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ข่าวประจ าวันที่ 22 เมษายน 2563 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. วางระเบียบสูภ้ัยโควิด พรรคการเมืองแจกประชาชนไม่เกิน 3 ล้าน 

ส่วน ส.ส. ไม่เกิน 3 แสน ถ้าเกินคิดเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครั้งต่อไป 
3 

2 มติชนออนไลน์ ส.ส. พปชร.ซัด ‘เทพไท’ จี้หุบปาก จ้องแต่วิจารณ์รัฐบาล 5 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ จี้ ส.ส.ทุกพรรครว่มเรียกร้องเปิดประชุมสภาฯ วสิามัญ ถกวิกฤตโควิด-19 6 

4 ไทยรัฐออนไลน์   เพ่ือไทยบีบรัฐ แจงเกลี่ย-รื้อ งบประมาณ โควิด-19 7 
5 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ โอนงบป’ี63 แสนล้าน จ่อผา่นสภา 3 วาระรวด 28 พ.ค. 12 

6 คมชัดลึกออนไลน์ แจกเงินสองพัน "เรื่องของคุณสมพร" 13 

7 ไทยรัฐออนไลน์ “ธนาธร” เตรียมส่งมอบห้องตรวจโรคติดเชื้อ-เตียงย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ 12 รพ. 14 
8 ไทยรัฐออนไลน์ ธนกร เผย ปชช. ยื่นทบทวนสิทธิ์ เยียวยา 5 พัน 2 วัน ยอดทะลุหลักล้าน 15 

9 คมชัดลึกออนไลน์ นายกฯย้ าเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ต้องเคร่งครัดระเบียบ ถูกทุกตัว ก.ม. 16 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พิธา' ร าพันครบ 2 เดือนยุบอนาคตใหม่ 18 
11 ข่าวสดออนไลน์ หลังซุ่มผลิต 2 สิ่งส าคัญ ชว่ยหมอสู้โควิด ส่งหลาย รพ. 20 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตนายพลส้มหวานแนะฝึกคิดแบบฝรั่งบ้าง รักในสิทธิและเสรีภาพ 21 
13 ข่าวสดออนไลน์ ธนาธร พูดแล้ว! ปม บิ๊กตู่ เตรียมร่อน จม. ถึงแม่ - 20 มหาเศรษฐีไทย 22 

14 ข่าวสดออนไลน์ หนึ่งใน 20 มหาเศรษฐี ตอบรับบิ๊กตู่ ควัก 100 ล้าน 23 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ เดือด! 'อดีต ส.ว.' สวนกลับ 'พระนักเคลื่อนไหวฝ่าย ปชต.' 25 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ดร.นิว' ลากไส้ 'ปิยบุตร' ซ้ายกาวหนาตกขอบไร้สติเพ้อเจ้อเงิบ! 27 

17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กตู่' ยันเงินกู้ 1 ล้านล้านพิจารณาอย่างรอบคอบ 29 

18 ไทยโพสต์ เพ่ือไทยโวยลั่นรัฐบาลต่ออายุ พรก. ฉุกเฉิน ซัดขี่ช้างไล่จับตั๊กแตน 30 
19 ฐานเศรษฐกิจ นายกฯ ส่งสัญญาณชัดยืด พ.ร.ก. ฉุกเฉินอีกเดือนคลายล็อกดาวน์กลาง พ.ค.   31 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : อดีต-ปจัจุบนัไหนเจ๋งกว่า 32 

2 ไทยรัฐออนไลน์ เพ่ิงนึกออก 33 
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22 เมษายน 2563 

 

บรรเทาโควิด! พรรคแจกไม่เกิน 3 ล้าน - ส.ส. ไม่เกิน 3 แสน  
ถ้าเกินคิดเป็น ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 

กกต. วางระเบียบสู้ภัยโควิด พรรคการเมืองแจกประชาชนไม่เกิน 3 ล้าน ส่วน ส.ส.ไม่เกิน 3 แสน ถ้าเกินคิดเป็น
ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครั้งต่อไป 

ส.ส. หรือพรรคการเมืองมีแนวทางในการปฏิบัติเมื่อให้เงินหรือทรัพย์สินในโอกาส "มีเหตุอันสมควร" 
COVID-19 อย่างไร 
สนง.กกต. มีแนวทางบันทึกการให้เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไปอย่างไร 
  1. หลักการ 
ความเสมอภาคในการแข่งขันในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยให้หาเสียงล่วงหน้าได้ แต่ให้น าเงินที่หาเสียงล่วงหน้าไปคิดเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
  2. โอกาสในการให้  
เมื่อมีเหตุอันสมควร เช่น เกิดภัยพิบัติ หรือ ภัยอื่นๆ เช่น Covid -19 เป็นต้น 
  3. ให้แก่ใคร 
ให้แก่ผู้ประสบภัย 
  4. ผู้ให้มี 4 ประเภท 
    4.1 พรรคการเมือง 
   4.2 สมาชิกพรรค การเมืองที่เป็น ส.ส. 
   4.3 ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง 
   4.4 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  5. จ านวนเงิน 
   5.1 พรรคการเมืองให้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ในแต่ละโอกาส ถ้าเกิน 3,000,000 บาทให้น าไปเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
   5.2 ส.ส. หรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ได้ไม่เกิน 300,000 
บาท ในแต่ละโอกาส ถ้าเกิน 300,000 บาทให้น าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
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6. ผลของการให้ 

   6.1 การให้เกินจ านวนที่ก าหนด ให้น าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไป 
    6.2 หลักเกณฑ์ในการน าไปรวม 
    6.2.1 พรรคการ เมืองให้ ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการ เมือง เช่น ทรัพย์สินของพรรคการเมือง 
แต่ให้สมาชิกพรรคน าไปแจกจ่ายในเขตพ้ืนที่ ให้น าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง เป็นต้น 
   6.2.2 ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ ให้ถือเป็นค่าใข้จ่ายของ
พรรคการเมือง 
   6.2.3 ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อให้ หรือ ส.ส แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้นอกเขตเลือกตั้งของตน ให้ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง 
   6.2.4 ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ในเขตเลือกตั้งของตน ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของ ส.ส. ผูน้ั้น 
  7. จ านวนครั้งในการให้ในแต่ละโอกาส 
ในแต่ละโอกาส สามารถให้ได้หลายครั้ง แต่ต้องน าจ านวนเงินที่ให้ทุกครั้งในโอกาสนั้นๆ มารวมกันว่าเกินหรือไม่เกิน
จ านวนตามที ่กกต.ก าหนด 
  8. เกณฑ์การน าไปรวม 
   8.1 ถ้าให้ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไม่ต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย เช่น พรรคการ เมืองให้ 3,000,000 
บาท หรือบุคคลให้ 300,000 บาท 
   8.2 การให้เงินเกินวงเงินที่ กกต.ก าหนดต้องน า"จ านวนที่ให้เกินทั้งจ านวน"ไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ใช่"
จ านวนที่เกิน"วงเงินที่ก าหนด เช่น พรรคการเมืองให้ 3,500,000 บาท ต้องน าเงินจ านวนดังกล่าวทั้งจ านวนไปรวมเป็น
ค่าใช้จ่าย ไม่ใช่น าจ านวน 500,000 บาทไปรวม หรือ บุคคลให้ 350,000 บาท ต้องน าเงินที่ให้ดังกล่าวทั้งจ านวนไปรวม
เป็นค่าใช้จ่ายไม่ใช่ 50,000 บาท เป็นต้น 
  9. การบันทึกค่าใช้จ่าย 
เมื่อความปรากฏ สนง.กกต.จะรวบรวมข้อเท็จจริงการให้แต่ละโอกาส เพ่ือเสนอ กกต.สั่งให้เลขาธิการบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี และแจ้งให้พรรคการเมืองและบุคคลดังกล่าวทราบ 
  10. การคัดค้าน 
พรรคการเมืองหรือบุคคลดังกล่าวที่ไม่เห็นด้วยมีสิทธิยื่นคัดค้านได้ 
  11.การรายงานค่าใช่จ่าย 
พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องน าค่าใช้จ่ายตามข้อ 8 ไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ตาม
มาตรา 67 เพ่ือรายงานให้ กกต. ทราบและตรวจสอบต่อไปว่าเกินวงเงินการเลือกตั้งที่ กกต. ก าหนด หรือเป็นเท็จ
หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/877278 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/877278
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วันที่ 22 เมษายน 2563 - 10:46 น.  

ส.ส. พปชร.ซัด ‘เทพไท’ จี้หุบปาก จ้องแต่วจิารณ์รัฐบาล ไลล่าออกไปอยู่กับลูกพ่ีอภิสิทธิ ์
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2151419 
 

 
 
จี้ ส.ส.ทุกพรรคร่วมเรยีกร้องเปิดประชุมสภาฯ วิสามัญ ถกวิกฤตโควิด-19 
การเมือง  22 เม.ย. 2020 11:34:27 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ 22 เม.ย.-  เพื่อไทยจี้ส.ส.ทุกพรรคออกมาเรียกร้องเปิดประชุมวิสามัญ ถกวิกฤตโควิดผ่านช่องทางรัฐสภา
ไม่ต้องรอเปิดสมัยประชุม 

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพ่ือไทย เรียกร้อง ส.ส.ทุกพรรคการเมืองช่วยออกมาเรียกร้องให้
รัฐบาลเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ เพ่ือน าความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มาเสนอรัฐบาลผ่านช่องทางรัฐสภา เพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

“เราไม่ควรรอเปิดสภาฯ สมัยสามัญ ที่จะเริ่มประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม นับว่าช้าเกินไป กว่าถั่วจะสุก 
งาก็ไหม้ เวลาจากนี้ไปอีก 1 เดือนเศษ มีค่ายิ่งกว่าเงินทองใดๆ หากรัฐบาลต้องการยกวิกฤตโควิด - 19 เป็นวาระ
แห่งชาติจริงๆ”  นายชวลิต กล่าว    

นายชวลิต แสดงความกังวลที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้อ านาจตาม พ.ร.ก.การบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวบอ านาจไว้ในมือเพียงผู้เดียว จะน าพาประเทศก่อหนี้มหาศาล เพราะเวลา 6 ปีที่ผ่าน
มา เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า รัฐบาลไม่มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนได้   
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e9fc953e3f8e40af9437fd4 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2151419
https://www.mcot.net/categorytna/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.mcot.net/viewtna/5e9fc953e3f8e40af9437fd4
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  เพื่อไทยบีบรัฐ แจงเกลี่ย-รื้อ งบประมาณ โควิด-19 

นายกฯ ยันไม่มีแลกประโยชน์ เชิญเจ้าสัวช่วย 
“บิ๊กตู่” คุยฟุ้ง รัฐบาลมีเงินพอไม่ต้องขอเจ้าสัว ก าชับทุกกระทรวงใช้เงินกู้ 1 ลล. ต้องรอบคอบยึดระเบียบเป๊ะสั่งคลัง-
ธปท.ต้องรอบคอบ วอนเห็นใจโดนกดดันเรื่องค่าไฟ “ธนาธร” ไม่รู้แม่ได้รับเทียบเชิญ แต่หนุนทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
ยามวิกฤติ กระทุ้ง รบ.อย่าให้ประชาชนอดตาย พท.จี้ รบ.เปิดข้อมูลเกลี่ยงบฯ 63 ไปใช้อะไรบ้าง แนะรื้อแผนงานงบฯ 
64 ทั้งฉบับ เหน็บไม่ฉลาดถ้าตั้งหน้าตั้งตาคิดแต่จะกู้ บี้เปิดสภาตรวจสอบเงินกู้ กมธ.สภาจับไต๋ปั้นตัวเลข รง.ผลิตแมสก์ 
ปชป.เปิดพรรคให้บริการฆ่าเชื้อในรถฟรี 
วงเงินจ านวนมหาศาลกว่า 1.9 ล้านล้านบาท ที่รัฐบาลใช้อ านาจออกเป็น พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ เพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์โควิด-19 เป็นที่จับตามองของสังคมแม้แต่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลยังทักท้วงให้รัฐบาลใช้จ่ายอย่างโปร่งใส 
และเปิดให้สังคมร่วมตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
“บิ๊กตู่” บวงสรวง 238 ปี ศาลหลักเมือง 

