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ข่าวประจําวันที่ 25 เมษายน 2563 
 
ข่าว กกต./ผู้บริหารสํานกังาน กกต. ให้สัมภาษณ ์ 

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 สํานักข่าวอิศราออนไลน์ 

แนวหน้าออนไลน์ 
ข่าวสดออนไลน์ 
Workpoint ออนไลน์ 
7 HD ออนไลน์ 
บ้านเมืองออนไลน์ 
เนช่ันออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
ไทยรัฐออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
สํานักข่าวไทยออนไลน์ 
ผู้จัดการออนไลน์
Ch3ThailandNews 
เรื่องเล่าเช้าน้ีออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 

 

 สนง.กกต. ได้รับรายงานว่า พบพนักงานสํานักวินิจฉัยและคดี 
ของ สนง.กกต. ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 ราย โดยเป็นการพบ 
การติดเช้ือจากการตรวจคัดกรองตามแนวทางค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active 
finding) ณ บริเวณอาคารแฟลตเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร พร้อมกันน้ีสํานักงานได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค 
เพ่ือส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน 
ในการนี้ สนง.กกต. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือค้นหาบริเวณ
พ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายน้ี ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและ
กลุ่มเสี่ยงตํ่าทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจหาเช้ือเพ่ิมเติมหรือกักตัวเอง 
เป็นเวลา 14 วัน เพ่ือตรวจดูอาการต่อไปแล้ว 
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 สํานักข่าวอิศราออนไลน์ 

 
ไร้หลักฐานเอาผิด- ‘ฉลอง-นาที’ รอด! กกต. ฟันอาญาแคค่นโพสต์ 
ใส่ความเท็จ ปชป.แจกเงิน 

20 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บ๊ิกตู่' ยํ้าผ่อนปรนมาตรการยึดสุขภาพ ปชช. เป็นตัวช้ีวัดเรียก 
'อนุทิน-ศักด์ิสยาม' หารือต่อ พรก.ฉุกเฉิน 

22 

3 แนวหน้าออนไลน์ ฝ่ายค้านบุกย่ืนหนังสือจี้ 'บ๊ิกตู่' เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ รอขยํ้า
พ.ร.ก.เงินกู้ 

24 

4 มติชนออนไลน์ “ภูมิธรรม” ช้ีความสําคัญ เปิดประชุมสภา เพ่ือรับรู้ปัญหาหลากหลาย 
ช่วย ปชช. ได้เร็ว 

25 

5 แนวหน้าออนไลน์ 'ทิพานัน' จี้ฝ่ายค้านอย่าดึงดันเปิดสภา ยังไม่ใช่เวลาเหมาะสม 26 
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ก้าวไกล 'โฆษกพรรค' เรียกร้องรัฐบาล คิดถึงความทุกข์รอ้นและ 

ความหิวโหยของประชาชนให้มากๆ ด้วยการเร่งตัดสินใจเปิดสมัย
ประชุมวิสามัญ 

27 

7 มติชนออนไลน์ “อนุสรณ”์ แนะ รบ.คลายล็อกอย่างปลอดภัย ให้ ปชช. กลบัทํามาหากิน 28 
8 คมชัดลึกออนไลน์ "แรมโบ้ " ไม่เห็นด้วยกับการเร่งเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 29 
9 ไทยรัฐออนไลน์ "สุภรณ์" ไม่เหน็ด้วย ฝ่ายค้าน เร่งเปิดประชุมรัฐสภา เสี่ยงติดโควิด-19 30 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ "เต้"ลั่นเข้าช่ือ6พรรคฝ่ายค้านเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 31 
11 มติชนออนไลน์ พรรคเล็ก เสียงแตก เปิดสภาวิสามัญ เต้หนุน แต่เพ่ือนค้าน ไม่โอเค 

อุ้มเจ้าสัว 
32 

12 ผู้จัดการออนไลน์ องค์กรต้านคอร์รัปชัน จับตาผู้ว่าฯลําพูน สอบทุจริต อบจ.ช้ีบทพิสูจน์
แผนปฏิรูปปราบโกง 

33 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ ส.ว. เมินเปิดประชุมสภาฯ หว่ันเป็นแหล่งแพร่เช้ือ "โควิด " 34 
 

บทความ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ รัฐบาล-ฝ่ายค้าน "ใครผิด-ใครถูก" ปม"เปิดเมือง" 35 
2 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX พ้ืนที่ “ใหม”่ กับ การเมือง”ใหม”่ ประชาคม บนโลก 

SOCIAL 
37 
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ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  4 

 

 
วันที่วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 10:59 น. 
กกต.พบนิติกรสํานักวินิจฉัยคดีติดโควิด-19 ส่ง รพ.เกษมราษฎร์-กักตัวคนใกล้ชิด 14 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.พบ พนง.ตําแหน่งนิติกร สํานักวินิจฉัยคดี ติดเชื้อโควิด-19 ส่งรักษาตัว รพ.เกษมราษฎร์ ไม่เคยมีประวัติไป 
ตปท. สั่งกักตัวคนใกล้ชิด 14 วัน ทําความสะอาดฆ่าเชื้อสํานักงาน 25 เม.ย. คัดกรอง พนง.เข้มงวดตามมาตรการ 
สธ.-กก.ควบคุมโรคติดต่อ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เผยแพร่
เอกสารข่าว (Press Release) ช้ีแจงกรณีพบพนักงาน กกต.ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 พร้อมกับกําหนดมาตรการรับมือ 
โดยเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 ช่วงค่ําที่ผ่านมา ได้รับรายงานจากสํานักวินิจฉัยและคดีว่า พบพนักงานของสํานักงาน 
กกต.ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 ราย ในตําแหน่ง นิติกร สํานักวินิจฉัยและคดี โดยเป็นการพบการติดเช้ือจากการ
ตรวจคัดกรองตามแนวทางค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active fnding) ณ บริเวณอาคารแฟลตเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 พร้อมกันน้ีสํานักงานได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งตัวเข้ารับการรักษา 
ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน โดยทันทีที่พบเหตุแล้ว จากการตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วยเบื้องตันพบว่า
ผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ 
 ในการน้ีสํานักงาน กกต. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือแจ้งให้ผู้
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายน้ี ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงตํ่าทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจหาเช้ือเพ่ิมเติมหรือกักตัวเอง
เป็นเวลา 14 วัน เพ่ือตรวจดูอาการต่อไปแล้ว 
 ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยการทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือในบริเวณสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังในวันที่ 25 
เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. รวมทั้งดําเนินการคัดกรองพนักงานของสํานักงานอย่างเข้มงวดห้ามบุคคลท่ีเคยมี
ประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือเข้าปฏิบัติงานที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง และสั่งให้ตรวจหาเช้ือและกักตัวเองเพ่ือ
สังเกตอาการ พร้อมเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเช้ือ
โรคดังกล่าวตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กําหนดโดยเคร่งครัด 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/88059-isranews-48.html 
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วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563, 11.10 น. 
วุ่นแล้ว‘โควิด-19’รุกคืบการเมือง พบเจ้าหน้าที่‘กกต.’ติดเชื้อ1ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
พบเจ้าหน้าที่ กกต.ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ 1 คน  หลังทํางานที่บ้าน  เม่ือตรวจพบโรงพยาบาลส่ง
รถมารับทันที  สํานักงานเร่งตรวจสอบประวัติและบุคคลใกล้ชิด หวังคัดกรองบุคคลเสี่ยง เพื่อหาเชื้อและกักตัว   
เปิดห้องทํางานฆ่าเชื้อด่วนบ่ายวันนี้   
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่ําวานน้ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ช้ีแจง 
ผ่านสื่อของสํานักงาน หลังมีข่าวว่า พบพนักงานติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่นิติกร สํานักวินิจฉัย
และคดี ซึ่งติดเช้ือไวรัสโควิด-19  ขณะปฏิบัติงานนอกสถานที่ ( WFH ) ที่ อาคาร 6 เคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 
เขตหลักสี่ กทม.  ซึ่งได้มีการประสานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งตัวเข้ารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ นนทบุรีแล้ว  
 เบ้ืองต้นได้สอบสวนประวัติการเจ็บป่วยแล้ว พบว่า  เป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่มีประวัติ
การเดินทางไปต่างประเทศ  โดยสํานักงาน กกต. จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือ
แจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายน้ี ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มเสี่ยงตํ่าทราบ  เพ่ือดําเนินการตรวจหาเช้ือเพ่ิมเติมหรือ
กัดตัวเองเป็นเวลา 14 วันเพ่ือตรวจดูอาการ  
 ทั้งน้ี สํานักงาน กกต. จะได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-
19 โดยการทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือ บริเวณสํานักวินิจฉัยและคดี ในวันน้ี (25 เม.ย.) เวลา  13.30 น. ดําเนินการ
คัดกรองพนักงานของสํานักงานอย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือเข้าปฏิบัติงานที่สํานักงาน 
กกต.  และสั่งให้ตรวจหาเชื้อและกักตัวเองเพ่ือสังเกตอาการ  พร้อมเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเช้ือดังกล่าว ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด กําหนด โดยเคร่งครัดต่อไป  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานคนดังกล่าว แม้จะปฏิบัติงานที่บ้าน แต่ก็จะเดินทางเข้ามาท่ีสํานักงาน กกต.
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือในวันอังคาร  ทางสํานักงานกําลังตรวจสอบว่า พนักงานคนดังกล่าวใกล้ชิดใครบ้าง  เบ้ืองต้นยัง
ไม่รู้ว่าไปติดมาจากใคร ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า พนักงานคนดังกล่าว ได้ตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลท่ีมารับ
บริการตรวจ  และเมื่อทราบผลทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวจากที่พักไปรักษาทันทีเมื่อเย็นวานน้ี 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/488802 
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11:04 น.25 เม.ย. 2563 
พบเจ้าหน้าที่ กกต.ติดเชื้อ ขณะ WFH! สั่งฆ่าเชื้อ สอบสวนโรคคนใกล้ชิด  
 
 
 
 
 
 
พบเจ้าหน้าที่ กกต.ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ 1ราย หลังทํางานที่บ้าน เร่งตรวจสอบประวัติและบุคคล
ใกล้ชิด หวังคัดกรองบุคคลเสี่ยง เพื่อหาเชื้อและกักตัว 
 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานค่ําวานน้ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได้ช้ีแจง ผ่าน
สื่อของสํานักงานฯ หลังมีข่าวว่าพบพนักงานติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 รายเป็นเจ้าหน้าที่นิติกร สํานักวินิจฉัย
และคดี ซึ่งติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ขณะปฏิบัติงานนอกสถานท่ี แบบ Work From Home ที่อาคาร 6 เคหะหลักสี่ ซอย
แจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กทม. 
 ซึ่งได้มีการประสานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ นนทบุรีแล้ว เบ้ืองต้นได้สอบสวนประวัติการเจ็บป่วยแล้วพบว่า เป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่
มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ โดยสํานักงาน กกต. จะร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่
เสี่ยง เพ่ือแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายน้ี ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงตํ่าทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจหาเช้ือ
เพ่ิมเติมหรือกัดตัวเองเป็นเวลา 14 วันเพ่ือตรวจดูอาการ 
 ทั้งน้ีสํานักงาน กกต. จะได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-
19 โดยการทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือ บริเวณสํานักวินิจฉัยและคดี ในวันน้ี (25 เม.ย.) เวลา 13.30 น. ดําเนินการ
คัดกรองพนักงานของสํานักงานอย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือเข้าปฏิบัติงานที่สํานักงาน 
กกต.และสั่งให้ตรวจหาเช้ือและกักตัวเองเพ่ือสังเกตอาการ พร้อมเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเช้ือดังกล่าว ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด กําหนด โดยเคร่งครัดต่อไป 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานคนดังกล่าว แม้จะปฎิบัติงานที่บ้าน แต่ก็จะเดินทางเข้ามาท่ีสํานักงาน กกต.
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือในวันอังคาร ทางสํานักงานกําลังตรวจสอบว่า พนักงานคนดังกลา่วใกล้ชิดใครบ้าง เบ้ืองต้นยังไม่
รู้ว่าไปติดมาจากใคร ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า พนักงานคนดังกล่าว ได้ตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลท่ีมารับบริการ
ตรวจ และเมื่อทราบผลทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวจากที่พักไปรักษาทันทีเมื่อเย็นวานน้ี 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_4015111 
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ปิดสํานักงานฆ่าเชื้อ ! กกต. แจ้งพบพนักงาน นิติกร 1 คน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นกลุ่มคนไข้ไม่แสดงอาการ ไม่
มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 วันที่ 25 เมษายน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (สํานักงานกกต.) ออกเอกสารข่าว แจ้งว่า เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2563 ช่วงค่ําได้รับรายงานจากสํานักวินิจฉัยและคดีว่า พบพนักงานของสํานักงานกกต. ติดเช้ือไวรัส
โควิด-19 จํานวน 1 ราย ตําแหน่ง นิติกร สํานักวินิจฉัยและคดี โดยเป็นการพบการติดเช้ือจากการตรวจคัดกรองตาม
แนวทางค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active finding) ณ บริเวณอาคารแฟลตเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
 สํานักงานได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน โดยทันทีที่พบเหตุแล้ว จากการตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นพบว่า 
ผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ โดยสํานักงาน กกต. ได้
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายน้ี ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูง
และกลุ่มเสี่ยงตํ่าทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจหาเช้ือเพ่ิมเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพ่ือตรวจดูอาการต่อไปแล้ว 
 ทั้งน้ี สํานักงาน กกต. ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
โดยการทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือในบริเวณสํานักงาน กกต. ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. และ
ดําเนินการคัดกรองพนักงานของสํานักงานอย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือเข้าปฏิบัติงานที่
สํานักงาน กกต. รวมทั้งสั่งให้ตรวจหาเชื้อและกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ พร้อมเพ่ิมมาตราการเฝ้าระวัง ติดตาม
สถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรคดังกล่าว ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กําหนดโดยเคร่งครัด 
 
