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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 เดลินิวส์ออนไลน์ "ชินวรณ"์เร่งอนุมัติเงินให้ ปชช. ไม่เปิดสภาฯ ถก พ.ร.ก.    3 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วัฒนา' พับเพียบใช้ภาษาสุภาพแนะรัฐบาลรีบเยียวยาประชาชน  4 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เกศปรียา' มาแล้ว! ซัดรัฐบาลไม่ให้ไม่ว่ากันแต่ช่วยหาเหตุผลที่ดีกว่านี้ 5 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศักดิ์สยามบี้กรมทางหลวงเร่งดนับิ๊กโปรเจ็กต์หลังงานอืด 222 โครงการ 6 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ นายกฯ เป็นผู้แทนชาวไทย บ าเพ็ญกุศลองค์พระหลักเมือง ครบรอบ 238 ปี 8 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ บิ๊กตู่ ลงนาม จม. เชิญมหาเศรษฐีแล้ว จบัตาประชุม ครม. เข็นมาตรการเยียวยา               9 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ขอบคุณ 'ธนาธร' ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปิดตัวพร้อมเริ่มส่งมอบให้โรงพยาบาล        11 

8 แนวหน้าออนไลน์ 'หญิงหน่อย' เผย ปชช. หมดหวังเงิน 5 พัน เรียกร้องขอโอกาสกลับมาท างานแทน 12 

9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "วัฒนา"แนะ 5 ข้อเยียวยาคนเดือดร้อนจากล็อกดาวน์ 14 
10 สยามรัฐออนไลน์ "กนก" ปลุก ส.ส. พร้อมสะท้อนเสียง ปชช.-ผลกระทบ ศก. 16 

11 ไทยรัฐออนไลน์  3 พรรครว่มเปิดเกม พท.ค้านตอ่ฉุกเฉิน 18 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ "เตรียมตัวดีๆ" 26 
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อังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 05.36 น.  

 

 

"ชินวรณ์"เร่งอนมุัตเิงนิให้ปชช. ไม่เปิดสภาฯถก พ.ร.ก.    

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการประสนงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการที่ รัฐบาลประกาศใช้พระราชก าหนด 
(พ.ร.ก.) 3 ฉบับ เพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ว่า  การตราพ.ร.ก.ให้กระท าได้เฉพาะ
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จึงชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ
และมีผลบังคับใช้แล้ว  

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่นายสมคิด เชื้อคง รองประธานวิปฝ่ายค้าน เป็นห่วงรายละเอียดของการใช้
เงินตาม พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563  
 ตนคิดว่าฝ่ายค้านไม่ต้องเป็นห่วง เพราะรัฐบาลจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานตามบัญชีแนบท้ายพ.ร.ก. คือ            
1.แก้ปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณาสุข 45 ,000 ล้านบาท  2.เยียวผู้ที่ได้รับผลดระทบจากโรคโควิด-19 แก่ ภาค
ประชาชนกลุ่มต่างๆ 555,000 ล้านบาท 3.ช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้าน
บาท และในวันที่ครม.เสนอพ.ร.ก.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาขอการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภา ต้องมี
โครงการกิจกรรมการใช้เงินที่ชัดเจน ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือ และหวังว่าฝ่ ายนิติบัญญัติช่วยกัน
ติดตามให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใสและเร่งรัดให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุด 

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า  ส่วนมีความจ าเป็นที่ต้องเปิดประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณาพ.ร.ก.ดังกล่าว
หรือไม่นั้น ยังไม่ได้หารือกันในเรื่องนี้ และเป็นเรื่องที่ครม.มีหน้าที่เป็นผู้เสนอ แต่ส่วนตัวตนเห็นว่าไม่มีความจ าเป็น 
เพราะจะมีการเปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญในวันที่ 22 พ.ค.นี้ และรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าการพิจารณาพ.ร.ก.ของ
สภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา รวมถึงการยืนยันการอนุมัติพ.ร.ก.จะต้องกระท าในโอกาสแรกที่มีการประชุมส ภา
นั้นๆ โดยเมื่อถึงโอกาสนั้น ฝ่ายสภาผู้แทนราษฏร วุฒิสภา และวิปของทุกฝ่ายจะร่วมกันหารืออีกครั้ง 
 
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/770137 

https://www.dailynews.co.th/politics/770137
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 ผิดฟอร์ม!'วัฒนา'พับเพียบใช้ภาษาสุภาพแนะรัฐบาลรีบเยียวยาประชาชนจากพิษโควิด-19 
 

 

21 เม.ย.63-  นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Watana Muangsook ว่า 
รัฐย่อมมีอ านาจที่จะออกค าสั่งล็อกดาวน์หรือห้ามประชาชนประกอบกิจการได้ เพราะเป็นการออกค าสั่งเพ่ือความ
ปลอดภัยสาธารณะ แต่จะต้องชดเชยหรือเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค าสั่งดังกล่าว และเพ่ือให้การ
จ่ายเงินเกิดความเป็นธรรม ทั่วถึง และมีผลเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐควรด าเนินการ ดังนี้ 

(1) สร้างกระบวนการเยียวยาที่ไม่เกิดความยุ่งยาก โดยจ่ ายเป็นครัวเรือนตามทะเบียนบ้านซึ่งจะท าให้
ตรวจสอบง่ายโดยอาจจ่ายครัวเรือนละ 8,000-10,000 บาทต่อเดือน และจ่ายคราวเดียวพร้อมกันเพ่ือให้เกิดพลัง
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 

(2) อ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับเงินเร็วที่สุด ให้ประชาชนน าส าเนาทะเบียนบ้านไปขอขึ้นเงินกับ
ธนาคารได้แล้วรัฐค่อยโอนเงินคืนให้ธนาคารต่อไป 

(3) ผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนได้กลับคืนชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (new normal) โดยยอมรับว่าเราไม่
สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ แต่สามารถควบคุมให้มีการแพร่ในระดับที่ต่ า (low transmission) มีการ
สูญเสียชีวิตน้อยเพราะโรงพยาบาลรองรับได้ทัน ในขณะเดียวกันก็เริ่มเปิดโอกาสให้ผู้คนท ามาหากินโดยเฉพาะธุรกิจราก
หญ้าควรได้รับโอกาสแรกเพ่ือให้เกิดการซื้อขาย เกิดการผลิตและสังคมไม่หยุดนิ่ง มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งการควบคุมโรค
และการประกอบกิจกรรมต่างๆ 

(4) ส าหรับผู้ที่อาจตกหล่นทางทะเบียน เช่น ผู้เช่า หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเพราะเหตุอ่ืนก็ให้ลงทะเบียนเพ่ิมเติมได้ 
(5) หากรัฐบาลต้องการปิดน่านฟ้าต่อเพราะกลัวการแพร่ระบาดจากต่างประเทศ ก็ควรจัดเที่ยวบินไปรับคนไทย

ที่ติดอยู่ในต่างประเทศได้กลับบ้าน ตามวิธีที่อารยประเทศปฏิบัติต่อคนชาติของตน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63767 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/63767
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'เกศปรียา' มาแล้ว!ซัดรัฐบาลไม่ให้ไม่ว่ากันแต่ช่วยหาเหตุผลทีด่ีกว่าน้ีหน่อยได้มั้ยคะ 
 

 

 
 

21 เม.ย.63- น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพ่ือชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก พรรคเพ่ือชาติ: เกศ
ปรียา แก้วแสนเมือง - Ketpreeya Kaewsanmuang ว่า ไม่ให้ไม่ว่ากันแต่ช่วยหาเหตุผลที่ดีกว่านี้หน่อยได้ม้ัยคะ?!? ... 
ผู้คนหลากหลายอาชีพที่หาเช้ากินค่ า ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า จากปัญหาโควิด-19 เค้าเคยมีความหวังจาก
มาตราการช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาท เพ่ือน ามาประทังชีวิตในช่วงเวลานี้ เเต่มาตราการนี้ก็มีปัญหามาตั้ง
เเต่ขั้นตอนการลงทะเบียนมาจนถึงการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ ซึ่งมีคนไทยหลายล้านคนถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลต่างๆ
นาๆ อยากยกตัวอย่างหนึ่ง คือ รุ่นพ่ีเดียร์เป็นนักดนตรีเล่นดนตรีหาเลี้ยงชีพมาตลอดชีวิตที่โตมา พอยื่นเรื่องเงินเยียวยา
ไปโดนปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นเหตุผลได้ นักดนตรีมีรายได้วันต่อวันต้องอยู่ในฐานะลูกจ้างชั่วคราวจะ
เป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจได้ยังไง??? #Thailandonly #ไม่ได้รับสิทธิ์ #Ai #Automaticidiot. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63774 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/63774
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21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:01 น.      

