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รวมขาว กกต.      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 6 เมษายน 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ สะพัด'บ๊ิกตู่'จ่อแถลงการณ์ยกระดับมาตรการคุมสถานการณ์'โควิด-19' 3 
2 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
“ประยุทธ์” ทุบกระปุก 8 แสนล้าน พลิก 3 แผน ถอนพิษโควิด-19 4 

3 ไทยรัฐออนไลน์ มท. สั่งด่วนผู้ว่าฯ ทกุจังหวัด เตรียมพรอ้ม ยกระดับปฏิบัติการสู้โควิด-19 7 
4 มติชนออนไลน์ มท. สั่งทุกจังหวัดเตรียมพ้ืนที่กักตัว ทุกหมู่บ้านกําหนดจุดบริการ

อาหาร พร้อมรับการยกระดับ 
8 

5 สยามรัฐออนไลน์ "ตู่ จตุพร" หว่ันเคอร์ฟิว 24 ช่ัวโมง ประชาชนจะอดตาย 9 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ "ปิยบุตร" อัด 4 ข้อผิดพลาดรัฐบาลแก้โควิด 10 
7 สยามรัฐออนไลน์ ซัด "รฐัประหารโควิด"....ปิยบุตร ค้าน "สุขภาพ" นํา "เสรีภาพ" 13 
8 ผู้จัดการออนไลน์ คิดได้อย่างเดียว! “ดร.นิว” จวก “ปิยบุตร” สมอง “NIM” หลังปล่อย

ของ “รัฐประหารโควิด” ปกป้อง “เสรีภาพ” 
14 

9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ปชป."แนะนายกฯจี้หน่วยงานลดงบปี63 นําเงินมาแก้วิกฤตโควิด-19 17 
 
 
บทความ 

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ วิเคราะห์ 5 เมษายน 2563 : บ๊ิกตู่ สั่งเคอร์ฟิว งัด ‘ฉุกเฉนิ’ สู้โควิด 

ระวัง โรคแทรก 
18 
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สะพัด'บิ๊กตู่'จ่อแถลงการณ์ยกระดับมาตรการคุมสถานการณ์'โควิด-19' 
วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563, 14.38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฯเข้าทําเนียบรัฐบาลประเมินสถานการณ์โควิด-19หลังประกาศเคอร์ฟิว 
 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะ
ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เดินทางเข้าทําเนียบรัฐบาล เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น.เพ่ือ
ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าว หลังประกาศเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกจากเคหสถาน 22.00 
- 04.00 น.และคาดว่าจะมีการติดตามความคืบหน้ากรณีผู้โดยสาร 152 คน ที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศและปฎิเส
ธการกักตัวโดยรัฐ เมื่อคืนวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ได้กลับมารายงานตัวและขอกักตัวโดยรัฐครบถ้วนแล้ว 
รวมถึงจะพิจารณามาตรการรองรับ ภายหลังสํานักงานการบินพลเรือน ประกาศปิดสนามบินช่ัวคราว จนถึงวันพรุ่งน้ี (6 
เม.ย.) 
 ทั้งน้ี มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีอาจออกแถลงการณ์ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ เพ่ือยกระดับ
มาตรการบางอย่างในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19ด้วย 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/484248 
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“ประยุทธ์” ทุบกระปุก 8 แสนล้าน พลิก 3 แผน ถอนพิษโควิด-19 
วันที่ 6 เมษายน 2563 - 08:45 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบทุกมิติ ทั้งสาธารณสุข-เศรษฐกิจ-สังคม 
และหากเร้ือรัง-ยืดเย้ือ อาจลามไปเป็นวิกฤตการเมือง-รัฐบาลลุงตู่ 
 “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 
(ศบค.) “หลังพิงฝา” ต้องใช้”ยาแรง”งัด “กฎหมายพิเศษ” พระราชกําหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศเคอร์ฟิว-ปิดบ้าน 4 ทุ่มถึงตี 4 
ตามมาด้วยพลิกตําราพิชัยสงคราม-แผนเผชิญเหตุ กวาดทุกเก๊ะ 8 แสนล้านบาท เพื่อเยียวยา-ฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกชน
ชั้น 
 Plan A การออก พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน โดยอาศัยอํานาจนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการวินัย
การเงินการคลัง ปลดล็อก พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง เรื่องการกู้เงิน-วงเงิน 
พ.ร.บ.บริหารหน้ีสาธารณะให้กู้เงินสูงสุดได้ประมาณ 7 แสนล้านบาท หรือไม่เกิน 60% ต่อจีดีพี ขณะน้ีกู้ไปแล้วตาม 
พ.ร.บ.งบประมาณปี”63 จํานวน 3.7 แสนล้านบาท หรือ 41.27% ต่อจีดีพี ดังน้ันกู้ได้อีกประมาณ 3.3 แสนล้านบาท 
 Plan B การออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณ โดยการห่ัน-ตัด-ลดงบประมาณปี”63 ของแต่
ละกระทรวงสูงสุด 10 เปอร์เซ็นต์-เปิดสภาสมัยวิสามัญพิจารณา 3 วาระรวด 10 เปอร์เซ็นต์ของทุกกระทรวงของ
งบประมาณรายจ่ายปี 2563 จํานวน 28 หน่วยงาน รวมท้ังสิ้น 239,846 ล้านบาท ไม่รวมงบฯกลาง สภากาชาดไทย 
ส่วนราชการในพระองค์ รายจ่ายทุนหมุนเวียน และรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง28 หน่วยงาน ได้แก่ 
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1.สํานักนายกรัฐมนตรี 3,910 ล้านบาท 
2.กระทรวงกลาโหม 23,335 ล้านบาท 
3.กระทรวงการคลัง 24,967 ล้านบาท 
4.กระทรวงการต่างประเทศ 892 ล้านบาท 
5.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 607 ล้านบาท 
6.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2,128 ล้านบาท 
7.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12,639 ล้านบาท 
8.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10,807 ล้านบาท 
9.กระทรวงคมนาคม 17,609 ล้านบาท 
10.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 678 ล้านบาท 
11.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,019 ล้านบาท 
12.กระทรวงพลังงาน 214 ล้านบาท 
13.กระทรวงพาณิชย์ 740 ล้านบาท 
14.กระทรวงมหาดไทย 31,466 ล้านบาท 
15.กระทรวงยุติธรรม 2,675 ล้านบาท 
16.กระทรวงแรงงาน 7,206 ล้านบาท 
17.กระทรวงวัฒนธรรม 850 ล้านบาท 
18.กระทรวงศึกษาธิการ 36,744 ล้านบาท 
19.กระทรวงสาธารณสุข 13,738 ล้านบาท 
20.กระทรวงอุตสาหกรรม 518 ล้านบาท 
21.ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี 13,219 ล้านบาท 
22.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2,359 ล้านบาท 
23.รัฐวิสาหกิจ 15,520 ล้านบาท 
24.หน่วยงานของรัฐสภา 931 ล้านบาท 
25.หน่วยงานของศาล 2,118 ล้านบาท 
26.หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 1,721 ล้านบาท 
27.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9,178 ล้านบาท 
28.หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 58 ล้านบาท 
 Plan C การปรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 ของแต่ละกระทรวงที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเบ้ืองต้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และปรับปรุงรายละเอียดล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท 
10 เปอร์เซ็นต์ของทุกกระทรวงของงบประมาณรายจ่ายปี 2564 จํานวน 28 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 248,573 ล้าน
บาท ไม่รวมงบฯกลาง สภากาชาดไทย ส่วนราชการในพระองค์ รายจ่ายทุนหมุนเวียน และรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 
28 หน่วยงาน ได้แก่ 1.สํานักนายกรัฐมนตรี 4,153 ล้านบาท 2.กระทรวงกลาโหม 23,157 ล้านบาท 3.กระทรวงการคลัง 
26,938 ล้านบาท 4.กระทรวงการต่างประเทศ 861 ล้านบาท 5.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 664 ล้านบาท 
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6.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 2,310 ล้านบาท 7.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 13,153 ล้านบาท 8.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11,433 ล้านบาท 9.กระทรวงคมนาคม 
19,502 ล้านบาท 
10.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 881 ล้านบาท 11.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,071 
ล้านบาท 12.กระทรวงพลังงาน 251 ล้านบาท 
13.กระทรวงพาณิชย์ 781 ล้านบาท 14.กระทรวงมหาดไทย 32,997 ล้านบาท 15.กระทรวงยุติธรรม 2,758 ล้านบาท 
16.กระทรวงแรงงาน 7,013 ล้านบาท 
17.กระทรวงวัฒนธรรม 917 ล้านบาท 18.กระทรวงศึกษาธิการ 36,108 ล้านบาท 19.กระทรวงสาธารณสุข 14,239 
ล้านบาท 20.กระทรวงอุตสาหกรรม 514 ล้านบาท 
21.ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี 13,447 ล้านบาท 22.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2,454 ล้านบาท 23.รัฐวิสาหกิจ 16,424 ล้านบาท 
24.หน่วยงานของรัฐสภา 1,019 ล้านบาท 25.หน่วยงานของศาล 2,295 ล้านบาท 26.หน่วยงานขององค์กรอิสระและ
องค์กรอัยการ 1,828 ล้านบาท 27.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9,347 ล้านบาท 28.หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 58 ล้านบาท 
หากเป็นไปตาม Plan A-Plan B-Plan C รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะมีเม็ดเงินสําหรับใช้เป็น “กองกลาง” 
รบทัพจับศึกโควิด-19 ต้ังรับไซด์เอฟเฟ็กต์ทางเศรษฐกิจ-การเมือง กว่า 818,419 ล้านบาท 
 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-444664 
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มท.สั่งด่วนผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เตรียมพร้อม ยกระดับปฏิบัติการสู้โควิด-19 
ไทยรัฐออนไลน์5 เม.ย. 2563 19:18 น. 
 
