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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 26 มนีาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ พรรคกำรเมอืงยังประชุมได้หลังรัฐบำลประกำศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ พรรคกำรเมืองยังประชุมได้ หลังรบ.ประกำศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 5 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ตีปำก “ครูหยุย” ปูดเลื่อนสมัยประชุม 6 
4 เนชั่นออนไลน์ ประกำศ พรก. สถำนกำรณ์ฉุกเฉินพร้อมข้อก ำหนดยับยั้งโควิด-19 7 
5 ข่ำวสดออนไลน์ เปิด 16 ข้อก ำหนด ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ห้ำมเข้ำ -ปิดสถำนที่  9 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อ๋อย' วอนอย่ำผลักชำวโซเชียลมีเดียไปเป็นศัตรู 12 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปิยบุตร' ครวญ ! คะแนนต่อต้ำนกำรสืบทอดอ ำนำจ 13 
8 เนชั่นออนไลน์ "วิษณุ" ยันยังไม่มีประกำศเคอร์ฟิว 14 

บทความ / ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวอิสรำ 

ออนไลน์ 
ก่อนพรรคอนำคตใหม่ถูกยุบ! ม.ค. 63 ‘รวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ’ บริจำคอีก 
10 ล้ำน 

15 

2 มติชนออนไลน์ เดินหน้ำชน : แก้‘โควิด’ก่อน : โดย สัญญำ รัตนสร้อย 19 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ โควิด-อีเดียต 21 
4 ไทยรัฐออนไลน์ วิเครำะห์กำรเมือง : “ยำแรง” เดิมพันวิกฤติ 22 
5 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณำธิกำร : โควิดในภำวะฉุกเฉิน 24 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ ก็อซซิปกำรเมือง : ปิดปำก 25 
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พรรคการเมืองยงัประชุมไดห้ลงัรัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
การเมือง 25 มี.ค. 2020 19:02:49   

 

 
 
ส านักงาน กกต. 25 มี.ค.- พรรคการเมืองยังประชุมได้ หลังรัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินโควิด-19  แต่หากจัด
ประชุมไม่ได้  จะถือเป็นเหตุที่จะอ้างตามกฎหมายอ่ืนได้ ตาม ม.91(4) ได้ 

 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนอ้ำงแหล่งข่ำวจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ว่ำภำยหลัง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี  ใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 5 แห่ง พ.ร.ก.กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548  โดยก ำหนดพ้ืนที่ทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่ 26 มี.ค.-30 เม.ย. 2563  และมีกำรออกข้อก ำหนดตำมควำมในมำตรำ 
9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 1)  ที่อำจจะกระทบกับพรรคกำรเมืองที่จะต้องจัดประชุมพรรคใหญ่เพ่ือรับรองกำร
ด ำเนินงำนและกำรเงินของพรรค ให้ทันภำยในเดือนเมษำยนนี้  ว่ำ จำกข้อก ำหนด ฉบับที่ 1 ข้อ 5 ที่ก ำหนดห้ำมมิให้มี
กำรชุมนุม กำรท ำกิจกรรม  หรือกำรมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถำนที่แออัดหรือกระท ำกำรดังกล่ำวอันเป็นกำรยุยงให้เกิด
ควำมไม่สงบเรียบร้อยนั้น   

มองว่ำกำรประชุมของพรรคกำรเมืองไม่เข้ำข่ำยข้อห้ำมดังกล่ำว  เพรำะถือเป็นกำรประชุมตำมกฎหมำย  ดังนั้น
จึงสำมำรถท ำได้  แต่ในกรณีที่ท ำไม่ได้ก็ต้องน ำเหตุตำมกฎหมำยมำใช้ อย่ำงกรณีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบำงจังหวัด ที่มี
ค ำสั่งไม่ให้มีกำรประชุม ตำมอ ำนำจในฐำนะประธำนกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด  ซึ่งมีบำงพรรคกำรเมืองที่จะจัดประชุม
ในกรุงเทพฯ แต่ทำงโรงแรมแจ้งว่ำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพฯ มีค ำสั่งไม่ให้จัดประชุม  เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ พอจะไปประชุม
ที่จังหวัดอ่ืนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ก็ไม่ให้ประชุมเหมือนกัน   ซึ่งจะถือเป็นเหตุอันจะอ้ำงตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง  มำตรำ 91 ได ้ เพรำะมีเหตุที่จะอ้ำงตำมกฎหมำยอื่น  
 

https://www.mcot.net/category/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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“จริง ๆ โดยหลักไม่ให้ประชุมอยู่แล้ว อย่ำงจังหวัดบุรีรัมย์  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีค ำสั่งว่ำหำกจะมีกำรประชุม
เกิน 50 คนให้มำขออนุญำตก่อน  และหำกเขำไม่อนุญำตก็จบ  ส่วนโรงแรมจะมำเปิดประชุมเพ่ือกำรนี้กำรเดียวก็คงไม่
คุ้ม ซึ่งกลำยเป็นเหตุที่จะอ้ำงตำมกฎหมำยได้ อย่ำงไรก็ตำมส ำนักงำน กกต. อำจจะเสนอว่ำหำกพรรคกำรเมืองใด
สำมำรถประชุมได้ก็ประชุม  เพรำะบำงจังหวัดอำจจะให้ประชุมได้ แต่หำกประชุมไม่ได้ก็ต้องอ้ำงเหตุตำมมำตรำ 91 
ได ้ แต่จะให้ กกต.ไปออกประกำศอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ก็คงไม่ได้ เพรำะไม่ใช่กฎหมำย” แหล่งข่ำวระบ ุ
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง มำตรำ 91 ระบุว่ำ พรรคกำรเมืองย่อมสิ้นสภำพควำมเป็นพรรค
กำรเมืองเมื่อ (4)  ไม่มีกำรประชุมใหญ่พรรคกำรเมืองหรือไม่มีกำรด ำเนินกิจกรรมใดทำงกำรเมือง เป็นระยะเวลำ
ติดต่อกันหนึ่งปีโดยมิได้มีเหตุอันจะอ้ำงได้ตำมกฎหมำย.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
https://www.mcot.net/viewtna/5e7b4869e3f8e40af8427946 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5e7b4869e3f8e40af8427946
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พุธที่ 25 มีนำคม 2563 เวลำ 17.15 น. 

พรรคการเมืองยังประชุมได้ หลังรบ.ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
 
 
 
พรรคกำรเมืองยังประชุมได้ หลังรัฐบำลประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินโควิด-19 แต่หำกจัดประชุมไม่ได้ จะถือเป็นเหตุที่จะ
อ้ำงตำมกฎหมำยอ่ืนได้ 
       เมื่อวันที่ 25 มี.ค. แหล่งข่ำวจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ให้ข้อมูลภำยหลัง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม ใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 5 แห่ง พ.ร.ก.กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยก ำหนดพ้ืนที่ทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่ 26 มี.ค.-30 เม.ย. 2563 และมีกำรออกข้อก ำหนดตำมควำม
ในมำตรำ 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 1) ที่อำจจะกระทบกับพรรคกำรเมืองที่จะต้องจัดประชุมพรรคใหญ่เพ่ือรับรอง
กำรด ำเนินงำนและกำรเงินของพรรค ให้ทันภำยในเดือนเม.ย.นี้ ว่ำ จำกข้อก ำหนด ฉบับที่ 1 ข้อ 5 ที่ก ำหนดห้ำมมิให้มี
กำรชุมนุม กำรท ำกิจกรรม หรือกำรมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถำนที่แออัดหรือกระท ำกำรดังกล่ำวอันเป็นกำรยุยงให้เกิด
ควำมไม่สงบเรียบร้อยนั้น มองว่ำกำรประชุมของพรรคกำรเมืองไม่เข้ำข่ำยข้อห้ำมดังกล่ำว เพรำะถือเป็นกำรประชุมตำม
กฎหมำย ดังนั้นจึงสำมำรถท ำได้ แต่ในกรณีท่ีท ำไม่ได้ก็ต้องน ำเหตุตำมกฎหมำยมำใช้ 
  อย่ำงกรณีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบำงจังหวัดที่มีค ำสั่งไม่ให้มีกำรประชุม ตำมอ ำนำจในฐำนะประธำนกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีบำงพรรคกำรเมืองที่จะจัดประชุมในกรุงเทพฯ แต่ทำงโรงแรมแจ้งว่ำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพฯมีค ำสั่ง
ไม่ให้จัดประชุม เพื่อป้องกันโรคติดต่อ พอจะไปประชุมที่จังหวัดอ่ืนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก็ไม่ให้ประชุมเหมือนกัน จึงจะถือ
เป็นเหตุอันจะอ้ำงตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง มำตรำ 91 ได้  เพรำะมเีหตุที่
จะอ้ำงตำมกฎหมำยอื่น 
          “จริงๆโดยหลักไม่ให้ประชุมอยู่แล้ว อย่ำงจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีค ำสั่งว่ำหำกจะมีกำรประชุมเกิน 
50 คนให้มำขออนุญำตก่อน และหำกเขำไม่อนุญำตก็จบ ส่วนโรงแรมจะมำเปิดประชุมเพ่ือกำรนี้กำรเดียวก็คงไม่คุ้ม ซึ่ง
กลำยเป็นเหตุที่จะอ้ำงตำมกฎหมำยได้ อย่ำงไรก็ตำมส ำนักงำน กกต. อำจจะเสนอว่ำหำกพรรคกำรเมืองใดสำมำรถ
ประชุมได้ก็ประชุม เพรำะบำงจังหวัดอำจจะให้ประชุมได้ แต่หำกประชุมไม่ได้ก็ต้องอ้ำงเหตุตำมมำตรำ 91 ได้ แต่จะให้ 
กกต.ไปออกประกำศอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ก็คงไม่ได้ เพรำะไม่ใช่กฎหมำย”แหล่งข่ำวระบุ 
  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง มำตรำ 91 ระบุว่ำ พรรคกำรเมืองย่อมสิ้นสภำพควำมเป็น
พรรคกำรเมืองเมื่อ (4) ไม่มีกำรประชุมใหญ่พรรคกำรเมืองหรือไม่มีกำรด ำเนินกิจกรรมใดทำงกำรเมืองเป็นระยะเวลำ
ติดต่อกันหนึ่งปีโดยมิได้มีเหตุอันจะอ้ำงได้ตำมกฎหมำย. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/764995 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/764995
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26 มี.ค. 2563 05:30 น. 

