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รวมขาววันอาทิตย      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 26 เมษายน 2563 
 
 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. เร่งฆ่าทําความสะอาดฆ่าเช้ือโควิด-19 หลังพบพนักงานติดเช้ือ 4 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เร่งฆ่าเช้ือโควิด กักตัว 14 เจ้าหน้าที ่ 5 
3 ผู้จัดการออนไลน์ กกต. เร่งทําความสะอาดฆ่าเช้ือโควิด-19 ทีส่ํานักวินิจฉัยและคดี 

หลังพบพนักงานติดเช้ือ 
6 

4 เว็บไซต์ Kapook เจ้าหน้าที่ กกต. ติดโควิด 19 แม้ทํางานที่บ้าน พบเข้าสํานักงาน
สัปดาห์ละครั้ง 

7 

5 amarinTV ออนไลน์ ฆ่าเช้ือวุ่น! พบพนักงาน กกต. ติดโควิด-19 เป็นคนไข้ในกลุม่ไม่แสดง
อาการ 

8 

6 สํานักข่าวไทยออนไลน์ กกต. ฉีดฆ่าเช้ือพร้อมปิดสํานักวินิจฉัยหลังพบ พนง.ติดโควิด 9 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. รุดฆ่าเช้ือโควิดที่สํานักวินิจฉัยและคดีหลังพบ จนท.ติดเช้ือ 10 
8 สยามรัฐออนไลน์ วิป รบ. วอน สนท.ร่วมฝ่าวิกฤต ขออย่าเพ่ิงเคลื่อนไหว #Mob From 

Home 
11 

9 คมชัดลึกออนไลน์ "เพ่ือไทย"อัด"บ๊ิกตู่"ทิ้งหน้ีก้อนโตให้คนไทยรับภาระ 12 
10 สยามรัฐออนไลน์ 'ธนาธร' อัด 'บ๊ิกตู่-บ๊ิกป้อม-วิษณุ' มัวแต่เอาชนะทางการเมือง-รักษา

อํานาจ   
13 

11 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนาธร" ซัด ผูม้ีอํานาจ คิดแต่จะรักษาอํานาจ เพ่ือบริหารประเทศต่อ 14 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ทอน' เพ้อจะทําให้ประเทศไทยกลับไปสู่สภาวะปกติ กลับไปสู่

ประชาธิปไตย เหมือนอย่างที่ประเทศเจริญแล้ว 
15 

13 แนวหน้าออนไลน์ ธนาธร' จวก 'ผู้มีอํานาจ' มัวแต่เอาชนะ-รักษาอํานาจ เพ่ืออยู่บริหาร
ประเทศต่อ 

16 

14 ผู้จัดการออนไลน์ “เด็กเพ่ือไทย” ค้านต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ล็อกดาวน์ หว่ัน ศก.ตกเหวลึก 17 
15 มติชนออนไลน์ วิปฯ ปชป. เบรกฝ่ายค้านเปิดวิสามัญ วอน ‘สนท.’ หยุดม็อบออนไลน์ 

ให้พ้นโควิด-19 ก่อน 
18 

16 สยามรัฐออนไลน์ "วันชัย" เผยวิปวุฒิฯ เมินเปิดวิสามัญ ช้ีไมใ่ช่เวลามาใช้เวทีสภาโจมตีกัน   19 
17 สยามรัฐออนไลน์ “จาตุรนต์” จี้ นายกฯ ไฟเขียวเปิดประชุมสภา ถกแก้ปัญหาโควิด-19 20 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพนกวิน' ท้ารัฐบาลไม่เห็นหวัประชาชน 'หมดโควิดเจอกัน' 22 
19 มติชนออนไลน์ ‘สุทิน’ เช่ือ รัฐบาลไม่ร่วมเปิดประชุมสภา อ้างแต่เรื่องแพร่เช้ือ 

ประชุมวิป 27 เม.ย. แค่พิธีกรรม 
23 
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รวมขาววันอาทิตย      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
20 ไทยรัฐออนไลน์ ป่วย “โควิด” ทะลัก ติดอีก 53 ราย 42 มาจากต่างด้าว 24 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘ทอน’ ลั่นเก่งกว่า ‘คุณประยุทธ์’   26 

 

บทความ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ บทเรียนอันล้ําค่าจาก “COVID-19” 30 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ อย่าให้ใครด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน 32 
3 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX : ชุมชนมั่นคง ชุมชนสาธารณสุข เส้นทางสายเหย่ียว 