เมื่อเวลา 06.45 น. วันที่ 21 เม.ย. ที่ศาลหลักเมือง กทม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหม เป็นประธานพิธีบ าเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ และจัดพิธีบวงสรวงสังเวยตามพิธีพราหมณ์ ในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาองค์พระหลักเมือง ครบรอบ 238 ปี โดยนิมนต์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดราช
บพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประกอบพิธีทางศาสนา เพ่ือ ความเป็นสิริมงคลของประชาชนและประเทศชาติ 
จากนั้นเวลา 09.00 น. นายกฯเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เชื่อม
สัญญาณไปยังแต่ละกระทรวง โดยที่ท าเนียบรัฐบาล มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายวิษณุ 
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม 
คุย รบ.มีเงินพอไม่ต้องขอเจ้าสัว 

ต่อมาเวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์กล่าวภายหลังประชุม ครม. ว่า การท าจดหมายเปิดผนึกถึง 20 มหาเศรษฐี
เมืองไทย เพ่ือรับฟังแนวคิดและขอความร่วมมือช่วยเหลือประชาชน และช่วยเหลือบุคลากรในองค์กร ทั้งเจ้าหน้าที่ 
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พนักงาน ลูกจ้าง ซัพพลายเออร์ อะไรไปแล้วบ้าง รวมถึงผู้บริโภคที่เป็นประชาชนด้วย เพราะถือเป็นห่วงโซ่ ท าอย่างไร
ประชาชนจะมีความสุข สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในช่วงเวลานี้ให้เดือดร้อนน้อยที่สุด ถือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ให้กว้างขึ้นในการ
ช่วยเหลือดูแลประชาชน ไม่ได้ไปบังคับแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น เพราะตนไม่ได้ต้องการ เพียงต้องการระดม
ความคิดเห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รัฐบาลไม่ได้จะไปกู้เงินหรือยืมเงินอะไร  มีเงินของรัฐบาลอยู่แล้ว สิ่งที่ 20 
ท่านท าอยู่ต้องขอบคุณ ทราบดีด าเนินการอย่างดีอยู่แล้ว แต่เพ่ือให้การท างานสอดประสานกัน และต้องขอบคุณเป็น
การล่วงหน้าส าหรับทุกอย่าง และนอกจาก 20 ท่านแล้ว ยินดีหากภาคส่วนอ่ืนจะมีอะไรช่วยเหลือประชาชนท าเรื่องมา
ได้ แต่คงไม่ได้ไปพบด้วยตัวเองทั้ง 20 ท่าน แต่มีรายชื่อประกาศออกมาแล้ว รายละเอียดของจดหมายไม่ขอรับเงิน
บริจาคใดๆทั้งสิ้น ขอร้องอย่าไปบิดเบือนกัน 
ก าชับใช้เงินกู้ 1 ลล.ยึดระเบียบเป๊ะ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า ที่ประชุม ครม.หารือมาตรการรองรับวิกฤตการณ์โควิด-19 เป็นเรื่องหลัก ควบคู่เน้น
ย้ าทุกกระทรวงขับเคลื่อนงานในมิติต่างๆคืองานในหน้าที่และงานที่ ศบค.ด าเนินการ ขณะนี้ พ.ร.ก.ฉบับต่างๆ
ประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว ที่ส าคัญคือ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ด้าน
สาธารณสุข เยียวยา และฟ้ืนฟู โดยทั้ง 3 ส่วนนี้ ครม.เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ มีส่วน
ราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงระเบียบการใช้เงินต่างๆที่ต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด รอบคอบ 
ตามความจ าเป็น โดยให้กระทรวงท าแผนงานและโครงการเข้า ครม.ให้ครบถ้วนเร็วที่สุด ให้ทันสถานการณ์ ที่ส าคัญต้อง
ฟังเสียงประชาชน 
สั่งคลัง–ธปท.ต้องรอบคอบ 

นายกฯกล่าวว่า อีก 2 ฉบับ คือ พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ วงเงิน 4 แสนล้านบาท และ พ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีอ านาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินวงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท สั่ง
การให้กระทรวงการคลังหารือกับ ธปท.ให้รอบคอบ รับข้อสังเกตทุกภาคส่วน รวมถึงจากผู้มีประสบการณ์ สิ่งส าคัญทุก
คนต้องด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงในช่วงนี้ ย้ าว่ามีหลายมาตรการออกมาแทบจะครอบคลุมอยู่แล้ว จึงไม่อยากให้มองใน
แง่มีเงินเยียวยาอย่างเดียว ขอให้ติดตามในเรื่องอ่ืนด้วยว่ารัฐบาลดูแลอะไรไปแล้วบ้าง อย่ามองว่าแค่นี้น้อยเกินไปหรือไม่ 
เห็นใจด้วยว่าเรามีเงินเท่าไหร่ กู้เงินได้เท่าไหร่และจะใช้อย่างไร ภาระวันหน้าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ รัฐบาลต้องคิด
รอบคอบ นายกฯต้องตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนถึงจะมีมาตรการออกมาได้ 
วอนเห็นใจโดนกดดันเรื่องค่าไฟ 

พล.อ.ประยุทธ์ยั งกล่ าวถึ งมาตรการช่วยเหลือค่า ไฟฟ้าประชาชนว่า  ฟังทุกส่วนที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ ง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการก ากับดูแลพลังงาน มีมาตรการเสนอขึ้นมาลดค่าใช้ไฟฟ้าให้
ประชาชนทั่วไป แต่ต้องเห็นใจในเรื่องงบ ประมาณที่ทั้ง 3 หน่วยงานจ าเป็นต้องใช้บริหารต่อไปในอนาคต เพราะเป็น
เรื่องส าคัญ รัฐบาลพยายามดูแลเต็มที่แล้ว การพูดจาที่บิดเบือนไม่เกิดประโยชน์ให้ร้ายกัน บางทีก็เกิดปัญหาในการ
ท างาน ท าให้การท างานยากขึ้น ส่งผลกระทบต่อโดยรวม 
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“ธนาธร” ไม่รู้แม่ได้รับเทียบเชิญ 

ที่บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน าคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ กล่าวถึงการท าหนังสือเทียบเชิญ 20 มหาเศรษฐีไทยของนายกฯว่า คิดว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สังคมต้องร่วมมือกัน 
อย่างการร่วมมือของ 3 บริษัทเอกชน ที่ร่วมกันผลิตอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล คนละไม้คนละมือก็ท างานให้
สังคมได้ เมื่อศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาติดต่อคณะก้าวหน้า ก็ติดต่อเครือข่ายที่รู้จัก 
ในช่วงเวลาที่ยากล าบากในภาวะวิกฤติขนาดนี้หากพวกเราท าอะไรได้ช่วยกันท า เมื่อถามว่านายกฯส่งจดหมายขอความ
ร่วมมือถึงมหาเศรษฐีจะช่วยกระตุ้นหรือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่างไร นายธนาธรตอบว่า “ผมไม่ทราบ ผมไม่รู้ ผมไม่ได้
ติดตาม” เมื่อถามย้ าว่าหนึ่งใน 20 รายชื่อมีชื่อนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดารวมอยู่ด้วย นายธนาธรตอบสั้นๆว่า “ไม่
ทราบเลยว่าคุณแม่ได้รับจดหมายหรือไม่” 
กระทุ้ง รบ.อย่าให้ประชาชนอดตาย 

เมื่อถามว่าล่าสุดนางสมพรได้ออกไปแจกเงินและสิ่งของจ าเป็นแก่ประชาชนที่เดือดร้อน นายธนาธรตอบว่า 
“อันนั้นเป็นเรื่องของคุณสมพร ไม่ได้ปรึกษาผม ท่านท าในนามมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา แต่อย่างที่บอกไม่ว่าเราจะอยู่ที่
ไหนของสังคม สามารถรับ ผิดชอบต่อสังคมได้คนละไม้คนละมือ” เมื่อถามว่าจะต่อยอดโครงการท าอุปกรณ์การแพทย์
ต่อไปอีกหรือไม่ นายธนาธรตอบว่า หากทางแพทย์ยังต้องการก็จะท าต่อไป ส่วนการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ของ
รัฐบาล คงต้องรักษาสมดุลระหว่างการด าเนินการทางเศรษฐกิจ กับการหยุดยั้งการแพร่ระบาด หากจะใช้วิธีการหยุดยั้ง
การแพร่ระบาดแบบกึ่งเปิดกึ่งปิด หรือ semi-lockdown ต่อไป ต้องเยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบ และรัฐบาลต้องท าให้
มั่นใจว่ามีการเตรียมการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น ทั้งนี้ อยากฝากไปถึงรัฐบาลว่าอย่าให้ประชาชนอดตาย อย่าให้
ประชาชนเดือดร้อน 
พท.จี้รื้องบฯ 64 สถานการณ์เปลี่ยน 

ที่พรรคเพ่ือไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย แถลงว่า พรรคขอเรียกร้องให้รัฐบาล
เปิดเผยตัวเลขงบประมาณปี 2563 จ านวน 3.2 ล้านล้านบาท มีการตัดลดงบไปใช้แก้ไขปัญหาเรื่องโควิดเป็นจ านวน
เท่าไหร่ เพ่ือความโปร่งใสเป็นข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าการกู้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ กว่า 1.9 ล้านล้าน
บาท รัฐบาลจ าเป็นต้องกู้เต็มจ านวนหรือไม่ ส่วนกรอบงบประมาณปี 2564 ที่ผ่าน ครม.ไปแล้ว พรรคเพ่ือไทยขอ
เรียกร้องให้รื้อใหม่ทั้งหมด เพราะเป็นการจัดท าก่อนมีสถาน-การณ์โควิด เมื่อสถานการณ์ปัจจุบันพัฒนามาจนเป็น
สถานการณ์พิเศษไปแล้ว การใช้กรอบงบประมาณแบบเดิมจึงไม่สมเหตุผล และการตั้งใจจะกู้อย่างเดียวโดยไม่ใช้เงินใน
กระเป๋าของตัวเองก่อน คงเป็นเรื่องไม่ฉลาดและไม่ถูกต้อง เราต้องการให้รัฐบาลลดภาระการกู้เงินที่เป็นหนี้สินของคน
ทั้งประเทศให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป 
ชงเยียวยาหนึ่งหม่ืนทุกครัวเรือน 

นายวัฒนา เมืองสุข กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า พรรคขอเสนอวิธีการเยียวยา ประชาชน คือ 
1.ต้องเพ่ิมเงินเยียวยาให้ทั่วถึงครัวเรือนละ 10,000 บาทต่อเดือน ยกเว้นผู้ไม่ได้รับผลกระทบ 2.ผู้รับเงินสามารถน าบัตร
ประชาชนและทะเบียนบ้านไปขอรับเงินจากธนาคารได้ก่อน จากนั้นรัฐบาลโอนเงินคืนให้กับธนาคาร 3.ผู้ที่ตกหล่นทาง
ทะเบียนบ้าน เช่น ผู้เช่า หรือมีการโยกย้ายภูมิล าเนา สามารถลงทะเบียนซ่อมเพ่ือให้รัฐจ่ายเพ่ิมเติมได้ ส่วนการแต่งตั้ง
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คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะนั้น สิ่งที่น่ากังวลคือตรวจสอบไม่ได้ เพราะกรรมการล้วนเป็น
ลูกน้องใต้บังคับบัญชาของ พล.อ.ประยุทธ์ ขาดการถ่วงดุลอาจน าไปสู่สภาวะชงเองกินเอง และแต่งตั้งกรรมการแบบผิด
ฝาผิดตัว โดยไม่มี ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเลย มีแต่คนในวิชาชีพอ่ืน และขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดเครื่องบินไปรับคน
ไทยในต่างแดนกลับประเทศเพ่ือหนีภัยโควิด 
บี้รัฐบาลเปิดสภาตรวจสอบเงินกู้ 