อ้างอิง : https://workpointnews.com/2020/04/25/covid-newcase/ 
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วันที่ 25 เม.ย. 2563 
ปิด กกต.ฆ่าเชื้อหลังนิติกรติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือ กกต. เปิดเผยว่า ในช่วงค่ําของวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมาได้รับ
รายงานจากสํานักวินิจฉัยและคดีว่า พบนิติกร สํานักวินิจฉัยและคดีติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 คน โดยพบการติด
เช้ือจากการตรวจคัดกรองตามแนวทางค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active finding) บริเวณอาคารแฟลตเคหะหลักสี่ ซอยแจ้ง
วัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จึงได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งตัวเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลเอกชน ย่านประชาชื่น ทั้งน้ีจากการตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วย เบ้ืองต้นพบว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าว
เป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ  กกต.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายน้ีทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงตํ่ารับทราบ เพ่ือ
ดําเนินการตรวจหาเช้ือเพ่ิมเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพ่ือตรวจดูอาการต่อไปแล้ว  
 ทั้งน้ี กกต.ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยการทํา
ความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือในบริเวณสํานักงานฯ และดําเนินการคัดกรองพนักงานอย่างเข้มงวดห้ามบุคคลที่เคยมี
ประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือเข้าปฏิบัติงานที่สํานักงานฯ รวมท้ังสั่งให้ตรวจหาเช้ือและกักตัวเองเพ่ือสังเกตอาการ พร้อม
เพ่ิมมาตราการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรคดังกล่าวตาม
แนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกําหนดโดยเคร่งครัด 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/409008 
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วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563, 11.13 น. 
พบเจ้าหน้าที่ กกต.กลางติดเชื้อโควิด-19 หลัง WFH 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 25 เมษายน 2563  มีรายงานว่าเมื่อช่วงค่ําวานน้ี (24)สํานักงานกกต.ได้ แจ้งกกต.ผู้บริหารทราบ
ว่า พบพนักงานของสํานักงานกกต.กลางติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่นิติกร สํานักวินิจฉัยและคดี 
ซึ่งติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ขณะปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ( WFH ) ที่ อาคาร 6 เคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ 
กทม. ซึ่งได้มีการประสานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ นนทบุรีแล้ว 
 จากการสอบสวนประวัติการเจ็บป่วยพบว่า เป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ ไม่มีประวัติการเดินทางไป
ต่างประเทศ ซึ่งสํานักงาน กกต. จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง แจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วยรายน้ี ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงตํ่าทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจหาเช้ือเพ่ิมเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 
วันเพ่ือตรวจดูอาการโดยสํานักงาน กกต.จะได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โควิด-19 ด้วยการทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือ บริเวณสํานักวินิจฉัยและคดี ในวันน้ีเวลา 13.30 น. ดําเนินการคัด
กรองพนักงานของสํานักงานอย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือเข้าปฏิบัติงานที่สํานักงาน กกต. 
และสั่งให้ตรวจหาเช้ือและกักตัวเองเพ่ือสังเกตอาการ พร้อมเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเช้ือดังกล่าว ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด กําหนดอย่างเคร่งครัด 
    ทั้งน้ีผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานคนดังกล่าว แม้จะปฎิบัติงานที่บ้าน แต่ก็จะเดินทางเข้ามาที่สํานักงาน 
กกต.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือในวันอังคาร ทางสํานักงานกําลังตรวจสอบว่า พนักงานคนดังกล่าวใกล้ชิดใครบ้าง เบ้ืองต้น
ยังไม่รู้ว่าไปติดมาจากใคร ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า พนักงานคนดังกล่าวได้ตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลท่ีมารับ
บริการตรวจ และเมื่อทราบผลทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวจากที่พักไปรักษาทันทีเมื่อเย็นวานน้ี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผล
สํารวจภาคสนาม เรื่อง อะไรโดนใจ ประชาชน ช่วงโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดย
ดําเนินเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพ้ืนที่ และการเก็บข้อมูลใน
โลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
จํานวน 1,358 ตัวอย่าง ดําเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 
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   เมื่อถามถึง การทุ่มเททํางานของรัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ พบว่าส่วน
ใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ระบุ รัฐบาลทุ่มเททํางานค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ในขณะท่ีร้อยละ 32.7 ระบุค่อนข้างน้อย 
ถึง ไม่ทุ่มเทเลย ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงการทํางานของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปรียบเทียบกับ
ผู้นําประเทศอ่ืน ๆ ในการรับรู้ของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.3 ระบุ นายกรัฐมนตรีของไทย ทํางานได้
ดี ดีมาก ดีเย่ียม ในขณะที่ร้อยละ 36.7 ระบุไม่ค่อยดี ดีน้อย ไม่ดีเลย 
    อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึง อะไรโดนใจประชาชน แก้ปัญหาได้ดี ช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 70.8 ระบุ การดูแล รักษา ฟ้ืนฟู ผู้ติดเช้ือของ แพทย์ พยาบาล และ อสม. ในขณะที่ ร้อยละ 48.7 ระบุ 
การสนับสนุนการแพทย์ ของ กระทรวงสาธารณสุข และร้อยละ 8.5 ระบุการทํางานช่วยเหลือประชาชนของ 
หน่วยกู้ภัย 
    ที่น่าพิจารณา คือ อะไรโดนใจประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่าย หลัง
มาตรการ อยู่บ้าน หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53.8 ระบุ การลดค่าไฟฟ้า ลดราคานํ้ามัน ของ
กระทรวงพลังงาน ในขณะที่ร้อยละ 44.6 ระบุ การแจกเงินของกระทรวงการคลัง และร้อยละ 37.8 ระบุ การลดค่า
ไฟฟ้า นํ้าประปา ของกระทรวงมหาดไทย ตามลําดับ 
           ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลช้ินน้ีช้ีให้เห็นว่า หลังรัฐบาลออกมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเช้ือ เพ่ือชาติน้ัน 
ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้การทํางานของรัฐบาล นําโดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประชาชนระบุว่า
ทํางานได้ดี ดีมาก ดีเย่ียม กระจายกันไปเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาผู้นําประเทศอ่ืน ๆในการรับรู้ของประชาชน และ
มาตรการช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่เห็นได้ชัดเจนจับต้องได้เข้าถึง
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงได้แก่ 
           การลดค่าไฟฟ้าระลอกล่าสุด ที่ครอบคลุมและทั่วถึงโดนใจประชาชน ส่วนใหญ่ครอบคลุม 22 ล้าน
ครัวเรือนของประเทศ และมาตรการแจกเงินของกระทรวงการคลัง ที่อาจจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ แต่ผลสํารวจ
พบว่าจํานวนมากได้รับประโยชน์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากการสื่อสาร และการบริหาร
จัดการในระบบฐานข้อมูลหรือ Big Data ของรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/189815 
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25 เม.ย. 2563 
ผวา!! เจ้าหน้าที่ กกต. ติดโควิด-19 ไม่แสดงอาการ 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่นิติกร สํานักวินิจฉัยและคดีสํานักงานคณะกรรมการกํากับการเลือกต้ัง ติดเชื้อโควิด-19 จํานวน 1 คน 
แบบไม่แสดงอาการ เร่งสอบสวนโรคใกล้ชิดกับพนักงานคนใดบ้าง 
 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) ช้ีแจงผ่านสื่อของสํานักงาน ว่า เจ้าหน้าที่นิติกร สํานัก
วินิจฉัยและคดีติดเช้ือโควิด-19 จํานวน 1 คน ขณะปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ( WFH) ที่อาคาร6 เคหะหลักสี่ ซอยแจ้ง
วัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กทม. จึงได้มีการประสานกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งตัวเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ นนทบุรี แล้ว 
 โดยพนักงานคนดังกล่าวได้ตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลท่ีมารับบริการตรวจและเมื่อทราบผลทาง
โรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวจากที่พักไปรักษาทันทีเมื่อเย็นวานน้ี ปลอดภัยแถมเท่!! จีนเว้นระยะไม่สัมผัสมือใช้
ทักทายแบบ "ราชวงศ์ฮ่ัน" ช่วงโควิด-19 ระบาด 
 เบ้ืองต้นได้สอบสวนประวัติการเจ็บป่วยแล้วพบว่า เป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่มีประวัติการ
เดินทางไปต่างประเทศ โดยสํานักงาน กกต. จะร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือแจ้ง
ให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายน้ี ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงตํ่าทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจหาเช้ือเพ่ิมเติมหรือกัด
ตัวเองเป็นเวลา 14 วันเพ่ือตรวจดูอาการ 
 สําหรับพนักงานคนดังกล่าว แม้จะปฏิบัติงานที่บ้าน แต่ก็จะเดินทางเข้ามาที่สํานักงาน กกต.สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง คือในวันอังคาร สํานักงานกําลังตรวจสอบว่า พนักงานคนดังกล่าวใกล้ชิดใครบ้าง เบ้ืองต้นยังไม่รู้ว่าไปติดมา
จากใคร 
 สํานักงาน กกต. จะได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําความ
สะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือ บริเวณสํานักวินิจฉัยและคดี ในวันน้ี (25 เม.ย.) เวลา 13.30 น. คัดกรองพนักงานของสํานักงาน
อย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือ เข้าปฏิบัติงานที่สํานักงาน กกต. และสั่งให้ตรวจหาเช้ือและ
กักตัวเองเพ่ือสังเกตอาการ พร้อมเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่
ระบาดของเช้ือดังกล่าว ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กําหนด โดยเคร่งครัด
ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378772881/?utm_source=slide 
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25 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:23 น. 
กกต.ป่วนหนัก!พบเจ้าหน้าที่ติดเช้ือโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 เม.ย.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ําวานน้ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ช้ีแจง ผ่านสื่อ
ของสํานักงาน หลังมีข่าวว่า พบพนักงานติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่นิติกร สํานักวินิจฉัยและคดี 
ซึ่งติดเช้ือไวรัสโควิด-19  ขณะปฏิบัติงานนอกสถานที่ ( WFH ) ที่ อาคาร 6 เคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ 
กทม.  ซึ่งได้มีการประสานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ นนทบุรีแล้ว  
 เบ้ืองต้นได้สอบสวนประวัติการเจ็บป่วยแล้ว พบว่า  เป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่มีประวัติ
การเดินทางไปต่างประเทศ  โดยสํานักงาน กกต. จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือ
แจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายน้ี ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มเสี่ยงตํ่าทราบ  เพ่ือดําเนินการตรวจหาเช้ือเพ่ิมเติมหรือ
กัดตัวเองเป็นเวลา 14 วันเพ่ือตรวจดูอาการ  
 ทั้งน้ี สํานักงาน กกต. จะได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-
19 โดยการทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือ บริเวณสํานักวินิจฉัยและคดี ในวันน้ี (25 เม.ย.) เวลา  13.30 น. ดําเนินการ
คัดกรองพนักงานของสํานักงานอย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือเข้าปฏิบัติงานที่สํานักงาน 
กกต.  และสั่งให้ตรวจหาเชื้อและกักตัวเองเพ่ือสังเกตอาการ  พร้อมเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเช้ือดังกล่าว ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด กําหนด โดยเคร่งครัดต่อไป  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานคนดังกล่าว แม้จะปฏิบัติงานที่บ้าน แต่ก็จะเดินทางเข้ามาท่ีสํานักงาน กกต.
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือในวันอังคาร  ทางสํานักงานกําลังตรวจสอบว่า พนักงานคนดังกล่าวใกล้ชิดใครบ้าง  เบ้ืองต้นยัง
ไม่รู้ว่าไปติดมาจากใคร  
 ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า พนักงานคนดังกล่าว ได้ตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลที่มารับบริการตรวจ  
และเมื่อทราบผลทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวจากที่พักไปรักษาทันทีเมื่อเย็นวานน้ี 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64195 
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กกต.ใช้มาตรการเข้ม สั่งฆ่าเชื้อด่วน หลังพบพนักงาน ติดโควิด-19 
ไทยรัฐออนไลน์ 
25 เม.ย. 2563 11:48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
กกต. แจง กรณีพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 เผย ประสาน กรมควบคุมโรค สธ.ส่งรักษาตัวแล้ว พร้อมกําหนด
มาตรการเข้ม ห้ามคนท่ีมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเข้าทํางาน และสั่งฆ่าเชื้อสํานักงานด่วน วันนี้  
 วันที่ 25 เม.ย. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ช่วงค่ํา 
ได้รับรายงานจากสํานักวินิจฉัยและคดีว่า พบพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
จํานวน 1 ราย ตําแหน่ง นิติกร สํานักวินิจฉัยและคดี โดยเป็นการพบการติดเช้ือจากการตรวจคัดกรองตามแนวทาง
ค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก (Active finding) ณ บริเวณอาคารแฟลตการเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร  
 พร้อมกันน้ี สํานักงานได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งตัวเข้ารับการ
รักษา ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน โดยทันทีที่พบเหตุแล้ว จากการตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วยเบื้องต้น
พบว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ในการน้ี 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือแจ้งให้ผู้สัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงตํ่าทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจหาเช้ือเพ่ิมเติม หรือกักตัวเองเป็น
เวลา 14 วัน เพ่ือตรวจดูอาการต่อไปแล้ว 
 ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยการทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือ ในบริเวณสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ในวันเสาร์
ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. และดําเนินการคัดกรองพนักงานของสํานักงานอย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมี
ประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือเข้าปฏิบัติงานที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง รวมทั้งสั่งให้ตรวจหาเช้ือและกักตัวเอง
เพ่ือสังเกตอาการ พร้อมเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ
เช้ือโรคดังกล่าว ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กําหนดโดยเคร่งครัด 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1830008 
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พบนิติกรสํานักวินิจฉัยและคดี กกต.ติดโควิด จํานวน 1 ราย 
25 Apr 2020 11:37 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งตัวรักษาท่ีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ชี้ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ 
 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ช่วงค่ํา ได้รับรายงานจาก
สํานักวินิจฉัยและคดีว่า พบพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 ราย 
ตําแหน่ง นิติกร สํานักวินิจฉัยและคดี โดยเป็นการพบการติดเช้ือจากการตรวจคัดกรองตามแนวทางค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 
(Active finding) ณ บริเวณอาคารแฟลตการเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 พร้อมกันน้ีสํานักงานได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งตัวเข้ารับการรักษา 
ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน โดยทันทีที่พบเหตุแล้ว จากการตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นพบว่า
ผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ในการน้ีสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยรายนี้ ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงตํ่าทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจหาเช้ือเพ่ิมเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน 
เพ่ือตรวจดูอาการต่อไปแล้ว  
 ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยการทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือในบริเวณสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังในวันเสาร์ที่ 
25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. และดําเนินการคัดกรองพนักงานของสํานักงานอย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมี
ประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือเข้าปฏิบัติงานที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง รวมทั้งสั่งให้ตรวจหาเช้ือและกักตัวเอง
เพ่ือสังเกตอาการ พร้อมเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ
เช้ือโรคดังกล่าวตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กําหนดโดยเคร่งครัด 
 