 
ตีปาก “ครูหยุย” ปูดเลื่อนสมัยประชุม 

นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษำประธำนสภำฯแถลงว่ำ กรณีนำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์  ส.ว. ให้สัมภำษณ์ว่ำหำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ยังเป็นเช่นนี้เป็นไปได้สูงต้องเลื่อนกำรเปิดสมัยประชุมสภำกลำงเดือน 
พ.ค. ออกไปก่อนว่ำ เข้ำใจเจตนำดีแต่เกรงจะกลำยเป็นประเด็นที่สภำฯถูกต ำหนิรัฐธรรมนูญมำตรำ 121 วรรค 2 ระบุ
ว่ำปีหนึ่งต้องมีสมัยประชุม 2 ครั้ง ครั้งละ 120 วัน ไม่มีบทบัญญัติใดให้เลื่อนเปิดสมัยประชุมได้ วันที่ 22 พ.ค. จะเป็นวัน
เริ่มเปิดสมัยประชุมตำมเดิมต่อไป แต่เมื่อเปิดสมัยประชุมเรียบร้อยแล้วประธำนสภำฯสำมำรถสั่งงดประชุมได้ หำกเห็น
ว่ำมีเหตุอันสมควร เช่น หำกกำรเเพร่ระบำดของโควิด-19 ยังรุนแรง นำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำฯ ได้ให้นโยบำยไป
ศึกษำวิธีกำรประชุมคร่ำวๆ มีวิธีกำร อำทิ 1.ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2.มำประชุมในห้องประชุมสุริยันที่จุ 1,100 ที่นั่ง เว้น
ระยะห่ำงพอสมควร 3.แบ่งกลุ่มให้ ส.ส.แต่ละพรรคนั่งประชุมกระจำยไปตำมห้อง กมธ.ในอำคำรสุริยัน ใช้วิธีสื่ อสำรกัน
ตำมช่องทำง อำทิ กล้องวงจรปิด เป็นต้น แต่ต้องติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดต่อไป ส่วนกำรขยำยเวลำ กำรท ำงำน
ของ กมธ.วิสำมัญเข้ำข่ำยขยำยเวลำ 13 คณะ 
ชี้ “บัลลังก์” ยังคงเป็น ส.ส.อยู่ 

นพ.สุกิจกล่ำวถึงกรณีศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภำค 4 สั่งจ ำคุก นำยบัลลังก์ อรรณนพพร ส.ส.
พรรคเพ่ือไทย 3 ปี ในคดีแต่งตั้ง โยกย้ำยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชื่อดัง จ.ขอนแก่น โดยมิชอบ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ว่ำตำม
รัฐธรรมนูญ 2560 มำตรำ 101 บอกว่ำ สมำชิกภำพ ส.ส.สิ้นสุดลงเมื่อต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก แต่กรณีนำย
บัลลังก์คดียังไม่ถึงที่สุด จึงยังคงมีสมำชิกภำพ ส.ส.อยู่ ยังปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้ 
“ไพบูลย์” โล่งศาล รธน.จ าหน่ายคดี 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ศำลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ค ำสั่งในคดีที่ผู้ตรวจกำรแผ่นดินยื่นเรื่อง พร้อมควำมเห็นขอให้
วินิจฉัยตำมค ำร้องนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ที่ขอให้พิจำรณำว่ำกำรที่พนักงำนอัยกำร
ยื่นฟ้องนำยไพบูลย์กับพวกรวม 14 คนชุมนุมคัดค้ำนพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเมื่อปี 57 ต่อศำลอำญำในควำมผิดฐำนเป็น
กบฏ เป็นกำรกระท ำละเมิดสิทธิเสรีภำพขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศำลรัฐธรรมนูญเคยมีควำมเห็นว่ำกำร
ชุมนุมดังกล่ำวเป็นกำรใช้สิทธิและเสรีภำพในกำรชุมนุมตำมรัฐธรรมนูญ เพ่ือแสดงออกซึ่งควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง 
ค ำสั่งศำลรัฐธรรมนูญจึงมีผลผูกพันคู่กรณีและผู้เข้ำร่วมชุมนุม จึงมีค ำสั่งจ ำหน่ำยคดี 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1804138 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1804138
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25 มีนำคม 2020 เวลำ 19:44  

ประกาศ พรก. สถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมข้อก าหนดยับย้ังโควิด-19  
 
 
 
 
 
 
 

รำชกิจจำนุเบกษำประกำศแล้วพรก.สถำนกำรณ์ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้พร้อมข้อก ำหนดในภำวะโควิด-19  
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ท่ัวรำชอำณำจักร 

แล้ว พร้อมก้นนี้ ยังได้เผยแพร่ ประกำศฉบับต่ำงๆ ได้แก่ เรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย
เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ากับการปฏิบัติงาน หัวหน้า
ผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การ
จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับท่ี ๑) 
 ส ำหรับประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  ระบุดังนี ้   

โดยที่มีกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อ ได้ง่ำยและเป็น
อันตรำยอย่ำงมำกต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ทั้งยังไม่มียำรักษำโรคโดยตรง  
จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำกโรคดังกล่ำวเพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวนมำกทั่วโลก  จนองค์กำรอนำมัยโลกต้องประกำศให้กำร
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นกำรระบำดใหญ่ และขอให้ประเทศในกลุ่มอำเซียนบังคับใช้มำตรกำรที่
เข้มงวดเด็ดขำดยิ่งขึ้น 

กำรระบำดของโรคดังกล่ำว จึงเป็นสถำนกำรณ์อันกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยของ
ประชำชนซึ่งต้องใช้มำตรกำร เข้มงวดและเร่งด่วนเพ่ือควบคุมมิให้โรคแพร่ระบำดออกไปในวงกว้ำง ประกอบกับมีกำร
กักตุนสินค้ำ จ ำเป็นต่อกำรเฝ้ำระวังและควบคุมติดตำมกำรระบำด กำรป้องกัน และกำรรักษำโรค ตลอดจน กำรกักตุน
เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของประชำชน ซึ่งต้องป้องกัน มิให้เกิดภำวะขำดแคลน
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อันจะเป็นกำรซ้ ำเติมควำมเดือดร้อนของประชำชน กรณีจึงจ ำเป็นต้องใช้ มำตรกำรเร่งด่วนเพ่ือรักษำไว้ซึ่งควำม
ปลอดภัยของประชำชน และกำรด ำรงชีวิตโดยปกติสุข ของประชำชน 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ท่ัวรำชอำณำจักร 
ส ำหรับประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
ควบคู่กัน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓  
              ประกำศ ณ วันที่ ๒๕  มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                             พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/government_inside/8732?line= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/government_inside/8732?line
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เปิด 16 ข้อก าหนด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามเข้า -ปดิสถานที่ - ห้ามกักตุน 

  จำกกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ได้มีกำรออกข้อก ำหนด ตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 2548 ฉบับ ที่ 1 โดยมีกำรออกข้อก ำหนด 16 ข้อ โดยจะมีรำยละเอียดของกำร เปิดปิด
สถำนที่ ข้อห้ำมต่ำงๆ ดังนี้ 
 1 ห้ำมเข้ำพ้ืนที่เสี่ยง หรือสถำนที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดต่อเชื้อโรคโควิด-19 ตำมท่ีก ำหนดในมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 17 มีนำคม 2563 หรือตำมท่ีผู้ว่ำฯ กทม. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อได้ประกำศหรือสั่ง
ตำม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 2 ปิดสถำนที่เสี่ยงต่อกำรติดต่อโรค ให้ผู้ว่ำฯ กทม. และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัดออกค ำสั่งโดยอำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 35 (1) พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พิจำรณำสั่งปิดสถำนที่ที่มีคนจ ำนวนมำกไปท ำกิจกรรม
ร่วมกันและเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อเป็นกำรชั่วครำว โดยต้องสั่งปิดสถำนที่ดังต่อไปนี้  (1) สนำมมวย สนำมกีฬำ สนำมแข่ง
ขัน สนำมเด็กเล่น สนำมม้ำในทุกจังหวัด  

(2) ผับ สถำนบริกำร สถำนที่แสดงมหรสพ สถำนที่มีกำรแสดงหรือกำรละเล่นสำธำรณะ สถำนประกอบกำร 
อำบ อบ นวด และนวดแผนโบรำณ สปำ สถำนที่ออกก ำลังกำย (ฟิตเนส) สถำนบันเทิง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล  

(3) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ พิพิธภัณฑสถำน ห้องสมุดสำธำรณะ ศำสนสถำน สถำนีขนส่งหรือโดยสำร ตลำด 
ห้ำงสรรพสินค้ำ ให้พิจำรณำโดยสั่งปิดเฉพำะส่วนหรือทั้งหมด โดยสำมำรถก ำหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมตำมควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร ทั้งนี้ ให้เจ้ำของสถำนที่จัดให้มีมำตรกำรคัดกรองและปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 

3 ปิดพรมแดนไทย ทั้งทำงอำกำศ ทำงบก ทำงน้ ำ ห้ำมเข้ำประเทศไทย ยกเว้น ดังนี้  (1) เป็นผู้ได้รับยกเว้น 
หรือได้รับอนุญำตจำกนำยกรัฐมนตรี/หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินก ำหนด (2) เป็นผู้ขนส่งสินค้ำ
ตำมควำมจ ำเป็น (3) เป็นผู้ควบคุมยำนพำหนะหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำยำนพำหนะ ที่มีควำมจ ำเป็นเข้ำมำตำมภำรกิจและ
มีก ำหนดเวลำเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรชัดเจน 

(4) เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือผู้แทนรัฐบำลที่มำปฏิบัติงำนในไทย หรือ
ได้รับอนุญำตมีหนังสือรับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ (5) ผู้ไม่มีสัญชำติไทยแต่มีใบอนุญำตท ำงำนหรือได้รับ
อนุญำตจำกทำงรำชกำรให้ ท ำงำนในรำชอำณำจักร 

(6) เป็นผู้มีสัญชำติไทยในต่ำงแดน ให้ติดต่อสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่พ ำนัก เพ่ือออก
หนังสือรับรอง หรือมีใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับกำรยกเว้นหรือผ่อนผันตำม (4) (5) หรือ (6) ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่
ยืนยันว่ำมีสุขภำพเหมำะสมต่อกำรเดินทำงทำงอำกำศ (Fit to Fly Health Certificate) ซึ่งได้รับกำรตรวจรับรองหรือ
ออกให้มีระยะเวลำไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง โดยเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองมีอ ำนำจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชำติ
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ไทยที่ตรวจพบหรือต้องสงสัยว่ำติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ยินยอมให้ตรวจ เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยคนเข้ำเมืองได้ 
 4 กำรห้ำมกักตุนสินค้ำ ยำ เวชภัณฑ์ อำหำร น้ ำดื่ม สินค้ำอ่ืนที่จ ำเป็นต่อกำรอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ ำวัน 

5 กำรห้ำมชุมนุม ห้ำมท ำกิจกรรม หรือกำรมั่วสุม ในสถำนที่แออัด หรือกิจกรรมยุยงให้เกิดควำมไม่สงบ
เรียบร้อย 
 6 ห้ำมเสนอข่ำวหรือเผยแพร่ข่ำวสำรเกี่ยวกับ โควิด-19 ที่ไม่เป็นควำมจริง ท ำให้ประชำชนเกิดควำมหวำดกลัว 
หรือเจตนำบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำร 
 7 มำตรกำรเตรียมรับสถำนกำรณ์ (1) ให้ผู้ว่ำฯ กทม. และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัด เป็นผู้ก ำกับกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ หำกมีปัญหำให้รำยงำนกระทรวงมหำดไทย (2) ให้หน่วยงำน
ของรัฐทุกแห่ง ก ำหนดและประชำสัมพันธ์เผยแพร่มำตรกำรเพ่ือช่วยเหลือหรือบรรเทำผลกระทบอันเกิดจำกกำรบังคับ
ใช้มำตรกำรของรัฐต่อประชำชนตำมหน้ำที่และอ ำนำจโดยพิจำรณำใช้งบประมำณของตนเองเป็นอันดับแรก ในกรณีไม่
อำจด ำเนินกำรได้ให้เสนอหรือขอรับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำล 

(3) ให้โรงพยำบำล สถำนพยำบำลหรือหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน จัดหำยำ เวชภัณฑ์ เครื่องมือในกำร
ตรวจโรค เครื่องช่วยในกำรหำยใจและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นให้เพียงพอตำมมำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด
หรือแนะน ำ ทั้งนี้ รวมถึงกำรเตรียมบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และกำรเตรียมสถำนที่กักกัน สถำนที่คุมไว้สังเกต หรือเตียง 
เพ่ือรองรับผู้ป่วยที่อำจเพ่ิมจ ำนวนขึ้น โดยขอควำมร่วมมือดัดแปลงสถำนที่ต่ำง ๆ เช่น โรงแรม โรงเรียน มหำวิทยำลัย 
หอประชุม สถำนที่ปฏิบัติธรรม ศำลำวัด อำคำรของเอกชนที่ยังไม่ได้ใช้งำน หรือสถำนที่รำชกำร สถำนที่เอกขนอ่ืน ๆ 
เป็นโรงพยำบำลชั่วครำว 

(4) กำรกักกันตัวเองไว้สังเกตอำกำรตำมค ำสั่งหรือค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่หรือเป็นผู้เดินทำงข้ำมเขตมำจำก
พ้ืนที่จังหวัดอ่ืนให้เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจัดตั้งขึ้น หรืออำสำสมัครที่
ปฏิบัติงำนให้แก่ทำงรำชกำรสำมำรถเข้ำตรวจสอบกำรเฝ้ำระวังหรือควำมเข้มงวดจริงจังในกำรกักกันตนเองและให้
ค ำแนะน ำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้ ในกรณีนี้อำจขอควำมร่วมมือจำกประชำชนในท้องถิ่นให้ช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้ ในกรณี
ตำม (3) ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบทำงรำชกำร โดยให้กระทรวงสำธำรณสุข กรมบัญชีกลำง และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องพิจำรณำยกวันหรือผ่อนผันตำมอ ำนำจที่มีอยู่ 

8 มำตรกำรพึงปฏิบัติกลุ่มคนที่มีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ง่ำย ควร อยู่ในเคหสถำน หรือ
บริเวณสถำนที่พ ำนักของตน เพ่ือป้องกันตนเองจำกกำรติดเชื้อจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก ดังนี้  (1) ผู้สูงอำยุตั้งแต่ 70 
ปีขึ้นไป (2) กลุ่มคนที่มีโรคประจ ำตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่ำง ๆ เช่น โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหลอด
เลือดหัวใจและสมอง โรคในระบบทำงเดินหำยใจ โรคภูมิแพ้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ ำตำมธรรมชำติของโรคและด้วยยำที่ใช้รักษำ 
(3) กลุ่มเด็กเล็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปีทั้งนี้ ยกเว้นมีควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรพบแพทย์ กำรรักษำพยำบำล กำรปฏิบัติหน้ำที่
แพทย์พยำบำลหรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
 9 มำตรกำรกำรเข้ำ-ออกประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เข้มงวดในกำร
ตรวจลงตรำหรือออกวีซ่ำหรืออนุญำตทั้งและออกประเทศไทย  
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10 มำตรกำรดูแลควำมสงบเรียบร้อยในกรุงเทพฯ ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติจัดเวรยำมหรือตั้งจุดตรวจตำม
ถนน เส้นทำงคมนำคม สถำนีขนส่งหรือโดยสำร เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ กำรก่ออำชญำกรรม และกำรวมกลุ่มชุมนุมหรือ
มั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อโรค หำกพบเห็นให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยทันที 