กับ “พิราบ” 
34 
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25 เมษายน 2563 185 
กกต.เร่งฆ่าทําความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 หลังพบพนักงานติดเชื้อ  
 
 
 
 
 
 
 
กกต. เร่งฆ่าทําความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่สํานักวินิจฉัยและคดี หลังพบพนักงานติดเชื้อ เบื้องต้นสั่งผู้ใกล้ชิด 
14 คนไปตรวจเชื้อและกักตัว 
 วันน้ี(25เม.ย.) หลังจากสํานักงานกกต.ได้รับแจ้งว่า พบเจ้าหน้าที่นิติกร ของสํานักงานติดเช้ือไวรัสโควิด-
19 จํานวน 1 คน โดยทํางานอยู่สํานักวินิจฉัยและคดี และเมื่อพบการติดเช้ือเย็นวานน้ี แม้ว่าวันน้ีจะเป็น
วันหยุดราชการ ทางสํานักงานก็ได้เร่งทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือ ที่บริเวณโต๊ะทํางาน และพ้ืนที่โดยรอบสํานัก
วินิจฉัยและคดีทันที ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
 ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ติดต่อมาที่สํานักงานเพื่อเข้ามาสอบสวนโรค แต่
ผู้บริหารได้มีการสอบถามพนักงานที่ติดเช้ือเบ้ืองต้น ระบุว่า ใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ได้เดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง หากวันใด 
ไม่ได้เข้าปฏิบัติงานที่สํานักงาน จะทํางานที่บ้านพักในเคหะหลักสี่ และลงมาออกกําลังกายที่สวนหย่อมของเคหะ ขณะ
ตรวจเช้ือจนถึงปัจจุบันยังไม่มีอาการอะไร 
 ส่วนการคัดกรองพนักงานรายอ่ืนที่ใกล้ชิดผู้ติดเช้ือ เบ้ืองต้นทางสํานักงาน กกต. ซึ่งมีคณะกรรมการดูแล
ในเรื่องการระบาดของเช้ือโควิด-19 ตรวจสอบพบว่า มีบุคคลที่เก่ียวข้องและใกล้ชิดผู้ติดเช้ือจํานวน 14 คน และให้
ทั้งหมด ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะตามที่สํานักงานได้ประสานไว้ ก่อนจะกักตัวที่บ้านเฝ้าสังเกตอาการ
เป็นเวลา 14 วัน รวมท้ังให้มีการปิดสํานักวินิจฉัยและคดีซึ่งเป็นส่วนทํางานของผู้ติดเช้ือต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป แต่ใน
ส่วนงานอ่ืนๆของสํานักงานยังคงให้ปฏิบัติงานปกติ ตามคําสั่งเดิม ที่ให้พนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงานสลับกับการ
ทํางานที่บ้าน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/877839 
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25 Apr 2020 15:20 น. 
กกต.เร่งฆ่าเชื้อโควิด กักตัว14เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เร่งฆ่าทําความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่สํานักวินิจฉัยและคดี  หลังพบพนักงานติดเชื้อ เบื้องต้นสั่งผู้ใกล้ชิด 
14 คน ไปตรวจเช้ือและกักตัว     
  วันน้ี (25เม.ย.63) หลังจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได้รับแจ้งว่า  พบเจ้าหน้าที่นิติ
กร ของสํานักงานติดเช้ือไวรัสโควิด-19  จํานวน 1 คน โดยทํางานอยู่สํานักวินิจฉัยและคดี   และเมื่อพบการติดเช้ือ
เย็นวานน้ี แม้ว่าวันน้ีจะเป็นวันหยุดราชการ  ทางสํานักงานก็ได้เร่งทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือ ที่บริเวณโต๊ะทํางาน 
และพื้นที่โดยรอบสํานักวินิจฉัยและคดีทันที ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ติดต่อมาท่ีสํานักงาน เพ่ือเข้ามาสอบสวนโรค แต่ผู้บริหารได้มีการ
สอบถามพนักงานที่ติดเช้ือเบ้ืองต้น ระบุว่า ใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ได้เดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง หากวันใด ไม่ได้เข้า
ปฏิบัติงานที่สํานักงาน จะทํางานที่บ้านพักในเคหะหลักสี่ และลงมาออกกําลังกายที่สวนหย่อมของเคหะ ขณะตรวจ
เช้ือจนถึงปัจจุบันยังไม่มีอาการอะไร  
 ส่วนการคัดกรองพนักงานรายอ่ืนที่ใกล้ชิดผู้ติดเช้ือ เบ้ืองต้นทางสํานักงาน กกต. ซึ่งมีคณะกรรมการดูแล
ในเรื่องการระบาดของเช้ือโควิด-19 ตรวจสอบพบว่า มีบุคคลที่เก่ียวข้องและใกล้ชิดผู้ติดเช้ือจํานวน 14 คนและให้
ทั้งหมด ไปตรวจหาเช้ือที่โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ ตามที่สํานักงานได้ประสานไว้ ก่อนจะกักตัวที่บ้านเฝ้าสังเกตอาการ
เป็นเวลา 14 วัน รวมท้ังให้มีการปิดสํานักวินิจฉัยและคดี ซึ่งเป็นส่วนทํางานของผู้ติดเช้ือต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป แต่ใน
ส่วนงานอ่ืนๆ ของสํานักงานยังคงให้ปฏิบัติงานปกติ ตามคําสั่งเดิม ที่ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงานสลับกับการ
ทํางานที่บ้าน 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/431525?utm_source= 
inner&utm_medium=auto_tiein&utm_campaign=breaking_news 
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เผยแพร่: 25 เม.ย. 2563 15:13   ปรับปรุง: 25 เม.ย. 2563 16:09   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
กกต.เร่งทําความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่สํานักวินิจฉัยและคดี หลังพบพนักงานติดเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต. เร่งฆ่าทําความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่สํานักวินิจฉัยและคดี หลังพบพนักงานติดเชื้อ เบื้องต้นสั่งผู้ใกล้ชิด 
14 คน ไปตรวจเช้ือและกักตัว 
 วันน้ี (25 เม.ย.) หลังจากสํานักงาน กกต.ได้รับแจ้งว่า พบเจ้าหน้าที่นิติกรของสํานักงานติดเช้ือไวรัสโค
วิด-19 จํานวน 1 คน โดยทํางานอยู่สํานักวินิจฉัยและคดี และเมื่อพบการติดเช้ือเย็นวานน้ี แม้ว่าวันน้ีจะเป็น
วันหยุดราชการ ทางสํานักงานก็ได้เร่งทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือ ที่บริเวณโต๊ะทํางาน และพ้ืนที่โดยรอบสํานัก
วินิจฉัยและคดีทันที ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
 ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ติดต่อมาที่สํานักงานเพื่อเข้ามาสอบสวนโรค แต่
ผู้บริหารได้มีการสอบถามพนักงานที่ติดเช้ือเบ้ืองต้น ระบุว่า ใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ได้เดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง หากวันใด
ไม่ได้เข้าปฏิบัติงานที่สํานักงาน จะทํางานที่บ้านพักในเคหะหลักสี่ และลงมาออกกําลังกายที่สวนหย่อมของเคหะ ขณะ
ตรวจเช้ือจนถึงปัจจุบันยังไม่มีอาการอะไร 
 ส่วนการคัดกรองพนักงานรายอ่ืนที่ใกล้ชิดผู้ติดเช้ือ เบ้ืองต้นทางสํานักงาน กกต. ซึ่งมีคณะกรรมการดูแล
ในเรื่องการระบาดของเช้ือโควิด-19 ตรวจสอบพบว่า มีบุคคลที่เก่ียวข้องและใกล้ชิดผู้ติดเช้ือจํานวน 14 คน และให้
ทั้งหมดไปตรวจหาเช้ือที่โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ ตามที่สํานักงานได้ประสานไว้ ก่อนจะกักตัวที่บ้านเฝ้าสังเกตอาการ
เป็นเวลา 14 วัน รวมท้ังให้มีการปิดสํานักวินิจฉัยและคดีซึ่งเป็นส่วนทํางานของผู้ติดเช้ือต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป แต่ใน
ส่วนงานอ่ืนๆ ของสํานักงานยังคงให้ปฏิบัติงานปกติตามคําสั่งเดิม ที่ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงานสลับกับการ
ทํางานที่บ้าน 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000043397 
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เจ้าหน้าที่ กกต. ติดโควิด 19 แม้ทํางานที่บ้าน พบเข้าสํานักงานสัปดาห์ละครั้ง          
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ กกต. ติดโควิด 19 ไม่แสดงอาการ ยังหาท่ีมาของเชื้อไม่ได้ พบเข้าสํานักงานสัปดาห์ละ 1 วัน เร่งสอบ
ประวัติคนใกล้ชิด     
      วันที่ 25 เมษายน 2563 สํานักข่าวไทย รายงานว่า พบเจ้าหน้าที่นิติกร สํานักวินิจฉัยคดี ของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) จํานวน 1 ราย ติดโควิด 19 แบบไม่แสดงอาการ และยังหาที่มาของเช้ือไม่ได้ 
เบ้ืองต้นได้ดําเนินการประสานไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นําตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
นนทบุรี 
 จากการสอบสวนพบว่า เจ้าหน้าที่ที่ติดเช้ือรายดังกล่าว ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ พบว่าติด 
COVID-19 ขณะปฏิบัติงานที่บ้าน หรือ Work From Home ที่อาคาร 6 เคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ 
กทม. ทั้งน้ี แม้จะปฎิบัติงานที่บ้าน แต่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวจะเข้ามาที่สํานักงาน กกต. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ได้แก่ วัน
อังคาร 
 ด้วยเหตุน้ี ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงได้ติดตามสืบสวนประวัติผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกคน เพ่ือคัดกรองบุคคล
และพ้ืนที่เสี่ยง ตรวจหาเช้ือและทําการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือทั่วบริเวณ รวมไปถึง
คัดกรองพนักงาน ห้ามผู้เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือ เข้าปฏิบัติงานที่สํานักงานกกต. 
 
