประจ าวัน รวมทั้งบทเรียนจากประเทศอ่ืนๆสิ่งที่
เกิดขึ้นจึงหมายความว่า รัฐบาลไม่ได้น าเอาข้อมูลต่างๆ มาเตรียมมาตรการป้องกัน และเยียวยาให้ทันท่วงที ตั้งแต่กรณี
การรับคนไทยกลับจากอู่ฮ่ัน ไปจนถึงการล็อกดาวน์ประเทศโดยมิได้มีการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ ส่งผลให้คนไทย
จ านวนมาก ยังตกค้างอยู่ต่างประเทศ ที่ส าคัญคือความล้มเหลวในการเตรียมหน้ากากอนามัยที่เพียงพอส าหรับบุคลากร 
ทางแพทย์ และประชาชน รวมถึงขาดมาตรการควบคุมไม่ให้สินค้ามีราคาแพง หรือการจัดเตรียมอุปกรณ์ชุดตรวจเชื้อ
ไวรัสโควิดที่เพียงพอ นี่เป้นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นที่ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 

2. “ความล้มเหลวด้านระบบ” ที่ชัดเจนมากที่สุดคือ การจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคน ที่ภาครัฐสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบอาชีพ ฐานภาษี และรายได้ ได้ทันที รวมทั้งผู้ที่มีประกันสังคม แต่ภาครัฐกลับเลือกวิธีให้
ลงทะเบียนใหม่ ซึ่งเป็นความซ้ าซ้อน ขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่ทางรัฐมีอยู่แล้ว 
การให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่ ก็มีปัญหา เพราะระบบการลงทะเบียน ล้มเหลวตั้งแต่วันแรกที่เปิดลงทะเบียน มา
จนถึงวันนี้ที่ประชาชนควรได้รับเงินเยียวยาในกระเป๋าแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ยังมีประชาชนอีกจ านวนหลายล้านคน ที่
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ระบบแจ้งว่าข้อมูลผิดพลาด ทั้งเป็นเกษตรกร หรือไม่เข้าเกณฑ์อ่ืนๆ กว่าจะยื่นอุทธรณ์ และกว่าได้รับเงิน ประชาชนก็
รอไม่ไหวแล้ว อดตายกันหมด จึงเห็นภาพการออกไปประท้วงที่กระทรวงการคลังแบบที่เกิดขึ้น  

3. “ความล้มเหลวด้านการสื่อสาร” ล้มเหลวตั้งแต่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเอง ที่ไม่อาจท าให้ประชาชนรู้สึก
เชื่อมั่นได้ รวมถึงไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมการรับมือกับสิ่งที่รัฐบาลก าลังจะประกาศ ส่งผลให้มีข่าวลือ
ออกมามากมาย น าไปสู่ปรากฏการณ์ที่ผู้คนแห่ไปกักตุนสินค้าเป็นจ านวนมาก จนท าให้สินค้าไม่เพียงพอ และความ
ล้มเหลวในการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อมาตรการการกักตัว ท าให้ประชาชนจ านวนมากที่อยู่ในกรุงเทพฯ แห่กลับ
ภูมิล าเนาของตน และเป็นที่มาของการกระจายเชื้อสู่จังหวัดต่างๆ กว่าจะมาแก้ก็สายเกินไป 

4. “ความล้มเหลวด้านความเชื่อมั่น” จากความผิดพลาดของภาครัฐที่ผ่านมา ทั้งด้าน 1.)การแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจซึ่งอยู่ในขาลงต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนวิกฤตโควิด ส่งผลให้ภาคการส่งออกชะลอตัว 2.)ความผิดพลาดในการบริหาร
งบประมาณแผ่นดิน ท าให้งบขาดดุล และยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ออกนโยบายที่ไร้ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะ
เป็นการซื้อเรือด าน้ า เป็นต้น สู่ การล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดในวันนี้ ส่งผลกระทบทางตรงต่อประชาชน 
และนักลงทุน ว่ารัฐบาลนี้จะพาประเทศไปต่อได้หรือไม่  
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องติเพ่ือก่อ เป็นบทเรียนส าคัญในการท างานในอนาคต เราทุกคนอยากมีอนาคตที่ดีกว่าเดิม อยากมี
ความหวัง อยากก้าวไปข้างหน้า และพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลอยู่แล้ว แต่รัฐบาลต้องใจกว้าง รับฟัง ไม่เห็นเสียงประชาชน
เป็นปัญหา ถ้าท่านหาทางออกไม่ได้ ไร้ฝีมือ ก็ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องพิจารณาตัวเองออกไปจากปัญหาที่ท่านสร้าง
ขึ้นมาเพ่ิมเติมครับ  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63619 
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19 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:01 น.     

 'จตุพร' เหน็บไม่เชื่อมรีัฐบาลขอทาน แตภ่าพมันฟ้อง! คนแทบเหยียบกันตาย 
แห่รับของบริจาค 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
19 เม.ย. 63 - ที่สถานีโทรทัศน์พีซทีวี มีการจัดรายการลมหายใจ พีซทีวี เวทีทัศน์ ยังคงจัดในรูปแบบสตูดิโอ

และงดกิจกรรมร้องร าท าเพลง มีเพียงการสื่อสารของนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวในรายการตอนหนึ่งว่า 
ไม่เชื่อ ประเทศไทยมีรัฐบาลขอทาน นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ จะท าจดหมายเปิดผนึกถึงเจ้าสัวล าดับที่ 1 ถึง 20 ของ
ประเทศไทย จนกระทั่งมีแฮชแท็กติดในทวิตเตอร์ ว่ารัฐบาลขอทาน ซึ่งตนไม่เชื่อ บรรยากาศของประเทศไทยเหมือนอยู่
ในสภาพของสงคราม เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง ประชาชนคนไทยต้องไปต่อแถวเพ่ือรับเงิน รับของบริจาค ข้าวสาร
อาหารกล่อง ซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนว่า สภาพการณ์ของประเทศไทยเราเดินมาถึงจุดนี้กันได้อย่างไร ทั้งที่งบประมาณ
แผ่นดินของประเทศไทยปี 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 3.2 ล้านล้านบาท  

ทั้งนี ้ ถ้อยค าที่นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์นั้นไม่มีข้อความใด ที่ไปขอสตางค์จากบรรดาเจ้าสัว แต่ภาพ
มันฟ้อง ว่าบริหารจัดการจนประชาชนอดอยากเข้าแถวรับของบริจาคแทบจะเหยียบกันตายโดยไม่ค านึงถึงมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม เพราะคนกลัวอดตายมากกว่ากลัวโควิด 19 ซึ่งตอนเเรกคนก็กลัว แต่ตอนนี้กลัวจนกล้า มีการฆ่าตัว
ตายไม่เว้นแต่ละวัน ขณะเดียวกันประสิทธิภาพของผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการแจกเงินเยียวยา ซึ่งที่ผ่านมาตนก็เคยอธิบาย
ไว้ว่า ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ บอกว่า มีเงินเยียวยาแค่เดือนเดียวเท่านั้น ต่อมาก็แก้ข่าวว่า แจกได้ 3 
เดือน อยากถามพลเอกประยุทธ์ว่า ในขณะนั้นเอาข้อมูลที่ไหนมาแถลงข่าวว่ามีเงินเยียวยาเพียงเดือนเดียว จนกระท่ัง 
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ต้องไปตราพระราชก าหนดกู้เงิน 1จุดล้านล้านบาท แต่ทุกมาตรการเป็นไปด้วยความล่าช้า ตอนกู้เงินเร็วเสมือน
กับกระต่าย แต่พอเยียวยาช้ากว่าเต่าขาขาด และขอให้พอเสียทีกับการออกมาพูดแบบไม่รับผิดชอบ โดยเฉพาะการใช้เอ
ไอ คัดกรองประชาชนกว่า 27 ล้านคน ปรากฏว่าเห็นหน้าคนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรกับนักศึกษาแทบทั้งหมด ดังนั้นเมื่อ
ถึงเวลาที่จะต้องไปเยียวยาคนที่เป็นเกษตรกร เมื่อคนที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรจริง แต่เอไอ บอกว่าเป็นเกษตรกร คนเหล่านี้
จะโดนข้อหาแจ้งความเท็จหรือไม่ หรือเอไอ เฟกนิวส์ นี่เป็นความเหลวแหลก อย่างไรก็ดีควรไปลดภาระเรื่องค่าใช้จ่าย 
โดยเฉพาะเรื่องค่าไฟ ปรากฏว่าค่าไฟเดือนนี้แพงแทบทุกบ้าน 
เมื่อแสดงเจตนาว่าจะคุยกับบรรดาเจ้าสัวทั้ง 20 คนซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่กลุ่มทุนประชารัฐอยู่แล้ว ได้ประโยชน์จากสัมปทาน
ผูกขาด ได้ประโยชน์กับการเลือกมาตรการ มีอ านาจเหนือการตลาดจากการเปิดช่องว่างให้ ดังนั้น การที่ไปท าจดหมาย
เปิดผนึกถึงบรรดาเจ้าสัวนั้น สิ่งที่น่ากลัวกว่าการขอสตางค์ คือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเทศไทยคนไทยจะต้องเสีย
อะไร เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มีข่าวออกมาว่า จะเปิดให้บริการวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ถามว่ารู้ได้อย่างไร 