         
 
 
 
 
 
 
“มหาดไทย” สั่งด่วนผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เตรียมพร้อม หาก ศบค.ยกระดับปฏิบัติการสู้โควิด-19 แจงประชาชนห้าม
เคลื่อนย้าย ให้เจ้าหน้าที่เร่งทําแผนเผชิญเหตุ 
          เมื่อวันที่ 5 เม.ย.63 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด ใจความว่ากระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการดําเนินการในกรณีศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวสโคโรนา 2019 ยกระดับการปฏิบัติการ ดังนี้  
          1. พ้ืนที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine) ให้มีความพร้อมโดยสามารถพิจารณาใช้
พ้ืนที่ของภาคเอกชนได้ ทั้งในส่วนที่จัดทําเป็นสถานที่กักกันตัว โรงพยาบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องด่ืม จุดรับ
บริจาค จุดประชาสัมพันธ์ให้ข่าว รวมท้ังกําหนดผู้ให้ข่าวที่ชัดเจน หากจังหวัดใดมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณในเชิง
ป้องกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้รีบรายงานกระทรวงมหาดไทย เพ่ือจะได้ดําเนินการขยายวงเงินต่อไป 
          หนังสือดังกล่าวระบุว่า 2. ช้ีแจงทําความเข้าใจกับประชาชน และทุกภาคส่วนถึงความจําเป็นในการ
ปฏิบัติการเพ่ือยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พํานัก ไม่เคลื่อนย้าย 
เดินทาง อีกทั้งมอบหมายภารกิจหน้าที่แก่ส่วนราชการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ถึง
ภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนกําหนดแผนผชิญเหตุและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจ
ร่วมกัน  
         3. วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า โดยเชิญประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หากพบการกระทํา
ความผิดให้ดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 
         4. วางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวัน 
กําหนดจุดบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม เพ่ือดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้านชุมชน ให้ชัดเจนและกําหนดอยู่ในแผนปฏิบัติ
การ 5. ให้จังหวัดรายงานการปฏิบัติให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย ทราบภายในเวลา 18.00 
น.ทุกวัน. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1813118 
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มท.สั่งทุกจังหวัดเตรียมพื้นที่กักตัว ทุกหมู่บ้านกําหนดจุดบริการอาหาร พร้อมรับการยกระดับ 
วันที่ 5 เมษายน 2563 - 19:14 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“มหาดไทย” สั่งทุกจังหวัดเตรียมมาตรการและดูแลประชาชน กรณียกระดับปฏิบัติการยับย้ังโควิด-19 
 เมื่อวันที่ 5 เมษายน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามท่ีได้เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
ปลอดภัยกับประชาชน กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมพร้อมดําเนินการ ในกรณี
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ยกระดับการปฏิบัติการ ได้แก่ 1.จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับ
การกักกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine) ให้มีความพร้อม โดยสามารถพิจารณาใช้พ้ืนที่ของภาคเอกชนได้ ทั้งใน
ด้านการจัดทําเป็นสถานท่ีกักกันตัว โรงพยาบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องด่ืม จุดรับบริจาค จุดประชาสัมพันธ์ให้ข่าว 
รวมท้ังกําหนดผู้ให้ข่าวที่ชัดเจน 2. ช้ีแจงทําความเข้าใจกับประชาชนและทุกภาคส่วน ถึงความจําเป็นในการปฏิบัติการ
เพ่ือยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พํานัก ไม่เคลื่อนย้าย/เดินทาง อีกทั้ง
มอบหมายภารกิจหน้าที่แก่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ถึงภารกิจและแนว
ทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนกําหนดแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจร่วมกัน 3.วาง
มาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า โดยเชิญประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หากพบการกระทําความผิดให้ดําเนินการตาม
กฎหมายโดยเคร่งครัด 4.วางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจํา
วัน มีการกําหนดจุดบริการอาหาร เครื่องด่ืม เพ่ือดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้ชัดเจน และกําหนดใน
แผนปฏิบัติการ 
 นายฉัตรชัยกล่าวด้วยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นยํ้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้กํากับ
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัด ให้ดําเนินการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการ
ปฏิบัติการยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 อย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อสวัสดิ
ภาพ และชีวิตของพ่ีน้องประชาชนทุกคน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2124873 
สํานักข่าวสยามรัฐ : https://siamrath.co.th/n/144790  
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"ตู่ จตุพร" หว่ันเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ประชาชนจะอดตาย  
สยามรัฐออนไลน์ 6 เมษายน 2563 07:11 น. การเมือง  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธาน นปช. กล่าวว่า สถานการณ์ไวรัสโรคโควิด-19 สร้าง
ความวิตกกังวลและทําร้ายเศรษฐกิจรวมถึงอาชีพหลายๆอาชีพอย่างย่อยยับ โดยหัวข้อที่จะสนทนาวันน้ีคือ "อย่า