อ้างอิง  :   
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/431491?utm_source=slide_topnews&utm_me
dium=internal_referral 
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25 เม.ย. 2020 10:04:39 
สนง.กกต.พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ  
   
 
 
 
 
 
กรุงเทพฯ 25 เม.ย.- สํานักงาน กกต.พบพนักงานติดเชื้อโควิด แบบไม่แสดงอาการ 1 คน ยังหาท่ีมาไม่ได้ว่าติด
จากใคร ล่าสุดรพ.รับตัวไปรักษาแล้ว เร่งสอบประวัติและบุคคลใกล้ชิด คัดกรองบุคคลเสี่ยง หาเชื้อและกักตัว เปิด
ห้องทํางานฆ่าเชื้อด่วนบ่ายวันนี้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่ําวานน้ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.)ช้ีแจงผ่านไลน์ของสํานักงาน
กกต.ภายหลังมีกระแสข่าวว่ามีพนักงานติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่นิติกร สํานักวินิจฉัยและคดี 
ซึ่งติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ขณะปฏิบัติงานนอกสถานที่ ( WFH ) ที่อาคาร 6 เคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ 
กทม. จึงประสานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งตัวเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
นนทบุรีแล้ว  
 เบ้ืองต้นได้สอบสวนประวัติการเจ็บป่วย พบว่าเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่มีประวัติการ
เดินทางไปต่างประเทศ โดยสํานักงานกกต.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือแจ้งให้
ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายน้ี ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงตํ่าทราบ เพ่ือตรวจหาเช้ือเพ่ิมเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลา 
14 วันเพ่ือตรวจดูอาการ 
 ทั้งน้ี สํานักงานกกต.จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยทํา
ความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือบริเวณสํานักวินิจฉัยและคดี ในวันน้ี (25 เม.ย.)  เวลา  13.30 น. และคัดกรองพนักงานของ
สํานักงานอย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือเข้าปฏิบัติงานที่สํานักงานกกต. และสั่งให้ตรวจหา
เช้ือและกักตัวเองเพ่ือสังเกตอาการ พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือดังกล่าวตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)  คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กําหนด โดย
เคร่งครัดต่อไป 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานคนดังกล่าว แม้จะปฎิบัติงานที่บ้าน แต่จะเข้ามาที่สํานักงานกกต.สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง คือในวันอังคาร ทางสํานักงานกําลังตรวจสอบว่าพนักงานคนดังกล่าวใกล้ชิดใครบ้าง เบ้ืองต้นยังไม่ทราบว่าติด
มาจากใคร แต่ได้ตรวจร่างกายกับโรงพยาบาลที่มารับบริการตรวจ และเมื่อทราบผล ทางรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัว
จากที่พักไปรักษาทันทีเย็นวานน้ี (24 เม.ย.).-สํานักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ea3a8c7e3f8e40af943994d 
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25 เม.ย. 2563 12:36    
พบเจ้าหน้าที่ กกต.ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ 1 คน หลังทํางานที่บ้าน รพ.ส่งรถรับรักษาทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
พบเจ้าหน้าที่ กกต.ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ 1 คน หลังทํางานที่บ้าน รพ.ส่งรถรับรักษาทันที ด้าน
สํานักงานเร่งสอบประวัติและคนใกล้ชิด หวังคัดกรองบุคคลเสี่ยงและกักตัว พร้อมสั่งฆ่าเชื้อห้องทํางานด่วนบ่าย
วันนี้ 
 วันน้ี (25 เม.ย.) มีรายงานว่า เมื่อช่วงค่ําวานน้ี สํานักงาน กกต.ได้แจ้ง กกต.ผู้บริหารทราบว่า พบ
พนักงานของสํานักงาน กกต.กลางติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่นิติกร สํานักวินิจฉัยและคดี ซึ่ง
ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ขณะปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH) ที่ อาคาร 6 เคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กทม. 
ซึ่งได้มีการประสานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
นนทบุรี แล้ว 
 จากการสอบสวนประวัติการเจ็บป่วย พบว่า เป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ ไม่มีประวัติการเดินทางไป
ต่างประเทศ ซึ่งสํานักงาน กกต. จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง แจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วยรายน้ี ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงตํ่าทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจหาเช้ือเพ่ิมเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 
วัน เพ่ือตรวจดูอาการโดยสํานักงาน กกต.จะได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โควิด-19 ด้วยการทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือ บริเวณสํานักวินิจฉัยและคดี ในวันน้ีเวลา 13.30 น. ดําเนินการคัด
กรองพนักงานของสํานักงานอย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือเข้าปฏิบัติงานที่สํานักงาน กกต. 
และสั่งให้ตรวจหาเช้ือและกักตัวเองเพ่ือสังเกตอาการ พร้อมเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเช้ือดังกล่าว ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด กําหนดอย่างเคร่งครัด 
 ทั้งน้ี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานคนดังกล่าว แม้จะปฎิบัติงานที่บ้าน แต่ก็จะเดินทางเข้ามาที่สํานักงาน 
กกต.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือในวันอังคาร ทางสํานักงานกําลังตรวจสอบว่า พนักงานคนดังกล่าวใกล้ชิดใครบ้าง เบ้ืองต้น
ยังไม่รู้ว่าไปติดมาจากใคร ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า พนักงานคนดังกล่าวได้ตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลท่ีมารับ
บริการตรวจ และเมื่อทราบผลทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวจากที่พักไปรักษาทันทีเมื่อเย็นวานน้ี 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000043284 
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กกต.กักตัววุ่น!! พบเจ้าหน้าที่ กกต.ติดโควิด-19 สั่งผู้ใกล้ชิดกักตัว14วัน ลุ้นประธานอาจโดนกักด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีรายงานจาก สํานักงาน กกต. เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 กกต. ได้รับรายงานพบพนักงาน
ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 ราย ตําแหน่ง นิติกร สํานักวินิจฉัยและคดี โดยเป็นการพบการติดเช้ือจากการตรวจคัด
กรองตามแนวทางค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active finding) ณ บริเวณอาคารแฟลตเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลัก
สี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในขณะน้ีได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งตัว เข้ารับการรักษา 
ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ นนทบุรี แล้ว เบ้ืองตันได้สวบสวนประวัติการเจ็บป่วยแล้ว พบว่าเป็นคนไข้ในกลุ่ม 
ไม่แสดงอาการ (Asymptomatic cases) และไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ โดยสํานักงาน กกต.จะร่วมมือ
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือ แจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่ม
เสี่ยงตํ่าทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจหาเช้ือเพ่ิมเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพ่ือตรวจดูอาการ 
 ทั้งน้ี สํานักงาน กกต. จะได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-
19 โดยการทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือ ณ บริเวณสํานักวินิจฉัยและคดี สํานักงาน กกต. ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 
2563 เวลา 13.30 น. ดําเนินการคัดกรองพนักงานของ สํานักงานอย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้
ติดเช้ือเข้าปฏิบัติงานที่สํานักงานและสั่งให้ตรวจหาเช้ือและกักตัวเองเพ่ือสังเกตอาการ พร้อมเพ่ิมมาตราการเฝ้าระวัง 
ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรคดังกล่าวตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กําหนดโดยเคร่งครัดต่อไป 
 ทั้งน้ีมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว มีหน้าที่ไปเสนอแฟ้มเซ็นต่อ ประธาน กกต. ด้วยแต่ยังไม่มีการ
ยืนยันว่า ต้องกักตัวประธาน กกต. ด้วยหรือไม่ 
 10.30น. ล่าสุดประธาน กกต. แจ้งว่าจากข้อมูล เจ้าหน้าที่ นิติกรของ กกต. ติดเช้ือโควิด-19 น้ัน 
ประธานยังไม่อยู่ในข่ายต้องถูกกักตัว 14 วัน แต่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่หน้าห้องประธาน กกต.ได้ไปตรวจหาเช้ือ
แล้ว #Ch3ThailandNews 
 