ส่วนต่ำงจังหวัดให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง หรือ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม โดยต้องมีมำตรกำรตั้งด่ำนตรวจ หรือจุดสกัดดูแลกำรเดินทำง
ข้ำมจังหวัด เพ่ือจัดระเบียบกำรเดินทำง กำรเฝ้ำระวังหรือสังเกตอำกำรผู้เดินทำง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อกำรติดต่อโรค 

11 มำตรกำรป้องกันโรค ดังนี้ (1) ให้ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวสัมผัสของสถำนที่ที่เกี่ยวข้องก่อนกำรจัดกิจกรรม 
และให้ก ำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน (2) ให้เจ้ำหน้ำที่ ผู้ประกอบกำร ผู้ร่วมงำน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้ำง ผู้ใช้บริกำรสวม
หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ (3)ให้บุคคลตำม (2) ล้ำงมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค (4) ให้บุคคล
ตำม (2) เว้นระยะนั่งหรือยื่นห่ำงกันอย่ำงน้อยหนึ่งเมตรเพ่ือป้องกันกำร ติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทำงฝอยละออง
น้ ำลำย (5) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลำในกำรท ำกิจกรรมให้สั้นลง  หลีกเลี่ยงกำรติดต่อ
สัมผัสระหว่ำงกัน 
 12 สถำนที่ที่เปิดให้บริกำรตำมปกติ ได้แก่ โรงพยำบำล สถำนพยำบำล คลินิกแพทย์รักษำโรค ร้ำนขำยยำ 
ร้ำนอำหำรที่ไม่ใช่สถำนบันเทิง แผงจ ำหน่ำยอำหำร ร้ำนสะดวก ร้ำนค้ำทั่วไป ห้ำงสรรพสินค้ำ (แผนกซูปเปอร์มำร์เก็ต 
แผนกขำยยำ แผนกอำหำร แผนกสินค้ำเบ็ดเตล็ดที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต) โรงงำน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมกำรเงิน 
ธนำคำร ตู้เอทีเอ็ม ตลำดและตลำดนัด (ส่วนที่จ ำหน่ำยอำหำรสด อำหำรแห้ง อำหำรปรุงส ำเร็จ อำหำรสัตว์ เวชภัณฑ์
และสินค้ำเบ็ดเตล็ดที่จ ำเป็น) สถำนที่จ ำหน่ำยแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ ำมัน ปั๊มแก๊ส กำรให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำรและ
ขนส่งสินค้ำ รวมทั้งบริกำรส่งสินค้ำและอำหำรตำมสั่ง (delivery online) รวมถึงหน่วยงำนของรัฐ ยังคงเปิดด ำเนินกำร
ในวันและเวลำรำชกำรตำมปกติ เว้นแต่ที่มีประกำศให้ปิดหรืองดด ำเนินกำรไปก่อนแล้ว เช่น สถำบันกำรศึกษำ 

13 ประชำชนควรพักหรือท ำงำนอยู่ที่บ้ำน งดหรือชะลอกำรเดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัดในกรณีจ ำเป็นต้อง
เดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่ ต้องรับกำรตรวจคัดกรองและปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

14 กำรจัดกิจกรรม พิธีกำรทำงสังคมตำมประเพณีนิยม เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเช่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบ ำเพ็ญ
กุศล พิธีศพ พิธีสงกรำนต์ และงำนพิธีที่ทำงรำชกำร ยังสำมำรถจัดได้ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดในข้อ 11 

15 โทษควำมผิด ผู้ฝ่ำผืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อ 1 – 6 แห่งข้อก ำหนดนี้ ต้องรับโทษตำมมำตรำ 18 พระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และอำจมีควำมผิดตำมมำตรำ 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 
2548 หรือมำตรำ 41 พ.ร.บ.ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542 แล้วแต่กรณี 

16 กำรใช้บังคับข้อก ำหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วรำชอำณำจักร รวมทั้งพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่ำงกำรประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง ทั้งนี้ นำยกรัฐมนตรีสำมำรถออกข้อก ำหนดเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดมำตรกำร/ เงื่อนไข หรือ
เงื่อนเวลำได้โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและเผยแพรให้ประชำชนทรำบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3820024  
 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3820024


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

12 

 

 

 
25 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 20:36 น. 

'อ๋อย' วอนอย่าผลักชาวโซเชียลมีเดียไปเป็นศัตรู เพราะชาวโซเชียลฯช่วยให้ข้อมูลความรู้          
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนได้อย่างมาก   

25 มี.ค.63 - นำยจำตุรนต์ ฉำยแสง  อดีตประธำนยุทธศำสตร์พรรคไทยรรักษำชำติ(ทษช.) โสต์ข้อควำมผ่ำนเฟ
ซบุ๊ก Chaturon Chaisang โดยมีเนื้อหำดังนี้ อย่ำผลักชำวโซเชียลมีเดียไปเป็นศัตรู ชำวโซเชียลมีเดีย ชำวเน็ตคือก ำลัง
ส ำคัญของสังคมในกำรสู้กับวิกฤตโควิด รัฐบำลต้องไม่ผลักให้เขำเป็นศัตรู เลิกคิดแต่จะจับผิด ขู่จะใช้พรก.เล่นงำนทุก
ครั้งที่แถลงข่ำวแบบนี้ 

ในกำรรับมือกับโควิด โซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตมีศักยภำพช่วยในกำรแก้ปัญหำได้มำกในหลำยด้ำน 
ประเทศที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดได้ดีบำงประเทศเป็นตัวอย่ำงที่ดีส ำหรับเรำเช่นเกำหลี 
ไต้หวัน สิงคโปร์ ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ำมำช่วยงำนในหลำยมิติเช่นกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวและดูแลผู้ที่อยูระหว่ำงกำร
กักตัว รวบรวมข้อมูลผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ แสดงข้อมูลอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ ำเป็นเช่นหน้ำกำกฯลฯ รวมทั้งกำรท ำกิจกรรม
ต่ำงๆอีกสำรพัด ประเทศไทยยังใช้เทคโนโลยีเหล่ำนี้น้อยมำก 

ถ้ำจะคิดเรื่องพวกนี้ เช่นจะคิดท ำแอ็พหรือแพล็ตฟอร์มหรือวำงระบบหรือใช้อำสำสมัครส ำหรับเรื่องแบบนี้ ก็
ชำวโซเชียลมีเดียนี่แหละที่เก่งเรื่องแบบนี้อยู่เยอะแยะ ชำวโซเชี่ยลมีเดียยังช่วยให้ข้อมูลควำมรู้ที่ถูกต้องแก่ประชำชนได้
อย่ำงมำก ที่ผ่ำนมำก็สำมำรถหำควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำรระดับโลกหรือประสบกำรณ์จำกประเทศต่ำงๆมำเผยแพร่อยู่เสมอ 

ส่วนเรื่องเฟคนิวส์ รัฐบำลไม่น่ำกังวลเกินเหตุ สังคมโซเชี่ยลมีเดียมีระบบวิธีจัดกำรกับเฟคนิวส์อย่ำงได้ผลอยู่
เหมือนกัน ใครเสนอข้อมูลผิดๆ ก็จะมีคนเสนอควำมจริงมำแก้ ที่ผ่ำนมำยังไม่เห็นมีเฟคนิวส์ในโซเชี่ยลมีเดยที่ท ำให้
เสียหำยมำกๆสักเรื่อง จะว่ำไปรัฐบำลต่ำงหำกให้ข้อมูลน้อยและเสนอเฟคนิวส์อยู่บ่อยๆ รัฐมนตรีสำธำรณสุขบอกว่ำโค
วิดก็แค่หวัดธรรมดำ หน้ำกำกมีพอ รัฐมนตรีพำณิชย์บอกว่ำจะผลิตเท่ำนั้นเท่ำนี้ มีสต๊อคเป็นร้อยๆล้ำนชิ้นและห้ำม
ส่งออก นำยกรัฐมนตรีพูดหลำยครั้งว่ำโรงพยำบำล อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เวชภัณฑ์มีเพียงพอ ล้วนเป็นเฟคนิวส์ที่ท ำให้
ทุกฝ่ำยเข้ำใจผิด ประมำทและไม่หำทำงแก้ปัญหำ 