ผิดพลาดกันอีกเลย เพราะหนักเกินไปแล้ว" เป็นประเด็นที่ตนต้องการสื่อไปถึงผู้มีอํานาจอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่การ
นําเสนอวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือเป็นการทําลายล้าง ซึ่งตนได้เห็นบรรยากาศท่ีผู้นําฝ่ายค้านได้สืฎ่อความไปยังรัฐบาลเพ่ือยุติศึก
ทางการเมืองไว้ก่อน และให้ความร่วมมือเพ่ือต่อสู้กับโควิด-19 ซึ่งบรรยากาศแบบนี้ตนอยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทย 
ส่วนตัวได้ติดตามบรรยากาศในต่างประเทศหลังจากการเลือกต้ังประเทศมีวิกฤติ ระหว่างผู้แพ้และผู้ชนะมายืนเคียงข้าง
กันเอาประเทศและประชาชนให้รอด แต่บรรยากาศของประเทศไทยเรา ไม่ค่อยได้เจอบรรยากาศแบบน้ี 
 หัวข้อที่ว่า "อย่าผิดพลาดกันอีก เพราะมันหนักเกินไปแล้ว" ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า วันน้ีประชาชนอยู่
ท่ามกลางความยากลําบาก มีคนอยู่สุขเป็นจํานวนน้อยมาก คนโดยส่วนใหญ่มีความทุกข์แทบทั้งสิ้น ดังน้ันท่ามกลาง
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ส่งเสียงร้องถึงความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งชุดกันเช้ือและหน้ากาก
อนามัย ซึ่งการต้ังงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข หรือด้านสาธารณสุข นั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการต้ัง
งบประมาณอย่างอนาถา 
 แต่งบประมาณด้านกลาโหมต้องวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้หยิบยกข้ึนมาอย่างไม่รู้จักกาลเทศะ กรณีเสนอซื้อเรือ
ยกพลข้ึนบก วงเงิน 6 พันล้านบาท แม้ว่าจะถอนว่าวาระออกไปก็ตาม จะต้องซึมซับว่า ในสถานการณ์เช่นน้ีประชาชน
ไม่ทน และเกิดเป็นเเรงเหว่ียงแม้จะอยู่บ้าน แต่พลังของโซเชียลมีเดียน้ันมีพลานุภาพยิ่งใหญ่ โดยเป็นการส่งสัญญาณ
เตือนว่า ทําอะไรให้คิดถึงหัวใจของประชาชนบ้าง แม้จะมีการบริจาค ซึ่งเป็นการส่งเสริมทางจิตใจของประชาชน เป็น
เรื่องของสังคมที่อยู่ด้วยกับความดี เพียงแต่การต้ังงบพ้ืนฐานน้ัน หากประเทศมีเงินซื้ออาวุธ แต่ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ในยามที่ต้องทําสงครามกับเช้ือไวรัสโควิด-19 น้ันถือว่าเป็นการบริหารงบประมาณอย่างล้มเหลวโดย
สิ้นเชิง 
 ต่อมาสิ่งที่ผิดพลาดซ้ํากรณีที่นักเรียนไทย หรือคนไทยที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา เราห้ามต่างชาติเข้า
ประเทศไทย แต่เราห้ามคนไทยกลับประเทศไม่ได้ แต่การเข้าประเทศต้ังแต่ต้นทางซึ่งจะต้องมีใบตรวจทุกอย่าง ซึ่งเห็น
ได้ว่าไม่สามารถตรวจได้ 100% ดังน้ันมาตรการรองรับหลังจากลงเครื่องที่สุวรรณภูมิ สรุปความได้ว่าไม่มีมาตรการ
รองรับ ดังน้ันจึงปล่อยให้กลับบ้านเพราะบรรดานักเรียนหรือคนที่กลับจากสหรัฐอเมริกา จะไม่สามารถกลับบ้านได้ 
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หากเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาต ซึ่งก็ปรากฏภาพและเสียงชัดเจนว่าเป็นการอนุญาต ดังน้ันเมื่อเป็นการอนุญาตที่ผิด ทําให้
สังคมไทยวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีคนไทยที่กลับจากสหรัฐอเมริกาหนีการกักตัวน้ัน เมื่อตนฟังความรอบด้านแล้วเห็นว่า หาก
ไม่มีใครอนุญาตให้ออกจากสุวรรณภูมิก็ไม่มีใครออกได้ เพราะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่จํานวนมาก เหล่าน้ีถือว่าเป็น
ความผิดพลาดใหญ่หลวง เพราะมาตรการการกักตัว 14 วัน ล้มเหลวซ้ําแล้วซ้ําเล่า ต้ังแต่กรณีผีน้อยจนถึงกรณีน้ี 
สะท้อนประสิทธิภาพอย่างชัดเจนของผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะมีเหตุผลใดๆก็ตาม 
 นายจตุพร กล่าวต่ออีกว่า อย่างที่ตนเคยบอกว่าอย่าทําให้คนไทยเสียใจ เพราะหลายเรื่องทําให้
กระทบกระเทือนใจ เวลาน้ีหากยังไม่เข้าใจเร่ืองไวรัสโควิด-19 แม้โรคน้ีทําให้คนเสียชีวิตน้อย แต่คนเสียสติกันมาก 
ดังน้ันตนอยากบอกว่า พอเสียที ไม่มีใครทําผิดมาตรการตามที่รัฐประกาศ นอกจากกลไกของรัฐทําผิดเสียเอง และ
สุดท้ายสังคมก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายควบคุมกันไม่ได้ 
 นายจตุพร ยังกล่าวถึง การประกาศเคอร์ฟิว 4 ทุ่ม ถึงตี 4 พร้อมกับระบุว่า หากยังมีผู้ติดเช้ือเพ่ิมมากขึ้น
จะเพ่ิมมาตรการเคอร์ฟิว 24 ช่ัวโมงน้ัน ส่วนตัวมองว่า หากฟังเหตุผลจริงๆแล้ว มาตรการเคอร์ฟิวใช้กับคนบางจําพวก
เท่าน้ันที่มีปัญหา แต่โดยข้อเท็จจริงน้ันไม่ได้เกิดปัญหากับคนส่วนใหญ่ และเล็งเห็นว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข
เองก็มีแผนผังเรื่องการสอบสวนโรคได้ครบถ้วน ดังน้ันหากมีการเคอร์ฟิว 24 ช่ัวโมง จะทําให้ส่งผลกระทบต่อคนจํานวน
มากโดยเฉพาะคนที่หาเช้ากินค่ําจะอดตาย เพราะล่าสุดมีคนตกงานแล้ว 6.5 ล้านคน แม้จะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบเดือนละ 5,000 บาทต่อคน เป็นเวลา 3 เดือนน้ัน จากเดิมที่ประเมินผู้ได้รับผลกระทบไว้ 3 ล้านคน แต่
มีคนลงทะเบียนถึง 21 ล้านคน น้ันตนเช่ือว่ามาตรการน้ีจะเป็นปัญหา เน่ืองจากวันน้ีคนมีความทุกข์ล่วงหน้าไปแล้ว หาก
เคอร์ฟิว 24 ช่ัวโมง คนก็จะอดตาย ดังน้ันหากไม่สามารถแก้ไขปัญหากลไกปากท้องได้ ก็ให้ใช้กลไกของสาธารณสุขใน
การสอบสวนโรค ซึ่งตนเช่ือว่าไม่เกินศักยภาพ เพียงแต่บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเท่าน้ัน ตนจึงไม่เห็นด้วยในการ
เคอร์ฟิว 24 ช่ัวโมง หากไม่สามารถจัดการเรื่องความอดอยากของประชาชนได้  
 นายจตุพร กล่าวถึง เรื่องพระราชกําหนดเงินกู้กว่า 1.6 ล้านล้านบาท ว่า สถานการณ์ขณะนี้การกู้เงินควร
เป็นมาตรการสุดท้าย เพราะเมื่อวันน้ีรัฐบาลตกลงว่าจะตัดงบประมาณจากทุกกระทรวงๆละ 10 เปอร์เซ็นต์ น่ันแปลว่า 
จะมีเงินงบกลางอีก 5 แสนล้านบาท แต่ปรากฏว่าจะมีการกู้เงินน้ัน ตนเห็นว่าเรื่องไวรัสโควิด-19 จะจบลงเม่ือไหร่ แต่