ศักดิ์สยามบี้กรมทางหลวงเร่งดันบ๊ิกโปรเจ็กตห์ลังงานอืด 222 โครงการ 
 

 

 
  21 เม.ย.63-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามโครงการขนาดใหญ่ที่
ล่าช้าของกระทรวงคมนาคม ว่า ขณะนี้ยังมีหลายโครงการที่มีความล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้ข้อ
กฎหมาย การเช่าพ้ืนที่ และการควบคุมงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันภาพรวมโครงการทางของกรมทางหลวง 
(ทล.) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 มีโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าโครงการ 500-10,000 ล้านบาท ซึ่งมีจ านวน 308 
โครงการ แบ่งเป็น โครงการแล้วเสร็จ 81 โครงการ และโครงการยังไม่แล้วเสร็จ 222 โครงการ  
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เร่งรัดด าเนินการ 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างถนนพระราม 2 ทางหลวงหมายเลข 35 ทาง
แยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ซึ่งในขณะนี้ ภาพรวมการด าเนินการเร็วกว่าแผนที่วางไว้ หรือมีความคืบหน้า 
69.31% โดยสั่งการให้เร่งการคืนผิวทางหรือการลาดยาง โดยตอนที่ 1 และ 2 จะแล้วเสร็จภายใน พ.ค. 2563 และแล้ว
เสร็จครบ 3 ตอนหรือ 100% ภายใน ก.ค. 2563 จากนั้นจะด าเนินการทางกลับรถ หรือเกือกม้า ให้แล้วเสร็จได้ ก.พ.
2564 

นอกจากนี้ ภายหลัง พ.ค. 2563 จะเริ่มด าเนินการก่อสร้างโครงการทางด่วนพระราม 3 ซึ่งเป็นทางด่วน
ยกระดับ โดยสั่งการให้มีการบูรณการร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพ่ือไม่ให้มีปัญหาติดขัดเรื่องจราจร 
โดยขณะนี้มีการวางแผนแล้ว โดยมีการออกแบบการก่อสร้างให้ไม่รบกวนผิวทางจราจร 
2.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย 8 สัญญา โดยจากข้อมูลพบว่า การก่อสร้างยังมี
ปัญหา ทั้งนี้ ตนจึงได้สั่งการให้นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เร่งรัดการก่อสร้าง โดยตอนนี้ช่วงที่ 1 
ช่วง อ.ดอยสะเก็ด-อ.ป่าเมี่ยง ได้ก่อสร้างเป็น 4 ช่องจราจรเสร็จแล้ว และคาดว่าทุกช่วงจะด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อม
เปิดบริการไดใ้นช่วง ก.พ. 2564 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

3.โครงการพัฒนาคูน้ าริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ซึ่งมี 3 ตอนนั้น ในขณะนี้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด 
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้น ธ.ค. 2564 โดยเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะป้องกันปัญหาน้ าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ที่ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2559 
และคาดว่าจะเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ก.พ. 2566 อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการแล้วเสร็จนั้น เชื่อว่าจะเป็น
เส้นทางคมนาคมจากกรุงเทพไปทางภาคตะวันตก ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาการเดินทาง เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น 
5.โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จ านวน 40 สัญญา ขณะนี้ภาพรวมโครงการแล้วเสร็จกว่า 
80% ยืนยันว่า จะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2565 พร้อมได้สั่งการให้เร่งรัดให้เปิดให้บริการก่อน โดยขณะนี้เหลือ
เพียงการติดตัง้ระบบความปลอดภัยและค่าผ่านทาง 

นายศักดิ์สยาม กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานได้ปฎิบัติตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข จากสถิติวันนี้เป็นที่หน้าชื่นชม แต่ก็คงจะประมาทไม่ได้ซึ่งสถิติหลายอย่างชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยก าลังมี
ทิศทางที่ดีขึ้นในการที่จะต่อสู้กับสถานการณ์นี้ได้ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าชับในเรื่องนี้ว่า
อย่าประมาท ขณะที่ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มีมาตรการมาตั้งแต่แรกเรื่องของการท าความสะอาดไม่ว่าจะเป็น
ยานพาหนะ,สถานีขนส่ง หรือที่นั่งผู้โดยสาร และที่เน้นย้ าที่สุดคือมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อผู้โดยสารขึ้น-เรือ
จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้จัดที่นั่งเว้นระยะห่างกัน 

“มาตรการที่ด าเนินการนั้น เพ่ือความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการรวมถึงการใส่หน้ากากอนามัย ขอความร่วมมือ
ให้ทุกท่านสวมใส่เมื่อออกจากบ้านรวมถึงเมื่อใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดให้การ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ สิ้นเดือนเม.ย.นี้เมื่อรัฐบาลได้ประเมินแล้วว่าเรามีแนวโน้มในการป้องกันการแพร่
ระบาดได้ดีเราอาจจะมีข่าวดีมีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตปกติท่ีเคยเป็น”นายศักดิ์สยาม กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63777 
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21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:40 น.      

นายกฯ เป็นผู้แทนชาวไทย บ าเพ็ญกุศลองค์พระหลักเมือง ครบรอบ 238 ปี เพื่อความเป็น
สิริมงคลของประเทศ 
 

 

 

 

21 เม.ย.63- เมื่อเวลา 06.45 น. ที่บริเวณหน้าวัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นผู้แทนประชาชน ท าหน้าที่ประธานพิธีบ าเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธและจัดพิธี

บวงสรวงสังเวยตามพิธีพรามหมณ์อย่างเรียบง่าย ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมือง ครบรอบ 238 ปี โดย

นิมนต์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประกอบพิธีทาง

ศาสนา เพ่ือความเป็นศิริมงคลของประชาชนชาวไทยทุกคนและประเทศชาติ. 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63781 
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21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:51 น.     ' 

บิ๊กตู่ ลงนาม จม. เชิญมหาเศรษฐีแล้ว จับตาประชุม ครม. เข็นมาตรการเยียวยา              
พิษโควิด-19ล็อตใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 เม.ย.63-  ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยระหว่างเดินทางจากตึกไทยคู่ฟ้า ไปยังตึกบัญชาการ 1 นายกฯ
ได้หยุดชมไม้ประดับที่ปลูกไว้ในท าเนียบรัฐบาลหลายชนิด พร้อมกับทักทายสื่อมวลชนที่ยืนบันทึกภาพอยู่บริเวณหน้า
ห้องผู้สื่อข่าว ซึ่งห่างจากนายกฯประมาน 15 เมตร ทั้งนี้เพ่ือเป็นไปตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม และเป็นไป
ตามที่ส านักโฆษกส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ให้รุมล้อมสัมภาษณ์เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐี นายกฯได้ลงนามและส่งถึงมหาเศรษฐีดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 
ทั้งนี้ ส าหรับวาระการประชุมครม. ที่น่าสนใจ ส านักงบประมาณ เสนอขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และมอบให้ส านักงบประมาณไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือจัดร่างพ.ร.บ.โอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ตามล าดับต่อไป 
กระทรวงพลังงาน จะเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ท างานที่บ้านช่วงโควิด -19 ท าให้ค่าไฟสูงขึ้น โดยจากเดิมใช้
ไฟฟรี 90 หน่วยเป็นฟรี 150 หน่วย ประมาน 10 ล้านราย ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยแต่ไม่เกิน800หน่วย หากใช้ไฟ
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เกินจากเดือนก.พ.ให้ใช้ฟรี เช่น เดือนก.พ.ใช้ไฟ 300 หน่วย เดือนมี.ค.ใช้ไฟ500หน่วย ส่วนเกิน200หน่วยใช้ฟรี ส าหรับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน800หน่วยแต่ไม่เกิน3,000หน่วย ส่วนเกินลด50% และผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน3,000หน่วยส่วนเกินลด30% โดยใช้
งบประมานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้มีผล3เดือน ตั้งแต่เดือนมี.ค.-พ.ค.63 
กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ งดเว้นการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปี ให้ผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศ กว่า 56,598 ราย เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-
19  โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/63 
กระทรวงการคลัง เสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 
กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฏหมายที่ดิน (ฉบับที่ 
11) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 

นอกจากนี้ ครม.จะรับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประมูลงาน ให้สิทธิประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าปลอดอากร หรือ Duty 
Free ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมถึง
งานให้สิทธิประกอบกิจการ บริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ
บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด มหาชน และ ยังต้องจับตาว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะน า
รายงานผลดี-ผลเสีย การเข้าร่วมภาคีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิค หรือ CPTPP เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ ไปยื่นหนังสือแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นภาคีดังกล่าว และเข้า
ร่วมประชุมในเดือนสิงหาคมนี้ ตามท่ีภาคประชาสังคมกงออกมาระบุหรือไม่ ท่ามกลางความกังวลว่า จะส่งผลกระทบต่อ
ราคาเมล็ดพันธุ์พืชและยารักษาโรค. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63782 
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21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:51 น.      

ขอบคุณ 'ธนาธร' ผลติอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปิดตัวพร้อมเริม่ส่งมอบให้โรงพยาบาล       
เสาร์-อาทิตย์นี ้
 

 

 
 
 

21 เม.ย.63-  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวเปิดตัวอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
ผลิตโดยโรงงานของบริษัทในเครือไทยซัมมิท ว่ามีอุปกรณ์ 2 ตัวที่ผลิตออกมาคือเตียงขนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ  และ
คลีนิกเคลื่อนที่ ที่แยกออกมาต่างหากจากคลีนิกอ่ืนๆ มีการกั้นห้องฝั่งบุคคลากรทางการแพทย์เป็นห้องแรงดันบวก ส่วน
ฟ้องผู้ป่วยเป็นห้องแรงดันลบ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  
เขากล่าวว่าโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมี 12 โรงพยาบาล  เราใช้เวลาพัฒนา 1 เดือน และเสาร์ อาทิตย์นี้ จะเริ่มส่ง
มอบ โรงพยาบาลที่ นนทบุรี และยะลา ก่อน เราจัดตามความเร่งด่วนของปัญหา เช่นกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มกทม. กลุ่มที่ 2 
กลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.   
อ้างอิง  : https://www.thaipost.net/main/detail/63789 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/63789
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วันอังคาร ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563, 10.17 น. 