ส่วนเรื่องควำมเห็นต่ำงนี่อย่ำคิดเหมือนเรื่องกำรเมืองตอนที่มีศอฉ. จะท ำให้คนมีควำมเห็นดีๆไม่กล้ำเสนอ
ควำมเห็นหรือสะท้อนปัญหำ เรื่องโควิดนี้ นักวิทยำศำสตร์ผู้เชี่ยวชำญก็ยังเห็นต่ำงกัน รัฐบำลต้องเลิกมองผู้เห็นต่ำงเรื่อง
กำรแก้ปัญหำโควิดเป็นฝ่ำยตรงข้ำม เอำโซเชียลมีเดียเป็นพวก ส่งเสริมให้ผู้คนได้สะท้อนปัญหำเสนอควำมคิดเห็น 

ส่วนกระทรวงดิจิทัล ต้องเลิกท ำตัวเป็นเกสตำโป มีงำนที่ท่ำนต้องท ำอีกมำก เรำอำจจะต้องอยู่กับปัญหำโควิด
อีกเป็นปี จะใช้ Internet of Things ให้เป็นประโยชน์อย่ำงไรต่อกำรแก้ปัญหำโควิดอย่ำงไร ดิจิทัลอีคอนอมี จะเป็น
เรืองส ำคัญ กระทรวงท่ำนจะท ำยังไง ถ้ำโรงเรียนเปิดไม่ได้ ท่ำนจะวำงแผนกำรเรียนกำรสออนออนไลนตั้งแต่ตอนนี้ยังไง 
เป็นหน้ำที่ของท่ำนและรัฐบำลนี้ทั้งนั้น อย่ำมัวเอำเวลำไปหำต ำรวจมำเพ่ิมไล่จับชำวโซเชี่ยลมีเดียอยู่เลย “นำยกฯแถลง
ข่ำวดูดีขึ้น แต่เรื่องขู่โซเชียลมีเดียนี่ควรเปลี่ยนควำมคิดได้แล้วครับ” 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/60920 

https://www.thaipost.net/main/detail/60920
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25 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 09:30 น. 

'ปิยบุตร' ครวญ! คะแนนต่อต้านการสืบทอดอ านาจ ถูกท าให้กลายเป็นเสียงสนับสนุนคสช. 
 
 
 
 
 

25 มี.ค.63 -นำยปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก Piyabutr 
Saengkanokkul ว่ำ จำก 3 คนที่เริ่มตกลงปลงใจก่อตั้งพรรค กลำยเป็นสิบ เป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสน เป็น
ล้ำน จนเป็นคนจ ำนวนกว่ำ 6,265,950 คน และคงจะมำกขึ้นกว่ำนี้หำก กกต. ไม่โยนหลำยคะแนนเสียงของคนไทยที่
อำศัยอยู่ที่ต่ำงประเทศทิ้งไป 

หลังจำกเรำไล่อ่ำนกฎหมำยทีละบรรทัด ค ำนวนโดยไล่ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำย ตีควำมด้วยสำมัญส ำนึกของ
วิญญูชน ไม่มีอะไรที่พิลึกพิสดำรไปกว่ำนั้น และหวังว่ำด้วยจ ำนวนคนที่ลงคะแนนให้กับพรรคอนำคตใหม่เท่ำนี้ เรำจะได้ 
ส.ส. 87 คน 
  “ควำมจริง” ที่เรำต่ำงก็พอรู้กันอยู่แล้ว ถ้ำไม่นับลูกไม้สำรพัดที่เรำประสบตั้งแต่กำรใช้กลไกรัฐในกำรเอ้ือ
ประโยชน์ให้พรรคกำรเมืองบำงพรรค กำรข่มขู่ผู้สมัครของเรำ และกำรให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับประชำชนเพ่ือไม่ให้
ลงคะแนนให้กับพรรคอนำคตใหม่ 

กรณีกำรค ำนวน ส.ส. ด้วยสูตรอันพิสดำรของ กกต. จำกที่ควรจะได้รับ ส.ส. 87 คน ก็เหลือเพียง 81 คน เป็น
เรื่องที่เหนือควำมคำดคิดของเรำมำกที่สุด ถัดจำกนั้นธนำธรยังถูกสั่งห้ำมปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส. ชั่วครำว ส่วนพรรคร่วม
รัฐบำลก็ติดต่อซื้อตัว ช็อปปิ้งดูดซื้องูเห่ำกันเป็นว่ำเล่น 
 ต่อมำ 21 กุมภำพันธ์ 2563 ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่และตัดสิทธิ์กรรมกำรบริหำร ท ำให้ 
ส.ส. ลดลงไปอีก จนเหลือเพียง 54 คน จำกที่ควรจะเป็น 87 คน หรือหำยไปกว่ำ 33 คน 

เมื่อนับเป็นคะแนนดิบ กำรเลือกตั้งครั้งนี้ ส.ส. 1 คน เป็นตัวแทนของคน 76,536 คน เท่ำกับว่ำผู้ที่กำกบำท
เลือกพรรคอนำคตใหม่ในวันที่ 24 มีนำคม 2562 ถูกโกง ถูกปล้นคะแนนไปอย่ำงไม่รู้จะอธิบำยอย่ำงไรกว่ำ 2,525,712 
คะแนน (อ่ำนว่ำ สองล้ำนห้ำแสนสองหมื่นห้ำพันเจ็ดร้อยสิบสองคะแนน) 

และคะแนนเหล่ำนี้ คือคนที่ต่อต้ำนกำรสืบทอดอ ำนำจ คสช. ต้องกำรจัดกำร “มรดกบำป” ของ คสช. แต่วันนี้ 
ด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญ 2560 กำรใช้อ ำนำจของบรรดำองค์กรอิสระ และวัฒนธรรมกำรเมืองอัปถัมภ์อิทธิพล ได้ท ำให้
คะแนนเหล่ำนี้กลับกลำยเป็นคะแนนที่สนับสนุนรัฐบำลสืบทอดอ ำนำจของ คสช. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/60823 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/60823
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25 มีนำคม 2020 เวลำ 17:05  

"วิษณุ" ยันยังไม่มีประกาศเคอร์ฟิว 
 

 
 
วิษณุ เผยวันนี้ไม่มีประกำศ"เคอร์ฟิว"ยังเดินทำงออกจำกบ้ำนได้ทุกเวลำเว้นบุคคล3ประเภท  
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 นายวิษณุ เครืองาม รองนำยกรัฐมนตรี ชี้แจงรำยละเอียดในพ.ร.ก.ฉุกเฉินว่ำ  วันนี้เรำไม่ได้
ประกำศเคอร์ฟิว มีแต่ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ยังออกจำกบ้ำนได้ทุกเวลำ ยกเว้นบุคคล 3 ประเภทไม่แนะน ำให้ออก 
ยกเว้นมีเหตุจ ำเป็นวันนี้ยังไม่ถึงขั้นบังคับประชำชน แต่ใช้ค ำว่ำ ควรไม่ได้ห้ำม แต่ในอนำคตอำจจะมีกำรห้ำม บุคคลที่
ควรอยู่บ้ำนมี 3 ประเภทคือ 1.บุคคลสูงอำยุเกิน 70 ปี 2. บุคคลที่เป็นโรคประจ ำตัว เช่น เบำหวำน ควำมดันสูง โรค
ปอด ควำมทำงเดินหำยใจ 3. เด็กอำยุตั้งแต่ 5 ขวบลงมำ บุคคลเหล่ำนี้ต้องอยู่กับบ้ำน ยกเว้นต้องออกมำท ำธุระด่วน 
 ทั้งนี ้การเดินทางข้ามจังหวัดยังไม่ได้ห้าม แต่จะมีมาตรการท าให้การเดินทางล าบากขึ้น  
โดยฝ่ำยควำมมั่นคงต ำรวจ ทหำร หรือ กอ.รมน.ไปตั้งด่ำนสกัด  ดูว่ำเว้นระยะหว่ำง 2 เมตรจริงหรือไม่ สวมหน้ำกำก
อนำมัยหรือไม่ ต้องพกบัตรประชำชน ดื่มสุรำมำหรือไม่ ถ้ำมีอำจจะห้ำมหรือด ำเนินคดี ในบำงกรณีอำจมีมำตรกำรติด
แอปพลิเคชนติดตำมตัว ในโทรศัพท์มือถือ เพ่ือให้ติดตำมตัวได้ในกรณีท่ีคนในกลุ่มติดเชื้อ ก็จะได้เรียกมำตรวจได้ 
 นำยวิษณุย้ ำว่ำ ยังไม่ปิดประเทศยังเปิดให้คนไทยกลับมำได้  แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์มำยืนยัน แต่ส ำหรับชำว
ต่ำงประเทศปิดประเทศแล้วกลับเข้ำมำไม่ได้ เรำยังไม่ได้ปิดสนำมบิน ยังไม่ได้ปิดเมือง ยังสำมำรถเดินทำงได้ แต่ไม่
สนับสนุนกำรเดินทำงจึงมีมำตรกำรให้ยุ่งยำกในกำรเดินทำง 
ส ำหรับ ประชำชน ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง ห้ำงร้ำนยังไปท ำงำนได้ตำมปกติ กำรขนส่ง กำรซื้อหำอำหำรได้
ตำมปกติ แต่ห้ำมกักตุนสินค้ำ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสถำบันกำรเงิน หุ้น โรงงำนผลิต ธุรกิจเดลิเวอรี สั่งอำหำรออนไลน์ 
ยังท ำได้ตำมปกติและสนับสนุนให้ท ำด้วย รวมถึงโรงพยำบำล คลินิก ธนำคำร เอทีเอ็มยังเปิดให้บริกำรตำมปกติ 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/8718?line= 
 

https://www.nationweekend.com/content/image_news/8718?line
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วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14:28 น. 