เมื่อจบลงแล้วประเทศจะต้องฟ้ืนฟูกันอีกจํานวนมาก ก็จะต้องมีการกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูประเทศ แต่เวลาน้ีงบลงทุนพักไว้ก่อน 
งบจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายพักไว้ก่อน เอางบลงทุนทั้งหลายไปสู้ไวรัสโควิด-19 
 นายจตุพร กล่าวถึง เรื่องไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ตนได้ติดตามเพจของนายสมบัติ บุญงามอนงค์ เห็น
ได้ชัดเจนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงบางจังหวัดของภาคเหนือมีไฟป่าทวีความรุนแรง มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต ซึ่งคนเหล่าน้ี
เป็นเสมือนวีรชนในการทําหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งป่า และปีน้ีถือว่ารุนแรงในรอบหลายๆปี ตนในฐานะคนเคยไปใช้ชีวิต
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครูดอยสอนหนังสือก็ไม่เคยเห็นว่าไฟป่าจะหนักขนาดนี้ ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานหลายเท่า 
ดังน้ันก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนจิตอาสาทั้งหลายที่ร่วมในการเข้าไปดับไฟป่าและต้อง 
 ทั้งน้ี จากที่ตนได้ติดตามการทําหน้าที่ของกรมอุทยาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการ
คิดเรื่องการดับไฟป่าน้ันจะต้องยกเคร่ืองกันอย่างมโหฬาร รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา ซึ่งเป็นคน
หนุ่มจะต้องคิดว่าในต่างประเทศที่เจอหนักกว่าเมืองไทยน้ันมีอุปกรณ์ที่มาตรฐานกันอย่างไร วันน้ีเมื่อเจอเรื่องใหญ่เรา
เองยังไม่เท่าทันและ ไม่พร้อมที่จะเจอเรื่องใหญ่ ดังน้ันรัฐต้องจัดให้เพียงพอ ไม่ใช่รอรับแต่บริจาคจากประชาชน จนมีคน
ต้ังคําถามว่าจะให้ประชาชนบริจาคกันทุกเรื่องเลยหรือ แล้วภาษีที่ประชาชนจ่ายไปหายไปไหน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/144841 
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"ปิยบุตร" อัด 4 ข้อผิดพลาดรัฐบาลแก้โควิด 
อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 15.38 น.                      
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
“ปิยบุตร” ชี้วิกฤติ “โควิด” ต้องบริหารด้วยความหวัง ไม่ใช่ด้วยความกลัว อัด 4 ข้อผิดพลาดรัฐบาล เชื่อเสรีภาพ
เดินคู่สุขภาพปชช.ได้ 
 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวในรายการ อินเทอร์เร็ก
นุม ตอนพิเศษ "รัฐประหารโควิด" โดยตอนหน่ึงระบุว่า ท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 รัฐบาลมีมาตรการเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ มี
การประกาศ พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและการประกาศเคอร์ฟิว ซึ่งก็เป็นไปเพ่ือรักษาสุขภาพตามท่ี
ได้กล่าวอ้างน้ัน ตนวิเคราะห์สถานการณ์จําแนกได้แก่ 1.รัฐประหารโดยไวรัสโควิด เพราะอํานาจได้กลับมารวมศูนย์ที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมอีกครั้ง เป็นผู้เผด็จการที่มาจัดการเรื่องโควิด เพราะเราไม่
เห็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการปัญหา มีเพียงนายกและบางคร้ังก็มีนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย บทบาทรัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลท่ีมีพล.อ.ประยุทธ์ นําและใช้กลไกข้าราชการ
ทหาร ตํารวจ และข้าราชการประจําจัดการเบ็ดเสร็จ ออกมาตรการเข้มข้นเกินกว่าเหตุ จํากัดสิทธิเสรีภาพมากขึ้น มาใน
นามของสุขภาพนําเสรีภาพ ซึ่งแท้จริงแล้วสุขภาพและเสรีภาพเดินควบคู่กันได้ ถ้าเรามีผู้นําประเทศได้อย่างมีก๋ึน
เพียงพอ มีสภาวะผู้นําเพียงพอในการบริหารจัดการบ้านเมืองในสภาวะวิกฤติ 
 นายปิยบุตร กล่าวต่อว่า 2. สะท้อนรัฐราชการรวมศูนย์จริงๆ โดยอํานาจที่เอามารวมกันน้ันเป็นอํานาจที่
แตกเป็นส่วนๆ เพราะแต่ละกระทรวง ทบวง กรมก็มีระเบียบกลไกของตัวเอง ปัญหานี้เกิดชัด เวลาสั่งการระดับบนลงมา
จะไม่เกิดผลทันที เพราะต้องเข้าสู่ส่วนราชการ แล้วต้องดูว่ากลไกแต่ละหน่วยงานจะส่ังการต่อกันอย่างไร แต่ละ
หน่วยงานมีกลไกการส่ังที่ไม่เหมือนกัน เช่น การให้ข้าราชการเริ่มทํางานอยู่บ้าน แต่ละส่วนไปคิดสั่งการมาได้วิธีการช้า
เร็วไม่เท่ากัน หรือกรณีให้อํานาจผู้ว่าฯตัดสินใจแต่ละจังหวัด ก็ตัดสินใจไม่เหมือนกัน กลายเป็นว่าหลายจังหวัดคิดว่า
ตัวเองเป็นจังหวัดอิสระ ต้องทําอย่างไรก็ได้ไม่มีโควิดระบาด ปกป้องแดนตัวเองให้ดีที่สุด โดยไม่ได้ฟังแนวทางรัฐ
ส่วนกลางเท่าใดนัก 3.ออกกฎเกณฑ์ มาตรการ ระเบียบต่างๆ โดยไม่ได้คํานึงถึงเรื่องหลักความมั่นคงแน่นอนของนิติ
ฐานะ มีการออกกฎเกณฑ์บังคับกับบุคคล บุคคลนั้นต้องรู้ล่วงหน้าว่ากฎเกณฑ์พูดถึงอะไร จะให้ทําอะไร เพ่ือจะได้
ตัดสินใจดําเนินชีวิตได้ถูก และกฎเกณฑ์ที่ออกมาต้องแน่นอน ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจว่าต้องการให้ปฏิบัติอย่างไร และใช้
เวลายาวนานพอสมควร ไม่ใช่ออกวันน้ีแล้วพรุ่งน้ีเปลี่ยน แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนน้ีคือ มาตรการที่ออกมาไม่มีเรื่อง
ความมั่นคงแน่นอนของนิติสถานะ คนที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ไม่มีทางรู้ล่วงหน้า อยู่ดีๆ ก็ประกาศแล้วใช้ทันที ไม่มีโอกาส
ได้เตรียมตัวช่วงเปลี่ยนผ่าน และออกมาแล้วต้องตามแก้ไปเปลี่ยนใหม่เรื่อย เช่น กรณีเหตุการณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่  
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คนเดินทางไม่รู้ล่วงหน้าว่าต้องเจอกับมาตรการอะไรบ้าง เช่ือว่าทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือ เพียงแต่มาตรการรัฐต้อง