นายจตุพร กล่าวอีกว่า หากรัฐบาลชุดนี้พังเพราะเรื่องการแจกเงิน โลกต้องจดจ าเพราะสุดท้ายแล้วยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ ควรระดมความคิดเห็นจากคนทั้งชาติ ไม่ใช่มาเน้นการรับข้อเสนอและจาก 20 เจ้าสัว วันนี้ สิ่ง
ส าคัญที่สุดในการบริหารประเทศ คือศักยภาพ ตามด้วยค าว่าประสิทธิภาพ และความโปร่งใส เเม้ว่าวันนี้จะยึดอ านาจ
จากบรรดานักการเมืองส่วนใหญ่มาใช้ข้าราชการประจ า แต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ดังนั้น เมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
อดอยากได้ ในทางการแพทย์ก็สามารถควบคุมได้ ทุกคนในประเทศมีหน้ากากอนามัยใช้หากรัฐบาล ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ เรื่องการแจกเงินและปล่อยให้คนอดอยาก ก็ควรยกเลิกพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินเสียให้ประเทศเดินต่อไป  

วันนี้ประเทศไทยเราต่างฝ่ายต่างได้ให้ความร่วมมือ กับรัฐบาลและให้โอกาสมาค่อนข้างมาก ซึ่งเชื่อว่าจากนี้ไป 
ก็ถือว่าเป็นค าเตือนที่ไม่ได้มาจากตน หากประชาชนกลัวอดตายชนิดที่ทนกันไม่ได้ ไม่กลัวโควิด 19 กันอีกต่อไป และ
สภาพการเหมือนวันนั้นไม่มีใครกลัวใครกันอีกแล้ว มองว่าเรื่องเหล่านี้น่าเป็นห่วง เพราะรัฐบาลชุดนี้มีโอกาสมากที่สุด 
แต่กลับไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนั้นคือความทุกข์ของคนไทย. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63630 
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19 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:39 น.      

'อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์' ซูฮก 'บิ๊กตู่' งัดกลยุทธ์ชั้นเซียน ส่งเทียบเชิญ 20 
 มหาเศรษฐเีมืองไทย 

 

 
19 เม.ย.63 - นายธีระพงษ์ โสดาศรี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โพสต์เฟซบุ๊ก โดยเขียนบทความเรื่อง "กล

ยุทธ์ชั้นเซียน" ของนายกรัฐมนตรี มีเนื้อหาดังนี้ พลันที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงการณ์
ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ถึงสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 
ระบุว่า ประการแรก จะออกจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีที่ร่ ารวยที่สุดในประเทศไทย 20 คน โดยขอให้ท่านเหล่านั้น
ได้บอกนายกรัฐมนตรีว่า ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสของสังคม ท่านจะร่วมมือกันกับรัฐบาลอย่างไร และท่านจะลงมือ
ช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้มากขึ้น ได้อย่างไรบ้าง 

ประการที่สอง คือ นายกรัฐมนตรีจะไปพบกับสมาคมภาคธุรกิจไม่ว่าจะขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก เพ่ือรับฟัง
พวกท่านด้วยตัวของนายกรัฐมนตรีเองโดยตรง ไม่ต้องผ่านหน่วยงานใดเพ่ือให้นายกรัฐมนตรีจะได้รับทราบถึง
สถานการณ์ที่แท้จริง ก็มีเสียงสะท้อนออกมาหลายมุมมอง ทั้งที่คิดบวก และคิดลบ  แต่หากมองในฐานะของนัก
ประชาสัมพันธ์แล้ว นี่คือกลยุทธ์อย่างส าคัญยิ่งในการสื่อสารกับพ่ีน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้
ที่ได้ชื่อว่ามีอิทธิพลทางด้านการค้า การเศรษฐกิจของประเทศเป็นส าคัญ  เพราะนั่นเป็นการแสดงว่า ประการแรก
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ ไม่ได้ท างานแต่เพียงล าพังเพียงผู้เดียว แต่ อยากจะฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่กุมเศรษฐกิจส าคัญของประเทศชาติ ว่าท่านเหล่านี้จะมีบทบาทส าคัญอย่างไร ในการที่จะช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศชาติได้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะภายหลังจากท่ีโรคโควิด - 19 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งจะต้อง
มีการช่วยกันฟ้ืนฟูประเทศชาติอย่างมโหฬารทั้งภาครัฐ และเอกชนจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง 
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การกล่าวแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้น าสูงสุดของประเทศที่จะมีหนังสือเปิดผนึกเชิญมหาเศรษฐีของ
เมืองไทยไปพบปะ พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี นี่คือการหาการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มส าคัญของประเทศ ซึ่งจะมีผล
ต่อรากหญ้า หรือต่อพ่ีน้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ก าลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ง่อนแง่นในขณะนี้ 
แน่นอนที่สุดเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาก็มีส่วนส าคัญ ซึ่งรัฐบาลก็จะด าเนินการตามช่องทาง
หรือระบบของรัฐสภาที่มีอยู่แล้วในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ผลพลอยได้จากการที่นายกรัฐมนตรีจะพบกับมหาเศรษฐีของ
เมืองไทยในครั้งนี้ ก็จะได้รู้ถึงความรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกันว่ามหาเศรษฐีเหล่านี้ว่า มีจิตส านึกมาก
น้อยเพียงใด พ่ีน้องประชาชนชาวไทยก็จะได้รับทราบ 

ประการที่สอง นายกรัฐมนตรีจะไปพบกับสมาคมภาคธุรกิจไม่ว่าจะขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก เพ่ือรับฟังพวก
ท่านด้วยตัวของนายกรัฐมนตรีเองโดยตรง ไม่ต้องผ่านหน่วยงานใดเพ่ือให้นายกรัฐมนตรีจะได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่
แท้จริงนั่นคือการใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์ในการออกไปสอบถามความคิดเห็น เพ่ือที่จะได้รับทราบปัญหา 
จุดบกพร่อง วิธีการแก้ไข เพ่ือจะมาวางแผนในการที่จะแก้ไขด าเนินงานเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชน
มากที่สุด โดยจะได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากภาคธุรกิจ หรือมหาเศรษฐีระดับประเทศที่มีส่วนส าคัญในการ
ร่วมมือกันพัฒนาประเทศในครั้งนี้ 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลนั้นมีแต่ได้กับได้ ได้อย่างแรก คือได้พบประกับผู้มี
ส่วนส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติ ซึ่งทั่วโลกแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองก็ก าลังประสบกับปัญหาอยู่ใน
ขณะนี้ ได้ต่อมาก็คือได้รับทราบแนวทาง วิธีการที่จะน ามาแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ได้ประการต่อมา คือได้สยบข่าวที่ว่าไม่
ฟังเสียงของประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญยิ่งต่อประเทศชาติ  ได้อีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญ คือนายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่จะได้ภาพของความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งจะเข้มแข็ง และ
ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวไทย และนานาประเทศว่า รัฐบาลได้มุ่งมั่นเอาใจใส่ที่จะ
แก้ปัญหาโรคโควิด - 19 หรือแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจังต่อไป นี่คือ “กลยุทธ์ชั้นเซียน” ของนายกรัฐมนตรี และ
รัฐบาลที่จะสยบข่าวลือต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ส่วนผลเสียจะเกิดขึ้นกับบรรดาเจ้าสัวมหาเศรษฐีทั้งหลาย ที่หากท่านเมื่อได้รับหนังสือแล้วจะมาพบกับ
นายกรัฐมนตรีหรือไม่ และท่านจะเสนอวิธีการช่วยเหลือแบบไหน อย่างไร  นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมก าลังจับตา
มองดูบทบาทของท่านอยู่ ส่วนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือประชาชนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้ นั่นก็ขึ้นอยู่
กับจิตส านึกของท่านว่า แล้วจะให้ท าอย่างไร หรือท่านมีวิธีการอย่างไร ซึ่งต่างก็มีช่องทางในการสื่อสารซึ่งท่านจะ
เสนอแนะให้ความคิดเห็นต่อรัฐบาลหลายช่องทางอยู่แล้ว เราก็มาคอยดูกันต่อไปนะครับว่า หลังจากนี้แล้ว จะเกิดภาพที่
ดียิ่งต่อรัฐบาล และต่อประเทศชาติของเราอย่างไร   หรือจะเกิดผลเสียอะไรตามมา ต้องคอยดูบทบาทของแต่ละคน
ต่อไปครับ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63633 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/63633
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19 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:12 น.      