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า การที่รัฐบาลให้แต่ละจังหวัดใช้จ่ายงบประมาณส่วน ท้องถิ่น
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื่องดี แต่เป็นห่วงว่าการรีบใช้อย่างเร่งด่วนข้ามขั้นตอนระเบียบการใช้เงินปกติ อาจเปิด
ช่องให้ผู้ฉกฉวยประโยชน์ได้ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเร่งเปิดสมัยประชุมสภาเร็วขึ้น ที่ส าคัญคือ พ.ร.ก.เงินกู้มูลค่ามหาศาลเกือบ 2 ล้าน
ล้านบาท หากใช้เงินผิดพลาดหรือมีการทุจริต จะสร้างความเสียหายมหาศาลแก่ประเทศ หากเปิดสภาช้าอาจเข้าต ารา
กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ แผนการใช้เงินที่ออกมามีเงื่อนง ามากมาย อ้อยก าลังจะเข้าปากช้างแล้วเดี๋ยวจะดึงออกมาไม่ทัน 
อย่าฉวยโอกาสใช้วิกฤติโควิดเป็นข้ออ้าง เพ่ือปิดปากฝ่ายค้านตรวจ สอบรัฐบาล 
กมธ.จับไต๋ปั้นตัวเลข รง.หน้ากาก 

ที่รัฐสภา นายมานะ โลหะวณิชย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพ่ือไทย ประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภา
ผู้แทนราษฎร แถลงว่า กมธ.มีข้อเสนอต่อรัฐบาล 7 ข้อ คือ 1.รัฐบาลควรออกประกาศห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยทุก
ประเภทโดยไม่มีข้อยกเว้นให้กับกรณีได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมการค้าภายใน 2.กระทรวงพาณิชย์ควรออก
มาตรการคุมเข้มโรงงานหน้ากากอนามัย จากการตรวจสอบพบว่ามีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยมากกว่า 19 แห่ง ไม่ใช่ 
11 แห่งตามที่กระทรวงพาณิชย์อ้าง เพ่ือไม่ให้หน้ากากอนามัยหายไปจากท้องตลาด เมื่อควบคุมการผลิตได้ในปริมาณที่
เพียงพอแล้ว ให้รัฐบาลแจกฟรีและส่งตรงถึงบ้านประชาชน 3.ควรก าหนดมาตรการป้องกันกักตุนสินค้า โดยควบคุม
ไม่ให้ขายหน้ากากอนามัยราคาสูงเกินควร 4.ต้องจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน จ านวน 3 เดือน ให้แก่ผู้มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทุกคน ยกเว้นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้มากกว่าเดือนละ 15,000 บาท โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึง เพราะเป็นช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ ทุกคนควรได้รับ
การเยียวยาเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องลงทะเบียน 
ฟันพวกเห็นแก่ได้ขูดรีดช่วงวิกฤติ 

นายมานะกล่าวต่อว่า 5.ควรก าหนดค่าคอม-มิชชันบริการส่งอาหารถึงที่ของบริษัทต่างๆที่ให้บริการผ่านแอป
พลิเคชัน เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มาตรา 24 และ 28 คือไม่เกินร้อยละ 15 ส่วนค่าบริการขนส่ง
ผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 10 เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนในยามวิกฤติ 6.
รัฐบาลควรให้ประชาชนใช้น้ าประปาฟรี ค่าไฟฟ้าตั้งแต่ 5-15 แอมป์ใช้ไฟฟรี แต่ถ้าเป็นไฟฟ้าตั้งแต่ 30 แอมป์ขึ้นไป ให้
จ่ายค่าไฟครึ่งราคา รวมถึงงดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563 และ 7.รัฐบาลควรเร่งตรวจสอบและน าผู้กระท า
ผิดที่เกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัยจนเกิดการขาดแคลน ตลอดจนด าเนินการกับผู้ ประกอบการที่ลักลอบ
น าหน้ากากอนามัยออกจากตลาด หรือรายงานการผลิตอันเป็นเท็จ ผู้ประกอบการที่กักตุนและขายหน้ากากอนามัยใน
ราคาแพงกว่ากฎหมายก าหนด 
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ปชป.เปิดฆ่าเชื้อในรถฟรี 1 เดือน 

วันเดียวกัน นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า วันที่ 22 เม.ย.นี้ นายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะเปิดโครงการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโควิด-19 
ในรถยนต์ ที่บริเวณลานจอดรถของพรรค เปิดให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ รถแท็กซี่ และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยไม่คิด
ค่าบริการจนถึงวันที่ 22 พ.ค. ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ประชาชนร่วมแจ้งเข้ารับบริการผ่านทาง Application 
QueQ หรือแจ้งลงทะเบียนจองคิวที่พรรคประชาธิปัตย์ เราขอเป็นก าลังใจให้พ่ีน้องประชาชนร่วมแรงร่วมใจสามัคคีฝ่า
ฟันไปด้วยกัน 
“ประเวศ” ผุดกลไกฟื้นฟูประเทศ 

นพ.ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กล่าวว่า การต่อสู้ไวรัสโควิด -19 ขณะนี้ถือเป็นเฟส 1 ปิดพ้ืนที่ทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ในเฟส 2 ควรท า 2 เรื่องใหญ่ คือ 1.จัดท าข้อมูลอย่างเข้มข้นของการระบาดและสภาวะทาง
เศรษฐกิจสังคม ขณะเดียวกันทยอยเปิดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่ าบรรเทาความยากล าบาก ใช้กลไกใหม่จากกลุ่มอิสระนัก
ระบาดวิทยาร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์เก่งๆ เป็นคณะท างานภาคีควบคุมการระบาดและฟ้ืนฟูสังคมเศรษฐกิจพร้อมกันไป 
ควรรวมตัวกันท าในอาเซียนด้วย เพราะถ้าประเทศใดอ่อนแอจะเป็นจุดที่ลามเข้าประเทศอ่ืนได้ 2.แก้ปัญหาเร่งด่วน
เฉพาะหน้า ใช้การจัดการที่ดีในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการเงิน ซึ่งมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถจ านวนมาก 
ควรก่อตัวกันขึ้นเองเป็นกลุ่มอิสระ เป็นสภาผู้น าภาคธุรกิจบรรเทาความยากจนเร่งด่วน รัฐอย่าไปน า เพราะจะไปจ ากัด
ศักยภาพของเขา เชื่อว่ากลการนี้จะท างานได้ผลรวดเร็ว และท างานในระยะยาวต่อไป ช่วยเพ่ิมสมรรถนะให้ประเทศ
ไทยในเกือบทุกเรื่อง ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เพ่ือสร้างประเทศยุคใหม่หลังโควิด 
เจียด 600 ล้านให้ราชภัฏท าบิ๊กดาต้า 

ที่ท าเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติรับทราบ
ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปี 2563 วงเงิน 600 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนบุคลากรหรือค่าจ้างนักวิจัย 
201,071,600 บาท ค่าด าเนินการ 5,451,840 บาท และค่าครุภัณฑ์ 393,476,560 บาท 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1826903 
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วันที่ 21 เมษายน 2563 - 20:06 น.  

โอนงบป’ี63 แสนล้าน จ่อผ่านสภา 3 วาระรวด 28 พ.ค. 
 

 

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่น ามาจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. จ านวน 100,395 ล้านบาท 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบผลการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่น ามาจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. …. จ านวน 100,395 ล้านบาท จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับประมาณ 
46,923.9118 ล้านบาท 2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 14,236.8011 ล้านบาท 3. งบประมาณรายจ่ายทุนหมุนเวียน 
2,622.0542 ล้านบาท และ 4. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ 36,612.2329 ล้านบาท 

โดยงบประมาณรายจ่ายที่น ามาจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. จ านวน 100,395 
ล้านบาท น าไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้ง
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นอื่น 

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส านักงบประมาณน าข้อเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรค 2 ต่อจากนั้นส านักงบประมาณจะเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. …. พร้อมเอกสารประกอบต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบอีกครั้งในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และ
น าเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 1, 2 และ 3 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยคาดว่าจะประกาศบังคับ
ใช้ได้ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2563 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-453152 

https://www.prachachat.net/politics/news-453152
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21 เมษายน 2563 - 15:14 น.  

แจกเงินสองพัน "เรื่องของคุณสมพร" 

 

เป็นข่าวในกลุ่มสาวกสีส้มมาร่วมสัปดาห์แล้วว่า "ธนาธร จึงรุ ่งเรืองกิจ" แห่งคณะก้าวหน้า ก าลังซุ่มท างานเพื่อ
สนับสนุนงานด้านการแพทย์  

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมด้วยภาคเอกชน บริษัท จรูญรัตน์เอ็นจิเนียริ ่ง 
จ ากัด, ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมแพทย์ ได้น าสื ่อมวลชนไปชมการผลิต
อุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มอบแก่โรงพยาบาลที่แสดงความประสงค์
ต้องการใช้อุปกรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ตอนท้ายของการแถลงข่าว นักข่าวได้สอบถามกรณีมารดา-สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ และพี่สาว-ชนาพรรณ 
จึงรุ่งเรืองกิจ ไปแจกเงิน 2 พันบาท และข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดที่หลังวัด
หนามแดง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

 ธนาธร ตอบประเด็นนี ้สั ้นๆว่า “เป็นเรื ่องของคุณสมพร ไม่ได้มาปรึกษาอะไรผม แกก็ท าของแกไป 
อย่างที่ผมบอก ไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหนในสังคม เรารับผิดชอบต่อสังคมได้คนละไม้คนละมือได้"  
 ส่วนกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ ท าหนังสือเชิญมหาเศรษฐี 20 อันดับแรกของไทยมาร่วมเป็น “ทีมประเทศไทย” ช่วย
แก้ไขวิกฤตโควิด-19 และมีชื่อสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ รวมอยู่ด้วย ธนาธรไม่ตอบ และไม่ต้องการขยายความเรื่องนี้  
ย้อนไปเมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา คณะก้าวหน้าได้เปิดตัวในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ใน
ประเทศไทยเข้าขั้นวิกฤตแล้ว ธนาธร และเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ตั้งวงวิจารณ์การบริหารจัดการปัญหาของรัฐบาล
ประยุทธ์ โดยกล่าวหาว่านายกฯประยุทธ์ว่า “ล้มละลายทางการเมือง ขาดความศรัทธาเชื่อมั่นจากประชาชนไป
แล้ว” พร้อมเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกจากต าแหน่งผู้น าฝ่ายบริหาร  
  ข้อเสนอของธนาธรดังกล่าว มีปฏิกิริยาเชิงลบมากกว่าบวก เหมือนกับว่า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ไม่
รู้กาลเทศะ เขาจึงเก็บตัวเงียบ และแอบซุ่มผลิตอุปกรณ์การแพทย์เพื่อยับยั้งโควิด เหมือนจะเรียกศรัทธาคืนมา  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/428181?adz= 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/428181?adz=
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21 เม.ย. 2563 14:46 น. 