เตรียมรองรับให้เพียงพอด้วย ต้องคิดให้รอบด้านมากกว่าน้ี การรู้ล่วงหน้าจะได้เตรียมพร้อมถูก 
นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า 4.มาตรการที่ออกมาคิดไม่ตลอดสาย และไม่เตรียมระบบรองรับล่วงหน้า วันน้ีรัฐบาลไม่ใช่ว่ิง
ตามแก้วิกฤติโควิด แต่เป็นรัฐบาลที่ว่ิงตามแก้มาตรการที่ตัวเองออกมาแล้วคิดไม่ตลอดสาย ออกมาทีต้องตามแก้ผลร้าย
ที่ออกมาก่อน วนเป็นงูกินหางไม่จบสิ้น จนทําความเช่ือมั่นของประชาชนหายไป เช่น การไม่ตัดสินใจประกาศเข้าสู่ระยะ
ที่ 3 โดยทําแต่เพียงการขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมในสถานท่ีที่ผู้คนไปรวมกันอยู่มากๆ เช่น โรงภาพยนตร์ สนาม
กีฬา สนามมวย เป็นต้น แต่ก็ไม่ได้กวดขันเข้มงวดและในที่สุด ซูเปอร์สเปรดเดอร์ที่แรกในประเทศไทย จุดที่ทําให้คน
ติดกันเต็มไปหมดและมีผู้เสียชีวิตก็คือ สนามมวยลุมพินี ก็เพราะไม่เด็ดขาดตั้งแต่ตอนน้ัน แล้วพอตกใจก็ตามาด้วยการ
สั่งปิดห้างสรรพสินค้า โดยลืมคิดไปว่าคนทํางานซึ่งเป็นคนต่างจังหวัดจะทําอะไร มีรายได้จากไหน อยู่กันอย่างไร ก็เกิด
การแห่กลับภูมิลําเนา คนไปรวมกันเต็มขนส่ง และแต่ละจังหวัดก็เริ่มเครียด ออกมาตรการล็อคดาวน์จังหวัดตัวเอง 
ขณะท่ีเรื่องค่าชดเชยหยุดงานก็ไม่ได้คิดเตรียมระบบรับ หลังจากออกมาก็ปรากฏว่าคนไปต่อแถวรอเปิดบัญชี มีการ
รวมตัวกัน หรือแห่ลงทะเบียนสมัครจนอินเตอร์เน็ตล่ม เป็นต้น 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์วิกฤตนี้ เช่ือว่าหากรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ดี มีภาวะผู้นําเพียงพอจะ
สามารถแก้วิฤติได้ ซึ่งต้องเป็นผู้นําที่สื่อสารดี เข้าใจ ตรงไปตรงมา พูดความจริง ไม่โกหกประชาชน แต่ก็ไม่ทําให้
ประชาชนตระหนกตกใจ ไม่ตวาดสั่งสอนเหมือนตัวเองเป็นผู้ปกครองมาด่าลูก ไม่ทําให้ประชาชนกลัว และนอกจากน้ี
การออกแบบมาตรการต้องรอบคอบ คิดทั้งระบบ ตัดสินใจมาตรการใดแล้วต้องมีคนได้รับผลกระทบ ต้องเตรียมวิธีการ
เยียวยาด้วย ไม่ใช่ทําไปทีแก้ไปที และเมื่อตัดสินใจแล้วต้องเด็ดขาด เดินหน้า และต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่เอาแต่ตําหนิติ
เตียนโทษประชาชนตลอดเวลา และสุดท้ายรัฐบาลที่ดีในยามวิกฤติจะต้องบริหารประเทศ แก้ไขวิกฤติของประเทศได้
ด้วยความหวัง ใช้ความหวังในการบริหาร ใช้ความหวังในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับคน ไม่ใช่ด้วยความกลัวอย่างที่ทํา
อยู่ในปัจจุบัน. 
  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/767211 
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ซัด "รัฐประหารโควิด"....ปิยบุตร ค้าน "สุขภาพ" นํา "เสรีภาพ" 
สยามรัฐออนไลน์ 5 เมษายน 2563 12:25 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนําคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul 
ระบุข้อความว่า...[ INTERREGNUM - Special Episode อินเทอร์เรคนุม ตอนพิเศษ ว่าด้วยเร่ือง “รัฐประหารโควิด” 
หรือ “Covid Coup d’état” และการรวมศูนย์อํานาจที่แตกเป็นส่วนๆ หรือ “Fragmented Centralization” ] 
“สภาวะยกเว้น” ไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าอะไร ( สถานการณ์ฉุกเฉิน, กฎอัยการศึก, กฎหมายฉุกเฉิน, ฯลฯ ) จะเกิดขึ้นได้ 
ก็ต้องมีองค์ประกอบร่วมกันอยู่ 3 ประการ คือ 1.เกิดวิกฤตการณ์ 2.นํามาซึ่งการออกกฎเกณฑ์มาตรการที่มักจะให้
อํานาจพิเศษแก่ผู้ปกครอง 3.เป็นไปเพ่ือรักษาความั่นคงปลอดภัยของรัฐ 
 ในประเทศไทยเอง ล่าสุดมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมีเคอร์ฟิว รวมกับมาตรการอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการห้ามบิน การบังคับกักตัวผู้เดินทางเข้าไทย ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้อ้างว่ามาจากการรักษาสุขภาพของประชาชนให้พ้น
ภัยจากวิกฤตโควิด-19 
 ดังน้ัน วันน้ีผมจะมาวิเคราะห์การใช้อํานาจดังกล่าวต่อมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลไทยด้วยมุมมองของ
ทฤษฎีความคิดที่ว่าด้วย “สภาวะยกเว้น” หรือ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” รวมถึงเหตุผลว่าทําไมผมจึงคิดว่าสถานการณ์
ตอนน้ีคือ “รัฐประหารโควิด” และ “การรวมศูนย์อํานาจที่แตกเป็นส่วนๆ” มาให้ทุกคนได้ร่วมฟังร่วมคิดกัน 
 ผมอยากฝากไปถึงทุกท่านว่าผมเข้าใจสถานการณ์และเห็นใจผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้างานทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ความมั่นคง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน ฯลฯ รวมทั้งรัฐบาลด้วย 
 แต่การเข้าอกเข้าใจเพียงอย่างเดียวโดยไม่ร่วมกันฉุกคิดวิเคราะห์ หรือท้วงติงใดๆ ปล่อยให้ผู้ปกครอง
กระทําการโดยไร้ทิศทางและวิธีการท่ีดีในการบริหารประเทศช่วงสถานการณ์วิกฤตเลยก็จะเป็นเรื่องที่แย่ไปอีก
เหมือนกัน จึงอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและร่วมกันคิด วิเคราะห์ ท้วงติงหรือเสนอแนะกันได้อย่างเต็มที่ 
 ไม่ก่ีวันที่ผ่านมาน้ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและตอนหน่ึงกล่าวว่า 
“สุขภาพนําเสรีภาพ” ผมเห็นว่าไม่จําเป็น เพราะ “สุขภาพ” สามารถเคียงคู่กับ “เสรีภาพ” ได้ ดังน้ันเราต้องไม่ปล่อย
ให้ “สุขภาพ” กลายเป็นข้ออ้างมาสร้างความชอบธรรมให้การบริหารราชการแผ่นดินที่ไร้ประสิทธิภาพจนไม่รู้ว่าจะพา
ประเทศไปทางไหนในยามวิกฤตโควิดครั้งน้ี 
 สุดท้าย ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าพ่ีน้องประชาชนคนไทยจะร่วมมือกันและร่วมมือกับทางการ เพ่ือฟันฝ่า
อุปสรรควิกฤตครั้งน้ีไปได้ด้วยกันครับ 
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อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/144698 
 