อ้างอิง : https://covid-19.kapook.com/view224953.html 
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ฆ่าเชื้อวุ่น! พบพนักงาน กกต. ติดโควิด-19 เป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันน้ี (25 เม.ย.) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ออกเอกสารข่าว แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย.
ที่ผ่านมา ได้รับรายงานจากสํานักวินิจฉัยและคดีว่า พบพนักงานของสํานักงานกกต. ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 
ราย ตําแหน่ง นิติกร สํานักวินิจฉัยและคดี โดยเป็นการพบการติดเช้ือจากการตรวจคัดกรองตามแนวทางค้นหาผู้ป่วย
เชิงรุก (Active finding) ณ บริเวณอาคารแฟลตเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
จากการตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นพบว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่มี
ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ โดยสํานักงาน กกต. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือค้นหาบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง
เพ่ือแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายน้ี ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงตํ่าทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจหาเช้ือเพิ่มเติม
หรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพ่ือตรวจดูอาการต่อไป 
 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://www.amarintv.com/news/detail/28134 
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25 เม.ย. 2020 16:04:00 
กกต.ฉีดฆ่าเชื้อพร้อมปิดสํานักวินิจฉัยหลังพบพนง.ติดโควิด 
  
 
 
 
 
 
 
สํานักงาน กกต. 25 เม.ย.-สํานักงานกกต.ทําความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่สํานักวินิจฉัยและคดี หลังพบ
พนักงานติดเชื้อ สั่งผู้ใกล้ชิด 14 คนตรวจหาเช้ือ กักตัว 14 วัน พรอ้มปิดสํานักวินิจฉัยและคดี 
 ผู้สื่อข่าวรายงานจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ว่า หลังจากสํานักงานกกต.ได้รับแจ้ง
ว่า พบเจ้าหน้าที่นิติกรของสํานักงานติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 คนที่ทํางานอยู่สํานักวินิจฉัยและคดี และแม้ว่า
วันน้ี (25 เม.ย.) จะเป็นวันหยุดราชการ ทางสํานักงานเร่งทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือที่บริเวณโต๊ะทํางานและพ้ืนที่
โดยรอบสํานักวินิจฉัยและคดีทันที ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ติดต่อมาท่ีสํานักงงานกกต.เพ่ือเข้ามาสอบสวนโรค แต่
ผู้บริหารได้สอบถามพนักงานที่ติดเช้ือเบ้ืองต้น พบว่าใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ได้เดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง หากวันใดไม่ได้เข้า
ปฏิบัติงานที่สํานักงาน จะทํางานที่บ้านพักในเคหะหลักสี่  และลงมาออกกําลังกายที่สวนหย่อมของเคหะ และขณะ
ตรวจเช้ือจนถึงปัจจุบันยังไม่มีอาการอะไร 
 ส่วนการคัดกรองพนักงานของสํานักงานที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือระหว่างเข้าปฏิบัติงานที่
สํานักงานกกต. ซึ่งมีคณะกรรมการดูแลเรื่องการระบาดของเช้ือโควิด-19 ตรวจสอบเบื้องต้นทราบแล้วว่ามีบุคคลท่ี
เก่ียวข้องและใกล้ชิดผู้ติดเช้ือจํานวน 14 คน และให้ทั้งหมดไปตรวจหาเช้ือที่โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะตามที่สํานักงาน
ประสานไว้ ก่อนจะกักตัวที่บ้านเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน รวมท้ังให้ปิดสํานักวินิจฉัยและคดี ซึ่งเป็นส่วนพ้ืนที่ทํางาน
ของพนักงานที่ติดเช้ือต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป แต่ในส่วนงานอ่ืนๆ ของสํานักงานยังปฏิบัติงานปกติตามคําสั่งเดิมที่ให้
พนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงานสลับกับการทํางานที่บ้าน.-สํานักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ea3fd00e3f8e40af443e77d 
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เสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 17.06 น. 
กกต.รุดฆ่าเชื้อโควิดที่สํานักวินิจฉัยและคดีหลังพบจนท.ติดเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต. เร่งทําความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่สํานักวินิจฉัยและคดีหลังพบพนักงานติดเชื้อ เบื้องต้นสั่งผู้ใกล้ชิด 14 