'หญิงหน่อย' เผย ปชช. หมดหวังเงิน 5 พัน เรียกร้องขอโอกาสกลับมาท างานแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 เมษายน 2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่าน
เฟซบุ๊กระบุว่า การเยียวผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid ต้องทั่วถึง และรวดเร็วให้ทันกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่อยได้ลงพ้ืนที่ส่งมอบข้าวกล่อง อาหารและน้ าดื่ม เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนที่ก าลังทุกข์ยากร่วมกับ #ทีมเพ่ือไทย 

ภายใต้หน้ากากผ้าที่พ่ีน้องประชาชนสวมอยู่ หน่อยได้เห็นแววตาที่แสดงถึงความทุกข์ความกังวลใจกับความไม่
แน่นอนของชีวิตตนเอง ที่ไม่รู้ว่าจะกลับมามีงานท า กลับมามีรายได้เมื่อไหร่ จะมีอาหารมื้อต่อไปกินหรือไม่ 
เท่าที่หน่อยได้มีโอกาสพูดคุย แทบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ระหว่างเงิน 5,000 บาท กับการได้มีโอกาสกลับมา
ท างาน กลับมาขายของ ท าอาชีพของตน พ่ีน้องประชาชนอยากได้อย่างหลังมากกว่าค่ะ 

หลายคนบอกกับหน่อยว่า พวกเขาก็ไม่อยากเบียดเบียนเงินภาษีของประชาชน ไม่อยากเป็นภาระของ
ประเทศชาติเสียงสะท้อนความเดือดร้อนที่ดังแรงมากข้ึนเรื่อยๆ วันนี้ คือ เมื่อไหร่จะได้กลับไปท ามาหากิน ? 
5,000 บาทก็หวังยาก เพราะส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธ เนื่องด้วย AI ของนายกฯ ประยุทธ์เปลี่ยนอาชีพให้พวกเขาเอง จนท า
ให้พวกเขากลายเป็นคนไม่มีสิทธิ์นี่คือสิ่งที่หน่อย และทีมเพ่ือไทย ขอเป็นตัวแทนสะท้อนเสียงคนจนให้รัฐบาลฟัง 
และเพราะความหิวของคน ความทุกข์ของคน รอไม่ได้ค่ะ ต้องเร่งเยียวยาทันที 
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ทีมเพ่ือไทยในทุกจังหวัด ส.ส.ทุกคนทั้ง 136 คนได้ลงพ้ืนที่ดูแลความทุกข์ยากของประชาชนอย่างเต็มที่ ตัวหน่อยเองได้
มีโอกาสประชุมทางออนไลน์ร่วมกับ ส.ส.เพ่ือไทยหลายสิบชีวิตจากทั่วทุกมุมของประเทศ ท าให้ได้รับทราบ ความทุกข์
ของพ่ีน้องประชาชน ปัญหาหลักของพ่ีน้องประชาชน คือการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ยังไม่ทั่วถึงและมีความล่าช้า
มาก ไม่ทันกับความอดอยากหิวโหยของประชาชนที่ประสบภัยในส่วน สส.#ทีมเพ่ือไทย พวกเราร่วมใจออกไปท างาน
อย่างหนักและเต็มที่ เพ่ือเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องให้ได้มากที่สุด ลงมือท าทันที คนละไม้ คนละมือ ตาม
ศักยภาพที่มี เพราะเมื่อลงไปในแต่ละพ้ืนที่ เราสัมผัสได้อยู่เสมอถึงความทุกข์ของพ่ีน้องประชาชนที่รุนแรงและสาหัส
มาก เป็นทุกข์ที่สั่งสมมาตั้งแต่ปัญหาภัยแล้ง ฝุ่นควันพิษ วิกฤติเศรษฐกิจ และมาถูกซ้ าเติมอีกระลอกใหญ่ด้วยวิกฤติ 
COVID-19 ครั้งนี ้

และขอย้ าอีกครั้ง...ทุกข์ของพ่ีน้องประชาชนอยู่ที่ไหน พวกเราทีมท างานพรรคเพ่ือไทยจะรีบเข้าไปที่นั่นโดย
ทันที เพราะทุกข์ของพ่ีน้องก็คือทุกข์ของพวกเราพรรคเพ่ือไทยค่ะ. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/487858 
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วันที่ 21 เม.ย. 2563 เวลา 08:13 น. 

"วัฒนา"แนะ 5 ข้อเยียวยาคนเดือดร้อนจากลอ็กดาวน์ ให้จ่ายครัวเรอืนละ 8 พัน-1หมื่น 
 

 

 
 
วัฒนา เมืองสุข แนะ 5 ข้อ เยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค าสั่งล็อกดาวน์ ให้จ่ายเงินครัวเรือนละ 8,000-
10,000 ต่อเดือน  

นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเสนอแนวทางเยียวยาให้กับประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
รัฐย่อมมีอ านาจที่จะออกค าสั่งล็อกดาวน์หรือห้ามประชาชนประกอบกิจการได้ เพราะเป็นการออกค าสั่ง เพ่ือความ
ปลอดภัยสาธารณะ แต่จะต้องชดเชยหรือเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค าสั่งดังกล่าว และเพ่ือให้การ
จ่ายเงินเกิดความเป็นธรรม ทั่วถึง และมีผลเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐควรด าเนินการ ดังนี้ 

(1) สร้างกระบวนการเยียวยาที่ไม่เกิดความยุ่งยาก โดยจ่ายเป็นครั วเรือนตามทะเบียนบ้านซึ่งจะท าให้
ตรวจสอบง่ายโดยอาจจ่ายครัวเรือนละ 8,000-10,000 บาทต่อเดือน และจ่ายคราวเดียวพร้อมกันเพ่ือให้เกิดพลัง
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 

(2) อ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับเงินเร็วที่สุด ให้ประชาชนน าส าเนาทะเบียนบ้านไปขอขึ้นเงินกับ
ธนาคารได้แล้วรัฐค่อยโอนเงินคืนให้ธนาคารต่อไป 

(3) ผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนได้กลับคืนชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (new normal) โดยยอมรับว่าเราไม่
สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ แต่สามารถควบคุมให้มีการแพร่ในระดับที่ต่ า (low transmission) มีการ
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สูญเสียชีวิตน้อยเพราะโรงพยาบาลรองรับได้ทัน ในขณะเดียวกันก็เริ่มเปิดโอกาสให้ผู้คนท ามาหากินโดยเฉพาะธุรกิจราก
หญ้าควรได้รับโอกาสแรกเพ่ือให้เกิดการซื้อขาย เกิดการผลิตและสังคมไม่หยุดนิ่ง มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งการควบคุมโรค
และการประกอบกิจกรรมต่างๆ 

(4) ส าหรับผู้ที่อาจตกหล่นทางทะเบียน เช่น ผู้เช่า หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเพราะเหตุอ่ืนก็ให้ลงทะเบียนเพ่ิมเติม
ได้ 

(5) หากรัฐบาลต้องการปิดน่านฟ้าต่อเพราะกลัวการแพร่ระบาดจากต่างประเทศ ก็ควรจัดเที่ยวบินไปรับคนไทย
ที่ติดอยู่ในต่างประเทศได้กลับบ้าน ตามวิธีที่อารยประเทศปฏิบัติต่อคนชาติของตน 
รีบด าเนินการ อย่าปล่อยให้คนต้องฆ่าตัวตายเพราะไม่ได้รับเงินเยียวยา บาปครับ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/621411 
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สยามรัฐออนไลน์  21 เมษายน 2563 10:34 น  

"กนก" ปลุก ส.ส. พร้อมสะทอ้นเสียง ปชช.-ผลกระทบ ศก.ใช้กลไกสภาลุยท า 4 ข้อ 
    

 

 
เมื่อวันที่ 21 เม.ย.นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เขียน

บทความที่มีชื่อว่า “โควิด 19 กับบทบาท ส.ส. ต่อความเชื่อมั่นของประชาชน” เพ่ือหวังให้ ส.ส. เตรียมความพร้อมใน
การใช้กลไกรัฐสภา เพ่ือเสนอความคิดและสะท้อนความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ และผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจที่ได้เกิดข้ึน โดยได้เสนอแนะใน 4 ประเด็น คือ 
“1. รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ผ่านการรับฟังเสียงจาก
ประชาชนจากการลงพ้ืนที่ (ช่วยเหลือประชาชน) การรับข้อร้องเรียนทางสังคมออนไลน์ในกลุ่มที่สังกัด และมีความสนใจ
เฉพาะ (การเมือง ธุรกิจ และสันทนาการต่างๆ) เพ่ือจะได้รวบรวมประเด็นของชาวบ้านต่อปัญหาที่กระทบกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของพวกเขา เช่น มาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 (แจกเงิน 5,000 
บาท การปิดเมือง และการรักษาพยาบาล เป็นต้น)พรก.ฉุกเฉิน พรก.กู้เงิน ไปจนถึงแนวทางและวิธีการพลิกฟ้ืน
เศรษฐกิจหลังโควิด 19 
2) รวบรวมประเด็นที่ได้รับฟัง และน าความคิดเห็นเหล่านั้น รวมไปถึงข้อมูลจริงในพ้ืนที่ของประชาชน มาประมวลให้
เป็นกลุ่มของปัญหาและผลกระทบ จากนั้นก็พิจารณาข้อเสนอในการแก้ปัญหาเบื้องต้น และระยะยาวอย่างเป็นระบบ
อย่างไร ด้วยกลไกในรูปแบบไหน ตามแต่ที่เห็นสมควร เพ่ือเตรียมพร้อมข้อมู ลในการอภิปรายผ่านระบบของสภา
ผู้แทนราษฎรในการสะท้อนเสียงของประชาชนและเสนอแนะแนวทางด าเนินการต่อรัฐบาลต่อไป (คาดว่าสภาฯ จะเปิด
ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม) 
3) การศึกษาข้อมูลในพื้นที่มาอย่างดี จากบริบทจริงของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมแนวคิดใน
การร่วมหาทางออกจากวิกฤตในด้านต่างๆ ครั้งนี้ของ ส.ส. จะเป็นการระดมมันสมองในการแก้ปัญหา และหารือในข้อ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200421/c5428dc49b3ef8a5f1f5a4bf58cb2911ffcc2bc449028bdc331628c3817a8b7b.jpg?itok=U6nhs_Jk
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เรียกร้องของประชาชนผ่านตัวแทนของพวกเขา ซึ่งน่าจะท าให้มองเห็นภาพของปัญหาและทางออกที่ชัดเจนมากขึ้น ที่
ส าคัญ นี่คือบทพิสูจน์ระบบของรัฐสภาว่า รูปแบบของตัวแทนในแต่ละพ้ืนที่จะสามารถเชื่อมโยงกับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ 
และ 4) เมื่อกลไกลของ ส.ส. ท างาน ระบบรัฐสภาเดินเครื่อง นายกรัฐมนตรีจะได้รับข้อมูลอีกหนึ่งชุดเพ่ิมเติมข้ึนมา เป็น
ข้อมูลที่มีรูปแบบจากล่างขึ้นบน หรือแนวดิ่ง จากฐานขยับขึ้นสู่ยอด เพ่ือน าไปเทียบเคีย งกับข้อมูลชุดก่อนหน้านี้ที่
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัส และการเยียวยาผลกระทบของประชาชน ว่ามีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งน่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจส าหรับการบริหารจัดการในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอาจต่อยอดไปถึงการวางแผนฟ้ืนฟูประเทศที่อาจจะครบถ้วนทุกมิติ และมีความครอบคลุมในแต่ละ
ระบบมากกว่าเดิม” 
ในตอนท้ายของบทความ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีท่านนี้ ยังได้เน้นย้ าถึง หน้าที่ของ ส.ส. ว่า “การรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน รับทราบถึงความคาดหวังของชาวบ้านต่อแนวทางหรือมาตรการของรัฐบาล และรับรู้ถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของประชาชน ที่มาจากเสียงของประชาชนโดยตรง แล้วท าหน้าที่ส่งผ่านสิ่งเหล่านั้นไปยังผู้มีอ านาจ
ในการบริหารประเทศ เพ่ือเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการแผ่นดิน ตรงนี้คือ
ความสวยงามในระบอบประชาธิปไตย และเป็นเกียรติภูมิอันส าคัญของความเป็นผู้แทนราษฎรที่ต้องรักษาเอาไว้เพ่ือ
ประชาชน” 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/149059 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/149059
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21 เม.ย. 2563 05:20 น. 