 
คิดได้อย่างเดียว! “ดร.นิว” จวก “ปิยบุตร” สมอง “NIM” หลังปล่อยของ “รัฐประหารโควิด” ปกป้อง “เสรีภาพ” 
เผยแพร่: 5 เม.ย. 2563 17:09   ปรับปรุง: 5 เม.ย. 2563 19:09   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ดร.นิว” จวกยับ “ปิยบุตร” สมอง “NIM” คิดได้ “รัฐประหารโควิด” ด่าเป็นพวกซ้ายตกขอบ หมกมุ่นนองเลือด-
ปฏิวัติ ขณะที่ “ปิยบุตร” แย้ง “ลุงตู่” เรื่อง “สุขภาพนําเสรีภาพ” ยัน “สุขภาพ-เสรีภาพ” ต้องไปพร้อมกัน  
 น่าสนใจเป็นอย่างย่ิง วันน้ี (5 เม.ย.) เฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyan ของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.
นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas สหรัฐอเมริกา 
โพสต์หัวข้อ “#ปิยบุตรสมอง NIM” 
โดยระบุว่า “อยากถามปิยบุตรว่า น่ีเขากําลังรัฐประหารโควิดกันทั่วโลกแล้วใช่หรือไม่? 
ปิยบุตรเน่ีย ต้องสมอง “NIM” แค่ไหนถึงสามารถคิดได้แบบน้ี? 
 ขณะที่ชาวโลกจํานวนกว่า 3.9 พันล้านคน หรือกว่าครึ่งโลก กําลังเก็บตัวอยู่บ้านเพ่ือต่อสู้กับโควิด-19 
เพราะประเทศกว่า 90 ประเทศทั่วโลกต่างก็ได้งัดยุทธิวิธีต่างๆ ออกมาเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ
ปกป้องชีวิตของประชาชนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ด้วยกันทั้งน้ัน 
 แถมมีหลากหลายประเทศทั่วโลกที่ได้งัดมาตรการที่เข้มข้นย่ิงกว่าประเทศไทยออกมาใช้ตามความหนัก
หนาสาหัสของสถานการณ์เสียด้วยซ้ําโดยเฉพาะอย่างย่ิงในทั่วทั้งทวีปยุโรปและอเมริกา 
ถ้าปิยบุตรไม่มีปัญญาช่วยให้อะไรมันดีขึ้นมาก็ควรอยู่เฉยๆ 
แต่น่ีปิยบุตรกลับมือไม่พายแล้วเอาเท้ารานํ้าอยู่ตลอดเวลา 
 พฤติกรรมของปิยบุตรทั้งหมด มันแสดงออกถึงความหมกมุ่นและฝักใฝ่การนองเลือดเพ่ือนําไปสู่การปฏิวัติ
สาธารณรัฐเพ่ือสนองตัณหาของตัวปิยบุตรเอง โดยหลอกใช้มวลชนที่โง่เขลาเบาปัญญาออกมาตายแทนตัวปิยบุตรเอง 
ใช่หรือไม่? #รู้ทันแผนการใต้ดินอันสกปรกและช่ัวร้ายของลัทธิวิปริตซ้ายตกขอบทางการเมือง 
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 สามารถสังเกตได้จากการที่ปิยบุตรชอบนําแนวคิดทางการเมืองของพวกหัวรุนแรงแบบซ้ายตกขอบใน
ประวัติศาสตร์มานําเสนออยู่บ่อยๆ #ปิยบุตรสมองNIMซ้ายตกขอบ 
 ดังน้ัน พฤติกรรมของปิยบุตรจึงส่อให้เห็นถึงความฝักใฝ่ต่อความรุนแรงและสงครามกลางเมืองตาม
แบบอย่างของการปฏิวัติฝรั่งเศสที่มีคนตายหลายแสนคน (ปิยบุตรยกย่อง...แซ็ง-ฌุสต์) หรือการปฏิวัติรัสเซียที่มีคนตาย
หลายล้านคน (ปิยบุตรยกย่อง...ทรอตสกี) 
#อย่าทําตัวเป็นคนหนักแผ่นดินเลยนะปิยบุตร 
Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล 
Piyabutr Saengkanokkul 
 พฤติกรรมของปิยบุตรในขณะน้ีที่ชีวิตของพ่ีน้องประชาชนชาวไทยกําลังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและอยู่ท่ามวิก
ฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คงจะตอบคําถามได้เป็นอย่างดีว่า... 
ปิยบุตรเคยเห็นหัวมวลชนตาดําๆที่โฉดเขลาจนหลงเช่ือคนอย่างปิยบุตรบ้างหรือไม่ หรือว่าปิยบุตรเห็นแก่ตัวและ
หมกมุ่นอยู่กับลัทธิประชาธิปไตยจอมปลอมท่ีตัวเองบิดเบือนขึ้นมา? 
#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ 
 