คนไปตรวจและกักตัว พร้อมปิดสํานักต้นสังกัด 
 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ว่าหลังจาก
สํานักงานได้รับแจ้ง ว่า พบเจ้าหน้าที่นิติกร ของสํานักงานติดเช้ือไวรัสโควิด-19  จํานวน 1 คน โดยทํางานอยู่สํานัก
วินิจฉัยและคดี และเมื่อพบการติดเช้ือเมื่อวานน้ี 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าวันน้ีจะเป็นวันหยุดราชการ ทางสํานักงานก็ได้เร่งทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเช้ือ ที่
บริเวณโตํะทํางาน และพื้นที่โดยรอบสํานักวินิจฉัยและคดีทันที ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโควิด-19  
 ทั้งน้ีมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ติดต่อมาที่สํานักงงาน กกต.เพ่ือเข้ามา
สอบสวนโรค แต่ผู้บริหารได้มีการสอบถามพนักงานที่ติดเช้ือเบ้ืองต้น ระบุว่า ใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ได้เดินทางไปในพ้ืนที่
เสี่ยง หากวันใดไม่ได้เข้าปฏิบัติงานที่สํานักงาน ว่าจะทํางานที่บ้านพักในเคหะหลักสี่และลงมาออกกําลังกายที่
สวนหย่อมของเคหะ  และขณะตรวจเช้ือจนถึงปัจจุบันยังไม่มีอาการอะไร 
 ส่วนของการคัดกรองพนักงานของสํานักงานท่ีเคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเช้ือเข้าปฏิบัติงานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง เบ้ืองต้นทางสํานักงาน กกต.ซึ่งมีคณะกรรมการดูแลในเรื่องการระบาดของเช้ือโควิด-19 
ตรวจสอบในเบื้องต้นทราบแล้วว่า มีบุคคลที่เก่ียวข้องและใกล้ชิดผู้ติดเช้ือจํานวน 14 คน  และให้ทั้งหมด ไปตรวจหา
เช้ือที่โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะตามที่สํานักงานได้ประสานไว้  
 ก่อนจะกักตัวที่บ้านเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งให้มีการปิดสํานักวินิจฉัยและคดี ซึ่งเป็น
ส่วนพ้ืนที่ทํางานของพนักงานที่ติดเช้ือต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป  แต่ในส่วนงานอ่ืนๆของสํานักงานยังคงให้ปฏิบัติงาน
ปกติ  ตามคําสั่งเดิม ที่ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงานสลับกับการทํางานที่บ้าน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/771078 
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วิป รบ. วอน สนท.ร่วมฝ่าวิกฤต ขออย่าเพิ่งเคลื่อนไหว #Mob From Home 
 สยามรัฐออนไลน์  25 เมษายน 2563 18:05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิปรบ.วอนสนท.ร่วมฝ่าวิกฤต ขออย่าเพิ่งเคลื่อนไหว #Mob From Home  โควิดจบค่อยว่ากัน 
 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกวิปรัฐบาล 
กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือเร่งอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน และรับฟังแนวรับมือผลกระทบจาก
วิกฤตโควิด-19 ว่า วิปฯได้มีการนัดหารือเพ่ือเตรียมการพิจารณากฎหมายที่จะเข้าสู่สภาฯในช่วงเปิดประชุมสมัยสามัญ
แล้ว จึงอยากให้อดทนรอ เพราะเวลานี้ยังอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอยู่ ขณะที่พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ 
วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ีก็มีผลบังคับใช้แล้ว รัฐบาลสามารถเดินหน้าการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ี
น้องประชาชนได้แล้ว อีกไม่ถึงเดือนเม่ือถึงช่วงเปิดประชุมสภาฯ พวกเราในฐานะส.ส.ก็มาใช้เวทีสภาฯร่วมกันเพ่ือ
ช้ีแนะเพ่ิมเติมได้ ยังไม่ช้าเกินไป เพราะวิกฤตครั้งน้ียังใช้เวลานานพอสมควร ในการฟ้ืนฟูประเทศ จึงอยากให้ทุกฝ่าย 
รวมไปถึงสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ที่ออกมาทําแคมเปญ #MobFromHome ได้ให้
เวลารัฐบาลทํางานก่อน  
 "ขณะนี้ประเทศต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนให้ฟันฝ่าวิกฤตครั้งน้ีไปให้ได้ 
เพราะโควิดไม่ใช้แค่การแพร่ระบาดของไวรัสแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นปัญหาปากท้อง ปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยที่
ได้เกิดกับประชาชนแล้ว  จึงอยากให้สนท.มาร่วมฟันฝ่าวิกฤตกับพ่ีน้องประชาชน เรื่องทางการเมืองเมื่อจบโควิดหมด
วิกฤตเมื่อไหร่ค่อยมาว่ากันใหม่"นายอัครเดช กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/150385 
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25 เมษายน 2563 - 13:34 น. 
"เพื่อไทย"อัด"บิ๊กตู่"ทิ้งหนี้ก้อนโตให้คนไทยรับภาระ 
 