อดีตกุนซือประวิตรโพสต'์กวนตู่-ฝ่าด่าน'ปั่นกระแสรัฐบาลขอทาน  

 

 

19 เม.ย.63-นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษาพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่อง "กวนตู่-
ฝ่าด่าน" ระบุว่า บ้านเมืองเรากลายเป็น "เจ๊กตื่นไฟ ไทยตื่นข่าว ลาวตื่นยศ"ไปแล้ว  ปั่นกระแส รัฐบาลขอทาน รัฐบาล
เตรียมไถนักธุรกิจ กันจนแฮชแท็กขึ้นล าดับ 1 ตรวจเช็คดูแล้วมันไม่ใช่สักอย่างเดียว กลับไปด่าเอามันกันสนุก สอบถาม
เรื่องนี้กับผู้ใหญ่บางท่านจึงทราบว่าลุงตู่แกไม่ได้เชิญ 20 เจ้าสัวไปขอเงินตามที่เป็นข่าว แต่จะเชิญทุกภาคส่วน เป็นขั้น
เป็นตอนและเป็นเรื่องขอความร่วมมือในการเผชิญหน้ากับวิกฤตร่วมกัน โดยจะรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย เพ่ือเอามา
ปรับงานให้สอดคล้องกัน"กรณีเป็นเรื่องลุงตู่ก าลังฝ่าด่านความคิด เหมือนเมื่อครั้งกวนอูฝ่าด่าน 56 ขุนพลในยุคสามก๊ก
นั่นแหละ เพราะก่อนนี้องค์ประชุมทั้งหลายมักจะมีแต่ ผู้แทนนักการธนาคาร นักอุตสาหกรรม พ่อค้า และข้าราชการ   
แต่คราวนี้ศึกใหญ่หลวงนัก กระทบทุกภาคส่วนอย่างรุนแรง ลุงแกจึงต้องการฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องภาคส่วน
ต่างๆโดยจะเริ่มต้นเชิญคราวละ 20 คนก่อน  เพ่ือจะน าความเห็นที่หลากหลายมาแก้ปัญหา และที่ส าคัญก็จะขอความ
ร่วมมือว่า ต้องพยายามอย่าเลิกจ้าง ขับไล่ไสส่งพนักงานคนงานออกจากงาน จะยิ่งซ้ าเติมปัญหา และเมื่อสถานการณ์
ฟ้ืนคืนดีขึ้นมา ก็จะฟ้ืนตัวช้าไม่ทันการ หากมีผลกระทบอะไรรัฐบาลก็ตั้งงบเตรียมช่วยเหลืออยู่แล้วในวงเงิน 1 ล้านล้าน
บาทนั้น เรามาช่วยกันให้ลุงตู่ฝาด่านความคิดนี้ให้ส าเร็จก็จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมทุกภาคส่วนของทั้งประเทศดีกว่า
ครับ ใครอยากด่าก็ไว้ด่าเรื่องอ่ืนสนุกกว่ากันเยอะ!" 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63639 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/63639
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จันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.31 น.                      

"หญิงหน่อย" ชง 4 ข้อแนะปรับลดงบฯ 63 ก่อนกู้เงิน 1.9 ล้านล้าน 
 

 
                     
“หญิงหน่อย”โพสต์ 4 มาตรการท าทันทีถ้าตอนนี้ “เพ่ือไทย” เป็นรัฐบาล ปรับลดงบ 63 ก่อนการกู้เงิน-ช่วย SMEs-
ปลดล็อคธุรกิจให้ท ามาหากิน-มาตรการผ่อนผันภาระประชาชน  
 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟ
ซบุ๊กส่วนตัวใจความสรุปว่า รัฐบาลออกพ.ร.ก.เงินกู้จ านวน 1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์
ชาติไทย ดิฉันมีความห่วงใย 2 ประการคือ 1.ตนเห็นด้วยและสนับสนุนให้รัฐบาลใช้เม็ดเงินจ านวนมากในการเยียวยา
ประชาชนผู้เดือดร้อนให้ทั่วถึง แต่ควรใช้วิธีปรับงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นเร่งด่วนของงบประมาณปี 2563 และ 
2564 ออกไปก่อน เพ่ือให้เหลือเป็นภาระการกู้เงินให้น้อยที่สุด เพราะการกู้เงินจ านวนสูงถึง 1.9 ล้านล้านบาทจะเป็น
ภาระให้ประชาชนและลูกหลานต้องใช้หนี้ไปอีกนาน และ2.ตนอยากให้การใช้เม็ดเงินนี้แก้ปัญหาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
โดยปราศจากการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อคนบางกลุ่ม และการทุจริตคอร์รัปชัน 

ทั้งนี้หากพรรคเพ่ือไทยเป็นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการดังนี้ 1.ตัดงบประมาณปี 63 ที่สูงถึง 3.2 ล้านล้านบาทที่ไม่
จ าเป็นออกไป 10-15% เราจะได้เงิน 3-5 แสนล้านบาทมาเยียวยาประชาชน 2 กลุ่มโดยไม่ต้องกู้คือ กลุ่มประชาชนที่
ได้รับผลกระทบทั้งหมด 20 ล้านคน เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมใช้เงิน 3 แสนล้านบาท และเกษตรกร
รายย่อย 5 ล้านครัวเรือนที่ประสบภัยแล้งและโควิด-19 ครอบครัวละ 35,000 บาท รวมใช้เงินอีก 1.75 แสนล้านบาท 
ทั้งนี้ 2 รายการใช้เงินจ านวน 4.75 แสนล้านบาท สามารถจ่ายให้ประชาชนได้โดยยังไม่ต้องกู้ ส่วนการปรับลด
งบประมาณท่ีต้องเสนอเป็นกฎหมาย พรรคเพ่ือไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และหากจะต้องจ่ายเงินประชาชน
ในทันทีก็สามารถท าข้อตกลงกับสถาบันการเงินให้จ่ายประชาชนไปพลางก่อนได้ 
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2.เร่งพิจารณาโครงการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในวงเงิน 500,000 ล้านบาทตามที่รัฐบาลเสนอ ซึ่ง

เพ่ือไทยเห็นด้วยและสนับสนุน แต่ต้องหามาตรการช่วยเหลือ SMEs รายย่อยที่อยู่นอกระบบเป็นจ านวนมากด้วย เพราะ
ถ้าฟ้ืนพลังของพ่ีน้อง SMEs ได้ จะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องน าไปช่วย Sector การส่งออกและ
การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ฟ้ืนกลับคืนมาโดยเร็วด้วย ทั้งนี้ อีกโครงการที่พร รคเพ่ือไทยเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ 
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในวงเงินที่รัฐบาลเสนอ 400 ,000 ล้านบาท แต่ต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการ
จ้างงานและการสร้างรายได้ใหม่ให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ อย่างทั่วถึง  

3.เร่งเตรียมมาตรการที่จะเปิดเมือง เปิดธุรกิจ และการท ามาหากินของประชาชน เพ่ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ด าเนินการได้บนพ้ืนฐานความปลอดภัยของประชาชน และเพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ก าลังสาหัส และ4.เร่ง
พิจารณามาตรการผ่อนผันภาระของประชาชนและภาคธุรกิจออกไปก่อน ทั้งการพักช าระหนี้ทุกประเภทออกไป 6 เดือน 
การงดเก็บค่าน้ าค่าไฟส าหรับบ้านที่ใช้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ 4 มาตรการที่น าเสนอเป็นสิ่งที่รัฐบาลน าไปท า
ได้ทันที นโยบายใดก็ตามท่ีเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนในยามนี้ พรรคเพ่ือไทยพร้อมให้การสนับสนุน ร่วมชี้แนะให้
การบริหารของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น.     
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/770000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/770000
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"เปิดช่องท ากิน" ได้แล้ว เพื่อไทยโวย คนเดือดร้อนจริงๆ 

ผ่อนคลายบางอาชีพได้ ‘วิษณุ’ปูดเชิญ 20 เจ้าสัว! เศรษฐีเสนอตัวช่วยเอง โปรดเกล้า 3 พ.ร.ก.เงินกู้ 
เพ่ือไทยประสานเสียง “สุชาติ” แนะรัฐบาลเปิดช่องระบายให้ชาวบ้านออกมาท ามาหากินบ้าง ก่อนคนหมด