ส.ส.กดดันรัฐบาล แจง 1.9 ล้านล้านบาท 

 

       3 พรรคร่วมเปิดเกม พท.ค้านต่อฉุกเฉิน 

ส.ส.พรรคร่วม รบ. ภท.-ปชป.-ชทพ.ไล่บี้รัฐบาลใช้เงินมหาศาลกว่า 1.9 ลล. ต้องรอบคอบ-โปร่งใส “เทพไท” หวั่นมี

ผลประโยชน์ทับซ้อนช่วยแต่ทุนใหญ่ พร้อมชงลดค่าน้ า-ค่าไฟ-มือถือ กมธ.สภาฯจ่อสอบค่าไฟแพงผิดปกติ “ค านูณ” ซัด

การไฟฟ้าอย่ามาโมเมมั่วนิ่ม “ศรีสุวรรณ” ขู่ยื่น สตง.สอบขูดเลือดขูดเนื้อ “นิพิฏฐ์” จี้ปลัด มท.วางมาตรการดูแลขนส่ง

สินค้าเกษตร ก้าวไกลกระทุ้งรัฐวางระเบิดเวลาฆ่าประชาชน “อนุดิษฐ์” ค้านต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พท.โวยเฟกนิวส์แจก

เงินแท็กซี่ ฉะแหลกปล่อยข่าวซ้ าเติมคนเดือดร้อน “วิษณุ” แจง สลค.ร่าง จ.ม.เปิดผนึกปัดแก้หลักเกณฑ์ใช้เงินบริจาค 

“ปู” ควง “ทักษิณ” ช็อปของใช้ 

หลัง พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงินรวมกว่า 1.9 ล้านล้านบาท ประกาศลงราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ บรรดา 

ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล อาทิ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พากันยื่นหนังสือต่อกระทรวงการ

คลัง ขอให้รัฐบาลชี้แจงการใช้เงินมหาศาลกว่า 1.9 ล้านล้านบาท อย่างรอบคอบและโปร่งใส 

“วิษณุ” แจง สลค.ร่าง จ.ม.เปิดผนึก 

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 20 เม.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง

ความคืบหน้าร่างจดหมายเปิดผนึกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ถึง 20 มหา

เศรษฐีไทย ว่า ยืนยันว่าจดหมายดังกล่าวไม่ใช่การขอเงิน ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ร่างและไม่จ าเป็นต้อง

น าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นเรื่องของนายกฯไม่เกี่ยวกับ ครม. เว้นแต่นายกฯต้องการน ามาหารือใน ครม. 

และที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (ศบค.) ไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ เมื่อ

ถามว่าในทางกฎหมายการระดมความคิดเช่นนี้สามารถท าได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ท าได้หมดทุกอย่าง เงิ นก็ได้ 

สิ่งของก็ได้ โครงการก็ได้ หรือการแนะน าก็ได้ ขณะนี้เขาก็ท ากันอยู่ ขอให้รอดูรายละเอียด 
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ปัดแก้หลักเกณฑ์ใช้เงินบริจาค 

นายวิษณุกล่าวว่า การออกมาตรการต่างๆขึ้นอยู่กับนายกฯ แต่อาจน ามาหารือในที่ประชุม ครม.ก็ได้ หรืออาจเรียก

ผู้เกี่ยวข้องบางรายมาหารือก็ได้ ส่วนการผ่อนปรนมาตรการต่างๆยังไม่ทราบ เพราะข้อมูลทั้งหมดทุกคนรายงานมาที่

นายกฯ ท่านจะน าไปตัดสินใจเองเพราะต้องชั่งน้ าหนักหลายอย่าง และไม่จ าเป็นต้องน าเข้า ครม. ขึ้นอยู่กับนายกฯเลย 

เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าเกิดการติดขัดเรื่องการใช้จ่ายเงินช่วยโควิด ที่ทางส านักนายกรัฐมนตรีเปิดรับบริจาคมาได้ 30 

ล้านบาท ต้องแก้ไขระเบียบเพ่ือน าเงินออกมาใช้หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น มีแก้แต่เรื่องอ่ืน ไม่มี

เรื่องนี ้

ยันนายกฯพูดคุยทุกภาคส่วน 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การส่งเทียบเชิญภาคเอกชนร่วมหารือเพ่ือก าหนด

แนวทางแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบโควิด-19 ให้เกิดการครอบคลุมทุกมิติทุกกลุ่ม ที่ส าคัญเพ่ือให้ถูก

กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด อาจหารือว่าจะท าอย่างไรให้เกิดการเลิกจ้างงานน้อยที่สุด และนายกฯจะรับฟังความเห็นจาก

ภาคสังคม ส.ส.ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน ยืนยันนายกฯให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วน ภาคธุรกิจทั้งรายเล็กรายใหญ่ 

ข้าราชการ และประชาชน ทั้งนี้ นายกฯขอบคุณภาคธุรกิจทุกบริษัทที่สนับสนุนทั้งในส่วนของเงินและอุปกรณ์หน้ากาก

อนามัย ช่วยแก้ปัญหาที่ผ่านมา 

จ.ม.เปิดผนึกถึงมือเจ้าสัวแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากท าเนียบรัฐบาลเพ่ิมเติมว่า ล่าสุดหนังสือเทียบเชิญ 20 มหาเศรษฐี ส่งไปถึงมือบรรดาเจ้าสัว

ทั้งหลายแล้ว อาทิ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี นายสารัชถ์ รัตนาวะดี โดยในหนังสือมีการระบุไว้ชัดเจนว่าจะไม่ขอรับเป็น

เงินบริจาค แต่ขอให้ช่วยเหลือประชาชนเป็นรูปแบบของโครงการ ในทุกกลุ่มและทุกภาคส่วน 

ส.ส.พรรคร่วมเดินเกมกดดัน 

ช่วงสายวันเดียวกันที่กระทรวงการคลัง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล อาทิ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย

พัฒนา เข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง ขอให้รัฐบาลชี้แจงการใช้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ รวมวงเงินกว่า 1.9 

ล้านล้านบาท อย่างรอบคอบและโปร่งใส นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ที่มา

ยื่นหนังสือวันนี้เพราะอยากให้รัฐบาลชี้แจงเรื่องการใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทให้ชัดเจน เพราะหากมีการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต้องโดนโจมตีแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่ประชาชนยังสับสนอยู่มาก 

ขอเสนอว่าควรน าเงินกู้ในส่วนที่ช่วยเหลือเยียวยา จ านวน 600,000 ล้านบาท มาจ่ายให้กับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้น

ไป ส่วน เกษตรกรที่ปัจจุบันมีอยู่ 10 ล้านครอบครัว ควรให้เงินครอบครัวละ 10,000 บาท เช่นนี้รัฐบาลจะไม่โดนครหา

ว่าเยียวยาไม่ทั่วถึง 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

20 

 

ไล่บี้ใช้เงิน 1.9 ลล. ต้องโปร่งใส 

นายเทพไทกล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (ซอฟต์โลน) 500,000 

ล้านบาทแก่ธนาคารพาณิชย์ เพ่ือปล่อยกู้ผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีนั้น อยากให้ธนาคารพาณิชย์มี

เกณฑ์การปล่อยกู้ที่เหมือนกันทุกธนาคาร เพราะขณะนี้แต่ละธนาคารก าหนดเกณฑ์การกู้เงินแตกต่างกัน จึงคลาง – 

แคลงใจว่าจะสามารถปล่อยกู้ถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและรายย่อยได้จริง ส่วนการตั้งกองทุนพยุงหุ้นกู้เอกชน 

400,000 ล้านบาทนั้น กงัวลว่าจะเป็นการช่วยเหลือแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ และอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

“เทพไท” ชงลดค่าน้ า–ไฟ–มือถือ 

นายเทพไทให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่า จากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ ประชาชนให้ความ

ร่วมมือดี แต่กลับท าให้เกิดรายจ่ายในชีวิตประจ าวัน ทั้งค่ากิน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ท าให้รายจ่ายครอบครัวเพ่ิม

สูงขึ้นเป็นทวีคูณ เมื่อประชาชนให้ความร่วมมือแล้ว รัฐบาลต้องช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วย ขอเสนอให้รัฐบาล

ช่วยเหลือ 4 ด้าน คือ 1.ค่าอาหารการกินในแต่ละวัน 2.ค่าน้ าประปารายเดือนฟรี 500 บาท ส่วนเกินลด 50% ทุก

ครัวเรือน 3.ค่าไฟฟ้ารายเดือนฟรี 1,000 บาท ส่วนเกินลด 50% เฉพาะมิเตอร์ประเภทบ้านอยู่อาศัย 4.ค่าบริการราย

เดือนโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายลด 50% ทุกเลขหมาย ไม่ต้องกดสมัครใช้สิทธิหรือแสดงตน และฟรีอินเตอร์เน็ต 10 

กิกะไบต์ทุกเลขหมาย โดยไม่ต้องกดลงทะเบียนเพ่ิมเติม อยากให้รัฐบาลกล้าตัดสินใจฟันธงทันที น าเรื่องเข้า ครม. ถือว่า

เป็นการช่วยกันคนละครึ่ง 

กมธ.จ่อสอบค่าไฟแพงผิดปกติ 

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ รองประธานกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กร

อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเรื่องค่าไฟฟ้ารอบบิลที่ผ่าน

มาแพงผิดปกติ จะน าเข้าที่ประชุม กมธ.เพ่ือขอมติเรียกกระทรวง พลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) มาชี้แจงต่อไป เบื้องต้นอยากให้ส านักงานการไฟฟ้าในพ้ืนที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือความเป็นธรรมแก่

ประชาชนโดยเร็ว และเห็นด้วยที่ รมว.พลังงานจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือมาตรการแบ่งเบาภาระประชาชน 

อยากเสนอให้งดเว้นการคิดค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้า หรือยิ่งใช้ยิ่งแพงออกไปชั่วคราว ในช่วงที่ยังขอความร่วมมือ

ประชาชนให้อยู่บ้าน 

จี้ปลัด มท.ดูแลขนส่งสินค้าเกษตร 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้ท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกร้องให้

ก าหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการขนส่งสินค้าการเกษตร และสินค้าอุปโภค-บริโภค ผ่านจังหวัดต่างๆให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน เช่น จ.ตรัง ไม่ยอมให้สินค้าการเกษตรจากจังหวัดอ่ืนผ่าน

เข้าไป หรือผ่านได้ยาก ทั้งที่ตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศจังหวัด อนุญาตให้สินค้าบาง
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ประเภท เช่น สินค้าการเกษตร สินค้าอุปโภค-บริโภคผ่านได้ ผิดกับสินค้าของบริษัทใหญ่สามารถผ่านได้สะดวก ขอให้

กระทรวงมหาดไทยมีมาตรการให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

“ค านูณ” ซัดอย่ามาโมเมม่ัวนิ่ม 

นายค านูณ สิทธิสมาน ส.ว. กล่าวว่า เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การคิดค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้า ยิ่งใช้มากยิ่งแพงขึ้นมาก แต่

นั่นเป็นสถานการณ์ปกติ แต่รอบบิลที่ผ่านมาและอีกหลายรอบบิลคือ สถานการณ์พิเศษ คือข้อยกเว้นที่ทุกคนไม่อยากใช้

ชีวิตในบ้านทั้งวันทั้งคืน แต่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลตามนโยบายอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ การไฟฟ้ามีหน้าที่โดยตรง 

บริการประชาชน ไม่ต้องให้เงินประชาชน แค่ให้ไม่ต้องจ่ายเงินเพ่ิมข้ึนมากเกินไปก็พอ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดที่เคยใช้

ในสถานการณ์ปกติ ต้องยกเว้นในสถานการณ์พิเศษช่วงนี้ ต้องคิดว่าจะปรับแก้อย่างไรไม่ใช่แค่ชี้แจงตามสถานการณ์

ปกติ และกรุณาอย่าน าเรื่องการคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้ามารวมตัวเลขมาตรการลดค่าไฟ 3% แล้วโมเมว่าเป็นรายการ

ช่วยเหลือ นั่นเป็นเงินของประชาชนที่การไฟฟ้าน าไปเก็บไว้นานแล้ว แทบจะหมดความจ าเป็นโดยสิ้นเชิงเป็นคนละส่วน

กัน 

ขู่ย่ืน สตง.สอบการไฟฟ้าขูดรีด 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า จะน าหลักฐานที่มีประชาชนโดนเรียก

เก็บค่าไฟฟ้าในรอบบิลที่ผ่านมาแพงแบบก้าวกระโดด ร้องเรียนต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ เป็น

รัฐบาลเองที่ขอให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ จึงถือเป็นความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาล ทั้งที่

ควรลดค่าไฟฟ้าให้ทุกครัวเรือน 50% การที่หลายบ้านได้รับบิลค่าไฟฟ้าแพงมหาโหด เรื่องนี้อาจมีกลเล่ห์ซ่อนเงื่อนง าไว้

มาก ที่หน่วยงานไฟฟ้าและผู้เกี่ยวข้องไม่บอกความจริงต่อประชาชนทั้งหมด โดยเฉพาะการเตรียมการจ่ายโบนัสให้

พนักงานมากมายอู้ฟู่บนความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์การผลิต การส่ง การบ ารุงรักษาไฟฟ้าที่

ราคาแพงเว่อร์ เป็นต้นทุนที่การไฟฟ้าผลักภาระมาให้ ประชาชนรับผิดชอบ 

 

“เต้” ชงหักเงินเดือนข้าราชการ 

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวว่า ขอชื่นชมแนวทางกระทรวงมหาดไทยที่ให้

ผู้บริหารลดเงินเดือนน าเงินไปสู้กับโควิด แต่เพียงเท่านี้ยังไม่พอคิดว่าต้องด าเนินการเพ่ิมเติมอีก 3 มาตรการ คือ 1.ให้

รัฐบาลออกพันธบัตรให้ประชาชนซื้อ 2.หักเงินเดือนข้าราชการบางส่วน น าเงินมาซื้อพันธบัตรรัฐบาล โดยมีเงื่อนไขว่า 

ข้าราชการคนใดมีภาระหนี้สินแต่ถูกหักเงินเดือน รัฐบาลต้องมีมาตรการห้ามเจ้าหนี้มาทวงหนี้เด็ดขาดเป็นเวลา 6 เดือน 

3.น าเงินที่ได้จากการยึดทรัพย์สินในคดีทุจริต มาซื้อพันธบัตรรัฐบาล ทั้งหมดเพ่ือให้รัฐบาลได้งบประมาณมากพอต่อสู้กับ

โควิด ช่วยประเทศในภาวะวิกฤติ และเห็นด้วยที่รัฐบาลส่งเทียบเชิญบรรดาเจ้าสัวใหญ่มาหารือ เพราะหากประชาชน

ได้รับความเดือดร้อนย่อมไม่มีเงินมาซื้อสินค้าของเจ้าสัว 
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วิป รบ.เด้งรับ 6 ก.ม. ส าคัญเข้าสภาฯ 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า มีกฎหมายส าคัญอย่างน้อย 6 ฉบับ รอเข้าสู่สภาช่วงเปิดสมัยประชุม

สภาสิ้นเดือน พ.ค.นี้ แบ่งเป็น พ.ร.ก. 4 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 

เยียวยา และฟ้ืนฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ร.ก.การ

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน และความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ วงเงินรวม 1.9 ล้านล้าน

บาท พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีก 1 ฉบับ ส่วนตัวเห็นว่าต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อโควิดด้วย หากรัฐบาลตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป จะกินเวลาถึงช่วงเปิดสมัยประชุมสามัญหรือไม่ 

เบื้องต้นทราบว่าประธานสภาฯเตรียมการประชุมระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค.ไว้ เพ่ือรองรับการพิจารณาเห็นชอบ พ.ร.ก.

ทั้ง 4 ฉบับแล้ว ส่วนอีก 2 ฉบับคือ ร่าง พ.ร.บ.การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 กับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2564 

พท.ค้านต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลเตรียมประเมินผลการบังคับใช้ พ.ร.ก.

ฉุกเฉินภายในสัปดาห์นี้หวังว่าคงไม่มีความจ าเป็นต้องต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก เพราะสถานการณ์หลังจากนี้ เชื่อ

ว่ารัฐบาลบังคับใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่ออย่างเคร่งครัดน่าจะเพียงพอ ส่วนการปลดล็อกธุรกิจบางสาขาอาชีพที่ท าได้ต้องเร่ง

ก าหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อม เมื่อรัฐไฟเขียวจะได้ลงมือได้ทันที ยิ่ง ปลดล็อกธุรกิจ

ที่ไม่กระทบกับการควบคุมโรคได้มากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นการลดภาระรัฐบาล และช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ฟ้ืนตัวเร็วมากขึ้น

เท่านั้น รัฐบาลต้องเร่งท าการบ้านว่าจะผ่อนคลายธุรกิจชนิดไหนบ้าง และต้องก าหนดมาตรการออกมาให้ชัดเจน จะได้

เดินหน้าธุรกิจได้ทันที คนตกงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงินชดเชย ถ้าเปิดกิจการให้คนกลับมาท ามาหากินได้บ้าง จะเป็น

การเพิ่มทางรอดให้ประชาชน เพราะบางคนบ่นว่า หากรอเงินเยียวยาจากรัฐบาลครอบครัวอาจต้องอดตาย 

เฟกนิวส์ พท.แจกเงินแท็กซ่ี 

วันเดียวกัน เวลา 05.00 น. ที่บริเวณหน้าพรรคเพ่ือไทย กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ทยอยมารวมตัวเพ่ือรอรับแจกเงิน หลังมีผู้

ปล่อยข่าวว่าพรรคเพ่ือไทยจะแจกเงินให้ผู้ขับรถแท็กซี่ ส่งผลให้ถนนเพชรบุรีขาเข้าเลนในสุด มีรถแท็กซ่ีจอดเป็นทางยาว 

จนการจราจรถนนเพชรบุรีติดหนัก ขณะที่ พ.ต.อ.ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์ ผกก.สน.มักกะสัน กล่าวว่า ทางต ารวจได้

ชี้แจงกับประชาชนและรถแท็กซี่ที่มาจอดรอว่า พรรคเพ่ือไทยชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และขอให้แท็กซ่ีขยับ

รถออกจากถนน จนเคลียร์พื้นผิวการจราจรกลับสู่ภาวะปกติได้ 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

โวยปล่อยข่าวซ้ าเติมคนเดือดร้อน 

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การปล่อยข่าวปลอมว่าพรรคเพ่ือไทยจะแจกเงินพ่ีน้องแท็กซี่ที่

เดือดร้อนนั้น ยืนยันว่าพรรคเพ่ือไทยไม่มีแผนแจกเงินดังกล่าว ขอฝากไปยังคนปล่อยข่าวปลอมเพ่ือสร้างสถานการณ์

ความวุ่นวาย ว่าอย่าซ้ าเติมความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด -19 ล าบากกันมากอยู่แล้วด้วยข่าวปลอม 

อย่าเอาความทุกข์ร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองหรือหวังท าลายความน่าเชื่อถือทางการเมื องกันแบบนี้ พรรคเพ่ือ

ไทยจะด าเนินการตรวจสอบ และเอาผิดกับผู้ปล่อยข่าวปลอมต่อไป 

โฆษก ศบค.ร่วมวงแจมเฟกนิวส์ 

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า กรณีท่ีมีการเผยแพร่ข่าวปลอมว่าจะมีการแจกเงินในจุดต่างๆ แต่ไม่มี

การแจกจริงนั้น ท าแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไร การสร้างความหวังให้คนที่อยากมารับ แต่มาแล้วผิดหวังแล้วยังมีโอกาส

ติดโรคกลับไป ท่านไม่ได้บุญอะไรและได้ความรู้สึกไม่ดีกลับมา อาจท าให้ผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จะติดตามข่าวปลอมต่างๆ 

“พิชัย” หยันรัฐบาลบ่มิไก๊ฟื้น ศก. 