อ้างอิง...https://www.dailymail.co.uk/…/3-9-billion-people-currently-… 
 
 
         
 
 
 
 
 
 ทั้งน้ี ก่อนหน้าน้ีเฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
แกนนําคณะก้าวหน้า โพสต์หัวข้อ [ INTERREGNUM - Special Episode อินเทอร์เรคนุม ตอนพิเศษ ว่าด้วยเรื่อง 
“รัฐประหารโควิด” หรือ “Covid Coup d’état” และการรวมศูนย์อํานาจที่แตกเป็นส่วนๆ หรือ “Fragmented 
Centralization” ] 
 โดยระบุว่า “สภาวะยกเว้น” ไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าอะไร (สถานการณ์ฉุกเฉิน, กฎอัยการศึก, กฎหมาย
ฉุกเฉิน, ฯลฯ) จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องมีองค์ประกอบร่วมกันอยู่ 3 ประการ คือ 1. เกิดวิกฤตการณ์ 2. นํามาซึ่งการออก
กฎเกณฑ์มาตรการท่ีมักจะให้อํานาจพิเศษแก่ผู้ปกครอง 3. เป็นไปเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ 
 ในประเทศไทยเองล่าสุดมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมีเคอร์ฟิว รวมกับมาตรการอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการห้ามบิน การบังคับกักตัวผู้เดินทางเข้าไทย ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้อ้างว่ามาจากการรักษาสุขภาพของประชาชนให้พ้น
ภัยจากวิกฤตโควิด-19 
 ดังน้ัน วันน้ีผมจะมาวิเคราะห์การใช้อํานาจดังกล่าวต่อมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลไทยด้วยมุมมองของ
ทฤษฎีความคิดที่ว่าด้วย “สภาวะยกเว้น” หรือ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” รวมถึงเหตุผลว่าทําไมผมจึงคิดว่าสถานการณ์
ตอนน้ีคือ “รัฐประหารโควิด” และ “การรวมศูนย์อํานาจที่แตกเป็นส่วนๆ” มาให้ทุกคนได้ร่วมฟังร่วมคิดกัน 
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 ผมอยากฝากไปถึงทุกท่านว่า ผมเข้าใจสถานการณ์และเห็นใจผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้างานทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ความมั่นคง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน ฯลฯ รวมทั้งรัฐบาลด้วย 
 แต่การเข้าอกเข้าใจเพียงอย่างเดียวโดยไม่ร่วมกันฉุกคิดวิเคราะห์ หรือท้วงติงใดๆ ปล่อยให้ผู้ปกครอง
กระทําการโดยไร้ทิศทางและวิธีการท่ีดีในการบริหารประเทศช่วงสถานการณ์วิกฤตเลยก็จะเป็นเรื่องที่แย่ไปอีก
เหมือนกัน จึงอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและร่วมกันคิด วิเคราะห์ ท้วงติงหรือเสนอแนะกันได้อย่างเต็มที่ 
 ไม่ก่ีวันที่ผ่านมาน้ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและตอนหน่ึงกล่าวว่า 
“สุขภาพนําเสรีภาพ” ผมเห็นว่าไม่จําเป็น เพราะ “สุขภาพ” สามารถเคียงคู่กับ “เสรีภาพ” ได้ ดังน้ัน เราต้องไม่ปล่อย
ให้ “สุขภาพ” กลายเป็นข้ออ้างมาสร้างความชอบธรรมให้การบริหารราชการแผ่นดินที่ไร้ประสิทธิภาพจนไม่รู้ว่าจะพา
ประเทศไปทางไหนในยามวิกฤตโควิดครั้งน้ี 
 สุดท้าย ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าพ่ีน้องประชาชนคนไทยจะร่วมมือกันและร่วมมือกับทางการ เพ่ือฟันฝ่า
อุปสรรควิกฤตครั้งน้ีไปได้ด้วยกันครับ 
 
#Covid19 #โควิด19 #pokcast #interregnum” 
 
 ทั้งสองโพสต์สะท้อนให้เห็นว่า มีคนบางส่วนพร้อมสนับสนุนรัฐบาล และมีคนอีกบางส่วนยังแค้นเคือง
รัฐบาล โดยเฉพาะต่อตัว “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และไม่เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถการบริหารประเทศ 
คนเหล่าน้ี ส่วนใหญ่คือนักการเมืองที่แพ้ภัยตัวเอง และสาวกน่ันเอง  
 แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการในเวลาน้ีคือ ยุติเล่นเกมการเมืองช่ัวคราว ไม่ว่าจะเป็นการโหนกระแส หรือตี
กินจากกระแสโควิด-19 ที่กลายเป็นมรสุมถล่มรัฐบาล แล้วหันมาร่วมมือกันต่อสู้กับโควิด-19 ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ เท่าที่มี
ความรู้ความสามารถ และการรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ทําตัวเป็นภาระและพาหะนําโรค ด้วยการใช้เสรีภาพใน
ชีวิตประจําวัน เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หรือทําตัวเป็นแบบอย่างทางความคิด ที่เห็นเสรีภาพดีกว่าชีวิต เหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ้น  
ถ้าเราห่วงสังคม ความคิดและวิธีปฏิบัติจะต้องสอดคล้องกัน มิใช่คิดอย่าง เช่ืออย่าง แต่ทําอีกอย่าง เหมือนใครบางคน!!! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000035117 
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"ปชป."แนะนายกฯจ้ีหน่วยงานลดงบปี63 นําเงินมาแก้วิกฤตโควิด-19 
วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 09:00 น. 
 
          
 
 
 
 
 