หนทางคิดท าร้ายตัวเองมากกว่านี้ “อนุดิษฐ์” ขอผ่อนคลายกลุ่มอาชีพ ที่ไม่มีผลกระทบกับมาตรการก่อน จะไม่ต้องรอ
แต่เงินเยียวยา “วัฒนา” ยกไอเดีย “ทักษิณ” ชงให้แบงก์ส ารองจ่ายไปก่อน “อนุสรณ์” ระแวงรัฐมีแผนเอ้ือประโยชน์ 
เจ้าสัว ปชป.แซะ “บิ๊กตู่” สื่อสารไม่ชัดเจนท าคนสับสน “เทพไท” ปูดมีหักหัวคิวลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” “วิษณุ” 
เผยมหาเศรษฐีเสนอตัวอยากจะช่วยเอง ถึงมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ผ่อนคลายกฎเหล็กได้ โฆษก พปชร.ยันไม่ได้ “ขอทาน” 
จริงๆ “วิกรม-คีร”ี ก็อยู่ในข่ายได้รับเชิญ 
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการส่งเทียบเชิญ 20 มหาเศรษฐีไทยยังคงมีต่อเนื่อง ว่าเป็นการส่งสัญญาณขอเรี่ยไรเงินจากทาง
รัฐบาล ขณะที่พรรคฝ่ายค้านเพ่ือไทยเสนอแนะให้รัฐบาลเริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 เปิดช่องให้พ่ีน้องประชาชนได้ท ามาหากิน หาเลี้ยงปากท้องบ้าง 
แนะให้แบงก์ส ารองจ่ายไปก่อน 

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ สมาชิกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงปัญหาการจ่ายเงิน
เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่ทั่วถึง ว่า ปัญหาที่รัฐบาลเผชิญอยู่คืองบกลางที่มีอยู่ไม่พอ
จ่ายให้ทุกคน สามารถจ่ายได้เพียงเดือนเดียว ที่เหลือต้องรอเงินกู้ จะได้รับประมาณเดือน มิ.ย. และต้องใช้เงินเดือนละ 
1.36 แสนล้านบาท ท าให้รัฐบาลใช้วิธีคัดคนออก ความจริงรัฐบาลสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบ 
แม้งบกลางจะไม่พอโดยไม่ต้องรอ พ.ร.ก.เงินกู้ ดังนี้ 1.ประสานธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจ่ายเงินแก่ประชาชนที่ได้รับสิทธิ
ไปก่อน จากนั้นให้ประชาชนโอนสิทธิการรับเงินจากรัฐบาลให้ธนาคาร 2.ในส่วนของธนาคารมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ออกเงินล่วงหน้า เมื่อรัฐบาลได้รับเงินกู้แล้วจึงโอนเงินคืนให้ธนาคาร 
ยกนี่แค่ไอเดียเศษเสี้ยว “ทักษิณ” 

นายวัฒนากล่าวต่อว่า 3.อาจเพ่ิมช่องทางอ านวยความสะดวกประชาชน โดยประสานห้างสรรพสินค้า ร้าน
สะดวกซื้อ ให้เครดิตประชาชนซื้อของ แล้วโอนสิทธิการรับเงินเยียวยาให้ร้านค้าคล้ายกับธนาคาร นี่คือทางออกเพ่ือ
รัฐบาลไม่ต้องไปขอความเมตตาจากมหาเศรษฐีจนกลายเป็นรัฐบาลขอทานให้เสียศักดิ์ศรี ส่วนประชาชนไม่ต้องไปติดหนี้
บุญคุณใคร ข้อเสนอตนเป็นเพียงเศษเสี้ยวความรู้ที่ได้มาจากเศรษฐีหมายเลข 16 ถ้าอยากรู้อะไรเพ่ิมเติมก็ถามไปได้ 
เพราะท่านไม่คิดเงิน 
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เปิดช่องให้คนได้ท ามาหากิน 
นายสุชาติ ธาดาธ ารงเวช อดีต รมว.คลัง กล่าวว่า การสั่งหยุดท างานไปเรื่อยๆโดยไม่ให้เงินชดเชยรายได้ เป็น

วิธีการที่ผิดพลาดมาก ท าให้คนพากันกลับบ้านเกิดต่างจังหวัด การให้ประชาชนหยุดท างานนานๆท าให้เกิดความ
เดือดร้อนทั้งกายและใจ หลายคนท าร้ายตัวเองเพราะไม่มีทางออก พอรัฐบาลประกาศจะจ่ายเงินเยียวยา 5 ,000 บาท 
จึงเป็นเหมือนขอนไม้ลอยมาแต่จ่ายไม่ท่ัวถึง รัฐบาลควรเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนที่ไม่เก่ียวกับการรวมกลุ่มของ
ประชาชน ให้เขาท ามาหากินไปพร้อมกับมาตรการควบคุมของรัฐ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม ให้เปิดได้แบบรักษา
ระยะห่าง เป็นหนทางดีสุดในการดูแลประเทศยามนี้ ท าให้ประชาชนไม่จมลึกเกินความจ าเป็น สามารถฟ้ืนได้เร็วกว่า มี
โอกาสมากกว่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในโลก 
“อนุดิษฐ์” ขอผ่อนคลายคนท างาน 

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า เมื่อมาตรการทางสาธารณสุขสามารถลดจ านวนผู้
ติดเชื้อใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการออกมาตรการให้ประชาชนอยู่บ้านเพ่ือหยุดการติดเชื้อก็ได้รับความร่วมมือ
อย่างดีท าให้จ านวนผู้ติดเชื้อลดลง ในขณะเดียวกันประชาชนก็เรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อและไม่แพร่กระจาย
เชื้อไปยังผู้อ่ืน เมื่อเป็นเช่นนี้ส่วนตัวจึงเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะออกมาตรการผ่อนปรนให้พ่ีน้องประชาชนกลับมาท ามาหากิน
ได้โดยพิจารณาในอาชีพที่ไม่มีผลกระทบกับมาตรการการควบคุมโรคเสียก่อน หรืออาชีพซึ่งสามารถปรับแนวทางการ
ท างานเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อเพ่ือให้ท างานกันได้ ซึ่ งมาตรการผ่อนปรนนี้จะเป็นแนวทางส าคัญที่จะช่วยให้
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องรายได้จนต้องรอเงินชดเชยมีทางออกมากขึ้น 
ระแวงมีแผนเอ้ือประโยชน์เจ้าสัว 

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การเตรียมท าจดหมายเปิดผนึกถึง 20 มหาเศรษฐีไทย
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม นั้น เปรียบเสมือนการคายฟันยางสารภาพว่ารัฐบาลหมด
หนทางแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 หมดปัญญาแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่จะตามมา การแก้เกี้ยวว่าไม่มีเจตนาไปขอเงิน แต่อยาก
เปิดรับฟังความคิดเห็นทุกคนอาจฟังไม่ขึ้น เพราะค าว่าลงมือกับลงขันมันใกล้เคียงกันมาก ความจริงรัฐบาลฟังความเห็น
ได้จากหลายสภาอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องมีสภาเจ้าสัวให้ประชาชนหวาดระแวงว่าจะมีเอ้ือผลประโยชน์ต่างตอบแทน
หรือไม่ เป็นการเลือกปฏิบัติท าให้นักธุรกิจคนอ่ืนเสียเปรียบหรือไม่ รัฐบาลก าลังสร้างความเหลื่อมล้ าขึ้นมา ถ้าต้องการ
รับฟังความคิดเห็นจริงๆ ไม่ควรจ าเพาะเจาะจงเฉพาะมหาเศรษฐี ฟังจากนักวิชาการ เจ้าของธุรกิจรายเล็กรายกลาง 
ประชาชนที่เดือดร้อน แค่เปิดประตูใช้หัวใจฟังอย่าปิดประตูใส่ชาวบ้านที่เดือดร้อน รัฐบาลจะได้ความคิดเห็นหลากหลาย 
นายกฯจะกลอนพาไป หรือใครเขียนให้พูดก็ตาม แต่ประชาชนหวาดระแวงที่จะขอความช่วยเหลือจากมหาเศรษฐี 
เพราะดูจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของรัฐบาลดูแล้วไม่น่าไว้วางใจ 
เสนอยิงสดนายกฯพบบ๊ิกธุรกิจ 