อ้างอิง : 
https://www.facebook.com/Ch3ThailandNews/photos/a.619658884736622/2906635219372299/?typ
e=3&source=57 
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ประธาน กกต.ยืนยัน พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 จริง 
25 เมษายน 2563 
 
 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือ กกต. เปิดเผยว่า ในช่วงค่ําของวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมาพบ 
นิติกร สํานักวินิจฉัยและคดีติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 คน ขณะปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 ล่าสุดทีมข่าวได้ตรวจสอบกับทางประธาน กกต. แจ้งว่าข้อมูลยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ นิติกรของ กกต. 
ติดเช้ือโควิด-19  
  ส่วนประเด็นที่ว่า กกต.แต่ละท่าน  จะต้องมีกักตัวเองหรือไม่น้ัน ตนไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้ไปคุก
คลี่หรือใกล้ชิดยังไม่โดนกักตัว 14 วัน แต่เจ้าหน้าที่หน้าห้องกําลังไปตรวจเช้ืออยู่  
 ล่าสุดประธาน กกต. แจ้งว่าจากข้อมูล เจ้าหน้าที่ นิติกรของ กกต. ติดเช้ือโควิด-19  ประธานยังไม่ต้อง
ถูกกักตัว 14 วัน แต่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่หน้าห้องประธาน กกต.ได้ไปตรวจหาเช้ือแล้ว หลังพบว่า จนท.ที่ติดเช้ือได้
นําแฟ้มเสนอเซ็นมายังห้องประธาน  
 ส่วนผู้ที่ถูกกักตัว ใกล้ชิดกับ จนท.คนดังกล่าว อยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันว่ามีทั้งหมดก่ีคน 
 
อ้างอิง : https://ch3thailandnews.bectero.com/news/184666 
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‘กกต.’ มีเสียว พบนิติกรติดโควิด-19 ไม่แสดงอาการ 1 ราย สั่งกักตัวคนใกล้ชิด 
วันที่ 25 เมษายน 2563 - 12:32 น. 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ําวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง(กกต.)ได้ช้ีแจงผ่านสื่อของสํานักงาน หลังมีข่าวว่าพบพนักงานติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 คน เป็น
เจ้าหน้าที่นิติกร สํานักวินิจฉัยและคดี ซึ่งเป็นการพบเช้ือจากการค้นหาเชิงรุก ที่การเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขต
หลักสี่ กทม. ซึ่งได้มีการประสานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เพ่ือส่งตัวเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน แล้ว เบ้ืองต้นได้สอบสวนประวัติการเจ็บป่วยแล้วพบว่า เป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดง
อาการ และไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ โดยสํานักงานกกต. จะร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือค้นหา
บริเวณพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายน้ี ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงตํ่าทราบ เพ่ือดําเนินการ
ตรวจหาเช้ือเพ่ิมเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 วันเพ่ือตรวจดูอาการ 
 ทั้งน้ีสํานักงานกกต. จะปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
โดยการทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือ บริเวณสํานักวินิจฉัยและคดี ในวันน้ี เวลา 13.30 น. ดําเนินการคัดกรอง
พนักงานของสํานักงานอย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือเข้าปฏิบัติงานที่สํานักงานกกต. และ
สั่งให้ตรวจหาเช้ือและกักตัวเองเพ่ือสังเกตอาการ พร้อมเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเช้ือดังกล่าว ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
กําหนด โดยเคร่งครัดต่อไป 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานคนดังกล่าวแม้จะปฎิบัติงานที่บ้าน แต่ก็เดินทางเข้ามาที่สํานักงาน กกต.
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือในวันอังคาร สํานักงานกําลังตรวจสอบว่า พนักงานคนดังกล่าวใกล้ชิดใครบ้าง เบ้ืองต้นยังไม่รู้ว่า
ไปติดมาจากใคร ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า พนักงานคนดังกล่าว ได้ตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลท่ีมารับบริการตรวจ 
และเมื่อทราบผลทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวจากที่พักไปรักษาทันทีเมื่อเย็นวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2156581 
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ไร้หลักฐานเอาผิด-‘ฉลอง-นาที’รอด! กกต.ฟันอาญาแค่คนโพสต์ใส่ความเท็จ ปชป.แจกเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ฉลอง เทอดวีระพงศ์-นาที รัชกิจประการ’ รอด! กกต.ยกคําร้องปมรู้เห็นเป็นใจสนับสนุน สมาชิกกลุ่มไลน์ ‘รัก
เพื่อน’ โพสต์ข้อความใส่ร้าย ปชป. เอาผิดแค่เจ้าตัวคนโพสต์ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เผยแพร่คํา
วินิจฉัย กกต. ที่ 41/2563 กรณีการเลือกต้ัง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง เขต 2 จ.พัทลุง และการเลือกต้ัง ส.ส.บัญชี
รายช่ือ โดยก่อนประกาศผลการเลือกต้ัง กกต. ได้รับคําร้องว่า นายเป่ียม สงคง ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ส.ส.เขต 2 จ.พัทลุง 
(ผู้ถูกร้องที่ 1) นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย (ผู้ถูกร้องที่ 2) และนางนาที รัช
กิจประการ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคภูมิใจไทย (ผู้ถูกร้องที่ 3) ถูกกล่าวหาว่ากระทําการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้แก่ 1.นายเป่ียม ถูกกล่าวหาว่าให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้ลงคะแนนแก่นายฉลอง และ
นางนาที 2.นายเป่ียม ถูกกล่าวหาว่ากระทําการหลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม
ของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนให้แก่นายฉลอง และนางนาที 3.นายฉลอง และนาง
นาที ถูกกล่าวหาว่า สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจกับนายเป่ียม 
 กกต.พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกันแล้วได้ความว่า กรณีนาย
เป่ียมต้ังกลุ่มไลน์ช่ือ ‘รักเพ่ือน’ เพ่ือทําการเก็บบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกต้ังและให้เงินแก่ผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง โดยโพสต์ในกลุ่มว่า “ถ้าใครถูกจับตอนเท่ียงแจกเงิน ให้ว่าเงินพรรคประชาธิปัตย์ ผมถูกตํารวจมาสอบเรื่อง
เก็บบัตรประชาชน ผมบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้เก็บ” โดยผู้ร้องเห็นว่า การกระทําของนายเป่ียม เป็นการให้เงินแก่
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกต้ังฯ อย่างไรก็ดีจากการไต่สวนพยานบุคคลในกลุ่มไลน์ดังกล่าว ให้ถ้อยคํา
ว่าไม่มีบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องให้เงินหรือซื้อสิทธิขายเสียง พยานหลักฐานรับฟังไม่ได้ว่าทําผิดตามข้อกล่าวหา 
 ส่วนกรณีนายเป่ียม กระทําการใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือไม่น้ัน จากการไต่สวนนายเป่ียม ให้ถ้อยคําว่า 
โพสต์ข้อความข้างต้นจริง แต่ลบไปแล้ว สาเหตุที่โพสต์เพราะไม่พอใจการกระทําของผู้ร้องที่เคยแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจมาตรวจสอบกับการกระทําความผิดอาญาและกฎหมายเลือกต้ังที่บ้านของตน เมื่อนายเป่ียมให้ถ้อยคํารับว่าเป็น
ผู้โพสต์จริง และข้อความน้ันเป็นความเท็จว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ทั้งที่ไม่ปรากฏพยานหรือ
หลักฐานหรือพฤติการณ์ว่ากระทําการดังกล่าว ทําให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังพรรคประชาธิปัตย์ได้รับความเสียหาย การ
กระทําของนายเป่ียม จึงผิดตาม พ.ร.บ.เลือกต้ังฯ ตามข้อกล่าวหา 
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 ส่วนกรณีกล่าวหาว่า นายฉลอง และนางนาที เป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ ‘รักเพ่ือน’ ดังกล่าวด้วยน้ัน และรู้
เห็นเป็นใจกับการกระทําของนายเปี่ยมตามข้อกล่าวหาข้างต้น จากการไต่สวนปรากฏว่าเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 
16.31 น. นายเป่ียมโพสต์ข้อกล่าวดังกล่าว และทําการลบข้อความ โดยพยานบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่าว 
2 ปาก ให้ถ้อยคําสอดคล้องกันว่า ไม่เคยพบเห็นข้อความดังกล่าวในกลุ่มไลน์แต่อย่างใด ประกอบกับบริษัท ไลน์คอม
พานี (ประเทศไทย) จํากัด แจ้งว่า มิได้เป็นผู้ครอบครองข้อมูลแอปพลิเคช่ันกลุ่ม ‘รักเพ่ือน’ จึงไม่มีพยานหลักฐาน
ยืนยันได้ว่า นาย ทราบถึงการโพสต์หรือไม่ ส่วนนางนาทีมีพยานในกลุ่มไลน์ดังกล่าวยืนยันว่าไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่ม 
‘รักเพ่ือน’ พยานหลักฐานจึงรับฟังไม่ได้ว่ากระทําผิดตามข้อกล่าวหา 
 กกต.จึงมีคําสั่งให้ดําเนินคดีอาญาแก่นายเป่ียม ฐานใส่ร้ายด้วยความเท็จ ตาม พ.ร.บ.เลือกต้ังฯ มาตรา 
73 วรรคหน่ึง (5) ประกอบมาตรา 159 ส่วนข้อกล่าวหาอ่ืนให้ยกคําร้อง 
 