“ธนาธร” เตรียมส่งมอบห้องตรวจโรคติดเชื้อ-เตียงย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ 12 รพ. 

 

 “ธนาธร” น าคณะก้าวหน้า แถลงการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมเอกชน เตรียมส่งมอบ 12 โรงพยาบาล
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ ส่งชอบชุดแรกให้นนทบุรีและยะลา 25-26 เม.ย.นี้ 

 วันที่ 21 เม.ย. 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน าคณะก้าวหน้า และอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลง
เปิดตัวอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งห้องตรวจโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน และเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
แรงดันลบ ว่า ได้รับการประสานงานจากกลุ่มแพทย์และกลุ่มวิศวกรที่เป็นคณะท างานเดิมของพรรคอนาคตใหม่ 
ต้นแบบจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จึงน าต้นแบบมาพัฒนาโดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน 3 บริษัท โดยหนึ่ง
ในนั้น คือบริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด และได้มีการประสานกับโรงพยาบาลที่ต้องการอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดนี้ 
ทั้งหมด 12 โรงพยาบาล ซึ่งจะส่งมอบในวันที่ 25-26 เม.ย. นี้เป็นชุดแรกท่ี จ.นนทบุรี และ จ.ยะลา 

 ทั้งนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวนี้สามารถน าไปใช้ต่อในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคได้หลังจากสถานการณ์โควิด -19 กลับสู่ภาวะ
ปกติ ส าหรับห้องตรวจโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน 1 ห้อง จะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งแพทย์เป็นห้อง
แรงดันบวก และฝั่งผู้ป่วยเป็นห้องแรงดันลบ ซึ่งอากาศจากห้องผู้ป่วยจะไม่สามารถเข้าไปสู่ห้องของแพทย์ได้ โดย
อุปกรณ์ตัวนี้ใช้งบประมาณ 600,000 - 700,000 บาทต่อ 1 ชุด ส่วนเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ จะใช้หลักการ
เดียวกันกับห้องตรวจเชื่อฝั่งผู้ป่วย โดยจะดึงอากาศจากภายนอกเข้าสู่ตู้อะคริลิกใสก่อนที่จะหมุนเวียนผ่านระบบกรอง
เชื้อออกสู่ภายนอก ซึ่งใช้งบประมาณ 40,000 บาทต่อ 1 เตียง 

 อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจาก 12 โรงพยาบาลนี้ หากมีหน่วยงานหรือโรงพยาบาลใดมีความต้องการอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ นายธนาธร ระบุว่า สามารถติดต่อเข้ามาที่คณะก้าวหน้าได้ โดยจะจัดท าให้ตรงกับความต้องการของ
หน่วยงานและโรงพยาบาลนั้นๆ 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1826554 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1826554
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21 เม.ย. 2563 13:17 น. 

ธนกร เผย ปชช. ยื่นทบทวนสิทธิ์ เยียวยา 5 พัน 2 วัน ยอดทะลุหลักล้าน 

 

โฆษก พปชร. เผย ยื่นทบทวนสิทธิ์ เยียวยา 5 พัน 2 วัน ยอดทะลุหลักล้าน แนะ เตรียมเอกสารให้พร้อม 
เหน็บฝ่ายการเมือง เพลาๆ ปากบ้าง เอาเวลาช่วยชาวบ้านทบทวนสิทธิ์ดีกว่า 

 วันที่ 21 เม.ย. นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้า
มาตรการเยียวยา 5,000 บาทว่า กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นวันที่ 2 ซึ่งมีพ่ีน้องประชาชนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์กว่าล้านคน ได้ยื่นขอทบทวน ทางเจ้าหน้าที่เครือข่ายคลังจังหวัดกับทางจังหวัด จะลงพ้ืนที่จริงเพ่ือยืนยัน
ตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 23 เม.ย. 2563 ทั้งนี้ เพ่ือความรวดเร็วขอให้พ่ีน้องประชาชน
ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เตรียมเอกสารให้พร้อมด้วย อาทิ ภาพของผู้ทบทวนสิทธิ์ บัตรประชาชน และรูปถ่ายที่ยืนยันการ
ประกอบอาชีพจริง หรือบิลค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า เมื่อทบทวนสิทธิ์ผ่านจะได้รับเงินเยียวยาทันทีเป็นเวลา 3 เดือน 

 นายธนกร กล่าวอีกว่า ส าหรับจ านวนผู้ลงทะเบียน 23.5 ล้านคน สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผ่าน
เกณฑ์ 4.2 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มนี้ได้เริ่มต้นโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว และจะได้รับเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้ กลุ่มที่ต้องขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติม 6.3 ล้านคน ซึ่งทยอยได้รับ SMS แจ้งให้น าส่งข้อมูลเพ่ิมเติมและได้เข้ามาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแล้ว 4.4 ล้าน
คน ส าหรับส่วนที่เหลืออีก 1.9 ล้านคน ขอให้เร่งเข้าไปกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หัวข้อให้
ข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะได้ทราบผลการคัดกรอง และกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ 10.6 ล้านคน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้แล้วที่ 
www.เราไม่ทิ้งกัน.com หัวข้อยื่นทบทวนสิทธิ์ โดยจะเปิดรับผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องมาที่กระทรวงการคลัง 
อย่างไรก็ตาม อยากจะฝากไปยังนักการเมืองบางคนให้เพลาๆ เกมการเมืองลงบ้าง ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไร รัฐบาล
รับฟังค าแนะน าที่เป็นประโยชน์จากทุกฝ่าย ถ้าว่างมากก็ช่วยแนะน าชาวบ้านในพ้ืนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์จะดีกว่า ไม่ใช่
ออกมาต าหนิรัฐบาลได้ทุกวัน 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1826418 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1826418


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 

21 เมษายน 2563 - 15:00 น. 

นายกฯย้ าเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ต้องเคร่งครัดระเบียบ ถูกทุกตัว ก.ม. 

 

 

นายกฯย้ าเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เคร่งครัดระเบียบ ถูกทุกตัวกฎหมาย เท่าที่จ าเป็น 
เพ่ือ 3 งานหลัก "สาธารณสุข-เยียวยา -ฟ้ืนฟู" ผลกระทบโควิด-19 หลังครม.มีมติตั้งคกก.กลั่นกรอง-ระเบียบใช้งบฯ
แล้ว ยืนยันฟังเสียงรอบด้านจากปชช.ทุกภาคส่วน 
      นายกฯย้ าเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เคร่งครัดระเบียบ ถูกทุกตัวกฎหมาย เท่าที่
จ าเป็น เพื่อ 3 งานหลัก "สาธารณสุข-เยียวยา -ฟื้นฟู" ผลกระทบโควิด-19 หลังครม.มีมติตั ้งคกก.กลั ่นกรอง-
ระเบียบใช้งบฯแล้ว ยืนยันฟังเสียงรอบด้านจากปชช.ทุกภาคส่วน  
           เมื่อเวลา 13.30 น.ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลง
ภายหลังประชุมคณรัฐมนตรี (ครม.)ว่า สิ่งส าคัญครม.ได้หารือมาตรการรองรับวิกฤตการณ์โควิด -19 เป็นเรื่องหลัก 
ในเรื่องอื่นๆเป็นการท างานตามกรอบของแต่ละกระทรวง โดยตนได้เน้นย้ าแต่ละกระทรวงให้ด าเนินการขับเคลื่อน
ในทุกมิติ ทุกกระทรวง ทั้งในงานในหน้าที่และงานที่ศูนย์ศบค.ได้มีมติด าเนินการออกไปแล้ว ขอให้ทุกกระทรวง
น าไปขับเคลื่อนด้วย สิ่งที่อยากเรียนให้ทราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชก าหนดฉบับต่างๆเรียบร้อยแล้ว โดยพ.ร.ก. ที่ส าคัญคือ  พ.ร.กให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคาม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) พ.ศ.2563 จ านวนไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท 
         นายกฯกล่าวว่า ทั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือการแก้ด้านสาธารณสุข เยียวยาและฟื้นฟู โดยทั้ง 3 ส่วนนี้ ครม.
เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยมีในส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ และระเบีย บการใช้เงิน
ต่างๆ ต่อไปต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบและทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างรอบคอบและ
จ าเป็น โดยให้กระทรวงน าแผนงานและโครงการต่างๆเข้าครม.ครบถ้วนในโอกาสต่อไปให้เร็วที่สุด เพื่อให้ทัน
สถานการณ์ ทั้งนี้ มาตรการสาธารณสุข มาตรการเยียวยา ซึ่งตนฟังเสียงรอบด้านจากประชาชนทุกภาคส่วนและ
มอบให้ส่วนราชการไปพิจารณาให้ถูกต้องและเหมาะสม 
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นายกฯกล่าวว่า รวมถึง 2 พ.ร.ก.คือ พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 เป็นหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)และกระทรวงการคลัง ร่วมกันจัดตั้ง
กองทุนรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี ้ จ านวน 4 แสนล้านบาท และพ.ร.ก.ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู ้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยธปท.มีอ านาจให้กู้ยืมเงินแก่
สถาบันการเงินวงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ตนสั่งการได้ให้กระทรวงการคลังหารือกับธปท.ด าเนินการด้วยความ
รอบครอบ และรับข้อสังเกตจากทุกภาคส่วน รวมถึงจากผู้ประสบการณ์มาประกอบในการท างานด้วย  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/428175?adz= 
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21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 21:31 น.      

'พิธา' ร าพันครบ 2 เดอืนยุบอนาคตใหม่ เปรยีบพรรคก้าวไกล เหมือนดาวกระจายยังสว่าง
ไสวในเวลาที่สังคมตอ้งการ 

 

21 เม.ย.63 - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความกล่าวถึงกรณีครบรอบ 2 เดือน ยุบ

พรรคอนาคตใหม่ สู่ “ก้าวไกล” ในวันนี้ผ่านเฟซบุ๊กว่า 21 กุมภาพันธ์ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ 

พร้อมเพิกถอนสิทธิการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี "เงินกู้ แม้ไม่ได้เป็นรายได้ แต่ก็เป็นรายรับและ

เงินทางการเมือง การได้มาและใช้จ่ายเงินเพื่อท ากิจกรรมทางการเมือง จึงกระท าได้ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้เท่านั้น" 

นับย้อนหลังไปหนึ่งปีกว่า การเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ท าให้กระดิ่งในใจของใครหลายๆ คนสั่นดังขึ้นมา แน่นอนว่า

การที่พรรคโดนยุบลงไปท าให้หลายคนเสียใจ ความรู้สึกของผมในวันนั้น ไม่ได้รู้สึกแปลกใจ เรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันไม่ควรเกิด

ขึันเลย แต่ไม่ใช่เรื่องเกินคาดในสังคมไทยที่มีอะไรแปลกๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ความรู้สึกผมในวันนั้นนอกจากในฐานะ

ผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผมยังเป็นพ่อที่มีลูกสาวอายุเพียง 4 ขวบ ผมเสียใจที่ลูกสาวผมต้องมาอยู่ในสังคมแบบนี้ ผมยัง

ยืนยันตั้งใจจะส่งต่อประเทศไทยที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของพวกเรา 

  “พาหนะที่ชื่อพรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลง แต่คนยังเดินทางต่อ” ธนาธรได้กล่าวไว้ในวันนั้น เราได้แยกออกมา

เป็นพาหนะ 2 คัน ที่ชื่อว่า คณะก้าวหน้า - Progressive Movement และ พรรคก้าวไกล - Move Forward Party ผม

ต้องขอบคุณส าหรับความไว้วางใจ และขอรับปากว่าจะท าให้ดีที่สุดในฐานะหัวหน้าพรรค โดย 2 เดือนที่ผ่านมานี้ไม่ได้

โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พวกเราจะไม่ล้มเลิก และอยากย้ ากับทุกท่าน อีกครั้งว่า อย่าศิโรราบ อย่า

หยุดหวัง อย่าหยุดเดินทาง ผมได้พูดไว้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ว่าถึงแม้ว่าผมไม่ได้เป็นดาวฤกษ์เหมือนธนาธรและปิยบุตร 

แต่ในเวลาที่มันมืดมนที่สุด เมื่อหิ่งห้อยมารวมตัวกัน มันยังสว่างขึ้นมาได้ เราจะเป็นดาวกระจาย ที่รวมตัวกันเมื่อไร ยัง

สว่างไสวในเวลาที่สังคมต้องการเรามากที่สุด และถ้าประชาชนทุกคนร่วมถือเทียนคนละเล่ม ซักวันหนึ่ง ก็จะสว่าง

เท่ากับดาวฤกษ์ได้.ท่ามกลางวิกฤตใหญ่ครั้งนี้ รัฐบาลภายใต้แกนน าของพล.อ.ประยุทธ์ จะสอบผ่านหรือไม่นั้น  
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ประชาชนชนจะเป็นผู้ตัดสิน ส่วนส.ส.พรรคก้าวไกลนั้นเดินหน้าท างาน กระจายกันออกไปให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะ

เป็นการแจกข้าวสารอาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมถึงการสรุปและกระจายข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชน

ได้รับทราบ ท าข้อเสนอมาตรการต่างๆ เสนอทางรัฐบาลอยู่ตลอด และที่ส าคัญคือน าความเดือดร้อนของประชาชนที่เรา

ได้พบเจอ มาสะท้อนเพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดผ่านกลไกต่างๆ และพวกเราพร้อมท าหน้าที่ในสภาอย่างเต็ม

ความสามารถ ซึ่งพรรคก้าวไกลได้เสนอให้เปิดสภาสมัยวิสามัญให้เร็วที่สุด  เราจะพิสูจน์ให้เห็นต่อไปว่าการยุบพรรค

อนาคตใหม่ เขายุบได้แค่ร่างกายเท่านั้น แต่จิตวิญญาณ อุดมการณ์ และความคิดยังคงอยู่ต่อไป ประเทศไทยยังต้อง

เดินหน้า ความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ เราจะเดินหน้าท างานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฐรของคนส่วนใหญ่ 

โดยคนส่วนใหญ่ เพ่ือพ่ีน้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63876 
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21 เม.ย. 2563 - 12:26 น. 

หลังซุ่มผลิต 2 สิ่งส าคญั ช่วยหมอสู้โควิด ส่งหลาย รพ.  
มาแล้ว! ธนาธร โชว์ หลังซุ่มผลิตอุปกรณ์แพทย์ 2 สิ่งส าคัญ "ห้องตรวจโรค" และ "อุปกรณ์ติดเสริมเตียง" 
ช่วยหมอสู้โควิด เตรียมส่งต่อหลายโรงพยาบาล 

วันนี้ (21 เม.ย.) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบันแกนน า คณะก้าวหน้า 
พร้อมด้วยภาคเอกชน บริษัทจรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ ่ง จ ากัด เปิดโรงงานบริษั ทจรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ ่ง จ ากัด 
สถานที่ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้สื่อมวลชนเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิต โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อ
ช่วยโรงพยาบาลรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอ านวยความสะดวกแก่
บุคคลากรด้านสาธารณสุข อุปกรณ์ทั้งหมดจะส่งมอบแก่โรงพยาบาลที่แสดงความประสงค์ต้องการใช้อุปกรณ์ 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
โดยอุปกรณ์ ทั้ง 2 อย่างนั้น ประกอบด้วย 

1) Modular ARI Clinic : ห้องตรวจโรคติดเชื ้อระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน ประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการแรงดันบวก ส าหรับบุคคลากรทางการแพทย์ด้านหนึ่ง และห้องความดันลบส าหรับผู้เสี่ยงติดเชื้อ/
ผู้ถูกตรวจอีกด้านหนึ่ง ในรูปแบบที่ยกมาติดตั้งและถอดออกได้อย่างสะดวก  

อุปกรณ์ทั้ง 2 รายการ ใช้ข้อมูลจากเพจ Open Source Covid Thailand และคณะแพทยศาสตร์ วชิ
รพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที ่เปิดให้สาธารณะผลิตและออกแบบ โดยมีบริษัทเอกชนที ่ร ่วม
สนับสนุนในการผลิต ได้แก่ จรูญรัตน์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด , บริษัทซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จ ากัด , และ กลุ่ม
บริษัทโอ.อี.ไอ พาร์ท จ ากัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการอุตสาหกรรมระดับโลก ทั้งนี้อุปกรณ์สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงพยาบาล  

อุปกรณ์ทั้ง 2 รายการเป้าหมายในการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) 
ในพื้นที่โรงพยาบาล และในระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับญาติมิตร , ผู้
เดินทางสัญจรทั่วไป , ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ รวมถึงเพิ่มขวัญก าลังใจในการท างานให้กับบุคลลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวยังมีความแข็งแรง สามารถติดตั้งถาวร เพื่อรับรอ งการรักษาโรคอื่นๆ ที่ติดต่อใน
ระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคโควิด-19, วัณโรค เป็นต้น 

ทั ้งนี ้คณะก ้าวหน ้าและทีมผู ้ผล ิตจะส ่งมอบ Modular ARI Clinic จ านวน 11 ช ุด  และ Patient 
Transportation Chamber จ านวน 18 ชุด ให้กับโรงพยาบาลที่แสดงความประสงค์ต้องการใช้อุปกรณ์ดังกล่า ว
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน และวันที่ 2 และ 3 พฤษภาคม 2563 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_3989956 

 

https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_3989956
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/04/ผลิตสิ่งนี้.jpg
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21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:11 น.     

อดีตนายพลสม้หวานแนะฝึกคิดแบบฝรั่งบ้าง รักในสิทธิและเสรีภาพยิ่งกว่ากลัวความตาย 

 

21 เม.ย.63- พล.ท.พงศกร รอดชมภู อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก 
ระบุข้อความว่า ส านักข่าวเยอรมันเยอรมันประโคมข่าวว่า " บ้าละ ที่คนออกมาเที่ยวในสวนแบบไม่สนใจกฎหมายเรื่อง
โควิดของเยอรมนี" บางท่านอาจว่าเขามาตากแดด ตามค าแนะน าของผู้น าบางประเทศ แต่ผมเห็นว่านี่ล่ะ ความรักใน
สิทธิและเสรีภาพของฝรั่งยิ่งกว่ากลัวความตาย คนไทยเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคย ผมเลยเอามาแสดงให้ดูบ่อย ๆ หวัง
ว่าจะไม่ว่ากัน ข่าวในสหรัฐฯ ที่หลายรัฐ อย่างเช่นในเท็กซัสก็ประท้วงไม่ใส่หน้ากาก รัฐอ่ืน ๆ อย่างฟลอริดาก็ให้หยุดการ
กักตัว ซึ่งคนไทยส่วนมากยังไม่เข้าใจอารมณ์ของฝรั่ง 

ในเยอรมนี ผมเดาเอานะเขารู้ว่ารัฐบาลเขามีระบบสาธารณสุขท่ีดี เขากักตัวเองจนพ้น ๑๔ วันมาสองรอบแล้ว 
รู้สึกว่าถ้าเว้นระยะห่างได้พอ ใส่หน้ากากเวลาจ าเป็น ไม่ต้องตลอดเวลา ก็มีความปลอดภัย คนเยอรมันมีวินัยสูง คงไปหา
ว่าเขาไร้วินัยยากมาก ลองฝึกคิดแบบฝรั่งบ้างก็ดีนะครับ ใช้เหตุผลและวิทยาศาสตร์เยอะ ๆ เพ่ือลองดูสังคมในมุมอ่ืน ๆ 
บ้าง วิกฤติแบบนี้มีเรื่องใหม่ ๆ เกิดข้ึนให้วิเคราะห์ได้ดีทีเดียวน่าสนุกมาก 

 
 อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63810. 
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ธนาธร พูดแล้ว! ปม บิ๊กตู่ เตรียมร่อน จม. ถึงแม่ - 20 มหาเศรษฐีไทย  
การเมือง  

 

 
ธนาธร พูดแล้ว! ปม บิ๊กตู่ เตรียมร่อนจม.ถึงแม่ - 20 มหาเศรษฐีไทย ร่วมทีมสู้โควิด-19 แจงปมคุณแม่สม
พรแจกเงิน-สิ่งของให้ชาวบ้านเดือดร้อน 
 
  เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นายธนาธร จึงรุ ่งเรืองกิจ แกนน าคณะก้าวหน้า เผยถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ท าหนังสือถึง 20 มหาเศรษฐีไทย ให้ช่วยเหลือสู้โควิด โดยมีกระแสข่าวอาจมีชื่อของนางสม
พร จึงรุ่งเรืองกิจ แม่ของนายธนาธร รวมอยู่ด้วยว่า ตนไม่ทราบ ไม่รู้ เพราะว่าไม่ได้ติดตามเลย  
เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้ส่งจดหมายไปยังนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของนายธนาธรด้วยหรือไม่ นายธนา
ธร กล่าวว่า ไม่ทราบเลยว่าคุณแม่ได้รับจดหมายหรือไม่  

เมื่อถามต่อว่านางสมพรได้ออกไปแจกเงินและสิ่งของให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน นายธนาธร กล่าวว่า 
อันนั้นเป็นเรื่องของคุณสมพร และท่านก็ไม่ได้ปรึกษาตนด้วย อย่างที่ตนบอก ไมว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหนในสังคม 
เรารับผิดชอบต่อสังคมได้คนละไม้คนละมือได้ 

 
อ้างอิ : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3990472 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/politics/news_3990472
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หนึ่งใน 20 มหาเศรษฐ ีตอบรับบ๊ิกตู่ ควัก 100 ล้านพร้อมแผน! แกแ้ล้งหลังโควิดคลาย  
ข่าวด่วน  

 

‘หมอเสริฐ’ มหาเศรษฐีอันดับ 11 ของไทย ตอบรับช่วยเหลือนายกฯ พร้อมออกเงิน100 ล้านขุดบ่อน้ าแก้
วิกฤตภัยแล้งที่สุโขทัย หลังโควิดคลี่คลาย 

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ อดีตประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ประธาน
กรรม การบริหาร และกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด ในฐานะผู้สร้างความมั่งคั่งจากการเป็น
เจ้าของ ผู้ก่อตั้งสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ส และผู้ถือหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ในเครือ ก รุงเทพ
ดุสิตเวชการ ที่มีโรงพยาบาลในสังกัดราว 43 แห่ง 

นพ.ปราเสริฐ หรือ หมอเสริฐ กล่าวในฐานะมหาเศรษฐีไทยอันดับที ่ 11 ซึ ่งได้รับการจัดอันดับโดย
นิตยสาร ฟอร์บส์ ล่าสุดเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 84,900 ล้านบาท หล่นจากอันดับที่ 7 ใน
ปี 2562 ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 108,000 ล้านบาทว่า รับทราบจากสื ่อมวลชนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี อยากขอความเห็น และความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนช่วงไวรัสโควิด -19 ยังระบาด
ต่อเนื่อง ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยา และดูแลผลกระทบของประชาชนจากการแพร่ ระบาดของ
ไวรัสตัวนี้ไปค่อนข้างมาก และได้ผลดีในระดับหนึ่งแล้ว  