"องอาจ" แนะนายกฯ จ้ีหน่วยงานรัฐปรับลดงบประมาณ เพื่อนําเงินมาแก้วิกฤตโควิด-19 รวมทั้งเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างจริงจัง  
          นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการปรับลด
งบประมาณปี 2563 เพ่ือนําเงินมาใช้จ่ายสู้กับโควิด-19 ว่าการปรับลดงบประมาณของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นความจําเป็นที่ต้องเร่งดําเนินการเพื่อให้มีเงินมาใช้จ่ายอย่างเพียงพอตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 และการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
 เพ่ือให้การปรับลดงบประมาณบรรลุเป้าหมายจึงฝากข้อสังเกตให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง
พิจารณาดังน้ี 
 1. กําหนดเป้าหมายการปรับลดงบประมาณของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
 2. ปรับลดงบประมาณที่ยังไม่จัดซื้อจัดจ้าง ให้เลื่อนระยะเวลาออกไปก่อน รวมถึงงบประมาณที่อยู่ระหว่าง
การจัดซื้อจัดจ้าง หรืองบที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายให้ระงับไว้ก่อน 
 3. ให้ตรวจสอบว่าต้ังแต่นายกรัฐมนตรีเคยประกาศให้หน่วยงานต่าง ๆ ปรับลดงบประมาณต้ังแต่ วันที่ 10 
มีนาคม จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานใดที่เร่งทําสัญญาใช้เงินไปแล้วบ้าง ถ้ามีหน่วยงานใดเร่งทําไปก่อนหน้าน้ี ให้นํากลับมา
พิจารณาใหม่ 
 4. ยกเลิกโครงการที่ยังไม่มีความจําเป็นต้องทําในเวลานี้ออกไปก่อน 
 การปรับลดงบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่จําเป็นต้องใช้ในขณะนี้ได้มากเท่าไรก็จะช่วยทําให้เราใช้เงินกู้
น้อยลงและทําให้มีเงินเพียงพอใช้จ่ายตามมาตรการป้องกันโควิด-19 รวมท้ังมีเงินนําไปช่วยเหลือเยียวยาพ่ีน้อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จึงขอฝากนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องน้ีอย่างจริงจังด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/619973 
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วิเคราะห์ 5 เมษายน 2563 : บิ๊กตู่ สั่งเคอร์ฟิว งัด ‘ฉุกเฉิน’ สู้โควิด ระวัง โรคแทรก 
วันที่ 5 เมษายน 2563 - 12:00 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์ 5 เมษายน 2563 : บิ๊กตู่ สั่งเคอร์ฟิว งัด ‘ฉุกเฉิน’ สู้โควิด ระวัง โรคแทรก 
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิดในไทยเข้าโซนวิกฤต 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ประเมินว่า จํานวนผู้ป่วยใน
ไทยไม่ลดลง 
ประเมินว่าสาเหตุหลักที่ทําให้จํานวนผู้ป่วยไม่ลดลง เพราะมาตรการเว้นระยะห่างยังไม่ได้ผล 
การเดินทางของประชาชนยังมีอยู่มาก การเดินทางเข้าประเทศกลายเป็นความเสี่ยงในการแพร่เช้ือ 
และหลังจากที ่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะรัฐมนตร ีมี
มติใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน ต้ังแต่วันที่ 26 มีนาคม มา 1 สัปดาห์ 
สถานการณ์ล่วงเลยมาถึงต้นเดือนเมษายนยังไม่ทุเลาจนเป็นที่น่าพอใจ 
วันที่ 3 เมษายน พล.อ.ประยุทธ์ จึงใช้ “ยาแรง” ขึ้น 
ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 
ระหว่าง 22.00 น. ถึง 04.00 น. ห้ามใครออกจากบ้าน 
รายละเอียดของการประกาศเคอร์ฟิว มีทั้งข้อห้าม และขอ้ยกเว้น 
ตามประกาศระบุข้อห้ามว่า บุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 
นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น 
เว้นแต่มีความจําเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินคา้อุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร 
ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ 
การขนส่งนํ้ามันเช้ือเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพ่ือการนําเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่
เอกเทศเพ่ือกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
การเข้าออกเวรทํางานผลัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน 
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หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืนๆ โดย
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นต้องมีหนังสือรับรองเป็นหลักฐาน 
ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท 
หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
คําสั่งเคอร์ฟิวคร้ังน้ี ประชาชนสนับสนุน แต่ขอให้รัฐบาลเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ทั้งน้ี รัฐบาลเองได้ดําเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผลกระทบ โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด 
มีการช่วยเหลือลูกจ้างทั้งในระบบประกันและนอกระบบประกัน โดยจ่ายเงิน 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน 
ธนาคารโดยเฉพาะธนาคารรัฐได้ลดภาระลูกค้าที่เป็นหน้ีด้วยการพักการชําระทั้งต้นและดอกเบ้ีย 3 เดือน 
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานต่างๆ พยายามออกมาตรการเยียวยา 
ขณะที่ทีมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ นายสมคิด จาตุศรีพทิักษ์ รองนายกรัฐมนตร ีนายอตุตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
กระทั่งวันที่ 3 เมษายน วันเดียวกับที่คําสั่งเคอร์ฟิวจะมีผล คณะรัฐมนตรไีด้ประชุมนัดพิเศษ 
สาระสําคัญของการประชุมคือการระดมเงินเพ่ือใช้ในมาตรการเยียวยา 
เยียวยาทุกกลุ่มทั้งผู้ประกอบการ และประชาชน 
รวมถึงเกษตรกรท่ีมีประมาณ 11 ล้านคนด้วย 
แม้วงเงินจะยังไม่เปิดเผยออกมา แต่กระแสข่าวก่อนหน้าน้ีระบุว่า หากต้องการเยียวยาทุกกลุ่มในไทยจะต้องใช้
งบประมาณเงินมากกว่า 1 ล้านล้านบาท 
อาจจะต้องเตรียมไว้ถึง 1.6 ลา้นล้านบาท 
และเท่าที่ทราบ รัฐบาลจะปรับลดงบประมาณของแต่ละกระทรวงเพ่ือเจียดมารวมกัน 
นอกจากน้ี ยังออก พ.ร.ก.เปิดโอกาสให้ใช้อํานาจในการหาเงินมาใช้ 
ทั้งการใช้เงินที่มีอยู่แล้ว และการกู้ยืมเงินในการเพ่ิมเติม 
วงเงินที่ต้องใช้จําเป็นต้องเผื่อไว้จํานวนมาก เน่ืองจากขณะน้ีสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่มีใครทํานายได้ว่าจะสิ้นสุด
ลงเมื่อใด 
พล.อ.ประยุทธ์เองยังระบุว่า หากใช้วิธีการเคอร์ฟิวช่วง 22.00 ถึง 04.00 น. ไม่ได้ผลก็ต้องขยายเวลา 
และถ้ายังไม่สามารถหยุดย้ังการระบาดได้อีก 
อาจจะต้องเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง 
ถ้าเป็นการเคอร์ฟิวตลอด 24 ช่ัวโมง จําเป็นต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบ ทั้งเรื่องอาหารการกิน การจัดการ
ความเครียด การสื่อสาร และอ่ืนๆ อีกมาก 
ทุกอย่างย่ิงทําให้สําเร็จในเวลาจํากัดเท่าไหร่ ย่ิงส่งผลต่อความเช่ือถือศรัทธาในตัวรัฐบาลมากขึ้น 
เรื่องเช่นน้ี พล.อ.ประยุทธ์ และ คสช. ทราบดี เพราะการยึดอํานาจเมื่อปี 2557 หากสามารถปฏิรูปประเทศได้ตาม
กําหนด 1 ปี ความศรัทธา คสช. คงไม่เสื่อมถอย 
และคงไม่ลามมาถึงความศรัทธาในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ หลังการเลือกต้ัง 
เช่นเดียวกับ การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และการประกาศเคอร์ฟิวในคร้ังน้ี 
ถ้าสามารถหยุดย้ังการระบาดของโควิด-19 ได้เร็ว ประชาชนย่อมส่งเสียงเชียร์รัฐบาล โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ 
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แต่ถ้าการดําเนินการยืดเย้ือยาวนาน 
อารมณ์สงัคมย่อมเครียด 
นอกจากปัจจัยการบริหารจัดการเท่าน้ันที่มผีลต่อรัฐบาลแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจจะเข้ามาเป็น “โรคแทรก” ได้
ตลอดเวลา 
 
 
 
อย่าลืมว่า ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ํา ปัญหาเรื่องการใช้อํานาจมิชอบอยู่
เนืองๆ 
ในขณะที่รฐับาลกําลังชูธงนําประชาชน และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันสู้กับโรคระบาด 
หากปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลใดที่ได้สิทธิมากกว่าผู้อ่ืน โดยไร้เหตุผล 
ผลกระทบย่อมส่งไปถึงรัฐบาล 
รวมทั้งการทุจริตคอร์รัปช่ันที่เมื่อเกิดขึ้นกับรัฐบาลใดก็ตาม จะส่งผลให้รฐับาลน้ันอยู่ไมไ่ด้ 
หรือการวินิจฉัยข้อกฎหมายในทํานองกลั่นแกล้ง 
หาก พล.อ.ประยุทธ์ และรฐับาลควบคุมไมดี่ ผลกระทบย่อมย้อนกลับไปเกิดแก่รัฐบาลอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง 
ดังน้ัน ในขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ กําลังบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในจังหวะที่คนไทยยินยอมให้รัฐบาลมี
อํานาจเบ็ดเสร็จเพ่ือ “ปิดจ๊อบ” โควิด-19 ให้เร็วที่สุด 
พล.อ.ประยุทธ์ และทมีงานต้องระมัดระวัง “โรคแทรก” 
โรคเหลื่อมล้ํา โรคทุจริต โรคอํานาจมิชอบ 
โรคแทรกเหลา่นี้ หากเกิดขึน้แล้ว มีโอกาสลามไปทําลายความเชื่อม่ันศรัทธาในตัวรฐับาลได้ตลอดเวลา  
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2120497 
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