อ่านรายละเอียด : https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20200421161705.pdf 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/88050-isranews-85.html 
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24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 12:33 น. 
'บิ๊กตู่'ยํ้าผ่อนปรนมาตรการยึดสุขภาพปชช.เป็นตัวชี้วัดเรียก'อนุทิน-ศักด์ิสยาม'หารือต่อพรก.ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 24 เม.ย.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทําเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเวลา 08.45 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เข้าปฏิบัติภารกิจที่ทําเนียบรัฐบาลตามปกติ โดยเวลา 09.30 น. ที่ตึกสันติ
ไมตรี หลังใน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และพิธีมอบกองทุนสนับสนุนและเยียวยาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน โดยนายคีรี กาญจนพาน์ 
ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด(มหาชน) มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.
สาธารณสุข และสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว 
 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ยินดีอย่างย่ิงที่ประเทศของเรามีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง บุคลากรของเราทุก
ระดับมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็น
อย่างดี รวมถึงภาคเอกชนที่สร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากร ที่ทําหน้าที่สู้ภัยโควิด-19 ให้กับประเทศชาติของเรา 
ต้องขอบคุณทีมพลังนักรบเสื้อกราว ทีม อสม. ที่ถือเป็นด่านหน้าสําคัญที่ยับย้ังการแพร่ระบาดสู้ภัยโควิด-19 มา
ด้วยกัน ด้วยความเสียสละอุทิศตน เสียสละในการป้องกันเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีความ
เป็นห่วงเร่ืองความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุข จึงขอเป็นกําลังใจให้กับหน่วยงานด้านการสาธารณสุข
ทุกแห่ง รวมทั้ง อสม.ในหมู่บ้านทั่วประเทศ ตลอดจนขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน ที่เป็นพลังประชารัฐ 
 “ขอยํ้าว่าไม่ได้พูดถึงพรรคการเมือง แต่เป็นเรื่องของการนําพาประเทศไปสู่ความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชน และประชาสังคม ทุกภาคส่วนเดินหน้าเพ่ือประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ช่วงเวลาสําคัญ คือการแก้ปัญหาโควิด-19 ทุกคนมีกระบวนการร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการตามนโยบายของรัฐบาล
อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด ขอขอบคุณมา ณ ที่น้ีด้วย วันน้ีเราทราบดีว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทยมี
แนวโน้มการระบาดลดลงอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามเราต้องไม่ประมาท เพราะฉะน้ันการที่จะผ่อนคลายสิ่งต่างๆ
จะต้องมีมาตรการเฉพาะออกมา และวันเดียวกันน้ีจะมีการประชุม ซึ่งผมจะรับฟังแนวทางการปฏิบัติจากสาธารณสุข 
ฝ่ายแพทย์ของเราเป็นหลัก เพ่ือจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆต่อไป” 
 นายกฯ กล่าวว่า สิ่งสําคัญที่เป็นห่วงประชาชน คือเรื่องของอาชีพและรายได้ การประกอบการทางธุรกิจ 
แม้กระทั่งในเร่ืองการใช้ชีวิตในสังคมต่างๆแต่สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือเร่ืองสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญที่จะเป็นตัวช้ีวัดว่า
อะไรที่เราทําได้หรือทําไม่ได้ในระยะเวลาต่อไปน้ี เรื่องน้ีต้องขอความร่วมมือและต้องทําความเข้าใจกันด้วย รัฐบาลทํา
ทุกอย่างทุกมาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ี ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี ซึ่งมี
ผู้รับผิดชอบ ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้กําหนดนโยบายต่างๆ แต่ทั้งน้ี เราก็รับฟังข้อมูลต่างๆเพ่ือนํามาเปรียบเทียบ 
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วิเคราะห์ เพ่ือนํามาสังเคราะห์ให้ได้คําตอบออกมา ซึ่งช่วงน้ีตนก็ทํางานอย่างเต็มที่โดยจะนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ 
รวมทั้งได้มอบนโยบายไปแล้วเพ่ือให้ศูนย์โควิด-19 ได้ดําเนินการเพ่ือหาข้อสรุปว่าจะต้องทําอย่างไรกันต่อไปหลังจากน้ี 
“อย่างไรก็ตาม โรคโควิด-19 น้ันทุกคนคงทราบดี ไม่ใช่ว่าการระบาดของประเทศไทยลดลง การติดเช้ือลดลง แล้วจะ
หมายความว่าปลอดภัย มันไม่ใช่อย่างน้ัน เพราะความจริงเช้ือโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ 
เช้ือโรคจึงสามารถเข้า-ออกเมื่อไหร่ก็ได้ สิ่งสําคัญจึงต้องทําให้บ้านเมืองของเราน้ันปลอดภัย ทําอย่างไรจึงไม่ให้มีการ
เจ็บป่วยโดยเป็นการรับเช้ือมาจากต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกติกาและมาตรการของรัฐ ทั้ง
เรื่อง Social Distancing หรือการสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือไปชุมนุมกันในพ้ืนที่นอกการควบคุม เช่น บางคนหนีไป
ทําความผิดในป่าในเขา เรื่องน้ียอมรับว่ายังเป็นเรื่องที่ยากลําบากอยู่ ทั้งน้ี รัฐบาลคํานึงถึงสองอย่างเสมอ คือเรื่องของ
สุขภาพคนเป็นหลักรองลงมาคือเร่ืองของเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลต้องหามาตรการมารองรับตรงน้ี แต่ก็ต้องเข้าใจว่ารัฐบาล
ต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในภายหน้า" 
 นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่วันน้ี บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) และ
แพทยสมาคม มีส่วนช่วยสนับสนุนและเป็นส่วนหน่ึงของการร่วมมือพลังประชารัฐร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ได้มอบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข เพ่ือให้เกิดความสบายใจและเกิดความอุ่นใจ แต่ก็ไม่
ต้องการให้ใช้เงินตรงน้ี เพราะน่ันหมายถึงต้องมีคนเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ที่ผ่านมาก็มีจํานวนหน่ึงซึ่งรัฐบาลต้องดูแล
เช่นกัน ต้องดูว่าจะดูแลคนเหล่าน้ีอย่างไร ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่เสี่ยงชีวิตจากโควิด-19 ต้องหาเม็ด
เงินมาดูแลตรงนี้ เราก็มีเงินบริจาคจํานวนหน่ึง จะต้องมาดูอีกครั้งว่าจะเพ่ิมเติม ตรงไหน อย่างไร จากกติกา 
งบประมาณ ของทางราชการที่เราดูแลอยู่ วันน้ีต้องขอขอบคุณทางบีทีเอสฯ อีกคร้ังถือว่าเป็นส่วนสําคัญในสังคมของ
ไทยมาโดยตลอด 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จพิธีดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ ได้เรียก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข รวมถึงนายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าอีกคร้ัง คาดว่า
เป็นการหารือเก่ียวกับการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ก่อนที่จะนําเข้าสู่ ครม.ในวันอังคาร
ที่ 28 เม.ย.น้ี โดยใช้เวลาหารือเกือบ 1 ช่ัวโมง 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64114 
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วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563, 13.05 น. 
ฝ่ายค้านบุกย่ืนหนังสือจ้ี'บิ๊กตู่' เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ รอขยํ้าพ.ร.ก.เงินกู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายค้านย่ืนหนังสือถึงนายกฯ ขอให้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ แล้ว เรียกร้องพรรคร่วมรัฐบาลเปิดช่อง ส.ส.
ลงชื่อหนุน วอน เร่งดําเนินการเพ่ือให้เงินกู้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึง เกิดประโยชน์สูงสุด โดยรับฟังความเห็น
จากตัวแทนประชาชน 
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ทําเนียบรัฐบาล แกนนําพรรคร่วมฝ่ายค้าน นําโดย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทร
รพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ย่ืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทําเนียบรัฐบาล วันน้ี (24 เม.ย.) 
เพ่ือขอให้นายกรัฐมนตรีดําเนินการเปิดประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เพ่ือรับฟังแนวทางแก้ไข ปัญหาและผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จากสภาฯ และพิจารณาพ.ร.ก. กู้เงิน โดยเร็ว มีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รับเรื่อง 
 น.อ. อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ช่องทางที่ย่ืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ถือเป็นช่องทางที่รวดเร็วที่สุด จึงอยาก
เรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้เร่งพิจารณา โดยไม่ต้องรอขั้นตอนทางเอกสาร เพราะหากรอขั้นตอนทางเอกสาร ต้อง
ใช้เวลาอย่างน้อย 15 วัน เกรงว่าจะล่าช้าเกินไป นอกจากน้ี ฝ่ายค้านยังดําเนินการรวบรวมรายช่ือสมาชิกรัฐสภาไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 เพ่ือย่ืนต่อประธานรัฐสภาคู่ขนานกันไปด้วย 
 “จะต้องใช้เสียงของสมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 246 เสียง แต่ขณะน้ีฝ่ายค้านมีเสียงเพียง 
213 เสียงขาดอีก 33 เสียง จึงได้ประสานกับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลแล้ว ขอให้แกนนําพรรคร่วมรัฐบาลให้เอกสิทธ์ิแก่
ส.ส.ในการลงช่ือดังกล่าวคาดว่า จะสามารถรวบรวมรายช่ือได้ ภายในสัปดาห์หน้า” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว 
 ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ขอให้นายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับการ
รับฟังความเห็นจากสภาฯ  ที่มีความเห็นอย่างรอบด้านในการพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน และร่าง พ.ร.บ.การโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่า จะมีการโอนงบประมาณ
จากหลักสุขภาพถ้วนหน้า หรือ สิทธ์ิบัตรทอง จํานวน 2,400 ล้านบาท เข้างบกลาง เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่ 
 “พ.ร.ก.กู้เงิน แม้จะมีผลใช้บังคับแล้ว แต่ยังขาดรายละเอียดการใช้งบมาณประมาณ จึงกังวลว่าจะมีการ
นํางบประมาณไปใช้ผิดประเภท และตรวจสอบไม่ได้ หากนําเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯก็จะมีการต้ังกรรมาธิการ
วิสามัญเพ่ือตรวจสอบการใช้งบประมาณคู่ขนานกันไป จะทําให้งบประมาณเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง” นพ.ชลน่าน กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/488602  
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วันที่ 24 เมษายน 2563 - 13:50 น.  
“ภูมิธรรม”ชี้ความสําคัญ เปิดประชุมสภา เพื่อรับรู้ปัญหาหลากหลาย ช่วยปชช.ได้เร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
“ภูมิธรรม” แจงปมเร่งเปิดประชุมสภา เพื่อรับรู้ปัญหาชัดเจน-แก้ไขเร็ว ลมหายใจปชช.รวยรินเต็มที 
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊กซ์ส่วนตัวว่า จากการประชุมของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ข้อสรุปสําคัญประการหน่ึง คือการเร่งให้เปิดประชุม
สภาสมัยวิสามัญ 
ความเร่งด่วนของการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญน้ันสําคัญอย่างไร  
 1.ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า และทวีความ
รุนแรงข้ึนเรื่อยๆ วันน้ีการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รัฐบาลยังทําได้ไม่ครบถ้วน ไม่
ทั่วถึง และ ไม่ทันการณ์ น่ันเพราะรัฐบาลยังไม่เคยรับฟังหรือได้ยินเสียงของพ่ีน้องประชาชนส่วนใหญ่ที่เดือดร้อน 
 การเร่งรัดให้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ จึงเป็นช่องทางสําคัญที่รัฐบาลจะได้รับฟังข้อมูลความ
เดือดร้อนผ่าน สส ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในทุกพ้ืนที่. เพ่ือจะช่วยเร่งรัดให้ความช่วยเหลือได้ครบถ้วน ทั่วถึง 
และ รวดเร็ว ความเดือดร้อนของประชาชนเจียนตาย จึงไม่ควรรีรอ หากควรเร่งเพ่ิมทุกช่องทาง ที่จะรับรู้ปัญหาอย่าง
ชัดเจนเพ่ือนําไปสู่การแก้ไข เยียวยาโดยเร็ว ลมหายใจของพ่ีน้องประชนส่วนใหญ่วันน้ีรวยรินเต็มทีแล้ว 
 2.พ.ร.ก. กู้เงิน จํานวนมหาศาลมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของรัฐบาลในคร้ังน้ี ซึ่งเป็นการกู้เงินอนาคต
ของประชาชน มาใช้ จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีแผนการใช้ที่มียุทธศาสตร์ชัดเจน รอบคอบ และโปร่งใส ซึ่ง พ.ร.ก. 
ดังกล่าวน้ี รัฐบาลจะต้องนําเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาอยู่แล้ว จึงย่อมเป็นผลดีกว่าอย่างแน่นอน หากรัฐบาลเร่งจะนํา 
พ.ร.ก. กู้เงิน ทั้งหมดเข้าสู่การประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือจะได้รับฟังข้อเสนอแนะ ท้วงติงที่เป็นประโยชน์ต่อการนํา
งบประมาณก้อนใหญ่น้ีไปใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับอย่าง 
รอบคอบและมีประสิทธิภาพที่สุด 
 ทั้งน้ีรัฐบาลต้องได้รับการตรวจสอบการใช้งบประมาณ พ.ร.ก.เงินกู้ อย่างจริงจังจากฝ่ายค้านและทุกภาค
ส่วนของสังคม 
 การเร่งเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ จึงเป็นแนวทางสําคัญอย่างหน่ึงในกลไกการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่รัฐบาลและฝ่ายค้านจะร่วมมือนําพาประเทศชาติผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ตนไม่อยากเห็นรัฐบาลประกาศ
ชัยชนะต่อไวรัสโควิด-19 ในขณะที่พ่ีน้องประชาชนกําลังจะอดตาย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2155012  
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วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563, 14.54 น. 
'ทิพานัน'จ้ีฝ่ายค้านอย่าดึงดันเปิดสภา ยังไม่ใช่เวลาเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อดีตผู้สมัคร 
ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี กล่าวถึงกณีที่พรรคฝ่ายค้านขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือพูดคุยเก่ียวกับ
งบประมาณแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า สถานการณ์ตอนน้ีพรรคฝ่ายค้านควรให้ ส.ส.ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีกําลังได้รับความเดือดร้อน เพราะ ส.ส.มีกลไกของผู้แทนชุมชน จะช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนได้
มากและเข้าถึง เหมือนที่พรรค พปชร.กําลังเร่งดําเนินการอยู่ในขณะน้ี โดย ส.ส.และอดีตผู้สมัครของพรรค ลงพ้ืนที่กัน
อย่างต่อเน่ือง 
 "ทุกวันน้ีแม้ไม่เปิดสมัยประชุมสภาฯ ส.ส.ในซีกฝ่ายค้าน ก็แสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านสื่อโซเชียลกัน
เป็นปกติอยู่แล้ว ที่ผ่านมาข้อเสนอแนะที่ดี มีประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ รัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังและนําไป
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ย่ิงงบประมาณเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโควิดเป็นที่สนใจ
ของประชาชน ได้รับการจับตาเป็นอย่างมาก กระบวนการจัดสรรงบประมาณจะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบรัดกุม 
เพ่ือไม่ให้เกิดการร่ัวไหล ฝ่ายค้านสามารถนําเสนอความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ที่ไม่ใช่การประชุมสภาฯ ซึ่งยังไม่ใช่
ช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่หากฝ่ายค้านยังดึงดัน แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลังฝ่ายค้านจะรับผิดชอบอย่างไร" รอง
โฆษก พปชร.กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/488622  
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24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:54 น. 
ก้าวไกล 'โฆษกพรรค' เรียกร้องรัฐบาล คิดถึงความทุกข์ร้อนและความหิวโหยของประชาชนให้มากๆ ด้วยการเร่ง
ตัดสินใจเปิดสมัยประชุมวิสามัญ 
 