หมอเสริฐ กล่าวว่า ตนในฐานะที่มีความพร้อมด้านการบิน และการแพทย์ ก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่
แพทย์สภา และกระทรวงสาธารณสุข ในการน าเครื ่องบินไปรับส่งบุคคลากรทางการแพทย์จ านวนมากเพื่อ
เดินทางไปรักษาคนไข้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะที่ภูเก็ต และส่วนอื่นๆของประเทศ พร้อมกับเข้าไปช่วย
ให้การศึกษาแก่ผู้คนในการระมัดระวังการติดเชื้อไวรัสจนประสบความส าเร็จในหลายจังหวัด  

“หากแพทย์สภาและกระทรวงสาธาณสุขต้องการให้ช่วยเรื่องใด ผมพร้อมช่วยเหลือทันทีอยู่แล้ว ส่วนที่
นอกเหนือจากสิ่งที่ท าไปแล้วก็คือ เรื่องที่นายกรัฐมนตรีร้องขอมา ผมคิดว่าปัญหาที่ประเทศไทยเราจะต้องพบ

https://www.khaosod.co.th/breaking-news
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/04/มอบร้อยล้าน1-22.jpg
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เจออีกต่อจากโควิด-19 คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้ ผมจึงอยากจะช่วยรัฐบาลในเรื่องนี้ โดยเฉพาะที่จังหวัด
สุโขทัย”หมอเสริฐกล่าว 

หมอเสริฐ กล่าวว่า เหตุที่ต้องเป็นจังหวัดสุโขทัยเพราะใต้ดินมีน้ าจ านวนมาก ที่สามารถน ามาใช้เพื่อการ
เกษตรกรรมได้ เดิมทีสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง ใช้น้ าจากแก่งเสือเต้นซึ่งเป็นที่รวมของแม่น้ าปิง วัง ยม น่าน 
เมื่อรัฐบาลไม่ให้ใช้แก่งเสือเต้น น้ าที่หลากมาในยามฤดูฝนก็จะไหลผ่านเมืองลงทะเลไปไม่สามารถเก็บกักมาใช้
ท าประโยช์ได้เลยในหน้าแล้ง ไปดูตอนนี้ก็ได้ว่า แม่น้ ายมสามารถเดินข้ามไปอีกฝั่งได้ เพราะน้ าแล้งแห้งขอดไป
หมด 

“ผมอยากจะช่วยออกเงิน ให้รัฐส่งผู้แทนจังหวัดมา มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยจัดหาพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสม และไม่ท าให้เจ้าของที่ดินเดิมเดือดร้อน พร้อมทหารช่าง รวมถึงอาจจะจ้างทหารที่เกษียณราชการแล้ว 
แต่ยังมีก าลังวังชาอยู่ มาช่วยกันขุดบ่อน้ าเล็กๆให้ชาวบ้าน มีน้ าไว้ใช้ ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ เราอาจใช้
เวลาขุดบ่อน้ าให้ชาวบ้านไว้เลี้ยงปลา และท านาปรังได้ภายในเวลาเพียง 10 วันเท่านั้น” หมอเสริฐกล่าว 

หมอเสริฐ กล่าวต่อว่า ตนมีเครื่องมือและรถแบคโฮในการก่อสร้างที่ทิ้งไว้เฉยๆ โดยไม่ได้ท าอะไรอยู่มาก 
สามารถน ามาใช้เพื่อการนี้ได้ ผมตั้งงบไว้ประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อขุดน้ าใต้ดินขึ้นมาใช้ แต่กรณีนี้ ต้องให้
รัฐบาลยินยอมที่จะให้มีการขุดน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ด้วย เมื่อแต่ละจังหวัดมีน้ าใช้เพียงพอ เกษตรกรก็สามารถจะ
จับปลาไปขาย และมีน้ าไว้ท านาปรัง เชื่อว่า ปีหน้า ราคาข้าวน่าจะสูงขึ้น เพราะปีนี้น้ าแล้ง ปลูกข้าวไม่ค่อยได้  

“ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กว่าการเอาเงินไปให้รัฐบาล หรือโรงพยาบาลซึ่งผู ้มีความสามารถ หลายคนก็
บริจาคกันไปมากแล้ว แต่การเตรียมการหลังโควิด -19 หยุดแพร่ระบาดยังไม่ได้มีคนคิด ผมจึงคิดว่าสิ ่งนี้น่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ที่ส าคัญยังสามารถจะขุดลอกแม่น้ ายมให้มีความลึกได้มากกว่านี้ หรือลึกลงไปราว 
20 เมตรเพ่ือเอาน้ าใต้ดินขึ้นมาใช้ 
หรือ อย่างบึงบอระเพ็ด ซึ่งเคยเป็นทะเลสาบใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์ สามารถจะขุดให้ลึกลงไปได้อีกเพื่อน า
น้ าใต้ดินมาใช้ และเก็บกักน้ าไว้ในยามน้ าแล้งได้ เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่ต้องปล่อยให้น้ าฝนไหลผ่านลงทะเลไปโดย
เปล่าประโยชน์ ”หมอเสริฐกล่าว 

หมอเสริฐ กล่าวด้วยว่า ส าหรับบ่อเล็กๆที่จะขุดเอาน้ าใต้ดินมาใช้นี้ หากสามารถเชื่อมต่อกันได้ในอนาคต
เพื่อให้เป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ ถ้าปีนี้ไม่ทัน อย่างน้อยปีหน้าจะมีน้ า
ไว้ให้เกษตรกรและประชาชนใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ อนาคตข้างหน้า น้ าจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ และไม่มี
ทางที่จะหามาเพิ่มได้ ถ้าไม่ท าที่เก็บกักน้ าไว้ ผมคิดว่า ข้อเสนอของผมน่าจะช่วยรัฐบาลและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนได้มาก 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3990711 
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เดือด! 'อดีต ส.ว.' สวนกลับ 'พระนักเคลื่อนไหวฝ่าย ปชต.' ท่าทีไม่สมกับสมณสารูป ห่วงแต่
เงินทองจนขาดสต ิ

 

21 เม.ย.63 - นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักวิชาการ และ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์เฟซบุ๊กเขียนตอบโต้พระ
มหาไพรวัลย์ พระนักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตย โดยมีเนื้อหาระบุว่า 1.ท่าทีท่านไม่สมกับสมณสารูป 2.พระบิด
ประเด็นไปเป็นเรื่องคนอ่ืนท าไมไม่ท า เช่น ส.ส. และ ส.ว. หรือ รมต. 3.เสนอมาเรื่องเงินบริจาคท่ีประชาชนให้กับวัดและ
พระ แต่ไปตอบเงินเดือนพระน้อยนิด 4.เสนอให้พระใช้โควิช-19 มาเรียนรู้ธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ จะได้
ช่วยชาวบ้านทางปัญญาได้ แต่สนใจเป็นห่วงเฉพาะเงินๆทองๆ 5.ขาดสติ ปัญญา รับฟังด้วยความอ่อนน้อม 6.
พระพุทธเจ้าสอนให้พูดความจริง พูดแล้วมีประโยชน์ พูดเหมาะสมกับเวลา พูดด้วยความเมตตา 

นายเจิมศักดิ์ กล่าวว่า พระมหาไพรวัลย์คงต้องประเมินตนเอง เพราะสิ่งที่ตนเองน าเสนอคือ บทบาทของมหา
เถรสมาคมในยามวิกฤติ ในฐานะองค์กรบริหารสูงสุดของคณะสงฆ์ ที่มีอ านาจตามกฎหมาย เป็นทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติและฝ่ายตุลาการ ควรได้พิจารณาออกข้อบัญญัติ  

1.ให้แต่ละวัดสามารถน ารายได้ (เงินออมที่ประชาชนอดออมบริจาคไว้ที่วัดและพระ)ที่สะสมไว้อย่างน้อย
ครึ่งหนึ่ง ใช้ด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน กิจการดังกล่าวอาจจะด าเนินการเอง ร่วมกับกรรมการวัด 
อุบาสก อุบาสิกา และคนในชุมชนก าหนดกิจกรรมตามความต้องการและจ าเป็นของท้องถิ่นต่างๆ ทั้งนี้จะต้องโปร่งใส
ตรวจสอบได้  

2.แนะน าส่งเสริมให้พระภิกษุน าบัญชีเงินออมในนามของตน ที่ได้รับบริจาคจากประชาชนมาด าเนินการร่วมกับ
เงินของวัดตามข้อ 1  

3.ให้วัดขนาดใหญ่ที่มีเงินสะสมจ านวนมาก เช่น วัดพระธรรมกายและวัดอ่ืนๆ สามารถกระจายเงิน โอนเงินให้
วัดที่ต้องการใช้เงิน เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในชนบทที่ห่างไกลได้ 

4.เสริมสร้างความรู้ให้พระภิกษุสามารถเป็นภูมิปัญญาของชุมชนและประชาชนได้ โดยจะต้องให้พระภิกษุรู้จัก
ธรรมชาติของ COVID-19 เพ่ือให้ประชาชนป้องกันได้อย่างถูกวิธี ไม่กลัวเกินเหตุ 
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พระภิกษุจะได้เป็นผู้มีปัญญาและความรู้ สามารถเตือนสติพุทธศาสนิกชนให้รู้จักธรรมชาติ ซึ่งก็คือ รู้จักธรรม รู้จักการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งถือเป็นเด็ดขาด และทุกคนต้องรับผลของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ คนไทยจะได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยไม่หลงตัว ท าลายและเอาชนะกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ COVID-19 เชื้อ
โรคร้ายที่อุบัติขึ้น น่าจะเป็นปริศนาธรรมของพระคุณเจ้าในการพิจารณาเข้าถึงธรรมได้เป็นอย่างดี 

5.ส่งเสริมให้พระเป็นที่พ่ึงทางใจแก่ประชาชนในยามนี้ เพราะขณะที่ประชาชนเกิดความกลัว ความเครียด จาก
การกักตนเองอยู่ในบ้านเป็นเวลานาน ย่อมเกิดปัญหาทางจิตใจแพร่กระจายไปทั่วประเทศในอนาคต พระจะต้องท า
หน้าที่ผู้น าทางจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ทุกข์ร้อน โดยเป็นผู้รับฟังปัญหาที่ดี ให้ผู้มีทุกข์ได้ระบาย เสริมสร้างให้ก าลังใจ ให้
ความรู้ใหม่และข้อมูลใหม่ เพ่ือเป็นทางเลือกในการด ารงชีวิต เสมือนจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาบ าบัด อนาคตอันใกล้ คน
ตกงาน คนว่างงาน คนสูญเสียคนรักในครอบครัว คนอดอยาก คนเคียดแค้น ชิงชังผู้บริหารประเทศจะต้องมีมากขึ้น
อย่างแน่นอน 

6.ในสถานการณ์ที่คนต้องกักตัวอยู่ในบ้านเช่นนี้ หากจะได้มีการฝึกสอนการท าวิปัสสนาสมาธิ ในรูปแบบอานา
ปานสติหรือวิธีอ่ืนทางไกล โดยมีการก าหนดเวลาด าเนินการที่ชัดเจน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือน าการปฏิบัติก็น่าจะ
เป็นประโยชน์ เพราะในยามนี้คนไทยมีเวลามากขึ้น 

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ได้ออกมาน าเสนอบทบาทของมหาเถรสมาคมในยามวิกฤติโค
วิด-19 หลังจากนั้น พระมหาไพรวัลย์ วรวัณโณ พระนักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตย วัดสร้อยทอง ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อ
วันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา จวกนายเจิมศักดิ์ ว่า ส.ส. , ส.ว. และ รัฐมนตรี ได้แสดงบทบาทมากน้อยแค่ไหน มีอะไรก็มาลง
กับพระกับวัดอย่างเดียว ควรมีความละอายกันบ้าง นี่พูดอย่างไม่เกรงใจ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63823 
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21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:17 น.      