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลบริหารเศรษฐกิจย่ าแย่ ขณะนี้เป็นห่วงว่าจะไม่

สามารถรับมือเศรษฐกิจที่ก าลังย่ าแย่ลงไปอีก และแสดงถึงความหมดหนทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จนต้องท าจดหมายเปิด

ผนึกถึง 20 มหาเศรษฐี เพ่ือขอความช่วยเหลือ แม้ตอนนี้ดูเหมือนไทยสามารถควบคุมการแพร่กระจายไวรัสได้ในระดับ

หนึ่ง แต่ล้มเหลวในการจัดการด้านเศรษฐกิจ จึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลดังนี้ ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปจัดเตรียม

แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ มุ่งเน้นสร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน ปรับปรุงระบบราชการทั้งหมดให้เป็นระบบออนไลน์ 

โดยประชาชนติดต่อราชการได้สะดวก ไม่ต้องไปเอง ควรยกเลิกการใช้น้ ามันอี-10 อี-20 อี-85 เพราะขณะนี้ราคาเอทา

นอลสูงกว่าราคาน้ ามันกลั่นถึง 4 เท่า แล้วปรับลดราคาน้ ามันทุกชนิดตามราคาตลาดโลกที่ลดลงมาก 

จวกรัฐวางระเบิดเวลาฆ่าคนจน 

ด้านนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ได้ตั้งโต๊ะคอยอ านวยความ สะดวกแก่ประชาชนที่มี

ข้อจ ากัดในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ถึงจะเปิดให้อุทธรณ์ได้แต่ไม่มีส่วนให้เติมข้อมูลเพ่ืออธิบาย

เหตุผลว่าท าไมเขาจึงควรต้องได้เงินก้อนนี้ ไม่ควรให้ประชาชนเสียเวลา และควรไปเคลี ยร์ฐานข้อมูลของรัฐที่สับสน

โดยเร็วจะดีกว่า สิ่งที่รัฐบาลท าขณะนี้มองว่าเป็น ระเบิดเวลาเพ่ือทยอยฆ่าประชาชนเท่านั้น อย่าลืมว่าประเทศไทย

ประสบกับสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 มากว่าสี่เดือนแล้ว มีคนมากมายก าลังรออยู่ ความช่วยเหลือที่ล่าช้ายิ่งเป็นสิ่ง

ยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยรู้สึกถึงความเดือดร้อนของประชาชน ไม่เคยรับรู้ใส่ใจว่าท้องที่หิวโหยนั้นรอไม่ได้ 

แทนที่จะเอาเวลามาวุ่นวายกับการคัดกรองหรือการอุทธรณ์ซื้อเวลาไปเรื่อยๆ ท าไมจึงไม่จ่ายเยียวยาประชาชนแบบถ้วน

หน้าไปเลย 
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ก้าวไกลฉะอย่าตบตาประชาชน 

น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ลงพ้ืนที่ไปให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการ

อุทธรณ์สิทธิขอรับเงินเยียวยาเช่นกัน สิ่งที่พบคือประชาชนไม่สนใจการอุทธรณ์มากนักเพราะยังคงรอผลการตรวจสอบ

คุณสมบัติที่ลงทะเบียนไปตั้งแต่รอบแรก นี่คือปัญหาว่ารัฐบาลยังไม่ให้ความชัดเจนใดๆ อยากตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ยัง

ไม่ได้ค าตอบรอบแรกแล้วไม่ยื่นอุทธรณ์ในวันนี้ สุดท้ายพวกเขาจะไม่ได้รับการเยียวยาใช่หรือไม่ เป็นข้ออ้างว่าประชาชน

ไม่ยื่นอุทธรณ์เอง อยากขอร้องรัฐบาลว่าอย่าให้ข้ออ้างการท างานไม่เป็นระบบของรัฐบาลเองมาเป็นเหตุผลในการปฏิเสธ

ประชาชน วันนี้ประชาชนทุกคนยังมีความหวังว่าจะได้รับเงินเยียวยา ในฐานะตัวแทนประชาชนขอร้องรัฐบาลอย่าตบตา

ประชาชน 

“หมอประเวศ” ชี้ทางฟื้นฟู ศก. 

นพ.ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กล่าวว่า 30 ปีที่ผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจโลกมีปัญหา ก่อให้เกิด

ความเหลื่อมล้ าสุดๆจนเกิดปรากฏการณ์ 99 ต่อ 1 มีแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับประโยชน์ อีก 99 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้รับ

ประโยชน์ ดังนั้น ต้องออกแบบระบบเศรษฐกิจกระบวนทัศน์ใหม่ พัฒนาก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ใช้จีดีพีเป็น

ดัชนีชี้วัด แต่ใช้ดัชนีร่วมที่รวมทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศีลธรรม เป็นเครื่องชี้วัด เน้นการมีสัมมาชีพเต็ม

พ้ืนที่ เป็นอาชีพที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวอบอุ่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม มี

รายจ่ายน้อยกว่ารายได้ เมื่อ 50 ปีก่อนเคยเกิดขึ้นที่ ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร การสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่จึง

เป็นวัตถุประสงค์ของระบบเศรษฐกิจใหม่ ไม่ใช่แข่งขันเสรีอย่างระบบเศรษฐกิจเก่า เพ่ือฟ้ืนฟูประเทศสู่ยุคหลังโควิด 

ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบปัจจุบันเป็นระบบเส้นทางเดียวเวลาตกต่ าแต่ละครั้งจะมีคนฆ่าตัวตาย 

ชงระบบภูมิคุ้มกันตามรอย ร.9 

นพ.ประเวศกล่าวว่า รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ ที่เสนอเป็นระบบหลายเส้นทางเพ่ือการันตีว่าทุกส่วนของสังคมมีเลือดไป

หล่อเลี้ยงทั่วถึงทันกาล โดยแต่ละเส้นทางบูรณาการกันสร้างสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล และทุกเมือง เริ่ม

จากระบบเศรษฐกิจภูมิคุ้มกันบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มีบ้านอยู่ มีอาหารกินอย่างพอเพียง มี

ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง โลกวิกฤติหรือผกผันอย่างไรชาวบ้านทั้งหมดมีภูมิคุ้มกัน เป็นปัจจัยเอ้ือให้เศรษฐกิจมห

ภาคเข้มแข็ง ส่วนระบบเศรษฐกิจสังคมที่ทั่วถึงเป็นธรรมแบบยูนุส รัฐบาลท าได้ โดยตั้งกองทัพเศรษฐกิจใหม่ให้บัณฑิต

ตกงานทั้งหมดกระจายออกปฏิบัติการให้รวมตัวร่วมคิดร่วมท าร่วมเรียนรู้กับชาวบ้านเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ ดึงแหล่ง

เงินกู้ เทคโนโลยี การจัดการเข้ามาสนับสนุน ถ้าท าเต็มประเทศความยากจน การว่างงาน การปล่อย มลภาวะจะเป็น

ศูนย์ เท่ากับสร้างอารยธรรมใหม่ ส่วนระบบเศรษฐกิจมหภาคเสมือนเส้นเลือดใหญ่จะไปเชื่อมกับเศรษฐกิจจุลภาค 2 

ระบบ ท าให้เศรษฐกิจมหภาคม่ันคงลงตัวเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ 
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“สุกิจ” ตอก “วันชัย” ทางใครทางมัน 

ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธาน สภาผู้แทนราษฎร แถลงตอบโต้นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ที่ออก มา

กล่าวต าหนิ ส.ส.เล่นการเมืองในช่วงวิกฤติโควิด-19 ว่า นายวันชัยอย่ามาชวนทะเลาะด้วยการพูดแบบนี้ ถ้า ส.ส.ท าไม่

ถูกกาลเทศะประชาชนสามารถใช้ดุลพินิจตัดสินได้อยู่แล้ว อยากบอกนายวันชัยว่าขณะนี้สถาบัน ส.ส. และ ส.ว. ควรมุ่ง

ท าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ไม่ควรก้าวล่วงไปวิจารณ์สถาบันอ่ืน จะท าให้มีปัญหาตามมา ส่วนกรณีที่มี ส.ส.บางคน

ต าหนิตนที่ระบุว่าสภาผู้แทนราษฎรจะใช้เวลาแค่วันเดียวเพ่ือพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงินของรัฐบาลนั้น ถ้าค าพูดของตน

ผิดพลาดต้องขอโทษ เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 ระบุว่าเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.แล้วให้การประชุมสภาฯ ใน

คราวต่อไปมีการเสนอ พ.ร.ก.ต่อสภาโดยไม่ชักช้า ขึ้นอยู่กับสภาฯ 

 “ปู” ควง “ทักษิณ” ช็อปซุปเปอร์ฯ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 เม.ย. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ โพสต์ลงเฟซบุ๊กเป็นภาพยืนอยู่บริเวณหน้า

ร้านผลไม้คู่กับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ระหว่างไปเดินซื้อของในซุปเปอร์มาร์เกตแห่งหนึ่งในนครดูไบ ระบุ

ข้อความว่า “หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไปทั่วโลก ทุกๆประเทศต่าง

ออกมาตรการต่างๆแตกต่างกันออกไปตามความรุนแรงของการแพร่ระบาด ที่ดูไบก็ประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง จะไป

ไหนต้องท าหนังสือขออนุญาตถึงจะไปได้ แต่ไปได้เพียงแค่ซุปเปอร์มาร์เกต ร้านขายยา โรงพยาบาล หรือมีเหตุจ าเป็น