 
 
 
 
 
 
"เพื่อไทย"อัด"บิ๊กตู่"ทิ้งหนี้ก้อนโตให้คนไทยรับภาระ  จ้ี"อนุทิน-บิ๊กตู่"ตอบให้ชัดรัฐตัดงบบัตรทองเพราะอะไร 
           25 เม .ย.2563 นายเกรียงศักด์ิ ฝ้ายสีงาม ส .ส .อุดรธานี พรรคเพ่ือไทย  เปิดเผยว่า จากกรณี
คณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรี ตัดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ "งบบัตรทอง"  จํานวน 
2,400 ล้านบาทและงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 1,233 ล้านบาท รัฐบาลไม่สมควรทําอย่างย่ิงเพราะจะกระทบ
กับการเข้าถึงบริการด้านการสาธารณะสุขของประชาชน ในภาวะเช่นรัฐไม่ควรไปตัดลดงบประมาณ แต่ควรที่จะเพ่ิม
งบประมาณเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า  
           ที่ผ่านมารัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณะสุขผลักภาระให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศในการรักษา
ผู้ป่วยและคนที่ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 มาตลอด ทางโรงพยาบาล คณะแพทย์ต้องรวบรวมเงินเพ่ือซื้อเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์เอง ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก อนามัย เจลล้างมือ ชุดป้องกันเช้ือ บางโรงพยาบาลถึงขนาดต้องซื้อชุดกันฝนใส่
เพ่ือรักษาคนป่วย ดังน้ันผลการดําเนินการของกระทรวงสาธารณะสุขถือว่าล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ที่ผลปล่อยให้
บุคลากรทางการแพทย์ทํางานบนความเสี่ยง 
 นายเกรียงศักด์ิ กล่าวด้วยว่า กรณีการตัดงบประมาณบัตรทองลง แม้ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข จะออกมาบอกว่าไม่ยอมให้มีการตัดงบลงก็ตาม แต่เมื่อเป็น
มติคณะรัฐมนตรีจะปฏิเสธอย่างไร จะมาอ้างว่าไม่รู้ ไม่ทราบไม่ได้ อย่าออกมาแก้เก้ียว ทําไมนายอนุทินถึงไม่ค้านต้ังแต่
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี กรณีดังกล่าวเป็นการแก้ตัวแบบฟังไม่ขึ้น ในภาวะวิกฤติเช่นน้ีนายอนุทินไม่ควรทําลาย
ขวัญประชาชน  
           “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้ารัฐบาลไม่เคยออกมาพูดถึงกรณีการตัดงบบัตรทอง
แต่อย่างใด เพราะอํานาจทั้งหมดอยู่ที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์กําลังทําให้ประชาชนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการรักษา
สุขภาพ นอกจากน้ีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีที่สร้างภาระหน้ีสินให้ประเทศมหาศาลถึง 3.5 ล้านล้านบาท 
ประชาชนต้องมารับกรรมจากการบริหารงานที่ไร้ความผิดชอบ ไม่มีวิสัยทัศน์ ไร้ประสิทธิภาพ ถนัดแต่กู้เงินของท่านไป
ช่ัวลูกช่ัวหลาน น่าสงสารประเทศไทย”นายเกรียงศักด์ิ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/428674?utm_source= 
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25 เมษายน 2563 15:27 น.   
'ธนาธร'อัด'บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม-วิษณุ'มัวแต่เอาชนะทางการเมือง-รักษาอํานาจ   
 