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ
มีนิสัยชอบไปพัวพันเจ้าสัว ถูกตั้งข้อครหาเอ้ือประโยชน์เจ้าสัวที่ร่ ารวยระดับต้นของประเทศ แต่นายกฯไม่ยอมตอบ
ชี้แจงเรื่องนี้ มาครั้งนี้ก าลังจับตามองว่าเจ้าสัวเหล่านี้จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างไร ล่าสุดทราบว่าส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เตรียมเสนอเรื่องการต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไป 40 ปีเข้า ครม.เพ่ื อให้ความเห็นชอบ 
โดยไม่ต้องเปิดให้เอกชนรายอื่นเข้าประมูลแข่งขัน เกรงว่าอาจมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะเจ้าสัวคนนี้มีชื่อ
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ถูกนายกฯเชิญเข้าร่วมด้วย ดังนั้น ขอเสนอให้ถ่ายทอดสดรายการนายกฯพบเจ้าสัว เพ่ือถ่ายทอดให้ประชาชนทราบทั่ว
ประเทศ ป้องกันข้อครหาและสร้างความโปร่งใส 
กระทุ้งเปิดสภาวิสามัญถกโอนงบ 

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยเคยให้ความเห็นว่าควรเปิดสภาสมัย
วิสามัญเพ่ือพิจารณาปรับโอนงบประมาณปี 2563 ที่ไม่จ าเป็นเร่งด่วนมาปรับใช้ก่อน แต่รัฐบาลไม่ฟังจะขอกู้ก่อน ถ้าท า
ป่านนี้ประชาชนได้เงินเยียวยา 5,000 บาทไปใช้แล้ว เรามีเงินไม่ใช่ไม่มี แต่บริหารจัดการไม่เป็น รัฐบาลเล่นการเมือง 
เวลาวิกฤติของบ้านเมืองเช่นนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมองว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบ ความหิวไม่เคยปรานีใคร ขอเรียกร้องให้
รัฐบาลเปิดสภาสมัยวิสามัญโดยด่วน เพ่ือพิจารณาปรับโอนงบประมาณปี 2563 มาใช้เยียวยาประชาชน แม้จะช้าไปบ้าง
แต่ยังดีกว่ารอให้เปิดสภาวันที่ 22 พ.ค. ขอให้ใช้สภาฯให้เป็นประโยชน์ และภายในสิ้นเดือน เม.ย.นี้ ควรผ่อนคลาย
มาตรการให้ประชาชนท ามาหากินยังชีพได้บ้าง โดยยังคงมาตรการป้องกันโรคไปด้วยกันได้ 
เชื่อรัฐบาลไม่กล้าขอเงินเจ้าสัว 

นายอ าไพ กองมณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า แนวคิดรัฐบาลที่จะส่งหนังสือเปิดผนึกถึง 20 
มหาเศรษฐีเมืองไทย ถือเป็นเรื่องดี ไม่ใช่การเสียฟอร์มอะไร ขอให้มองปัญหาประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ เชื่อว่ารัฐบาลคง
ไม่ได้ไปขอเงินจากมหาเศรษฐีเหล่านี้ แต่น่าจะขอความร่วมมือหลายด้าน เช่น แนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การขอร้อง
อย่าปลดคนงาน ช่วยลดราคาสินค้า ตลอดจนการช่วยส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ขณะนี้รัฐบาลยังมีเงินอยู่ยังไม่ถึงขั้นถัง
แตก หรือเป็นรัฐบาลขอทานตามที่วิพากษ์วิจารณ์กัน แต่การช่วยเหลือประชาชนมุ่งแต่การแจกเงิน แต่แจกไม่ทั่วถึง ถ้า
เป็นไปได้อยากให้รัฐบาลขอความร่วมมือจากมหาเศรษฐี ให้ช่วยเหลือเป็นสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง กะปิ น้ าปลา 
ไข่ไก่ หอมกระเทียม บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป น าไปแจกประชาชน ผ่านกลไกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น าชุมชน ไม่ต้องให้
ประชาชนไปต่อแถวรอรับของแจกให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
ปชป.แซะ “บิ๊กตู”่ สื่อสารไม่ชัดเจน 

ด้านนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรัฐบาลขอทาน
นั้น น่าจะเกิดจากรัฐบาลไม่สามารถท าให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ประกอบกับการบริหาร
จัดการแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่ท าให้คนส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่ารัฐบาลมีเงินพอแจกหรือไม่ เริ่มตั้งแต่บอกจะจ่ายให้ 3 
เดือน หรือ 6 เดือน สุดท้ายก็กลับมา 3 เดือน รวมถึงค าพูดนายกฯที่ท าให้คนส่วนหนึ่งเข้าใจผิดว่ารัฐบาลจะมีเงินเยียวยา
แค่ 1 เดือน ดังนั้น เมื่อนายกฯบอกว่าจะส่งจดหมายถึงมหาเศรษฐีให้มาร่วมมือกันทั้งที่จดหมายยังเขียนไม่เสร็จ เนื้อหา
สาระยังไม่ชัดเจนว่าจะเขียนอย่างไร ย่อมท าให้คนส่วนหนึ่งมองได้ว่าจะท าจดหมายไปขอเงินมหาเศรษฐีมาใช้จ่าย
เยียวยาประชาชน เพราะภาพของเศรษฐีมักมาคู่กับเงินๆ ทองๆ ทั้งที่อาจไม่มีเจตนาเช่นนั้น ถือเป็นอีกกรณีที่นายกฯมี
ปัญหาเรื่องการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤติแบบไม่ถูกที่ถูกเวลา สาระไม่ชัดเจนท าให้เกิดการตีความได้หลายแง่มุม ถ้า
เขียนจดหมายเรียบร้อยแล้วน าเนื้อหาสาระมาเปิดเผยตรงประเด็น อาจท าให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ลดลง และนายกฯควร
รับฟังชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วย ไม่ใช่ฟังแต่มหาเศรษฐี ควรรับฟังให้รอบด้านเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่าง
แท้จริง 
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“เทพไท” ปูดมีหักค่าหัวคิว 1 พัน 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ทราบว่าการลงทะเบียนโครงการเราไม่

ทิ้งกัน มีการว่าจ้างลงทะเบียนเกิดขึ้น จ่ายเงิน 500 บาทในการลงทะเบียนครั้งแรก หากได้รับการยืนยันสิทธิต้องจ่าย
เพ่ิมอีก 500 บาท ท าให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสเสียโอกาสรับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีคนจ านวนมากตกหล่นไม่ได้รับการ
เยียวยา ต่อจากนี้ไปก็จะมีปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นตามมา ทั้งปัญหาอาชญากรรม และการฆ่าตัวตาย ถ้ายังใช้ระบบและ
เงื่อนไขแบบเดิมอยู่ จะท าให้การเยียวยาไม่ครบถ้วน ไม่เป็นธรรม และไม่ครอบคลุมถึงคนยากคนจนอย่างแท้จริง รัฐบาล
จะพบกับปัญหาการก่อหวอดประท้วง การโจมตีจากผู้เสียสิทธิ ยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนโครงการของรัฐบาลเต็มที่ ไม่มี
เจตนาขัดขวางหรือท าให้เป็นประเด็นการเมือง การออกมาแสดงความเห็นทุกครั้งล้วนเป็นปัญหาความเดือดร้อนปาก
ท้องของประชาชนทั้งสิ้น 
“กนก” ชูยกเครื่องระบบ ศก.ใหม่ 