เท่านั้น ประกาศมาได้สองสัปดาห์แล้ว และต่อเป็นสัปดาห์ที่สาม ตั้งแต่ประกาศเคอร์ฟิวดิฉันก็ไม่เคยได้เจอกับพี่ชายเลย 

จึงได้นัดเวลากันเพ่ือขออนุญาตออกมาซื้อของใช้ที่จ าเป็นที่ซุปเปอร์มาร์เกตในช่วงเวลาที่ต้องเก็บตัว เลยถือโอกาสนี้

ออกมาหาซื้อของด้วยกันและเพ่ือจะได้มาเจอกันให้หายคิดถึงพร้อมกันไปด้วย” 

“นิพนธ์” แจ้งจับคนอ้างงาบหัวคิว 

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย แถลงถึงกรณีเพจเฟซบุ๊กชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม 

ของนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ เปิดเผยคลิปเสียงอ้างเป็นคนใกล้ชิด มท.2 สนทนาเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการขุด

ดินแลกน้ า ที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ว่า ได้มอบอ านาจให้ทนายความไปแจ้งความด าเนินคดีกับบุคคลที่แอบอ้างตามคลิป

เสียง ที่ สน.บางซื่อแล้ว เพราะท าให้สังคมเข้าใจผิดและเกิดความเสียหาย ยืนยันว่าไม่รู้ไม่ทราบเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น ไม่รู้จัก

กับบุคคลที่กล่าวอ้างตามคลิปเสียง เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ได้เดินทางไปตรวจราชการติดตามภัยแล้ง จ.ฉะเชิงเทรา และ

ปราจีนบุรี มีก าหนดการ ชัดเจน ไปที่ใดในคณะมีใครบ้าง ทุกคนต่างยืนยันว่าไม่มีใครรู้จักกับบุคคลที่อ้างชื่อในคลิปเสียง 

หากพบใครเกี่ยวข้องกับการสมอ้างจะด าเนินคดีให้ถึงที่สุด โครงการขุดดินแลกน้ ามีมาก่อนนี้ 2-3 ปีแล้วไม่เกี่ยวกับงานที่

ตนไปตรวจราชการ 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news 
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             "เตรียมตัวดีๆ" 

 
    หลังจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท หนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ผ่านราชกิจจานุเบกษาฯ จากนั้นก็
ถูกฝ่ายค้านตั้งแท่นตรวจสอบทันทีในการเปิดสมัยประชุมสภาฯ ในปลายเดือน พ.ค.นี้  
     ฝ่ายค้านขู่ในท านองว่า เตรียมตัวดี เพราะเล็งเห็นว่าจะเกิดการเอ้ือประโยชน์ รวมทั้งมีการโกงมหาศาลหรือไม่  #
รัฐบาลขอทาน 
     เป้าที่ถูกล็อกตรวจสอบคงหนีไม่พ้นคือทีมเศรษฐกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบของ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ 
และ อุตตม สาวนายน รมว.การคลัง  
     โดยเฉพาะ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่แบ่งเป็นเงิน 2 ก้อนคือ ก้อนแรกจ านวน 6 แสนล้านบาท ที่เกี่ยวกับการ
จ่ายเงินเยียวยาประชาชน ที่ส่วนใหญ่มุ่งไปที่การจ่ายเงิน 5 พันบาท เป็นเวลา 3เดือน ว่าจะจ่ายให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรมหรือไม่ จากเดิมเคยให้ความหวังว่าจะจ่าย 6 เดือน  
     รวมทั้งชี้แจงกรณีมีผู้เดือดร้อนไปทวงถามเรื่องนี้ที่กระทรวงการคลัง แต่ถูก จนท.ปิดประตูกระทรวงใส่หน้า
ประชาชน 
     แต่ที่น่ากังวลมากคือเงินอีก 4 แสนล้านบาทที่รัฐใช้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจลงไปในพื้นที่ต่างๆ ผ่านกลไกกระทรวงมหาดไทย 
และกองทุนหมู่บ้าน แม้คนกันเองยังออกอาการห่วง 
     ค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภาโพสต์ จับตาเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ดักคอ "ฝูงแร้งลง"-"รุมทึ้ง"-"เชื้อชั่วไม่ยอมตาย"  
    "เบื้องต้นจะต้องไม่ใช่แค่งบประมาณเพ่ือหาเสียงหาคะแนนนิยมให้พรรคการเมืองต่างๆ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญทาง
การเมืองในทางปฏิบัติที่เป็นจริงเขาห่วงกัน" 
     กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ตั้งข้อสังเกตว่า "ผมเห็นว่าต้องมีแผนในรายละเอียด อย่าลักไก่หลีกเลี่ยงกลไก 
พ.ร.บ.งบประมาณปกติ" 
     นี่แค่เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ยังไม่นับเรื่อง พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินฯ ที่ฝ่ายค้านจับตาว่าแบงก์
ชาติจะโอบอุ้มเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนช่วยเอื้อตราสารหนี้ให้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะครบก าหนดไถ่ถอนปีนี้ด้วยหรือไม่ 
     ประเด็นเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่ทีมเศรษฐกิจต้องชี้แจง...เพ่ือกู้วิกฤติติดศูนย์ให้รัฐบาล 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/63755 
 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/63755
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กล้าได้กล้าเสีย : จะเอาแบบไหนกันดีล่ะ? 

สายล่อฟ้า 

กลัวอดตาย-ไม่กลัวโรค  

 

 

 

 

 

 

ทุนนิยมล่มสลาย...สรุปมาตรการ ช่วยเหลือประชาชนช่วง "โควิด-19" เช็กชัดๆ ใครได้สิทธิ์ไหนบ้าง ทร. หั่นงบ 33% 
4,100 ล้าน หนุนรัฐแก้โควิด-19 ชะลอซื้อเรือด าน้ า วิเคราะห์การเมือง : ฟื้นเศรษฐกิจ-เยียวยาประชาชน โจทย์ใหญ่หลัง
จบโควิด-19 

สังคมอเมริกาก าลังเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างค า 2 ค า คือ “อด” กับ “โรค” ซึ่งดูท่าจะเกิดความรุนแรงจะยกระดับ
สูงขึ้น ระหว่างประชาชนกับประชาชน รัฐกับประชาชนและรัฐบาลกลางกับรัฐและประชาชนท่ามกลางการแพร่ระบาด
อย่างรุนแรง ติดเชื้อเป็นรายวัน เสียชีวิตเป็นรายวันจนติดอันดับ 1 ของโลก 

 ฝ่ายที่ต้องการให้มาตรการ “ล็อกดาวน์” ด าเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อรักษาชีวิตของผู้คนอัน
เป็นแนวทางที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า หลายประเทศน าไปใช้อย่างได้ผลคือ การระบาดลดลงเป็นล าดับ และ
ก าลังเดินหน้าเพ่ือผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลงเป็นเหตุเป็นผลที่รัฐบาลไทยมาใช้ปฏิบัติแต่ฝ่ายที่จะต้องการให้ยกเลิก
อ้างถึงสิทธิความเป็นคนที่จะต้องมีสิทธิเสรีภาพไม่ใช่ใช้อ านาจสั่งกักกันไม่ต่างไปจาก “คุก” 

 “ประชาธิปไตย” แม่แบบของชาวอเมริกันมองต่อไปว่าหากไม่ยกเลิกหรือผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มจะสร้าง
ปัญหาให้กับชาวอเมริกันเพราะต้องถูกกักตัว หยุดงาน ธุรกิจด าเนินการต่อไปไม่ได้ แบบนี้ตายแน่ๆ ไม่กลัวโร คแต่กลัว
อดตายมากกว่า...ทั้งๆท่ีมันน าไปสู่ความตายได้ไม่แพ้กัน หากไม่คิดอย่างแยกแยะให้ออกว่าควรท าอะไร ไม่ควรท าอะไร 
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 “โดนัลด์ ทรัมป์” ประธานาธิบดีสหรัฐฯที่อ้างว่าเขามีอ านาจสูงสุดของประเทศนี้ แต่การบริหารจัดการถือว่า 
“สอบตก” จนกลายเป็นตัวปัญหาเอง เป็นอีกตัวอย่างที่เติมเต็มค าว่า “ทุนนิยม” ให้ชัดเจนขึ้นอีกทางหนึ่งท าให้เห็นทะลุ
ไปว่า “ทุนนิยม” ก าลังจะล่มสลาย มีการวิเคราะห์กันว่าอาการของประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมที่พอจะมองเห็นอเมริกามีคนตกงานราว 22 ล้านคน เริ่มแต่ไวรัสระบาดเริ่มมีผลต่อชาวอเมริกันโดยตรงเท่ากับว่า
เป็น 1 ใน 10 ของชาวอเมริกัน 

 คาดว่าคนตกงานอาจจะพุ่งไปสูงสุดถึง 47 ล้านคน ถ้าเศรษฐกิจทรุดลงไปมากกว่าเดิม ก็สะท้อนปฏิกิริยาจากผู้
ชุมนุมประท้วงที่ลึกไปกว่านั้นก็คือจะท าให้ต้องเสียเศรษฐีอเมริกันไปกว่า 5 แสนคนเหล่าผู้คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจาก
ระบบทุนนิยมโดยเฉพาะที่สร้างความร่ ารวยระดับโลกย่อมไม่พอใจต่อสภาพที่เกิดข้ึน 

 “อเมริกันต้องมาก่อน” อย่างผู้น าสหรัฐฯ คนปัจจุบันจะเลือกทางไหนล่ะ? เอาง่ายๆว่าเขาจมไม่ลงแน่ต้อง
เอาชนะการเมือง ต้องไม่ยอมให้ทุนนิยมพังพาบไปต่อหน้าต่อตา นั่นหมายถึงว่ายังมีชาวอเมริกันให้การสนับสนุนอยู่ด้วย
ส่วนหนึ่ง 

 แต่อีกส่วนหนึ่งจับหลักคิดให้ความส าคัญกับ “ชีวิตคน” มากกว่า “ธุรกิจเศรษฐกิจ” มากกว่าดูท่าว่าจะขัดแย้ง
รุนแรงมากยิ่งขึ้นไทยเป็นประเทศเล็กๆขนาดเศรษฐกิจระดับก าลังพัฒนา การแก้ไขปัญหาจึงง่ายกว่าเพียงแต่ต้องช่วยกัน
คนละไม้คนละมือเพ่ือให้ผ่านสถานการณ์ที่ยากล าบากไปให้ได้“มหาเศรษฐี” หากไม่โดดลงมาช่วยกันก็จงดูสหรัฐฯเป็น
ตัวอย่างได้. 