 
 
 
 
  
 24 เม.ย.63 - นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล  โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า  ใน
ฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรที่ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด อยากจะส่งสัญญาณ
ถึงรัฐบาลว่า ณ ขณะน้ี ประชาชนอดทนรอไม่ไหวอีกแล้ว ประชาชนจํานวนมากจําไม่ได้แล้วว่าวันสุดท้ายที่ตนเอง
สามารถออกไปทํางานหารายได้ได้ตามปกติ น้ันเป็นวันที่เท่าไหร่ ปัจจุบันรายได้ก็ไม่มี เงินออมก็หมดสิ้น ในขณะท่ี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกวัน ลูกยังร้องหิวนม หิวข้าว อยู่ทุกวัน หน้ีนอกระบบก็ต้องหยิบยืมเขาไปทั่วจนล้นพ้นตัวแล้ว ใน
เมื่อการเปิดสมัยประชุมวิสามัญ จะช่วยร่นเวลาทําให้รัฐบาลสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เร็วขึ้น ก็อยากให้รัฐบาล
พิจารณาด้วย สําหรับประชาชนอย่าว่าเร็วขึ้น 2 สัปดาห์เลยครับ เร็วขึ้นได้ 1 วัน ก็มีความหมายต่อชีวิตเขามากๆ 
 สําหรับข้ออ้างที่ว่า ถ้ามีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญ โดยมี ส.ส. มาประชุมกัน แล้วอาจจะเกิดการแพร่
ระบาดแบบ Super Spreader เหมือนกับกรณีของสนามมวยลุมพินี ในวันที่ 6 มี.ค. ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการแสดงความ
รับผิดชอบต่อประชาชนที่ชัดเจนออกมาแต่อย่างใด น้ันเป็นข้ออ้าง ที่จะเอามาเป็นเหตุในการไม่ยอมเปิดประชุม และ
เป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลไม่มีความกระตือรือร้น เพ่ือเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเลย 
 ห้องประชุมสุริยัน น้ันมีที่น่ังรองรับได้ถึง 1,209 ที่น่ัง  นอกจากน้ียังสามารถซักซ้อมพรรคการเมืองต่างๆ 
ให้มอบหมายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มาประชุมเพียงจํานวนหน่ึง เพ่ือรักษาองค์ประชุมให้พอครบเท่าน้ัน ซึ่งหาก
มาประชุมกันในระดับ 244 – 260 คน กับที่น่ังที่มีอยู่ทั้งหมด 1,209 ที่น่ังในห้องสุริยัน ก็ยังคงสามารถรักษาระยะห่าง
ทางสังคมได้ หรือต่อให้จําเป็นต้องประชุมในห้องประชุมจันทรา ที่มีที่น่ัง 350 ที่ ก็ยังคงสามารถรักษาระยะห่างทาง
สังคมได้ อย่างไม่มีปัญหา กระบวนการคัดกรองต่างๆ ก็ยังสามารถทําได้ 
 นอกจากน้ี ที่ยืนยันได้ว่าข้ออ้างของวิปรัฐบาลน้ันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่  ก็เพราะว่า จะอย่างไร ตาม
กําหนดการเดิม สภาผู้แทนราษฎร ก็จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณฯ ทั้ง 3 วาระ ในวันที่ 28 พ.ค. [3] ซึ่ง
ในช่วงช่วงวันดังกล่าว สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ก็ยังไม่หมดไปอยู่ดี 
 ด้วยเหตุผลทั้งหมดน้ี จึงอยากให้รัฐบาลทบทวน คิดถึงความทุกข์ร้อน และความหิวโหยของประชาชนให้
มากๆ มีสํานึกเสียทีว่าประชาชนน้ันรอคอยไม่ได้อีกแล้ว และเร่งตัดสินใจเปิดสมัยประชุมวิสามัญ เพ่ือให้สภา
ผู้แทนราษฎรได้ช่วยร่นเวลา และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาปากท้อง และการทํามาหากินให้กับประชาชนได้แล้ว เรื่อง
ความกลัวการแพร่ระบาดของโรค หากใช้สติปัญญา โดยมีความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นที่ต้ัง 
และรู้จักที่จะถอดบทเรียนจากกรณีสนามมวย การวางแผนป้องกันการแพร่ระบาด น้ันไม่เกินวิสัยที่สามารถทําได้อยู่
แล้ว  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64127 
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วันที่ 24 เมษายน 2563 - 15:04 น. 
“อนุสรณ์” แนะ รบ.คลายล็อกอย่างปลอดภัย ให้ปชช.กลับทํามาหากิน 
 
 
 
 
 
 
 
“อนุสรณ์” แนะ รบ.คลายล็อก หว่ัน เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ลามถึงปากท้องความอยู่รอดของปชช. 
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าว
รัฐบาลเตรียมขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวออกไปไม่ตํ่ากว่า 1 เดือน ว่า ระหว่างสถานการณ์การติดเช้ือโควิด กับ 
วิกฤตเศรษฐกิจที่ลามถึงปากท้องความอยู่รอดของประชาชน อย่างไหนหนักกว่ากัน ในขณะเฝ้าติดตามยอดผู้ติดเช้ือ
รายใหม่จะกลายเป็นศูนย์เมื่อไหร่ สถิติการฆ่าตัวตายรายวันจากการล็อกดาวน์อาจพุ่งแซงผู้ติดเช้ือรายใหม่ก็ได้ ไม่ใช่
ทุกอาชีพสามารถเวิร์คฟอร์มโฮม ทํางานจากท่ีบ้านได้ทั้งหมด แม้แต่เคอร์ฟิวก็เกิดปัญหาในการบังคับใช้ มาตรฐานใน
การต้ังด่านเคอร์ฟิวแต่ละพ้ืนที่ แต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกัน มีหลายกรณีสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้อง
ผ่านด่านเป็นอย่างมาก บางด่านมีการใช้อํานาจเกินความจําเป็น อย่างเช่นกรณีจับรถขนผักที่จะมาตลาดสี่มุมเมือง 
หรือ กรณีฉีกใบอนุญาตคนงานก่อสร้าง บางพ้ืนที่บอกว่าหนังสือขออนุญาตผ่านด่านเคอร์ฟิวต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือฝ่ายปกครองลงนาม แต่บางพ้ืนที่ให้ต้นสังกัดลงนามก็ใช้ได้ ประเด็นเหล่าน้ี เป็นการซ้ําเติมความเดือดร้อนของ
ประชาชน เพราะลําพังแค่การต้องรีบกลับก่อน 4 ทุ่ม ก็กระทบมากอยู่แล้ว เช่น กลุ่มแท็กซี ยังต้องมาเจอปัญหาการ
บังคับใช้ มาตรฐานที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่อีก ปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อาจอยู่อีกเป็นปี แต่ถ้า
คลายล็อกอย่างปลอดภัย ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รักษาการเว้นระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากาก ใช้เจลล้างมือ 
ฆ่าเช้ือทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส เพ่ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทดําเนินต่อไปได้ โดยเฉพาะการคลายล็อก
ให้กับประเภทธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผู้มีรายได้น้อยและไม่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เช้ือ 
 “โควิด-19 ทําลายปอด แต่ล็อกดาวน์ ทําลายเงินในกระเป๋าสตางค์ทุกวัน ความทุกข์ของประชาชนรอ
ไม่ได้ รัฐบาลต้องคลายล็อก อย่างปลอดภัย ประชาชนจะได้กลับไปทํามาหากิน อย่างมีศักด์ิศรี ปลอดโรค ปลอดภัย” 
นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2155192 
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24 เมษายน 2563 - 15:07 น. 
"แรมโบ้ "ไม่เห็นด้วยกับการเร่งเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ  
 
 
 
 
 
แรมโบ้" เผย 22 พ.ค.นี้ ก็จะเปิดประชุมรัฐภาสมัยสามัญประจําปี 2563 แล้ว ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งรัดให้มี
การเปิดประชุมล่วงหน้า ไม่เข้าใจว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านรออีกไม่ก่ีวันทําไมถึงรอไม่ได้  
           24 เม.ย.2563  นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีตัวแทน 6 
พรรคร่วมฝ่ายค้านย่ืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านตนเองเป็นคนมารับเรื่องในประเด็นขอให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา
สมัยวิสามัญ  เพ่ือรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากโควิด-19 จากสภาฯ  และพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ โดยเร็วน้ัน  
           ตนเห็นว่า  เป็นเรื่องที่ดีที่ฝ่ายค้านเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน แต่ในขณะน้ีนายกรัฐมนตรี
และรัฐบาล อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิดให้กับประชาชนอย่างหนักและไม่มีวันหยุด  โดยได้มีการออก
มาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการด้านสาธารณสุข มาตรการด้านความมั่นคง ทางสังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะน้ี  รวมถึงได้มีการออกพ.ร.ก.เงินกู้  เพ่ือนํามาใช้สําหรับให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนและดูแลเศรษฐกิจแล้ว 
           ขณะเดียวกันในวันที่ 22 พ.ค.2563  จะเปิดประชุมรัฐภาสมัยสามัญประจําปี 2563 แล้ว ไม่มีความ
จําเป็นที่จะต้องเร่งรัดให้มีการเปิดประชุมล่วงหน้า และก็ไม่เข้าใจว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะรออีกไม่ก่ีวันทําไมถึงรอ
ไม่ได้   เอาเวลาช่วงน้ีทุ่มเททํางานดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยมั่นใจกว่าน้ีมิได้หรือเพราะช่วงเวลาน้ีการ์ดตก
ไม่ได้จริงๆ  อีกทั้งตนยังมองว่าหากจะมีการเปิดสภาในขณะนี้ อาจจะเป็นการรวมตัวคนหมู่มาก  ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือได้  ดังน้ันเห็นว่าขณะน้ียังไม่จําเป็นต้องขอเปิดการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 
เพราะอีก 1 เดือน ก็สามารถประชุมสภาตามปกติแล้ว 
 “ การท่ีฝ่ายค้านมาย่ืนหนังสือถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกฝ่ายเห็นความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน และช่วงน้ีก่อนเปิดสภา หากฝ่ายค้านมีข้อเสนอแนะรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาก็สามารถส่งข้อมูลมาได้ 
เพราะนายกรัฐมนตรียํ้าอยู่เสมอว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน รวมไปถึงนักการเมืองจากทุกพรรค
การเมือง  
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/428575?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=politic  
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24 เม.ย. 2563 15:36 น. 
"สุภรณ์" ไม่เห็นด้วย ฝ่ายค้าน เร่งเปิดประชุมรัฐสภา เสี่ยงติดโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
"แรมโบ้ อีสาน" ยัน ไม่เห็นด้วย ฝ่ายค้าน เร่งเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ หว่ัน รวมคนหมู่มาก เสี่ยงติดเชื้อโค
วิด-19 ชี้ ยังไม่มีความจําเป็น เหตุ 22 พ.ค. ก็จะเปิดสภาฯอยู่แล้ว 
 วันที่ 24 เม.ย. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีตัวแทน 6 
พรรคร่วมฝ่ายค้าน ย่ืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านตนเอง เป็นคนมารับเรื่องในประเด็น ขอให้มีการเรียกประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ือรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหา และผลกระทบจากโควิด-19 จากสภาฯ และพิจารณา พ.ร.ก.เงินกู้ 
โดยเร็วน้ัน ตนเห็นว่า เป็นเร่ืองที่ดีที่ฝ่ายค้าน เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน แต่ในขณะนี้ นายกรัฐมนตรี
และรัฐบาล อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนอย่างหนักและไม่มีวันหยุด โดยได้มีการออก
มาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการด้านสาธารณสุข มาตรการด้านความมั่นคง ทางสังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ รวมถึงได้มีการออก พ.ร.ก.เงินกู้ เพ่ือนํามาใช้สําหรับให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนและดูแลเศรษฐกิจแล้ว 
 นายสุภรณ์ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ในวันที่ 22 พ.ค. 2563 จะเปิดประชุมรัฐภาสมัยสามัญ ประจําปี 
2563 แล้ว ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งรัดให้มีการเปิดประชุมล่วงหน้า และก็ไม่เข้าใจว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะรออีก
ไม่ก่ีวัน ทําไมถึงรอไม่ได้ เอาเวลาช่วงน้ีทุ่มเททํางานดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยมั่นใจกว่าน้ีมิได้หรือ เพราะ
ช่วงเวลาน้ี การ์ดตกไม่ได้ จริงๆ อีกทั้งตนยังมองว่า หากจะมีการเปิดสภาในขณะนี้ อาจจะเป็นการรวมตัวคนหมู่มาก 
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือได้ ดังน้ันเห็นว่า ขณะนี้ยังไม่จําเป็นต้องขอเปิดการประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญ เพราะอีก 1 เดือน ก็สามารถประชุมสภาตามปกติแล้ว 
 "การที่ฝ่ายค้านมาย่ืนหนังสือถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกฝ่ายเห็นความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน และช่วงนี้ก่อนเปิดสภา หากฝ่ายค้านมีข้อเสนอแนะรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาก็สามารถส่งข้อมูลมาได้ 
เพราะนายกรัฐมนตรียํ้าอยู่เสมอว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน รวมไปถึงนักการเมืองจากทุกพรรค
การเมือง" นายสุภรณ์ กล่าว... 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1829481  
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  31 