นายกนก วงษ์ตระหง่าน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขอเสนอแนวคิดการปรับระบบเศรษฐกิจไทย
หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19 ด้วยการให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจฐานรากมากข้ึน น าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม มาสร้างผลผลิตและความมั่นคงให้ภาคการเกษตรทุกระดับ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ต้องได้รับความช่วยเหลือทันที เช่นเดียวกับภาคประชาชนต้องได้เงินช่วยเหลือเพียงพอต่อการด ารงชีวิตจนกว่าจะผ่าน
สถานการณ์นี้ไปได้ ส่วนภาระหนี้สินภาคธุรกิจและครัวเรือนต้องได้รับการผ่อนปรน ไม่สร้างภาระเพ่ิมเติม ที่ส าคัญ
รัฐบาลต้องมองไปถึงการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจควบคู่กับความช่วยเหลือเฉพาะหน้าไปด้วย เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ประเทศให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลกในอนาคต ดังนี้ 1.เพ่ิมมูลค่าภาคการผลิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 2.ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเร่งนโยบายภาคการเกษตรให้เติบโตเป็นร้อยละ 30 ของจีดีพีประเทศ 
ปรับให้ภาคอุตสาหกรรมมีขนาดร้อยละ 30 และภาคบริการรวมทั้งการท่องเที่ยว เป็นร้อยละ 40 ของจีดีพี 3.ปรับ
คุณภาพการศึกษา เสริมทักษะแรงงานให้เต็มศักยภาพ 4.ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ชีวภาพด้านอาหาร และการสร้างสารสกัดที่โลกก าลังต้องการ 
“นิพิฏฐ์” ยื่นมือช่วยเกษตรกร 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “สินค้าของคนจนกับ
กระทรวงมหาดไทย” มีชาวบ้านโทร.มาร้องเรียนว่า จะไปส่งสินค้าการเกษตรที่ จ.กระบี่ แต่ไม่สามารถผ่าน จ.ตรังได้ 
ต้องขับรถอ้อมไป จ.สุราษฎร์ธานี ประมาณ 300 กม. รวมไปกลับ 600 กม. หากเกษตรกร คนใดต้องการส่งสินค้าเกษตร
ให้ประสานมาที่ตน จะร่วมเดินทางไปที่ด่านตรวจด้วย หากเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ผ่านจะด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และฟ้องศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉิน ให้ยกเลิกค าสั่งห้ามของเจ้าหน้าที่ แต่ทุกคนต้องผ่านการ
คัดกรองโรค และต้องสุภาพเรียบร้อย ไม่ใช้ค าหยาบ ขอเรียกร้องทนายความทั่วประเทศอย่านอนอยู่บ้านเฉยๆ ให้
ออกมาดูแลเกษตรกรคนจน เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดเพียงแต่หูเราไม่ได้ยินเสียงร่ าร้องของคนจนเท่านั้น และ
ขอเรียกร้องผู้พิพากษาทั้งศาลปกครองและศาลอาญา โปรดดูค าสั่งตาม พ.ร.ก.และประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดในเข ต
อ านาจศาลของท่านให้ถี่ถ้วนว่าประชาชนสามารถขนส่งสินค้าเกษตรผ่านจังหวัดในแต่ละจังหวัดได้หรือไม่ ท าไมสินค้า
เกษตรชาวบ้านขนส่งไม่ได้ แต่ทีรถขนส่งเอกชนรายใหญ่กลับส่งได้ 
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รื้อถุงยังชีพใส่ปลาเค็มแทนปลาป๋อง 
น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า นอกจากท าตู้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-

19 แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลใน จ.กระบี่ แล้ว ยังจัดท าถุงยังชีพแจกจ่ายประชาชนด้วย ได้หารือกับนายนิพิฏฐ์ 
อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค เห็นตรงกันว่าถุงยังชีพมักใส่ปลากระป๋อง จึงเห็นว่าน่าจะเปลี่ยนจากปลากระป๋องมาเป็น
ปลาเค็มผลิตภัณฑ์ ของชาวบ้าน เป็นการกระจายรายได้ให้แก่ท้องถิ่นด้วย ตอนนี้ที่กระบี่ปิดอ่าวจึงไม่สามารถซื้อปลาได้ 
แต่มี OTOP ที่ซื้อปลาทูมาจากมหาชัยน ามาใส่ในถุงยังชีพ แทน ขอฝากถึงหน่วยงานภาครัฐให้ร่วมส่งเสริมสนับสนุน น า
สินค้าโอทอปในแต่ละพ้ืนที่ ที่ผลิตโดยชาวบ้านมาจัดท าเป็นถุงยังชีพแทนการซื้ออาหารส าเร็จรูป ที่รายได้ตกอยู่กับกลุ่ม
ทุนใหญ่ จะเป็นประโยชน์ 2 ทาง คือทั้งช่วยชาวบ้าน และเพ่ิมรายได้ ให้กับท้องถิ่น 
“วิษณุ” เผยมหาเศรษฐีเสนอตัวเอง 

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนของจดหมายเชิญ 20 มหาเศรษฐีไทยตนไม่ได้
ร่าง และไม่ทราบว่าส่งถึงใครบ้าง แต่ทราบว่านายกฯจะให้ปรับถ้อยค า ยืนยันว่าไม่ใช่การขอความช่วยเหลือหรือขอเงิน 
เรื่องนี้สื่อไม่รู้ ฝ่ายค้านไม่รู้ที่มาที่ไป ความจริงคือก่อนหน้านี้มีเศรษฐีหลายคนปรารภมาว่าอยากช่วย รัฐบาลไม่ได้
ต้องการเงินเลย แต่เพราะเศรษฐีเหล่านี้แสดงความประสงค์เข้ามา ว่าจะช่วย อยากท านู่นท านี่ เช่น ท าโรงงานผลิต
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ รับคนงาน ตั้งโรงทาน จึงถามรัฐบาลว่าท าได้หรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่ ต้องขออนุญาตใคร 
ซึ่งนายกฯก็ตกลงว่าถ้าอย่างนั้นให้รอ รัฐบาลท าจดหมายเชิญไป จะได้เป็นรูปแบบที่ถูกต้อง ที่ท าจดหมายเชิญนอกจาก
เป็นการให้เกียรติคนเหล่านั้นแล้ว ยังจะได้ไม่ถูกครหาว่าวิ่งเต้น จุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้ และเศรษฐีเหล่านี้ไม่ต้องอยู่ใน 
20 อันดับแรกก็ได้ คาดว่าสัปดาห์นี้คงมีความคืบหน้า 
มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ผ่อนคลายได้ 

นายวิษณุยังกล่าวถึงกระแสข่าวการผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า แม้มี พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ก็
สามารถผ่อนคลายได้ ความจริงแนวโน้มควรเป็นอย่างนั้น การผ่อนคลายมี 3 ประเด็น คือ 1.หากจะขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
ต้องดูว่าจะขยายไปอีก เท่าไร 2.เรื่องเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ต้องมาพิจารณาว่าจะผ่อน
คลายช่วงเวลาหรือตรึงขึ้น 3.การที่แต่ละจังหวัดออกประกาศตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ ซึ่งเป็นอ านาจของผู้ว่าฯจะพิจารณา 
เช่น จะยอมให้เปิดร้านตัดผมหรือไม่ แต่ทั้ง 3 ประเด็นนี้ยังไม่มีค าตอบ และยังไม่ได้เริ่มพิจารณา เข้าใจว่าจะพิจารณา
กันในสัปดาห์หน้า เมื่อถามว่าแม้รัฐบาลจะต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก แต่สามารถผ่อนคลายได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุ
ตอบว่าได้ จะเพ่ิมหรือลดข้อห้ามก็ได้ 
ระดมสมองมือฉมังช่วยชาติ 

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯต้องการระดมสมองจากผู้มีความสามารถ
ประสบความส าเร็จด้านธุรกิจ มาร่วมกันคิดแก้ปัญหา ที่ผ่านมาบุคคลหรือทีมงานบุคคลเหล่านี้เสนอแนวความคิดเป็น
การส่วนตัวมาตลอด นายกฯจึงเห็นว่าเมื่อทุกคนอยากมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา จึงอยากเชิญมาพูดคุยกันเป็นทางการ ว่า
เมื่อสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วจะฟ้ืนฟูด้านต่างๆอย่างไร และจะบริหารเงินกู้อย่างไรให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด จึงอยากเชิญมาพูดคุยกันเป็นทางการ เหมือนที่นายกฯตั้งคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน 
เพ่ือให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ การป้องกัน และการแก้ปัญหาของภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และ
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น่ามีมือฉมังทางธุรกิจรวมกันอีกชุด ลักษณะร่วมกันเป็นทีมไทยแลนด์ ไม่ใช่อยู่ดีๆนายกฯจะตั้ง ต้องเทียบเชิญพูดคุยกัน 
นายกฯไม่ได้พูดสักค าขอตังค์ ตีความเรื่องเงินเรื่องทองกันไปเรื่อย 

พปชร.ยันไม่ได้ “ขอทาน” จริงๆ 
ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การส่งจดหมายเปิดผนึกถึง 20 มหาเศรษฐี