ก่อนพรรคอนาคตใหมถู่กยุบ! ม.ค. 63 ‘รวิพรรณ จึงรุ่งเรอืงกิจ’ บรจิาคอีก 10 ล้าน ก.พ. 
63 ‘บดินทร์ธร จึงรุ่งเรอืงกิจ’ อีก 3.2 ล้าน รวมระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน ยอดเงินบริจาครวม 
145 ล้านเศษ  

 

 

 

  ส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รำยงำนแล้วว่ำ นับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561 (เดือนก่อตั้งพรรคอนำคต
ใหม่) จนถึง ธ.ค. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เงินบริจำคของพรรคกำรเมือง รำยพรรค
อนำคตใหม่มียอดเงินบริจำครวม 127,781,430 บำท หำกนับเฉพำะยอดบริจำคของครอบครัว ‘จึงรุ่งเรืองกิจ’ มีทั้งสิ้น 
42.7 ล้ำนบำท ได้แก่ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ 18.5 ล้ำนบำท นำงรวิพรรณ จึงรุ่งเรือง
กิจ ภรรยำนำยธนำธร 17.2 ล้ำนบำท นำยอรัญ วงศ์งำมนิจ น้องเขยนำยธนำธร 2 ล้ำนบำท และนำงวนิดำ แดงทองดี 
มำรดำนำงรวิพรรณ 5 ล้ำนบำท (อ่านประกอบ : ธ.ค. 62 กก.ไทยซัมมิทฯบริจาค อนค.อีก 7.5 ล.-ยอดรวม 1 ปี 3 
เดือน 127 ล.) 
  ก่อนหน้ำที่พรรคอนำคตใหม่จะถูกศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 ส านักข่าวอิศรา 
(www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่ำ เดือน ม.ค. 2563 พรรคอนาคตใหม่แจ้งรายชื่อผู้บริจาคเงินให้แก่พรรค
การเมือง รวม 26 รายการ วงเงิน 13,853,551 บาท 

รำยชื่อที่น่ำสนใจ นางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ คู่สมรสนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
บริจาคเงินเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563 วงเงิน 10 ล้านบาท  

นำยพัฒน์พงศ์ หนูอุดม ผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ (ขณะนั้น) เขต 4 จ.ระยอง บริจำคเงินเม่ือวันที่ 24 ม.ค. 
2563 วงเงิน 1.5 ล้ำนบำท  

นำยสถำพร ติยะวัชรพงศ์ บุตรชำยนำยสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ นักธุรกิจชื่อดังด้ำนกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย
จักรยำน บริจำคเงินเม่ือวันที่ 24 ม.ค. 2563 วงเงิน 2 ล้ำนบำท  

https://www.isranews.org/
https://www.isranews.org/isranews-news/85852-isranews_85852.html
https://www.isranews.org/isranews-news/85852-isranews_85852.html
https://www.isranews.org/
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ส่วนเดือน ก.พ. 2563 พรรคอนาคตใหม่แจ้งรายชื่อผู้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองรวม 21 รายการ 

วงเงิน 4,035,000 บาท 
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รำยชื่อที่น่ำสนใจ นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ (น้องชายนายธนาธร) บริจาคเงินเม่ือวันที่ 11 ก.พ. 2563 
วงเงิน 3.2 ล้านบาท 

ทั้งนี้ในวันที่ 21 ก.พ. 2563 ซึ่งเป็นวันที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนำคตใหม่ มีผู้บริจำคเงิน 3 รำย 
ได้แก่ นำงงำมจิตต์ ลี้โกมลชัย 20,000 บำท นำยกรณ์ จตุวิมล 30,000 บำท และนำยรุจิภำส อังคะนำวิน 5,000 บำท 
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โดยสรุป นับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคอนำคตใหม่ เมื่อเดือน ต.ค. 2561 จนถึงวันที่พรรคอนำคตใหม่ถูกยุบพรรค เมื่อ
วันที่ 21 ก.พ. 2563 เป็นระยะเวลำประมำณ 1 ปี 4 เดือน มียอดเงินบริจำครวมทั้งสิ้น 145,669,981 บำท 
ห ม ำ ย เ ห ตุ  :  ภ ำ พ ป ร ะ ก อ บ น ำ ง ร วิ พ ร ร ณ  จ ำ ก  https://www.thairath.co.th/, ภ ำ พ น ำ ย บ ดิ น ท ร์ ธ ร 
จำก https://campus.campus-star.com/ 
อ่ำนประกอบ :  
ธ.ค. 62 กก.ไทยซัมมิทฯบริจำค อนค.อีก 7.5 ล.-ยอดรวม 1 ปี 3 เดอืน 127 ล. 
กำงยอดบริจำค อนค.แค่ปีเศษ ‘ธนำธร-ครอบครัว’ ควัก 42.7 ล. จำกท้ังหมด 105 ล. 
พ.ย.62 น้องเขย‘ธนำธร’บริจำคเงินเข้ำ อนค. 2 ล.-‘พิจำรณ์’ส.ส.ปำร์ตี้ลิสต์ด้วย 3 ล. 
พบ กก.ในเครือไทยซัมมิทโผล่บริจำคเงิน อนค. 6 ล้ำนเดือน ต.ค. 62 
ก.ค. 62 ‘ธนำธร-รวิพรรณ’บริจำคเข้ำ อนค.เพิ่มอีก 18.5 ล.‘ช่อ-ปิยบุตร’คนละ 4 หมื่น 
‘ธนำธร-เมีย-แม่ยำย’บริจำคเงินให้ อนค. 22.2 ล.จำกยอดรวม 39.5 ล.ก่อนเลือกตั้ง 
2 ผู้บริจำคเงิน อนค. ได้รับแต่งตั้งเป็น ‘ผู้เชี่ยวชำญ-ผู้ช ำนำญกำร’ ประจ ำตัว ส.ส.‘ธนำธร’ 
มิ.ย. 62 เหรัญญิก อนค.บริจำคพรรคอีก 1.9 ล.-นั่ง กก.บ.อำหำรเสริม ปี 61 ขำดทุน 9 แสน 
 ‘ช่อ-พรรณิกำร’์ เอำเงินจำกไหน? บริจำคให้พรรค 1 ล้ำน 
 
อ้ำงอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/86807-isranews-5.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/
https://campus.campus-star.com/
https://www.isranews.org/isranews-news/85852-isranews_85852.html
https://www.isranews.org/isranews-scoop/85164-isranews-85164.html
https://www.isranews.org/isranews/85131-isranews-85131.html
https://www.isranews.org/isranews-news/84417-isranews-84417.html
https://www.isranews.org/isranews-news/82371-isranewss-82371.html
https://www.isranews.org/isranews-news/81845-isranews_81845.html
https://www.isranews.org/isranews-news/81925-news02-81925.html
https://www.isranews.org/isranews/81966-isranews-81966.html
https://www.isranews.org/isranews-scoop/81864-scoop-81864.html
https://www.isranews.org/article/isranews/86807-isranews-5.html
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วันที่ 25 มีนำคม 2563 - 15:00 น.  