'ดร.นิว' ลากไส้ 'ปิยบุตร' ซ้ายกาวหนาตกขอบไร้สติเพ้อเจ้อเงิบ! เหตุซ้ายก้าวหน้าแท้หนุน
ล็อคดาวน์ 

 

 

 

 

 

21 เม.ย.63-ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ "ดร.นิว" นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก   Suphanat 
Aphinyan ระบุว่า ปิยบุตรซ้ายกาวหนาตกขอบเงิบเหตุซ้ายก้าวหน้าแท้หนุนล็อคดาวน์ 

เราคงได้เห็นกันแล้วว่ามีทั้งองค์กรและบุคคลส าคัญระดับโลกมากมายที่ได้ออกมาชื่นชมมาตรการล็อคดาวน์การ
ควบคุมการแพร่ระบาดโควิดของไทยไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่แค่นั้นนะครับ ผู้คนจ านวนไม่น้อยที่สหรัฐอเมริกาที่ผม
รู้จักก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกัน แม้แต่ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย MAST Center ที่ผมท างานอยู่ก็เพ่ิงทักท่ีออฟฟิศเมื่อเช้านี้
ว่า เขาตกใจมากท่ีเห็นจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่สิงคโปร์วันที่ 20/4/63 เพ่ิมสูงขึ้นถึง 1,426 คนภายในวันเดียว ในขณะ
ที่ประเทศไทยมีเพ่ิมขึ้นเพียงแค่ 27 คนเท่านั้นเอง ส่วนอเมริกายิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะสถานการณ์ย่ าแย่ที่สุดในโลก
แล้วเพราะเพ่ิมข้ึนวันละ 2-3 หมื่นคนทุกวัน 

นอกจากนี้ผู้อ านวยการยังบ่นด้วยความหัวเสียอีกว่า เขาไม่พอใจกับการคลายล็อคดาวน์ที่เกิดขึ้นแล้วในบางรัฐ 
อีกทั้งการออกมาประท้วงให้ปลดล็อคดาวน์ แล้วก็มีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพกันอย่างหน้ามืดในสถานการณ์ที่ก าลัง
วิกฤตแบบนี้ เขาบอกว่าคนพวกนี้มันบ้าและเสียสติกันไปใหญ่แล้ว เพราะในความเป็นจริงแล้วคนอเมริกันส่วนใหญ่ยัง
สนับสนุนการล็อคดาวน์เพ่ือความปลอดภัยกันทั้งนั้นแหละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตที่นับได้ว่า
เป็นฝ่ายซ้ายเสรีนิยมประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งสอดคล้องกับโพลโดย https://morningconsult.com ที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประชาชนชาวอเมริกันจากผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งสูงถึง 74% สนับสนุนมาตรการกักกันการแพร่ระบาดของโควิดหรือการล็อคดาวน์ และเมื่อส ารวจจากขั้วทาง
การเมืองพบว่า... 

- ฝ่ายนิยมพรรคโดเมแครต(ซ้าย) สนับสนุนการล็อคดาวน์ 81% 
- ฝ่ายผู้ออกเสียงอิสระ(กลาง) สนับสนุนการล็อคดาวน์ 69% 
- ฝ่ายนิยมพรรครีพับลิกัน(ขวา) สนับสนุนการล็อคดาวน์ 72% 
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ขนาดประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายซ้ายที่ส่วนมากเป็นซ้ายก้าวหน้าของแท้
ยังสนับสนุนมาตรการล็อคดาวน์สูงถึง 81% เลยทีเดียว และโพลจาก https://navigatorresearch.org/ เมื่อไม่กี่วันที่
ผ่านมานี้ก็ยังแสดงว่าชาวอเมริกันกว่า 86% ยังคงสนับสนุนการล็อคดาวน์หรือยังคงอยากให้มี Social Distancing อยู่
นั่นเอง แบบนี้จึงไม่ทราบว่าฝ่ายซ้ายตกขอบอย่างซ้ายกาวหนาและซ้ายใกล้กาวน าโดย นาย ปิยบุตร แสงกนกกุล มี
ความคิดว่าวาทกรรมล้างสมองป่วนเมืองของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “รัฐประหารโควิด” ดูโง่เง่ามากน้อยเพียงใด? 
เพราะถ้ารัฐประหารโควิดไม่ได้เกิดขึ้นจริง ในที่สุด นาย ปิยบุตร แสงกนกกุล ก็คงจะดูไม่ต่างอะไรจากศาสดาคนโง่ที่วันๆ
เอาแต่หมกมุ่นกับลัทธิซ้ายตกขอบที่ไร้สติ เพ้อเจ้อ และฝักใฝ่ความรุนแรง ปั่นวาทกรรมเบาสมองหวังหลอกใช้คนโง่ลง
ถนนเลียนแบบการปฏิวัติฝรั่งเศสหรือไม่ก็ปฏิวัติรัสเซียที่มีคนบริสุทธิ์ตายไปนับแสนนับล้านคน  ขนาดฝ่ายซ้ายก้าวหน้า
ของสหรัฐอเมริกายังสนับสนุนการล็อคดาวน์ 81% จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าซ้ายกาวหนากับซ้ายใกล้กาว
ไม่ใช่กลุ่มซ้ายก้าวหน้าเลย หากแต่เป็นพวกซ้ายตกขอบหัวรุนแรงที่ลูบหน้าปะจมูกด้วยค าพูดที่ฟังดูสวยหรูสไตล์
ประชาธิปไตยจอมปลอมก็เท่านั้นเอง. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63799 
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21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:54 น.     

 'บิ๊กตู่' ยันเงินกู้ 1 ล้านล้านพิจารณาอย่างรอบคอบ เคร่งครัดระเบยีบ เพื่อ 3 งานหลัก 
'สาธารณสุข-เยียวยา -ฟื้นฟู' 

 

 

 

21 เม.ย.63-  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังประชุมคณรัฐมนตรี 
(ครม.)ว่า สิ่งส าคัญครม.ได้หารือมาตรการรองรับวิกฤตการณ์โควิด -19 เป็นเรื่องหลัก ในเรื่องอ่ืนๆเป็นการท างานตาม
กรอบของแต่ละกระทรวง โดยตนได้เน้นย้ าแต่ละกระทรวงให้ด าเนินการขับเคลื่อนในทุกมิติ ทุกกระทรวง ทั้งในงานใน
หน้าที่และงานที่ศูนย์ศบค.ได้มีมติด าเนินการออกไปแล้ว ขอให้ทุกกระทรวงน าไปขับเคลื่อนด้วย สิ่งที่อยากเรียนให้ทราบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชก าหนดฉบับต่างๆเรียบร้อย
แล้ว โดยพ.ร.ก. ที่ส าคัญคือ พ.ร.กให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) พ.ศ.2563 จ านวนไม่เกิน 1 ล้านล้าน
บาท 

นายกฯกล่าวว่า ทั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือการแก้ด้านสาธารณสุข เยียวยาและฟ้ืนฟู โดยทั้ง 3 ส่วนนี้ ครม.
เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยมีในส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ และระเบียบการใช้เงิน
ต่างๆ ต่อไปต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบและทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่า งรอบคอบและจ าเป็น 
โดยให้กระทรวงน าแผนงานและโครงการต่างๆเข้าครม.ครบถ้วนในโอกาสต่อไปให้เร็วที่สุด เพ่ือให้ทันสถานการณ์ ทั้งนี้ 
มาตรการสาธารณสุข มาตรการเยียวยา ซึ่งตนฟังเสียงรอบด้านจากประชาชนทุกภาคส่วนและมอบให้ส่วนราชการไป
พิจารณาให้ถูกต้องและเหมาะสม 

รวมถึง 2 พ.ร.ก. คือ พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
พ.ศ. 2563 เป็นหน้าที่ธนาธาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)และกระทรวงการคลัง ร่วมกันจัดตั้งกองทุนรักษาสภาพคล่อง
ของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ จ านวน 4 แสนล้านบาท และพ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยธปท.มีอ านาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินวงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท 
ตนสั่งการได้ให้กระทรวงการคลังหารือกับธปท.ด าเนินการด้วยความรอบครอบ และรับข้อสังเกตจากทุกภาคส่วน รวมถึง
จากผู้ประสบการณ์มาประกอบในการท างานด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63824 

https://www.thaipost.net/main/detail/63824


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

30 

 

 
 
21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:40 น.      

เพื่อไทยโวยลั่นรัฐบาลต่ออายุ พรก. ฉุกเฉิน ซัดขี่ช้างไล่จับตั๊กแตน  
 

 

21 เม.ย.63- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การควบคุมการระบาด
ไวรัสโควิด-19 จากวันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน เชื่อว่าน่าจะสามารถควบคุมได้ในระดับที่น่าพอใจ เพราะจ านวนผู้ป่วย
รายใหม่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ยกเว้นบางจังหวัดที่อาจจะยังมีตัวเลขสูงอยู่ หากมาตรการทางด้านสาธารณะสุขควบคุม
ได้ ไม่จ าเป็นที่จะต้องต่ออายุพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน(พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) รัฐไม่ควรขี่ช้างจับ
ตั๊กแตน เอาพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาใช้กับการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่พล.อ.ประยุทธ์ รวบอ านาจในการบริหารบริหาร มาไว้
ที่ตัวเอง ไม่น่าจะมีผลต่อการควบคุมการระบาดของไวรัส กลไกปกติของทีมแพทย์ท างานเต็มความสามารถ ผลที่ตามมา
จากการรวบอ านาจของพล.อ.ประยุทธ์ คือ การด าเนินการในเรื่องต่างๆของรัฐบาลล้มเหลวมาตลอด รวมทั้งมีความ
เคลือบแคลงต่อความไม่โปร่งใส ในการบริหารเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และหน้ ากากอนามัย ดังนั้นรัฐต้องเคลียร์ข้อ
สงสัยของประชาชน 

 ในส่วนของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการรัฐ จ านวน 5000 บาท ที่ระบบฐานข้อมูล
ของรัฐสร้างปัญหาให้ประชาชน ส่งผลให้เกิดความสับสนของประชาชน ดังนั้นรัฐต้องรีบด าเนินการในการเยียวยา
ประชาชนให้เร็วที่สุด เพราะประชาชนก าลังเดือดร้อนมาก  ประชาชนหลายล้านคนที่รอความหวังจากการเยียวยาของ
รัฐบาล นอกจากนี้กรณีที่กระทรวงแรงงานเตรียมน ากรณีการเยียวยาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร 
ในส่วนของประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมต้องใช้งบประมาณมากกว่า 2.3 แสนล้าน ในขณะที่ส านักงาน
ประกันสังคมมีงบประมาณเพียง 1.6 แสนล้าน ดังนั้นต้องไปดึงเงินจากรัฐบาลมาเสริม หวั่นว่าจะเป็นปัญหาหาก
ประกันสังคมเงินหมด กระทบกับผู้เอาประกันตนจ านวน 11 ล้านคน รัฐต้องชัดเจนว่าจะน างบประมาณจากไหนมาเติม
เงินให้ประกันสังคมเยียวยาประชาชน. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63829 
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นายกฯ ส่งสัญญาณชัดยืด พ.ร.ก. ฉุกเฉินอีกเดือนคลายล็อกดาวน์กลาง พ.ค. 
สัญญาณชัด“นายกฯ”เล็งต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปจนถึงสิ้นเดือนพ.ค.นี้ ส่วนมาตรการ “ล็อกดาวน์” เริ่มผ่อน
คลาย 15 พ.ค. หว่ันมาตรการที่ออกไปจะล้มเหลว 

แหล่งข่าวจากท าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า แม้จะมีแรงกดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่นายกรัฐมนตรีได้พูดชัดเจนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้ตั้งทีม
ศึกษาผลกระทบและข้อเสนอในการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ แล้ว แต่รัฐบาลจะยังไม่มีการประกาศผ่อนปรนมาตรการ
ปิดเมืองทั้งหมดในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้อย่างแน่นอน โดยจะยึดข้อมูลด้านสาธารณสุขและชีวิตของผู้คนเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ นายกฯ ยังระบุชัดว่า จะขยายระยะเวลาการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งน่าจะถึงสิ้นเดือนพ.ค.นี้ 
อย่างไรก็ตาม นายกฯ ชี้แจงว่า จะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการบางอย่างลงมา ตามความเหมาะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
เพ่ือให้ประชาชนไม่เดือดร้อนจนเกินไป โดยจะพิจารณาวันอังคารที่ 28 เม.ย. เพ่ือมีการเริ่มผ่อนคลายมาตรการในวันที่ 15 พ.ค. 