ไทย นายกฯตั้งใจเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนเพ่ือแสวงหาข้อมูลใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหา ไม่ได้ไปขอรับ
บริจาคเงินเหมือนที่หลายฝ่ายกล่าวหา ขอฝ่ายค้านอย่ามองในแง่ลบ ให้คิดบวกบ้าง เวลานี้เป็นเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องมา
ช่วยกัน เศรษฐีในเมืองไทยมีความรู้ความสามารถ สามารถน าองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจมาช่วยประเทศได้ เห็น
นักการเมืองบางคน ดาราบางคนมองในแง่ลบ บอกว่าเป็นรัฐบาลขอทานบ้าง บริจาคแล้วจะได้สัมปทานบ้าง ซึ่งไม่เป็น
ความจริง อยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจ พล.อ.ประยุทธ์ว่ามีเจตนาบริสุทธิ์แก้ปัญหาให้ประเทศ ขอให้ทุกฝ่ายมาช่วยกัน 
“วิกรม–คีรี” ก็อยู่ในข่ายได้รับเชิญ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับรายชื่อมหาเศรษฐีไม่ได้เจาะจงเฉพาะ 20 มหาเศรษฐีที่ถูกจัดอันดับว่ารวยที่สุดของ
ประเทศเท่านั้น แต่กระจายไปยังผู้น าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญที่ ยังด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน อาทิ นิคม
อุตสาหกรรม ธนาคาร ท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐาน การค้า การส่งออก เป็นต้น เบื้องต้นรายชื่อมหาเศรษฐีที่คาดว่าจะ
ถูกเทียบเชิญ อาทิ ตระกูลเจียรวนนท์ ตระกูลล่ าซ า ตระกูลโสภณพนิช ตระกูลหวั่งหลี ตระกูลมหากิจศิริ รวมถึงนาย
วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) และนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธาน
คณะกรรมการบริหารบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ส่วนชื่อนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ไม่มี
แน่นอนเนื่องจากติดเงื่อนไขสถานะทางกฎหมาย รวมถึงไม่ปรากฏที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน 
ส.ว.หน้าสลอนโต้แทนรัฐบาล 

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. กล่าวว่า ทั้งรัฐบาลและฝ่ายการเมืองทุกภาคส่วนต้องยุติการทะเลาะ เบาะแว้งแบ่งฝัก
แบ่งฝ่ายได้แล้ว หมดเวลาเล่นการเมืองแบบเดิม ไม่เอาการเมืองมาเล่นกัน ภาคการเมืองต้องเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้า
พลิกแผ่นดิน ทั้ง ส.ส. ส.ว. ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน กรรมาธิการทุกคณะ ต้องปรับบทบาทร่วมกันต่อการแก้ปัญหา การที่
นายกฯ จะเชิญ 20 มหาเศรษฐีมาปรึกษาหารือร่วมแก้ปัญหาโควิด-19 นั้น นักการเมืองบางคนบางพรรคเอาไปต่อความ
ยาวสาวความยืดไม่เข้าท่า เล่นการเมืองในสถานการณ์ที่น่าเกลียดน่าต าหนิอย่างยิ่ง ไม่เหมาะกับกาลเทศะ โดยเฉพาะ
ภาคการเมืองมีเวทีสภาฯแลกเปลี่ยนอยู่แล้ว ในภาคอ่ืนๆเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรจะท าอย่างยิ่ง ทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่าง
ส าคัญในการแก้วิกฤติในครั้งนี้ 
จี้ “สนธิรัตน์” แจงค่าไฟพุ่งเว่อร์ 

นายค านูณ สิทธิสมาน ส.ว. กล่าวว่า มีประชาชนจ านวนมากแสดงความข้องใจบิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด 
มียอดสูงผิดปกติ บางรายประมาณ 3 เท่าของที่เคยใช้ปกติ แม้ประชาชนจะใช้ไฟมากขึ้นจริง แต่ไม่น่าจะมากถึง 3 เท่า 
มีอะไรผิดปกติหรือไม่ ฝากรัฐมนตรีให้หน่วยงานขายไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ชี้แจงไขข้อข้องใจกับประชาชนโดยด่วนภายในต้น
สัปดาห์หน้า รวมทั้งอาจให้มีระบบอุทธรณ์ตรวจสอบซ้ ากรณีประชาชนผู้ใช้ไฟรายนั้นๆ ยังคงเห็นว่าผิดปกติอยู่ ส่วนที่
เกรงกันว่าหากลดค่าไฟมาก จะท าให้เกิดการใช้ไฟสุรุ่ยสุร่ายขาดความระมัดระวังนั้น เชื่อว่าประชาชนไม่ติดใจที่จะมี
มาตรการลดแบบขั้นบันได สามารถท าได้ โดยค่าไฟไม่เกิน 1,000 บาท ใช้ฟรี ค่าไฟส่วนที่เกิน 1 ,000 บาทถึงไม่เกิน 
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3,000 บาท ลด 50% ค่าไฟส่วนที่เกิน 3,000 บาทขึ้นไปลด 30% เป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐมนตรีรับฟังเสียงประชาชน 
และจัดหารือเร่งด่วนทันการณ์ 
บี้ มท.คืนเงินผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ 

อีกเรื่อง นายสามารถ มะลูลีม อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานมูลนิธิเพ่ือศูนย์ กลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียกจากพ่ีน้องมุสลิมผู้ที่แจ้งความประสงค์ต้องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
ประจ าปี 2563 (ฮ.ศ.1441) ปกติผู้ที่จะไปแสวงบุญต้องลงทะเบียนกับทางส านักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
ฮัจญ์ แห่งประเทศไทย ในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมต้องช าระเงินล่วงหน้ารายละ 80 ,400 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทราบว่ามีประมาณ 2-3พันคนแจ้งความ
ประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางไปแสวงบุญในปีนี้ ทางกรมการปกครองแจ้งเมื่อวันที่ 17 มี.ค.ว่าจะเร่งคืนเงินรายละ 
80,400 บาทให้ แต่ถึงปัจจุบันยังไม่ได้คืน หลายคนมีความล าบากและจ าเป็นต้องการใช้เงิน เพราะช่วงนี้ส่วนใหญ่ต้อง
พักหยุดงาน หยุดกิจการธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาล 
โปรดเกล้าฯ พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ 1. พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 มีสาระส าคัญให้กระทรวงการคลังโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ 
หรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลไทยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท 2. พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทา ง
การเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสาระส าคัญ ให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีอ านาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน เป็นการเฉพาะคราว ภายในวงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท 3.พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ มีสาระส าคัญ
ให้ตั้งกองทุนเพ่ือรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาท 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1824968 
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19 เมษายน 2563 - 17:55 น.  

"อดตี รมว.คลงั" เตอืนเงนิกู้ 1 ล้านล้านตอ้งมีแผน-อย่าลักไกเ่ลี่ยงตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

"กรณ์ จาติกวณิช" หัวหน้าพรรคกล้า อดีต รมว.คลัง เตือนการใช้เงิน 4 แสนล้านจากเงินกู้ 1 ล้านล้าน ควรมี
แผนชัดเจน ชี้เอายอดรวมมาปนกันเสี่ยงเกิดปัญหา แนะอย่าลักไก่เลี่ยงตรวจสอบ หว่ันประวัติศาสตร์ซ้ ารอย 

เมื ่อว ันที ่ 19 เม .ย .  2563  นายกรณ์ จาต ิกวณ ิช ห ัวหน ้าพรรคกล ้า  และอด ีตร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊กเตือนวิธีด าเนินการใช้เงินของรัฐบาล จากการออก  พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านเพื่อให้
ได้ประโยชน์และไม่เกิดประวัติศาสตร์ซ้ ารอยเหมือนในอดีต 

อดีต รมว.คลัง ระบุว่า กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท 

ก้อน1 : 6 แสนล้าน ต้องเร่งช่วยคนทันที 

ก้อน2 : 4 แสนล้าน ระวังซ้ ารอย รัฐบาลในอดีต 

ผมขอท าหน้าที่ในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งที่พยายามเน้นความส าคัญในหลักธรรมาภิบาลการใช้เงินรั ฐมา
โดยตลอด ในแผนกู้เงินตาม พ.ร.ก. ที่รัฐบาลเตรียมประกาศใช้ ได้มีการแบ่งออกเป็นสองส่วน  

1. ส่วนแรกมีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างมาก คือวงเงิน 600,000 ล้านบาท ที่จะใช้เยียวยาและชดเชยรายได้
ให้ประชาชน ผมเห็นด้วยที่สุด “ต้องช่วยประชาชนทันที” โดยส่วนนี้ออก พ.ร.ก.กู้เงิน เหมาะสมและขอให้เร่ง
เบิกจ่ายถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด 
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2. ผมคาใจในส่วนที่สอง 400,000 ล้านบาท ที ่รัฐบาลจะใช้ ‘ฟื้นฟูเศรษฐกิจ’ ผมเห็นว่า ต้องมีแผนใน
รายละเอียดโครงการ และความพร้อมในการเบิกจ่าย อย่าลักไก่หลีกเลี่ยงกลไก พ.ร.บ.งบประมาณปกติ รัฐบาลควร
ปรับปรุงงบ 64 ให้สอดคล้องกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดอย่างเข้มข้นกว่าแค่การขอความร่วมมือจากหน่วย
ราชการ และควรน าโครงการ 400,000 ล้านบาทนี้บรรจุในงบ 64 แทนที่จะกู้ผ่าน พรก. 