 
 
 
 
 
 
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนําคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ส่วนตัว "Thanathorn 
Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" ระบุว่า ... "...ผมคิดว่าการเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ กับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ มันเป็นเรื่องเดียวกัน ถ้าเรากลับมาทําให้การเมืองเป็นปกติไม่ได้ การผลักดัน
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นไปไม่ได้ เพราะผู้มีอํานาจปัจจุบันใช้เวลาของพวกเขา ใช้เงินภาษีจาก
ประชาชน ใช้อํานาจที่มีเพียงเพ่ือทําลายหรือจัดการ เอาชนะกันทางการเมือง เพ่ือรักษาอํานาจ เพ่ือที่จะได้บริหาร
ประเทศน้ีต่อ น่ีคือปัญหาหลักเลย คุณคิดว่าคุณประวิตร คุณประยุทธ์ คุณวิษณุ เอาเวลากี่เปอร์เซ็นต์ไปบริหาร
ประเทศ แล้วเอาเวลากี่เปอร์เซ็นต์ไปน่ังคิดว่าจะรักษาอํานาจเพ่ือที่จะได้บริหารต่อไปยังไง 
. อํานาจเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าคุณมีอํานาจ ทุกช่ัวโมงที่คุณไม่ได้ใช้อํานาจน้ันเพ่ือการตัดสินใจคือทุกช่ัวโมงที่
สูญเสียโอกาสไป น่ีคือความสําคัญของอํานาจ ถ้าคุณมีอํานาจเมื่อไหร่ คุณคือคนตัดสินใจ คนอ่ืนไม่มีอํานาจสั่งหรือ
ตัดสินใจใช้อํานาจ ใช้งบประมาณ ก่อนน้ีอนุมัติโครงการน้ีไม่ได้ คุณเป็นคนเดียวที่ถืออํานาจ ถืองบประมาณไว้ แต่คุณ
ไม่ใช้อํานาจเพ่ือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เหล่าน้ี ประเทศก็ไม่เดินหน้า และนี่คือปัญหาของประเทศไทย สมาธิและพลังใน
การท่ีจะพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นกว่าน้ีมันไม่มี คิดแต่ว่าจะเอาชนะ จะจัดการกันทางการเมือง น่ีคือเหตุผลว่าทําไมเรา
ต้องทําให้ประเทศไทยกลับไปสู่สภาวะปกติ กลับไปสู่ประชาธิปไตย เหมือนอย่างที่ประเทศเจริญแล้วเป็นกัน..." 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/150347 
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25 เม.ย. 2563 15:51 น. 
"ธนาธร" ซัด ผู้มีอํานาจ คิดแต่จะรักษาอํานาจ เพื่อบริหารประเทศต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร" ซัด ผู้มีอํานาจ มีแต่จะรักษาอํานาจ เพื่ออยู่บริหารประเทศต่อ ชี้ หากเราทําการเมืองให้กลับมาเป็นปกติ
ไม่ได้ ก็ผลักดันความเป็นอยู่ของปชช.ให้ดีขึ้นไม่ได้ 
 วันที่ 25 เม.ย. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซฯ ส่วนตัว Thanathorn 
Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เผย ความคิดส่วนตัว ช้ี หากเราทําการเมืองให้กลับมาเป็นปกติไม่ได้ ก็
ผลักดันความเป็นอยู่ของปชช.ให้ดีขึ้นไม่ได้ ซัด ผู้มีอํานาจ คิดแต่จะรักษาอํานาจ จัดการ เอาชนะกันทางการเมือง เพ่ือ
บริหารประเทศต่อ ถามคุณคิดว่า คุณประวิตร-คุณประยุทธ์-คุณวิษณุ เอาเวลาก่ีเปอร์เซ็นต์ไปบริหารประเทศ แล้วเอา
เวลากี่เปอร์เซ็นต์ไปน่ังคิดว่า จะรักษาอํานาจเพ่ือที่จะได้บริหารต่อไปยังไง 
 "...ผมคิดว่าการเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ กับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ มัน