 ประเด็นดังกล่าวได้รับการยืนยันจาก พล.อ.ประยุทธ์ ในการแถลงภายหลังการประชุมครม.ว่า วันนี้แม้
สถานการณ์ดีขึ้น สถิติผู้ติดเชื้อลดลงตามล าดับมาหลายวันแล้ว แต่ต้องดูต่อ เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป อย่าเพ่ิง
ผลีผลาม หลายคนเรียกร้องให้ปลดโน้นปลดนี่ ในเวลานี้ แต่คิดว่าต้องระมัดระวังอย่างที่สุด และฟังข้อมูลด้าน
สาธารณสุขและแพทย์ด้วย รวมถึงมาตรการรองรับเพียงพอแล้วหรือไม่  

“ผมไม่ต้องการให้การตัดสินใจด้วยแรงกดดันหลายอย่าง แต่อยากให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ถ้าเริ่มหรือปลดเร็ว
เกินไป สิ่งที่ตามมาหากแพร่ระบาดขึ้นอีก สิ่งที่ท ามาทั้งหมดด้วยระยะเวลานานจะล้มเหลว แล้วจะท าอย่างไร นี่คือสิ่งที่
ผมต้องดูแลเป็นพิเศษ วันนี้ตัวเลขต่างๆ ที่มันลดลงไปแล้วไม่ว่า ผู้ติดเชื้อรายวันที่ลดลงหรือผู้ที่รักษาหายมากขึ้น เกิด
จากพวกเราทุกคนร่วมมือกัน ไม่ใช่รัฐอย่างเดียว ถ้าประชาชนร่วมมือกันมากมันก็ลดลงได้มาก เรื่องการผ่อนปรนก็จะ
มากขึ้นในอนาคต ดังนั้นที่สั่งการไป ผมไม่เคยประกาศว่าจะเลิกวันที่ 1 พฤษภาคมหรือวันที่อะไรต่างๆ ผมไม่เคยพูด 
เพราะต้องดูสถิติให้มีความรอบคอบ  

นายกฯ กล่าวว่า การผ่อนปรนอะไรก็ตาม ผู้ประกอบการต้องเสนอมาตรการของตัวเองขึ้นมาให้รับทราบว่า จะ
ท าอะไรได้บ้าง เช่น การเตรียมการเรื่องสถานที่ เจ้าหน้าที่ต้องปลอดภัย มีการตรวจโรคตรวจเชื้อให้รัดกุม มีการเว้น
ระยะห่าง ก าหนดจ านวนคน และการจัดพื้นที่ จึงต้องทยอยเปิดเป็นบางส่วนในระยะต่อไป 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/430883?as= 
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   บทบรรณาธิการ : อดีต-ปัจจุบันไหนเจ๋งกว่า 

คนอ่ืนเขาแจกกันโครมๆ ไม่มีปัญหา แม้แต่รัฐบาลก็แจกท่ัวประเทศ จนมีปัญหาว่าจะมีเงินพอแจกหรือไม่ เพ่ือ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยโควิด-19 แต่เมื่อแม่ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ น าเงินและ
สิ่งของไปแจกชาวบ้านที่สมุทรปราการ กลายเป็นประเด็นการเมืองเรื่องใหญ่ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ สงสัยว่าจะผิด
กฎหมาย 
 เจ้าของฉายา “แรมโบ้อีสาน” ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี หลังจากที่สอบตก ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลัง
ประชารัฐ พูดถึงการที่นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ แจกเงินในพ้ืนที่ อ.บางพลี อาจสุ่มเสี่ยงต่อการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
เพราะบางพลีอาจมีการเลือกตั้งใหม่ในอนาคต สงสัยว่าจะแจกเงินปูทางหาเสียงให้ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคก้าวไกล 
 จะมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ ยังไม่ชัดเจน ต้องรอการชี้ขาดของศาลฎีกา หลังจากที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐ ถูก กกต.ให้ใบเหลือง แต่ตามกฎหมายเลือกตั้งที่ปฏิบัติกันมา หากยังไม่ประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดวัน
เลือกตั้ง ผู้สมัคร ส.ส.หรือใครก็สามารถแจกเงินหรือสิ่งของได้ ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย คล้ายกับการที่ ส.ส.ช่วยเหลือ
ประชาชนตราบใดที่ยังไม่มีประกาศ 
 พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง นักการเมืองถือเป็นเรื่องปกติที่จะลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะสอบถามสารทุกข์สุขดิบ 
หรือช่วยเหลือประชาชน ส.ส.หลายคนโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาล อาจจะน าโครงการต่างๆ ไปลงในเขตเลือกตั้ง และต้อง
ยอมรับว่าเป็นการหาเสียง แต่ไม่ผิดกฎหมาย เพราะไม่ได้แจกเงินในช่วงเวลาที่กฎหมายห้าม 
  พ้ืนที่ทั่วประเทศที่บุคคลหรือกลุ่มต่างๆไปแจกสิ่งของให้ประชาชนล้วนแต่จะ “มีการเลือกตั้งใหม่ในอนาคต” 
รวม 350 เขตทั่วประเทศ เป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่แน่นอน มาพูดถึงของจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตน่าจะดีกว่า 
หลังจากท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีอะไรเกิดข้ึน 
 ตามปกติรัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในช่วงการเลือกตั้ง เรียกว่า “รัฐบาลรักษาการ” ชั่วคราว รัฐธรรมนูญห้าม
รัฐบาลรักษาการไม่ให้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียง ห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 
ห้ามอนุมัติโครงการใหม่ๆ เพ่ือน าเงินแผ่นดินที่มาจากภาษีเพ่ือหาเสียงเลือกตั้ง 
 แต่รัฐบาล คสช.ขณะนั้นไม่ยอมรับว่าเป็น “รัฐบาลรักษาการ” ชั่วคราว เพ่ือมอบอ านาจหน้าที่ให้รัฐบาลเลือกตั้ง 
แต่อ้างว่าตนเป็นรัฐบาลที่มีอ านาจเต็ม จึงสามารถอนุมัติโครงการและงบประมาณใหม่ๆได้เต็มที่ วิธีการแบบนี้ไม่ถือว่า
ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ คราวหน้าจะท าอีกหรือไม่โปรดติดตาม. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1826304 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1826304
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22 เม.ย. 2563 05:20 น. 

เพิ่งนึกออก 

 

รัฐบาลลุงตู่ อุตส่าห์ทุ่มงบ (กู้มา) 5.5 แสนล้านบาท เพ่ือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดขวิด แจก
ฟรีๆ คนละ 15,000 บาท แทนที่จะท าให้ประชาชนพึงพอใจ กลายเป็นท าให้ประชาชนหงุดหงิดเพราะ ระบบตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนห่วยกระตุก จนต้องเปิดให้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์กันอุตลุด 

 ปัญหานี้ท าให้ นายกฯ ลุงตู่ สั่งเร่งจัดท า “บิ๊กดาต้า” หรือ “ฐานข้อมูลกลาง” ให้ออกมาใช้โดยด่วนเพ่ือให้ทุก
หน่วยงานใช้ฐานข้อมูลกลางเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเมื่อมีเหตุจ าเป็น รัฐบาลต้องจ่ายเงินเยียวยาประชาชน หรือจ่าย
เพ่ิมสวัสดิการประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในเรื่องต่างๆ ก็ไม่ต้องเปิดให้ประชาชนไปลงทะเบียนให้
เอ้อเร้อเอ้อเต่อไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้สับสนอลหม่านสามารถใช้ข้อมูลจาก “บิ๊กดาต้า” นี่แหละจัดการได้
เบ็ดเสร็จ 

 “แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ “นายกฯ ลุงตู่” สั่งเร่งจัดท าบิ๊กดาต้าเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ เพ่ือ
ใช้แก้ปัญหาประชาชนถูกกลุ่มหรือใช้ “บิ๊กดาต้า” เป็นข้อมูลก าหนดนโยบายพัฒนาด้านต่างๆความจริงรัฐบาลมีข้อมูล
อยู่ในมือมากมาย แต่ข้อมูลดันกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานหลายแห่ง รัฐบาลมีข้อมูลอะไรบ้าง “แม่ลูกจันทร์” จะ
ฉายให้ชมเป็นหนังตัวอย่าง 

 ข้อมูลบัตรประชาชนก็ส่วนหนึ่ง ข้อมูลผู้จดทะเบียนเกษตรกรก็ส่วนหนึ่งฐานข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้ก็อีกส่วนหนึ่ง
ข้อมูลทะเบียนรถและใบขับขี่ส่วนบุคคลก็อีกส่วนหนึ่งข้อมูลนักเรียน นักศึกษาก็แยกไปอีกส่วนหนึ่ง ข้อมูลทะเบียนบ้าน 
ข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดิน ข้อมูลช าระค่าน้ า ค่าไฟ ข้อมูลโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตก็อีกส่วนหนึ่งข้อมูลเงินสวัสดิการคนจน 
14.3 ล้านคนก็อีกส่วนหนึ่ง 

 ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพคนชรา 8 ล้านคนก็อีกส่วนหนึ่ง ข้อมูลผู้จดทะเบียนการค้า ข้อมูลผู้ประกันสังคม ฯลฯ ก็
แยกไปอีกส่วนหนึ่ง ที่ส าคัญ ข้อมูลลูกจ้างแรงงานและอาชีพอิสระที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลกว่า 27 
ล้านคน มีการระบุอาชีพ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นข้อมูลประชากรไทย อัปเดตล่าสุด 
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ถ้าเอาข้อมูลที่กระจัดกระจายทั้งหลายแหล่ไปรวมในบิ๊กดาต้า รัฐบาลนายกฯลุงตู่ จะมีข้อมูลประชาชนไทย 68 
ล้านคนอย่างถูกต้องชัดเจนที่สุด สมมติถ้าจะแยกกลุ่มประชาชนที่เป็นแรงงานภาคก่อสร้างกดบิ๊กดาต้าปั๊ บเดียว...โผล่
ออกมาทั้งกระบิ 

 ถ้าจะแยกกลุ่มอาชีพขับรถแท็กซี่กดบิ๊กดาต้าจึ๊กเดียว รายชื่อโผล่ออกมาเป็นตับทีนี้รัฐบาลจะช่วยอาชีพอะไร ก็
ไม่หายหกตกหล่น ใครจะมั่วอ้างใช้สิทธิ์ไม่ได้เป็นอันขาด!ความจริง “บิ๊กดาต้า” ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะ “บิ๊กดาต้า” มันมา
คู่กับ “ไทยแลนด์ 4.0”นายกฯลุงตู่ประกาศจะท า “บิ๊กดาต้า” มาแล้ว 5 ปี จนป่านนี้ยังท าไม่เสร็จถ้าไม่เกิดวิกฤติโควิด 
บิ๊กดาต้าก็ไม่เกิด. 

"แม่ลูกจันทร์" 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1826279 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1826279