 

  
 

ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 16.13 น. 
"เต้"ลั่นเข้าชื่อ6พรรคฝ่ายค้านเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคเล็กเสียงแตก! "เต้"พร้อมเข้าชื่อ 6 ฝ่ายค้านเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ หากม่ันใจหาเสียงได้พอ  ขณะที่ 
“พิเชษฐ”หนุนเปิดสภาฯตามปกติ เหตุ พ.ร.ก.อนุมัติแล้ว รัฐบาลควรเดินหน้าต่อ 
 เมื่อวันที่ 24  เม.ย. นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธรานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ  หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลย์   กล่าวถึง
กรณีที่ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินฯ รวมถึงเพ่ือระดม
แนวทางการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่า ส่วนตัวและส.ส.พรรคเล็ก อย่างน้อย 3 คน เห็นด้วยและ
พร้อมลงนามร่วมกับ พรรคฝ่ายค้าน เพ่ือขอเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ แต่ต้องมีเง่ือนไข คือ จํานวน 
ส.ส.ที่ร่วมลงนามกับพรรคฝ่ายค้าน มีความเป็นไปได้เพียงพอจะเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญได้หรือไม่ และหาก
พบว่ามีความเป็นไปได้ ตนพร้อมจะลงนามให้ทันที 
 นอกจากน้ันแล้วส่วนตัวมองว่าการเปิดประชุมสมัยวิสามัญที่จะใช้ห้องสุริยันน้ัน มีความพร้อม แต่ต้อง
เข้มเรื่องมาตรการเว้นระยะห่าง และคัดกรองบุคคลท่ีจะเดินทางมายังอาคารที่ประชุมต้องถูกตรวจสอบหาเช้ือไวรัสโค
วิด-19  ด้วยกระบวนการตรวจแบบชุดทดสอบรวดเร็ว หรือ ชุดตรวจแรพบิทเทส ( Rapid test) ทุกคน   ส่วนที่ที่
กังวลว่า ส.ส. และผู้เก่ียวข้อง จะแพร่เช้ือไปยังประชาชนน้ันตนมองว่าการนัดประชุมไม่จําเป็นต้องมาให้ครบทุกคน 
ขอให้มาประชุมแค่ 420 คน หรือ เกินก่ึงหน่ึงที่เป็นองค์ประชุมได้เท่าน้ัน เพ่ือให้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมใน
ห้องประชุมทําได้ 
 ด้านนายพิเชษฐ สถิรชาล ส.ส.บัญชีรายช่ือ  หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยกับ
พรรคฝ่ายค้านที่จะเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ทั้งกรณีของการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
เน่ืองจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้แก้ปัญหาให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วน พ.ร.ก.กู้เงินฯ ทั้ง 3 ฉบับ น้ัน 
ตนมองว่าสามารถเสนอในช่วงของการเปิดสภาฯ สมัยสามัญปลายเดือนพ.ค.ได้ ส่วนความเดือดร้อนของประชาชน 
เช่น การรับเงินเยียวยาประชาชน 5,000 บาทหน่วยงานของรัฐอยู่ระหว่างการแก้ปัญหา จึงไม่มีเหตุผลใดที่สภาจะ
แสดงความเห็น.... 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/770883   
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วันที่ 24 เมษายน 2563 - 16:35 น. 
พรรคเล็ก เสียงแตก เปิดสภาวิสามัญ เต้หนุน แต่เพื่อนค้าน ไม่โอเค อุ้มเจ้าสัว  
 
 
 
 
 
 
 
พรรคเล็ก เสียงแตก เปิดสภาวิสามัญ มงคลกิตต์ิหนุน แต่เพื่อนค้าน  
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธรานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ และหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลย์ 
ฐานะแกนนํากลุ่มพรรคเล็กร่วมรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ว่า ส่วนตัวและส.ส.พรรคเล็ก อย่างน้อย 3 คน เห็นด้วยและพร้อม
ลงนามร่วมกับพรรคฝ่ายค้าน เพ่ือขอเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ แต่ต้องมีเง่ือนไข คือ จํานวน ส.ส.ที่
ร่วมลงนามกับพรรคฝ่ายค้านมีความเป็นไปได้เพียงพอจะเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญได้หรือไม่ และหากพบว่า มี
ความเป็นไปได้ ตนพร้อมจะลงนามให้ทันที 
 โดยส่วนตัวมองว่า การเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ที่จะใช้ห้องสุริยันน้ัน มีความพร้อม แต่ต้องเข้มเรื่อง
มาตรการเว้นระยะห่าง และคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางมายังอาคารที่ประชุมต้องถูกตรวจสอบหาเช้ือไวรัสโควิด ด้วย
กระบวนการแรพบิท เทสทุกคน และหากกังวลว่า ส.ส. และผู้เก่ียวข้อง จะแพร่เช้ือไปยังประชาชนน้ันการนัดประชุม
ไม่จําเป็นต้องมาให้ครบทุกคน ขอให้มาประชุมแค่ 420 คน หรือ เกินก่ึงหน่ึงที่เป็นองค์ประชุมได้เท่าน้ัน เพ่ือให้
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในห้องประชุมทําได้ 
 นายมงคลกิตต์ิ กล่าวด้วยว่า เตรียมอภิปรายในเนื้อหาสาระของพระราชกําหนด (พ.ร.ก.) รักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยเตรียมปล่อยกู้ให้เอกชนเพ่ือนําไปชดใช้หุ้นกู้ของเอกชนที่จะหมดอายุ  ตนไม่เห็นด้วยกับวิธีการท่ีจะ
นําเงินของรัฐช่วยเหลือกลุ่มเจ้าสัว ที่ติดอันดับมีหุ้นกู้สูงสุด และใกล้ครบกําหนดไถ่ถอน และแม้ไม่เห็นด้วยอยากเสนอ
ให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการที่รัดกุม คือ ให้กลุ่มเจ้าสัวที่จะเข้าโครงการต้องนําสินทรัพย์ค้ําประกันด้วย เช่น ยักษ์ใหญ่ต้อง
นําร้านสะดวกซื้อของตัวเองเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกับกับกระทรวงการคลัง หากกลุ่มธุรกิจเบ้ียวหน้ี รัฐสามารถยึด
สินทรัพย์มาเป็นของรัฐได้ 
 ขณะที่ นายพิเชษฐ สถิรชาล ส.ส.บัญชีรายช่ือ และหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย ฐานะแกนนําพรรค
เล็กร่วมรัฐบาล กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยกับพรรคฝ่ายค้านที่จะเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ทั้งกรณีของการแก้ปัญหา
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด เน่ืองจากรัฐบาล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้แก้ปัญหาให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วน 
3 พ.ร.ก.กู้เงินน้ัน ตนมองว่า เมื่อรัฐบาลอนุมัติให้ดําเนินการแล้วต้องเดินหน้าต่อไป ส่วนการนําเข้าสภาฯ สามารถ
เสนอช่วยการเปิดสภาฯ สมัยสามัญ ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ได้ ส่วนความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การรับเงิน
เยียวยาประชาชน 5,000 บาทน้ัน หน่วยงานของร้ฐอยู่ระหว่างการแก้ปัญหา จึงไม่มีเหตุผลใดที่สภาจะแสดงความเห็น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2155504  
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เผยแพร่: 24 เม.ย. 2563 19:25   ปรับปรุง: 24 เม.ย. 2563 19:57 
องค์กรต้านคอร์รัปชัน จับตาผู้ว่าฯลําพูน สอบทุจริต อบจ.ชี้บทพิสูจน์แผนปฏิรูปปราบโกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ไล่บี้ต่อจับตา ผู้ว่าฯ ลําพูน สอบปม อบจ.จัดซ้ือของใช้คนชราป้องกันโควิด ชี้ 
เป็นบทพิสูจน์มติ ครม.- แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันปราบคอร์รัปชัน ศักด์ิสิทธิ์หรือไม่  
 
 วันน้ี (24 เม.ย.) นานมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โพสต์เฟซบุ๊ก
ส่วนตัวเรื่อง เผือกร้อนในมือผู้ว่าฯ ลําพูน กับการเอาจริงตามแผนปฏิรูปประเทศฯ โดยระบุว่า “เรื่องอ้ือฉาวในการ
จัดซื้อชุดของใช้ประจําวันคนชราป้องกันการแพร่เช้ือโควิด-19 มูลค่า 16.3 ล้านบาท ของ อบจ.ลําพูน ที่ขณะน้ีทั้ง 
ป.ป.ช. สตง. และ ผู้ว่าราชการจังหวัดไ ด้สั่งให้มีการสอบสวนแล้ว น่าสนใจว่า กรณีน้ี ผู้ว่าฯ ลําพูน ต้องดําเนินการ
สอบสวนให้เสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ หากพบว่ามีความผิดก็ให้ดําเนินการทางวินัยและ
อาญาโดยเร็วภายใน 30 วัน ถึงแม้การสอบสวนยังไม่ชัดเจน แต่มีเหตุน่าเช่ือถือ ก็ให้ปรับย้ายผู้ถูกกล่าวหาน้ันไป
ตําแหน่งอ่ืนช่ัวคราว เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน 
 ที่กล่าวมาเป็นแนวปฏิบัติโดยสังเขปของ “มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ” 
ตามมติ ครม. ที่ คสช. ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญในขณะน้ันเสนอต่อรัฐบาลเม่ือ 27 มีนาคม 2561 และแนวทางนี้ยัง
เป็นส่วนหน่ึงของ “แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน” ด้วย 
 ดังน้ัน นับจากวันที่ท่านผู้ว่าฯ ทราบเรื่อง หรือต้ังกรรมการสอบสวน เท่ากับเป็นการเร่ิมนับวันที่หน่ึงของ
กระบวนการตามมาตรการนี้ แต่ผู้เขียนไม่เคยพบว่ามีการใช้มาตรการน้ีกับกรณีทุจริตใดมาก่อน ดังน้ัน หากท่านผู้ว่าฯ 
ไม่สามารถปฏิบัติได้ จะถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความผิดทางวินัยหรืออาญาประการใดหรือไม่ เป็นเรื่องที่
ประชาชนควรติดตามต่อไป เพราะนั่นหมายถึงการพิสูจน์ให้คนทั้งประเทศเห็นว่า “มติ ครม. และแผนปฏิรูปประเทศ” 
มีความศักด์ิสิทธ์ิและความจริงจังที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติเพียงใด” 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000043186  
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ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น. 
ส.ว.เมินเปิดประชุมสภาฯ หว่ันเป็นแหล่งแพร่เชื้อ"โควิด " 
 