ปัญหาคือ รัฐบาลเอาสองส่วนนี้มาปนกันจนเสี่ยงที่จะท าให้เกิดปัญหา  อดีตมีให้เห็นหลายกรณี เช่น กรณี พ.ร.ก.กู้
เงิน น ้าท่วมในปี 2555 แม้การลงทุนในระบบน้ าส าคัญ แต่ความพร้อมในรายละเอียดโครงการไม่มี สุดท้ายก็ใช้เงิน
ไม่ทันจริงๆ เพราะรัฐบาลเตรียมโครงการไม่ทันจนหมดเวลาการกู้ตามที่กฎหมายได้อนุมัติไว้  

กรณี พ.ร.บ. กู้เงิน 2 ลล. เพื่อใช้ในการลงทุนระบบคมนาคม แม้การลงทุนจ าเป็นมาก แต่ควรใช้ระบบ
งบประมาณตามปกติเพ่ือให้มีการตรวจสอบตามหลักวินัยทางการคลัง สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ระงับไป  

วิกฤตนี้ใหญ่หลวงนัก เราต้องมีสติในการเดินเกม และการออกกฎหมายเงินกู้คราวนี้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย 
ซึ่งจะเป็นภาระมหาศาลของประเทศ เราจึงต้องไม่ให้มีการลักไก่หลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดิน อย่าให้
ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย ประชาธิปัตย์ที่ร่วมรัฐบาลก็เคยทราบปัญหานี้ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ต้องช่วยเตือนกันด้วย  

ปรากฏว่ามีคนเข้าถึงกว่า 7 พัน และร่วมแสดงความคิดเห็น กันจ านวนมาก ถึง 349  ราย และมีการแชร์อีก 757
ครั้ง 

อ้างอิง :  

https://www.komchadluek.net/news/politic/427972?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politic 
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20 เมษายน 2563  

'สุดารัตน'์ เสนอ 4 มาตรการ ตดังบปีน้ี 5 แสนล้าน ไม่ตอ้งกู้ถึง 1.9 ล้านล้าน 

 

ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย เสนอ 4 มาตรการเศรษฐกิจสู้โควิด ตัดงบปีนี้ 5 แสนล้าน ไม่ต้องกู้ถึง 1.9 ล้าน
ล้าน 
นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย เปิดเผย 4 มาตรการ ท าทันที!! 
“ปรับงบปี 63,64 ใหม่ ก่อนการกู้เงิน 1.9 ล้านๆบาท เพ่ือลดเพดานการกู้ให้เหลือไม่ถึง 1 ล้านๆ ลดภาระภาษี
ประชาชน-เร่งเยียวยาผู้เดือดร้อน-ฟ้ืนพลัง SMEs กระตุ้นการจ้างงาน-เปิดธุรกิจ เปิดการท ามาหากิน แบบมีข้อบังคับ
ทางสาธารณสุข” ท าทันที เติมก าลังใจคนไทย สู้ภัยโควิด-19 
รัฐบาลก าลังด าเนินการออกพรก.เงินกู้จ านวน 1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ เงินที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ซ่ึงดิฉันในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตรข์องพรรคเพ่ือไทย จึงมีความห่วงใยท่ีสดุใน 2 ประการ คือ 
1. ดิฉันเห็นด้วยและสนับสนุนให้รัฐบาลใช้เม็ดเงินจ านวนมาก ในการเยียวยาประชาชนผู้เดือดร้อนให้ทั่วถึง และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ววัน 
แต่ที่ดิฉันทวงติงด้วยความห่วงใยอย่างที่สุด คือรัฐบาลไม่ควรจะเลือกใช้วิธีง่ายๆ โดยการคิดกู้เพียงอย่างเดียวทั้งจ านวน 
1.9 ล้านล้านบาท แต่ควรใช้วิธีปรับงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นเร่งด่วนของงบประมาณปี 2563 และ 2564 ออกไป
ก่อน เพ่ือให้เหลือเป็นภาระการกู้เงินให้น้อยที่สุด 
เพราะการกู้เงินจ านวนสูงถึง 1.9 ล้านๆบาท จะเป็นภาระให้ประชาชนและลูกหลานไทยจะต้องใช้หนี้ไปอีกนานทีเดียว 
2. ดิฉันปรารถนาที่จะเห็นการใช้เม็ดเงินจ านวนมหาศาลนี้ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้ทั่วถึง และใช้ในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจไทยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ได้ผลดีต่อเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง อย่างทั่วถึงเป็น
ธรรม โดยปราศจากการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อคนบางกลุ่ม และการทุจริตคอรัปชั่น 
มีหลายคนถามว่า ถ้าเพ่ือไทยเป็นรัฐบาล เราจะช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในวิกฤติครั้งนี้อย่างไร 
ถ้าเราเป็นรัฐบาล เราจะเร่งด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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(1) “ตัดงบประมาณป ี63 ที่มีสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท ที่ไม่จ าเป็นออกไป” 
ทั้งการซื้ออาวุธ , สร้างตึกใหม่, ซื้อรถใหม่, อบรมสัมมนา ฯลฯ ตัดให้ได้ 10-15% เราก็จะได้เงิน 3-5 แสนล้านบาท 
มาเยียวยาประชาชน 2 กลุ่ม ได้โดยไม่ต้องกู้ คือ 
- กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 20 ล้านคน เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมใช้เงิน 3 แสนล้าน
บาท 
- เกษตรกรรายย่อย 5 ล้านครัวเรือน ที่ประสบภัยแล้งและโควิด-19 ครอบครัวละ 35,000 บาท รวมใช้เงินอีก 1.75 
แสนล้านบาท 
รวม 2 รายการ ใช้เงินจ านวน 4.75 แสนล้านบาท สามารถจ่ายให้ประชาชนได้โดยยังไม่ต้องกู้ ส่วนการปรับลด
งบประมาณที่ต้องเสนอเป็นกฎหมาย พรรคเพ่ือไทยก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และหากจะต้องจ่ายเงิน
ประชาชนในทันทีก็สามารถท าข้อตกลงกับสถาบันการเงินให้จ่ายประชาชนไปพลางก่อนได้ 
หากรัฐบาลไม่สามารถตัดงบประมาณปี 2563 และ 2564 ได้ หรือตัดได้น้อยกว่าที่ควรจะท าได้ ก็ควรจะต้องมีค าชี้แจง
ต่อประชาชน ให้ทราบว่าเหตุใดรัฐบาลจึงไม่สามารถตัดงบประมาณที่ไม่จ าเป็นเร่งด่วนในส่วนนี้ออกไปได้ เพ่ือน าเงินมา
แก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติก่อน 
(2) “เร่งพิจารณาโครงการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ” 
ในวงเงิน 500,000 ล้านบาท ตามที่รัฐบาลเสนอซึ่งเพ่ือไทยเห็นด้วย และสนับสนุน แต่ต้องหามาตรการช่วยเหลือ SMEs 
รายย่อยที่อยู่นอกระบบเป็นจ านวนมากด้วย 
เพราะถ้าฟ้ืนพลังของพ่ีน้อง SMEs ได้ จะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบอย่างแท้จริง 
รวมทั้งต้องน าไปช่วย Sector การส่งออก และการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ฟื้นกลับคืนมาโดยเร็ววันด้วย 
อีกโครงการที่พรรคเพ่ือไทยเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในวงเงินที่รัฐบาลเสนอคือ 400,000 
ล้านบาท แต่ต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ใหม่ให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆอย่าง
ทั่วถึง ได้อย่างแท้จริง เราจึงจะสามารถฟ้ืนเศรษฐกิจของประเทศได้ 
อย่างไรก็ตาม เงินในส่วนนี้ต้องกู้ แต่ต้องกู้เท่าที่จ าเป็น ไม่ใช่กู้ทั้ง 1.9 ล้านล้านบาท โดยไม่ยอมตัดงบประมาณใดๆ หรือ
ตัดในจ านวนน้อยมาก 
ต้องกู้หลังตัดงบประมาณท่ีไม่จ าเป็นเร่งด่วนในปี 2563 และ 2564 ออกไปก่อน ซึ่งจะท าให้รัฐบาลสามารถลดวงเงินกู้ไป
ได้ถึงครึ่งหนึ่ง จากต้องกู้สูงถึง 1.9 ล้านล้านบาท จะเหลือกู้ไม่ถึง 
1 ล้านล้านบาทได้ ซึ่งจะเป็นการลดภาระของประชาชน และลูกหลานที่ต้องเป็นผู้ช าระหนี้ก้อนนี้ต่อไปอีกยาวนา 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/876898?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm
_campaign=politics 
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