“สายล่อฟ้า” 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1825383 
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ถึงไหนถึงกัน 

แม่ลูกจันทร ์

สงครามปราบไวรัสโควิดต้องใช้เงินลงทุนมากมโหฬาร 

 นอกจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพ่ือแจกเยียวยาประชาชนหลายสิบล้านคนที่ก าลังจะอดตายนายกฯ ลุง

ตู่ ยังสั่งหั่นงบรายจ่ายของหน่วยราชการต่างๆ โยกไปไว้ในงบกลางอีก 1 แสนล้านบาท เตรียมระดมงบฉุกเฉินไปปราบ

ไวรัสให้สุดลิ่มทิ่มประตู 

 แม้แต่งบจัดซื้ออาวุธ 3 เหล่าทัพปี 2563 วงเงิน 6.9 หมื่นล้านบาทยังต้องโดนเจี๋ยนไป 20 เปอร์เซ็นต์พล.ร.ท.

ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ แถลงว่า พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. ตัดสินใจปรับลดงบประมาณปีนี้ลงกว่า 

33 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเงินกว่า 4,100 ล้านบาท มากกว่าที่รัฐบาลขอมา 

 โดยกองทัพเรือจะเลื่อนการเซ็นสัญญาซื้อเรือด าน้ าจีนล าที่ 2 และล าที่ 3 มูลค่า 22,000 ล้านบาทออกไป 1 ปี

“แม่ลูกจันทร์” ย้ าว่าแผนซื้อเรือด าน้ าจีนเพ่ิมอีก 2 ล า จะท าให้กองทัพเรือไทย มีเรือด าน้ าไว้ด าผลุบด าโผล่ปกป้องท้อง

ทะเลไทย 3 ล า 

 ทัพเรือเมียนมามีเรือด าน้ า 1 ล า ทัพเรือเวียดนามมีเรือด าน้ า 6 ล า ทัพเรือมาเลเซียมีเรือด าน้ า 2 ล า และ

ทัพเรือสิงคโปร์มีเรือด าน้ า 2 ล าดังนั้น กองทัพเรือไทยจึงต้องมีเรือด าน้ าประจ าการรบให้ครบ 3 ล า ให้ศัตรูคร้ามเกรง 

 นอกจากชะลอการจัดซื้อเรือด าน้ าจีนล็อต 2 ไป 1 ปี กองทัพเรือยังชะลอโครงการสร้างที่จอดเรือด าน้ าอีก 900 

ล้านบาท โครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือด าน้ าไปอีก 1 ปี มีเรือด าน้ าแล้ว ยังต้องมี ฮ.ปราบเรือด าน้ าให้กล้ามโต

ขึ้นอีกเท่าตัว 
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 “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ากองทัพอากาศของ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ได้ตัดสินใจปรับลดงบเสริมเขี้ยวเล็บ

ปี 2563 ลงอีก 23 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นวงเงินกว่า 3,300 ล้านบาทเช่นกันโดยจะชะลอแผนจัดซื้อเครื่องบินฝึกนักบินขับ

ไล่ 2 เครื่อง วงเงิน 2,450 ล้านบาท และแผนการจัดซื้อเครื่องฝึกบิน 12 เครื่อง วงเงิน 5,195 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ป ี

 สรุปว่า กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ ตัดงบซื้ออาวุธ ปี 2563 ไปโปะไว้ในงบกลาง รวมกัน 7,400 ล้านบาท 

ตามที่นายกฯ ลุงตู่ขอมายังเหลืองบกองทัพบกของ ผบ.ทบ.บิ๊กแดง น้องรักบิ๊กตู่ ที่มีก าลังรบใหญ่โตมโหฬาร และได้รับ

วงเงินจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่ากองทัพอากาศและกองทัพเรือ 

 “แม่ลูกจันทร์” คาดว่า กองทัพบกจะปรับลดงบจัดซื้ออาวุธปี 2563 ลงไป 20 เปอร์เซ็นต์เช่นกันอาจต้องชะลอ

โครงการซื้อยานเกราะ ล าเลียงพลสไตรเกอร์ลอตที่ 2 จ านวน 50 คัน วงเงิน 4,500 ล้านบาท ยืดออกไปอีก 1 ปี 

เนื่องจากกองทัพบกเพ่ิงจัดซื้อรถยานเกราะสไตรเกอร์ ลอตแรกไปแล้ว 37 คัน และอาจต้องชะลอแผนซื้อปืนใหญ่ขนาด 

155 มม. วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนปืนใหญ่รุ่นเก่าท่ีช ารุดทรุดโทรม 

 เมื่อ ผบ. 3 เหล่าทัพ ยอมหั่นงบซื้ออาวุธกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท เอาไปโปะในงบกลางเพ่ือท าสงครามปราบไวรัส

โควิด 19 ให้เห็นด าเห็นแดง ทุกกระทรวงก็ต้องยอมตัดงบปี 2563 คืนไปโปะในงบกลางโดยไม่หือไม่อือ งบจัดสัมมนา 

งบจัดอบรม งบเดินทางไปดูงานต่างประเทศปีนี้โดนตัดเหี้ยนไม่เหลือติดปลายนวม ขนเอาไประดมทุนสู้ไวรัสทุกบาททุก

สตางค์. 

“แม่ลูกจันทร์” 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1825321 
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        คาบลูกคาบดอก : เราจะไม่ทิ้งกัน (ถ้าไม่จ าเป็น) 

 

มาตรการเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ยังไม่เด็ดขาดชัดเจน ชักเข้าชักออก มีอยู่สาเหตุ
เดียวคือไม่มีเงิน ถ้าจะพูดกันถึงขนาด รัฐถังแตก คงจะเร็วเกินไปเพราะอย่างน้อย ธปท. ยังสามารถที่จะใช้เงินทุนส ารอง 
พิมพ์แบงก์ ออกมาหมุนสภาพคล่องในระบบได้อีกระยะ หรือ กระทรวงการคลัง สามารถที่จะออก พ.ร.ก.กู้เงิน ได้อีก
พอประมาณ เพราะยังไม่ชนเพดานที่ก าหนดไว้ หรือถ้าชนเพดานจริงๆก็สามารถจะแก้ไขขยายเพดานการกู้เงินออกไปได้
อีก แต่ว่าตอนนี้ที่ยังไม่แจกเงิน เฟส 3 คนละ 5 พันบาท 3 เดือนเพราะไม่มีเงิน 

 จะด้วยเจตนาอะไรก็ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศกลางจอ ว่าจะท าจดหมายเปิดผนึกไปถึง 20 
มหาเศรษฐีคนไทย ขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาโควิด-19 และจะช่วยอะไรได้บ้าง คนก็ไปตีความกันอีกว่า รัฐบาล
เตรียมขอเงินมหาเศรษฐี ที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันแล้วมากกว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสียอีก เหตุผลเดียวคือ 
รัฐบาลถังแตก ไม่มีเงิน จนกระท่ังถูกชาวโซเชียลรุมถล่ม เป็น รัฐบาลขอทาน 

 ไม่ดีต่อไตของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แน่นอน ให้บรรดาลิ่วล้อออกมาช่วยกันแก้ตัวว่า ไม่ได้ขอเงิน แต่จะขอ
ความรู้ประสบการณ์ วิธีการในการแก้ปัญหาโควิด-19 เท่านั้น แต่คนก็ไม่เชื่อค าแก้ตัวอยู่ดีภาพที่คนไปรอ ของแจก รอ
การ แจกเงิน จากผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย เป็นพันคน เป็นภาพที่แท้จริงของผลกระทบกับชาวบ้าน ที่หาเช้ากินค่ า 
ภาพที่มีคนได้รับความเดือดร้อนเพราะการแจกเงินเยียวยา 5 พันบาทของ กระทรวงการคลัง ไม่ทั่วถึง ไปประท้วงกันที่
กระทรวงการคลัง เป็นภาพของความบกพร่องในการบริหารจัดการของรัฐบาล ยังห่างไกลค าว่ามืออาชีพ ชาวบ้านก าลัง
จะอดตาย 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

32 

 

 และเป็นภาพที่คนไทยก าลังหาทางเยียวยากันเองมากกว่า จะรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่ช่วยไม่ว่ากัน แต่ 
โฆษกศูนย์โควิด-19 ท าเนียบ ยังออกมาท้วงว่า คนพวกนี้ถือว่า เป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องเฝ้าสังเกตอาการตัวเอง จะด้วยเจตนา
ดีแค่ไหนก็ตาม ชาวบ้านฟังแล้ว ของขึ้น มือไม่พายเอาเท้าราน้ า 

อันที่จริง 20 มหาเศรษฐี เขาก็หาทางช่วยอยู่แล้ว ทั้งการบริจาคเงิน บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ การบริจาคข้าวกล่อง 
ข้าวสารอาหารแห้ง ให้ทั้งชาวบ้านที่เดือดร้อนและบุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่มเสี่ยง มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะ
ยาวที่สร้างโรงงานหน้ากากอนามัยบ้าง โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์บ้าง แต่เขาไม่อยากโฆษณามากเพราะเขากลัว
เกินหน้าเกินตารัฐบาล เกินหน้าเกินตาท่านผู้น า 

ก็ยังมี นักการเมืองมือไม่พายเอาเท้าราน้ า ใครไปแจกเงิน แจกของให้ชาวบ้านก็โวยวายว่า เป็นการซื้อเสียงล่วงหน้า ซึ่ง
จะว่าตามจริง นักการเมืองที่เสียสละบริจาคเงินเดือนตัวเองนับนิ้ว ดูได้ ส.ว.โดยต าแหน่งทั้ง 6 คนที่มาจาก ผบ.เหล่าทัพ, 
มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ รมว.-รมช.มหาดไทย และ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของมหาดไทย 
นอกนั้นไม่มี น้ ายา มีแต่น้ าลาย. 
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