  เดินหน้าชน : แก‘้โควิด’ก่อน : โดย สัญญา รัตนสรอ้ย 
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อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2086690 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2086690
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26 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 00:01 น 

 
 

              โควิด-อเีดยีต 

ผมจะเป็นผู้น าในภารกิจนี้... 
                ก็เป็นไปตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินครับ ผู้มีต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีต้อง
นั่งหัวโต๊ะ อย่ำไปแปลควำมผิดๆ ว่ำ รัฐประหำรซ้อน ยึดอ ำนำจซ้ ำ เรื่องของคนที่ไม่พอใจรัฐบำล ไม่ว่ำจะอธิบำยยังไง ก็
ไม่มีทำงเข้ำใจเป็นอย่ำงอ่ืนได้ หัวเด็ดตีนขำดไม่พอใจต่อไปจนกลำยเป็นเรื่องงี่เง่ำ 
                ขนำดต ำรวจซ้อมจับผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ แล้วไม่ยอมปฏิบัติตำมที่เจ้ำหน้ำที่บอก ก็ถูกน ำไปผูก
โยงว่ำ คือรูปธรรมของกำรแสดงอ ำนำจที่จะมำพร้อมกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็สงสัยอยู่ว่ำ ถ้ำต ำรวจไม่ซ้อมเผชิญเหตุเลย พวก
นี้จะด่ำต ำรวจอีกหรือเปล่ำว่ำ ไม่มีควำมพร้อมจะรับมืออะไรเลย กรณีศิลปินกรำฟฟิตี้ชื่อ “ดนัย” ที่ภูเก็ตถูกจับกุมและ
น ำตัวมำด ำเนินคดีอำญำข้อหำผิดกฎหมำยคอมพิวเตอร์ ก็ยังเป็นประเด็นเอำไปด่ำเจ้ำหน้ำที่รัฐ และรัฐบำลว่ำ "สำรเลว" 
ถ้ำจ ำได้กรณีนี้ "คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์" ก็ร่วมแชร์ด้วย แต่เมื่อรู้ว่ำเป็นเฟกนิวส์ เธอก็ออกมำขอโทษ ก็นับเป็น
ตัวอย่ำงของกำรแสดงควำมรับผิดชอบ 
                แต่ยังมีอีกหลำยคนในกลุ่มนักเคลื่อนไหวสนับสนุนพรรคเพ่ือไทย ยังน ำไปใช้ประโยชน์ต่อ นำยดนัยจะ
กลับมำจำกสเปนจริงหรือไม่ และเดินฉลุยผ่ำน ตม.โดยไม่มีกำรตรวจจริงหรือเปล่ำ เช็กกับ ตม.แป๊บเดียวก็รู้ว่ำเดิน
ทำงเข้ำ-ออกประเทศไทยจริงหรือเปล่ำ ที่ส ำคัญ นำยดนัยต้องอธิบำยให้ได้ ท ำไมก๊อปปี้ภำพจำกเว็บไซต์ประชำชำติ
ธุรกิจออนไลน์เมื่อ ๒ ปีก่อน ทั้งๆ ที่ตัวเองอ้ำงว่ำผ่ำน ตม.สุวรรณภูมิท ำไมไม่ถ่ำยภำพเอง  นี่คือตัวอย่ำงของกำรขยำย
เรื่องเท็จในสื่อสำรออนไลน์ จุดอ่อนในสังคมสื่อสำรออนไลน์คือ เห็นแล้วเชื่อทันที ไม่มีกำรตรวจสอบ 
                และคนที่ออกมำแสดงควำมเห็นว่ำ "เป็นกำรด ำเนินคดีลักษณะ "ลุแก่อ ำนำจ” ท ำลำยควำมเป็นมนุษย์และ
ไม่รักษำหลักกำรตำมรัฐธรรมนูญ" ไม่ใช่นำยไก่นำยกำ แต่เป็น "วิญญัติ ชำติมนตรี" ดีกรีทนำยควำมด้ำนสิทธิมนุษยชน 
และเลขำธิกำรสมำพันธ์นักกฎหมำยเพ่ือสิทธิเสรีภำพ ครับ....ข้อก ำหนดตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำร
บริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ข้อ ๖.กำรเสนอข่ำว ห้ำมกำรเสนอข่ำวหรือท ำให้แพร่หลำยทำงสื่อต่ำงๆ ซึ่งมี
ข้อควำมหรือข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (โควิด-๑๙) อันไม่เป็นควำมจริง ก็เตือนให้ระวังกัน มัน
ไม่ใช่เรื่องปิดปำกใคร หรือละเมิดสิทธิเสรีภำพใคร แต่ประเทศไม่ต่ำงจำกภำวะสงครำม แล้วยังมีคนใส่ไฟเพ่ิม มันจะรบ
ชนะหรือเปล่ำ ประชำธิปไตย สิทธิเสรีภำพเป็นเรื่องส ำคัญ แต่ข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่รัฐบำลออกมำ ก็แทบไม่ต่ำงจำกรัฐบำล
ในอเมริกำ ยุโรปใช้อยู่ในตอนนี้ ลองหันไปดูอินเดีย ล็อกดำวน์ประชำชน 1.3 พันล้ำนคน 3 สัปดำห์ ห้ำมออกจำกบ้ำน
โดยเด็ดขำด ใครไม่อยู่ในบ้ำน ต ำรวจเอำไม้ไล่หวด นั่นคือประเทศประชำธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกไทยเรำสำรเลวมำก
อย่ำงนั้นหรือ?. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/60921 

https://www.thaipost.net/main/detail/60921
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26 มี.ค. 2563 05:01 น. 

วิเคราะห์การเมอืง : “ยาแรง” เดมิพันวิกฤติ 

 
 
อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ทางสามแพร่ง การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในไทยรุนแรงขึ้นทุกขณะ....เดิมพัน

รัฐบำล “ลุงตู่” จะ “เอำอยู่” หรือไม ่
สถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อไต่ระดับขึ้นมำอยู่ที่วันละประมำณ 100 รำย กระจำยลุกลำมไปทั่วทุกภูมิภำคก่อนหน้ำนี้

รัฐบำลเน้นย้ ำมำตรกำรขอควำมร่วมมือประชำชน “อยู่บ้ำนหยุดเชื้อเพ่ือชำติ” เว้นระยะห่ำง Social distancing แต่ดู
เหมือนยังไม่ได้ผล ยังคงมีปำร์ตี้ ตั้งวงเหล้ำ คนแห่แหนเดินทำงกลับต่ำงจังหวัด 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม จึงต้องใส่ “ยำแรง” ประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มี
ผล 26 มีนำคม-30 เมษำยน ยกระดับควบคุมกำรแพร่เชื้อโควิด-19 ทั่วรำชอำณำจักรเป้ำหมำยหยุดกำรเคลื่อนย้ำยของ
ผู้คน ลดกำรแพร่ระบำดให้มำกที่สุด  

ยกระดับศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 เป็นหน่วยงำนพิเศษ หัวหอกท ำงำนบูรณำกำรทุกภำคส่วน รวม
อ ำนำจกฎหมำย 38 ฉบับ ของทุกกระทรวงมำอยู่ที่นำยกฯทั้งหมด พล.อ.ประยุทธ์ประกำศเป็นประธำนบัญชำกำรเอง
เต็มตัวทุกมิติ จะเป็นผู้น ำประชำชนฝ่ำฟันวิกฤติครั้งนี้ 
 พร้อมจัดระเบียบ ขจัดเงื่อนไขกำรท ำงำนย้อนแย้ง สับสน ต่ำงคนต่ำงท ำ ตั้งปลัดกระทรวงต่ำงๆขึ้นมำเป็น
หัวหน้ำสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในแต่ละด้ำน หมดเวลำเกรงใจเหมือนตบหน้ำฉำดใหญ่รัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบำล ที่ท ำงำนกัน
แบบนัวเนียยุ่งเหยิง ติดหล่มจนแต้มกับปัญหำ สถำนกำรณ์ท่ีผ่ำนมำเลยมีแต่ทรงกับทรุด 
 ตอนนี้นำยกฯรวบอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรโควิด-19 มำไว้เต็มมือ พร้อมปรับมำตรกำรให้เข้มข้นเฉียบขำด ติด
ประมำทไม่ได้อีกต่อไป เพรำะสถำนกำรณ์เดินมำถึงจุดเดิมพันแพ้ชนะแล้ว  ถ้ำขืนยังปล่อยให้กำรต่อสู้กับโควิด-19 
เป็นไปในรูปแบบเดิมๆ แล้วเกิดพลำดขึ้นมำ คนโดนเต็มๆก็หนีไม่พ้น “ลุงตู่” อยู่ดี ดังนั้น ท ำเองดีกว่ำ จังหวะ
สถำนกำรณ์ก็บีบให้ต้องเดินแบบนี้ 
 ช่วงที่นำยกฯแถลงวันที่ 25 มี.ค. ใครบำงคนได้ฟังแล้วถึงกับสะดุ้งหน้ำชำ นำยกฯใช้ค ำว่ำจะ “ปรับปรุง”       
กำรสื่อสำรให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และแถลงข่ำวด้วยตัวเองเพียงวันละครั้ง เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อน สับสน สะท้อนชัด
ถึงควำมผิดพลำดด้ำนกำรสื่อสำรในช่วงที่ผ่ำนมำ ถูกคนก่นด่ำเปิดเปิง 
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 จับสัญญำณ “ลุงตู่” เป็นห่วงกังวลประชำชนที่เดินทำงกลับภูมิล ำเนำจะเพ่ิมกำรระบำดแพร่เชื้อ งัดกฎเหล็ก
ใครกลับต้องกักตัวที่บ้ำนในพ้ืนที่ หรือจ ำเป็นต้องกักตัวในสถำนที่ของรัฐ ขณะเดียวกันก็ออกมำตรกำรเยียวยำแรงงำน 
ลูกจ้ำงชั่วครำว อำชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม รัฐบำลชดเชยรำยได้ 5,000 บำท ต่อเดือนต่อคน เป็น
ระยะเวลำ 3 เดือน อย่ำไปไหน อยู่บ้ำนเฉยๆก็ไม่อดตำย 
 ที่ผ่ำนมำรัฐบำลไต่ระดับมำตรกำรจำกเบำไปหำหนัก โดยค ำนึงถึงควำมรู้สึก สิทธิเสรีภำพประชำชน แต่ตอนนี้
มำถึงจุดเปลี่ยน ที่ต้องใช้มำตรกำรหนักแล้ว และจะหนักขึ้นอีกแน่ถ้ำประชำชนยังไม่ให้ควำมร่วมมือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน            
ห้ำมมั่วสุม ห้ำมชุมนุม ถ้ำยังไม่พอ สิ่งที่จะตำมมำคือ “เคอร์ฟิว” ก ำหนดเวลำเข้ำ-ออกเคหสถำน ฃเข้มงวดร้ำยแรง 
แม้แต่ช่วงกำรชุมนุมทำงกำรเมืองเจอมำตรกำรนี้ยัง “เอำอยู่” 
 แต่ที่หนักหนำกว่ำนั้นคือถึงขั้น “ล็อกดำวน์” ทุกคนจะไม่ได้ออกจำกเคหสถำนเลย โดยมีทีมล ำเลียงเสบียง
อำหำรไปให้ จะมีเพียงเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องออกมำปฏิบัติงำนเท่ำนั้น แน่นอนว่ำรัฐบำลคงไม่อยำกใช้ เพรำะมีผลกระทบ
เยอะที่สุด ชั่วโมงนี้เรำก ำลังเดิมพันต่อสู้อยู่กับควำมเป็นควำมตำย ประชำชนอำจต้องเสียสิทธิเสรีภำพไปบ้ำง แต่ก็
เพียงชั่วครำว ด้วยควำมจ ำเป็นต่อสถำนกำรณ์วิกฤติ 
 “ลุงตู่” รู้ดีไม่ว่ำจะออกมำตรกำรอะไร หนีไม่พ้นเสียงต ำหนิติเตียน เพรำะอำรมณ์ควำมรู้สึกประชำชนตอนนี้คือ
ต่ืนตระหนกและหวำดกลัวโควิด-19 รัฐบำลก็คือกระโถนรองรับดีๆนี่เอง ยิ่งออกมำตรกำรอะไรที่ไปกระทบสิทธิเสรีภำพ
ยิ่งแล้วใหญ่ เสียงก่นด่ำจมหู นักกำรเมืองที่อ้ำงตัวว่ำอยู่ฝ่ำยประชำธิปไตยก็ฉวยจังหวะออกมำปกป้องสิทธิเสรีภำพ 
 ประชำชนแบบไม่รู้สี่รู้แปด ไม่สนคนจะเป็นจะตำย สุดท้ำยโดนตอกกลับหน้ำหงำยเพรำะคนส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับแนวทำงของรัฐบำล ต้องยอมเสียสละให้ควำมร่วมมือ เพรำะวิกฤติครั้งนี้รุนแรงน่ำกลัว ต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็น  
หลำยคนเห็นใจ “ลุงตู่” ด้วยซ้ ำ แม้จะเมำหมัดกับโรคอุบัติใหม่ไร้ประสบกำรณ์รับมือ แต่ก็มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่มีอำกำร
ท้อให้เห็น. 

ทีมข่าวการเมือง 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1804094 
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บทบรรณาธิการ : โควิดในภาวะฉุกเฉิน 

 
 
รัฐบำลตัดสินใจประกำศใช้ พ.ร.ก.กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-

19 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนำคมเป็นต้นไป หลังจำกที่มีผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นแบบก้ำวกระโดด คณะผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรแพทย์เตือน
ว่ำ หำกปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป จ ำนวนผู้ป่วยจะพุ่งขึ้นเป็นกว่ำ 3 แสน เสียชีวิต 7 พัน กลำงเดือนหน้ำ 

หวังว่ำจะเป็นกำรตัดสินใจที่ถูกต้องในกำรระงับยับยั้งวิกฤตกำรณ์ไม่ให้ลุกลำมถึงขั้นหำยนะ แต่กำรบังคับใช้
กฎหมำย สถำนกำรณ์ฉุกเฉินจะต้องกระท ำด้วยควำมรอบคอบ เพรำะเป็นดำบสองคม เป็นกฎหมำย ที่ให้อ ำนำจ
เจ้ำหน้ำที่รัฐในกำรลิดรอนสิทธิเสรีภำพประชำชน เช่น กำรจับกุมคุมขัง โดยไม่ต้องรับผิดทั้งทำงอำญำและวินัย 
 จะต้องไม่มีกำรตัดสินใจที่ผิด พลำดขำดควำมรอบคอบ และกลำยเป็นผลเสียมำกกว่ำผลดี เหมือนกับประกำศ
หรือค ำสั่งของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ที่สั่งปิดห้ำงสรรพสินค้ำ สถำนบริกำร และกิจกำร
อ่ืนๆ ท ำให้แรงงำนนับแสนๆตกงำนทันที และต้องแห่ “กลับบ้ำน” คือภูมิล ำเนำในต่ำงจังหวัด 
 ผู้ว่ำรำชกำร กทม.มีเจตนำดี มุ่งที่จะป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสให้คนอยู่ใน “บ้ำน” แต่อำจลืมคิดไปว่ำ 
กทม.มีประชำกรกว่ำ 6 ล้ำนคน และประชำกรแฝงอีก 2.4 ล้ำนคน ประชำชนกลุ่มหลังส่วนใหญ่เป็นคนต่ำงจังหวัดที่มำ
ขำยแรงงำนใน กทม. เป็นคนงำนรำยวัน ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีประกันสังคม อยู่แบบหำเช้ำกินค ่ำ 
 คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่มี “บ้ำน” เป็นของตนเองใน กทม. เมื่อนำยจ้ำงปิดกิจกำรจะตกงำนในทันที ไม่มีรำยได้
เพียงพอ ที่จะอยู่ใน กทม. เมื่อรัฐบำลต้องกำรให้ “อยู่ในบ้ำน” จึงตัดสินใจเดินทำง “กลับบ้ำน” คือภูมิล ำเนำใน
ต่ำงจังหวัด ผิดวัตถุประสงค์ของรัฐบำลที่ต้องกำรยับยั้งกำรแพร่ระบำด กลับกลำยเป็นกำรช่วยแพร่ระบำดออกไปทั่ว
ประเทศ 

แต่น่ำเห็นใจผู้ว่ำรำชกำร กทม. ท่ำนไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้ง จึงอำจไม่เข้ำใจคน กทม.อย่ำงลึกซึ้ง ท่ำนเป็น
นำยต ำรวจใหญ่ คุ้นชินกับวัฒนธรรมต ำรวจ ซึ่งได้แก่ กำรออกค ำสั่งเพ่ือสนองนโยบำยของรัฐบำล ส่วนรัฐบำลก็สืบทอด
อ ำนำจจำกคณะรัฐประหำร เป็นรัฐบำลข้ำรำชกำร จึงต้องรอบคอบในกำรใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

มีข้อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ปัญหำ พร้อมทั้งกำรวิพำกษ์วิจำรณ์พอ หอมปำกหอมคอจำกพรรคเพ่ือไทย 
พรรคใหญ่ที่สุดในสภำ ขอให้รัฐบำลช่วยเหลือประชำชนอย่ำงทันท่วงที ไม่เน้นที่ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่ใกล้ชิดรัฐบำล 
และให้ปิดประเทศ ปิดเชื้อไม่ให้เข้ำประเทศจำกชำวต่ำงชำติกลุ่มเสี่ยง ส่วนคนไทยกลับมำได้ คนที่ไม่พบเชื้อต้องกัก
ตัวเอง. 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1803558 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1803558
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