 
 
 
 
 
 
 
“วุฒิสภา”ไม่เอาด้วยเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ชี้ใกล้เปิดประชุมสมัยสามัญอยู่แล้ว หว่ันกลายเป็นการแพร่
เชื้อ"โควิด-19"ในสภาฯ 
 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. ) กล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน
ขอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ว่า การหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็น
เรื่องจําเป็นที่จะต้องทํา แต่ สถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่จําเป็นต้องเปิดสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือรับฟังความเห็นจากสมาชิก
รัฐสภา เน่ืองจากสมาชิกรัฐสภา สามารถเสนอความเห็นไปยังรัฐบาลได้อยู่แล้ว และหลายเรื่องรัฐบาลก็พยายามที่จะ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา อีกทั้งในวันที่ 22 พ.ค.ก็จะเปิดสมัยประชุมสามัญแล้ว ดังน้ันไม่อยากให้เร่งรีบประชุมมาก 
เน่ืองจากยังอยู่ในช่วงที่มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ จึงเกรงว่าจะแพร่เช้ือกัน
ในสภา ซึ่งเรื่องน้ีในส่วนของส.ว. ส่วนหน่ึงก็พูดคุยกันและเห็นตรงกัน 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/770939  
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24 เมษายน 2563 - 17:25 น. 
รัฐบาล-ฝ่ายค้าน "ใครผิด-ใครถูก" ปม"เปิดเมือง" 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานการณ์แพร่ระบาด"โควิด-19 "ในไทย ลดลงเรื่อยๆ ฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล"เปิดเมือง" 
อ้างปัญหาเศรษฐกิจ  แต่นายกฯยังให้ความสําคัญกับ"ปัญหาสุขภาพคนไทย"มากที่สุด...แล้วประชาชนเจ้าของประเทศ
อย่างเราคิดว่า .. . "ใครผิด-ใครถูก"   
     ต อ น น้ี ส ถ า น ก า ร ณ์ แ พ ร่ ร ะ บ า ด 'โ ค วิ ด - 19' ใ น ไ ท ย ล ด ล ง เ รื่ อ ย ๆ   
      ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงล่าสุดวันน้ี (24 
เม .ย.) ว่า ไม่มีผู้ เสียชีวิตเพ่ิม ซึ่งยอดผู้ เสียชีวิตในขณะน้ี อยู่ที่ 50 ราย  ส่วนผู้ ติดเช้ือมีเพ่ิม 15 รายเท่าน้ัน 
      จึงมีเสียงเรียกร้องว่า เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว ก็กลับมา'เปิดบ้านเปิดเมือง' ใช้ชีวิตตามปกติกันแบบ
เมื่อก่อนได้แล้ว  
 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน น่ีแหล่ะ เป็นตัวต้ังตัวตี ในประเด็นน้ีเลย โดยบอกว่า ขืนไม่ปลดล็อก อยู่กันแบบ
น้ี เศรษฐกิจก็จะทรุดไปเรื่อยๆ และชาวบ้านจะอดตายกันอยู่แล้ว  
 อย่าง นายแพทย์เอกภพ เพียรพิเศษ  หรือหมอเอก ส.ส.พรรคก้าวไกล  เตือนรัฐบาล ว่า อย่ารายงาน
เก่ียวกับสถานการณ์วิกฤติไวรัส โควิด 19 โดยเน้นที่ตัวเลขผู้ติดเช้ือเพียงมิติด้านตัวเลขอย่างเดียว แต่ควรต้องรายงาน
ในแง่ของความยากลําบากของประชาชนด้วย  
 ทั้งน้ี " หมอเอก" ได้อ้างข้อมูลล่าสุดจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ที่ติดตามจํานวนผู้เสียชีวิตจากไวรัส"โควิด19 "และจํานวนผู้ที่ฆ่าตัวตายเน่ืองจากได้รับผลกระทบ
จากมาตรการรัฐต้ังแต่วันที่ 1-  21 เม.ย.ที่ออกมาจากการแพร่ระบาดของ "โควิด-19" พบว่า มีจํานวนการตายสะสม
เท่ากันที่ 48 ราย จากเส้นกราฟจะเห็นว่าอาจเป็นจุดตัดที่เส้นการตายจากโควิด 19 กําลังอยู่ในทิศทางขาลงสวนทาง
กับเส้นจํานวนผู้ฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจที่เป็นขาขึ้น  
 หมอเอก ช้ีอีกว่า  ส่วนใหญ่ของผู้ที่ฆ่าตัวตายอยู่ในวัยที่เป็นเสาหลักทํางานหาเลี้ยงครอบครัว เมื่อประสบ
กับการตกงานหรือขาดรายได้แบบเฉียบพลัน จึงทําให้เกิดแรงกดดันมหาศาลจนทําให้ตัดสินใจฆ่าตัวตาย จากข้อมูลชุด
น้ี น่าจะพอที่จะนํามาพิจารณาให้กลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้บ้างแล้วก่อนที่จะเจอภาวะคนฆ่าตัวตาย
มากกว่าคนติดเช้ือโควิด      
 “เราคงไม่สามารถประกาศชัยชนะต่อไวรัสได้ ถ้าหากคนในประเทศต้องอดตายกันหมด”  หมอเอก ว่า
ง้ัน และเขายังเช่ือว่า ประชาชนรู้วิธีการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคและมีระบบเฝ้าระวังในชุมชนที่เข้มแข็ง  จะยังทําให้
จํานวนผู้ติดเช้ือไม่ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนระบบรับไม่ไหวเหมือนที่เกิดกับหลายประเทศ  
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 ส่วนนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา   บอกว่า   สถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทยมี
แนวโน้มการระบาดลดลงอย่าง 
  “อย่างไรก็ตาม โรคโควิด-19 น้ันทุกคนคงทราบดี ไม่ใช่ว่าการระบาดของประเทศไทยลดลง การติดเช้ือ
ลดลง แล้วจะหมายความว่าปลอดภัย มันไม่ใช่อย่างน้ัน เพราะความจริงเช้ือโควิด-19 ยังคง แพร่ระบาดไปทั่วโลกกว่า 
200 ประเทศ เช้ือโรคจึงสามารถเข้า-ออกเม่ือไหร่ก็ได้ สิ่งสําคัญจึงต้องทําให้บ้านเมืองของเราน้ันปลอดภัย ทําอย่างไร
จึงไม่ให้มีการเจ็บป่วยโดยเป็นการรับเช้ือมาจากต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกติกาและมาตรการ
ของรัฐ ทั้งเรื่อง Social Distancing หรือการสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือไปชุมนุมกันในพ้ืนที่นอกการควบคุม เช่น 
บางคนหนีไปทําความผิดในป่าใน 
 อย่างไรก็ตามรัฐบาลคํานึงถึงสองอย่างเสมอ คือเรื่องของสุขภาพคนเป็นหลัก  รองลงมาคือเรื่องของ
เศรษฐกิจ เป็นห่วงประชาชน คือเรื่องของอาชีพและรายได้ การประกอบการทางธุรกิจ แมักระท่ังในเรื่องการใช้ชีวิตใน
สังคมต่างๆ แต่สิ่งที่เป็นห่วงมากท่ีสุดคือเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญที่จะเป็นตัวช้ีวัดว่าอะไรที่เราทําได้หรือทําไม่ได้ใน
ระยะเวลาต่อไปน้ี" 
 สรุปจากคํ า พูดนายกฯ  ก็คื อ  รั ฐบาลคํ า นึงถึ ง  2 อย่าง  คือ  สุขภาพของคนและเศรษฐกิจ 
  แต่" สุขภาพของคน" ต้องเป็นหลัก ในความคิดของนายกฯ  ส่วน" เศรษฐกิจ" ยังเป็นรอง และเรื่อง "สุขภาพ" น่ีแหล่ะ 
ที่นายกฯบอกว่าจะใช้เป็นตัวช้ีวัดว่านับจากน้ีไป อะไรที่เราทําได้หรือทําไม่ได้  
 แล้วประชาชนคนอย่างเราๆ คิดว่า..รัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ใคร"คิดผิด-คิดถูก" มากกว่ากัน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/428604?adz=  
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09.00 INDEX พื้นที่ “ใหม่” กับ การเมือง”ใหม่” ประชาคม บนโลก SOCIAL 
วันที่ 25 เมษายน 2563 - 08:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อเสนอ# MobFromHome คือพัฒนาการแห่ง Flash Mob ไม่ว่าที่เกิดเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ไม่ว่า
ที่เปล่งประกายในเดือนมกราคม 2563 
เพียงแต่ว่า “เน้ือหา”ของการเคลื่อนไหวจะดําเนินไปอย่างไรและมี “เป้าหมาย”อยู่ที่ใดเท่าน้ันเอง 
เป็นการเปล่งเสียง "ออกไป ออกไป" ให้กระหึ่มหรือไม่ 
 เพียงแต่ว่า นํ้าเสียง “ออกไป ออกไป” จะปรากฏผ่านเสียงซึ่งอยู่หลังตัวอักษรในแต่ละ Font หรือ จะ
ปรากฏผ่านเสียงและรูป การแบบใด เท่าน้ัน 
 หากเทียบกับสถานการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2516 หากเทียบกับสถานการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 ก็
ก็ย่อมต่างออกไป 
คําถามยังอยู่ที่ว่า "ผล" จะ "ปรากฏ" เช่นใดมากกว่า 
 แท้จริงแล้วรูปแห่งการสําแดงออกผ่าน Flash Mob ถือได้ว่าเป็นเงาสะท้อนแห่งยุคสมัยอันเด่นชัดอยู่
แล้ว เพราะนี่คือปฏิกิริยาของคนในยุคแห่ง Internet 
เป็นกระบวนการสําแดงออกของบรรดาเซียนเกรียนที่หมกมุ่นอยู่กับ คีย์บอร์ด 
 พวกเขามีชุมชนที่แน่นอนและคึกคักอยู่แล้วด้านหลักย่อมเป็นทวิตเตอร์ พวกเขาสามารถสร้างกระแส 
สร้างปรากฎการณ์ผ่าน # มาอย่างต่อเน่ือง 
 เพียงแต่ว่าเมื่อใดจึงจะเข้าสู่ประเด็นการเมือง เพียงแต่ว่าเมื่อใดจะเปล่งออกมาด้วยนํ้าเสียง “ออกไป 
ออกไป” ให้กึกก้องกระหึ่มด้วยพลังเท่าน้ันเอง 
ในเมื่อไม่สามารถสร้าง Mob บนท้องถนนได้จะแปลกอะไรจะปรากฏผ่านทางโลก Social 
ปรากฎการณ์ #nnevvy ก็เด่นชัดแล้ว มิใช่หรือ 
 ข้อเสนอของสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย จึงสอดรับกับสภาพการณ์ใหม่ สภาพการณ์
เป็นจริงของสังคมไทยในยุคแห่งการแพร่ระบาดของไวรัส 
ดํารงอยู่อย่างสอดรับกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี ดํารงอยู่อย่างสอดรับกับพัฒนาการทางสังคม 
เป็นการเปิด”พ้ืนที่”ใหม่ในทางความคิด ในทางการเมือง 
 ไม่เพียงแต่ยอมรับต่อสถานะและความหมายใหม่ของการสร้าง Mob หากแต่เป็นการนําเสนอ “พ้ืนที่” 
ทางความคิดใหม่ 
เพ่ือนําไปสู่ “การเมือง”ใหม่ในยุคแห่ง "เทคโนโลยี" อีกด้วย 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2156219 
 