เป็นเรื่องเดียวกัน ถ้าเรากลับมาทําให้การเมืองเป็นปกติไม่ได้ การผลักดันความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็
เป็นไปไม่ได้ เพราะผู้มีอํานาจปัจจุบันใช้เวลาของพวกเขา ใช้เงินภาษีจากประชาชน ใช้อํานาจที่มีเพียงเพ่ือทําลายหรือ
จัดการ เอาชนะกันทางการเมือง เพ่ือรักษาอํานาจ เพ่ือที่จะได้บริหารประเทศน้ีต่อ น่ีคือปัญหาหลักเลย คุณคิดว่าคุณ
ประวิตร คุณประยุทธ์ คุณวิษณุ เอาเวลากี่เปอร์เซ็นต์ไปบริหารประเทศ แล้วเอาเวลากี่เปอร์เซ็นต์ไปน่ังคิดว่าจะรักษา
อํานาจเพ่ือที่จะได้บริหารต่อไปยังไง 
 อํานาจเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าคุณมีอํานาจ ทุกช่ัวโมงที่คุณไม่ได้ใช้อํานาจน้ันเพ่ือการตัดสินใจคือทุกช่ัวโมงที่
สูญเสียโอกาสไป น่ีคือความสําคัญของอํานาจ ถ้าคุณมีอํานาจเมื่อไหร่ คุณคือคนตัดสินใจ คนอ่ืนไม่มีอํานาจสั่งหรือ
ตัดสินใจใช้อํานาจ ใช้งบประมาณ ก่อนน้ีอนุมัติโครงการน้ีไม่ได้ คุณเป็นคนเดียวที่ถืออํานาจ ถืองบประมาณไว้ แต่คุณ
ไม่ใช้อํานาจเพ่ือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เหล่าน้ี ประเทศก็ไม่เดินหน้า และนี่คือปัญหาของประเทศไทย สมาธิและพลังใน
การท่ีจะพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นกว่าน้ีมันไม่มี คิดแต่ว่าจะเอาชนะ จะจัดการกันทางการเมือง น่ีคือเหตุผลว่าทําไมเรา
ต้องทําให้ประเทศไทยกลับไปสู่สภาวะปกติ กลับไปสู่ประชาธิปไตย เหมือนอย่างที่ประเทศเจริญแล้วเป็นกัน..." 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1830173 
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25 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:48 น. 
'ทอน' เพ้อจะทําให้ประเทศไทยกลับไปสู่สภาวะปกติ กลับไปสู่ประชาธิปไตย เหมือนอย่างที่ประเทศเจริญแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 25 เม.ย. 63 - นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนําคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้แชร์บท
สัมภาษณ์ของตนเองลงในเฟซบุ๊ก ช่วงหน่ึง "...ผมคิดว่าการเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ กับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็น
สิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ มันเป็นเรื่องเดียวกัน ถ้าเรากลับมาทําให้การเมืองเป็นปกติไม่ได้ การผลักดันความเป็นอยู่
ของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นไปไม่ได้ เพราะผู้มีอํานาจปัจจุบันใช้เวลาของพวกเขา ใช้เงินภาษีจากประชาชน ใช้
อํานาจที่มีเพียงเพ่ือทําลายหรือจัดการ เอาชนะกันทางการเมือง เพ่ือรักษาอํานาจ เพ่ือที่จะได้บริหารประเทศน้ีต่อ น่ี
คือปัญหาหลักเลย คุณคิดว่าคุณประวิตร คุณประยุทธ์ คุณวิษณุ เอาเวลากี่เปอร์เซ็นต์ไปบริหารประเทศ แล้วเอาเวลากี่
เปอร์เซ็นต์ไปน่ังคิดว่าจะรักษาอํานาจเพ่ือที่จะได้บริหารต่อไปยังไง 
 อํานาจเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าคุณมีอํานาจ ทุกช่ัวโมงที่คุณไม่ได้ใช้อํานาจน้ันเพ่ือการตัดสินใจคือทุกช่ัวโมงที่
สูญเสียโอกาสไป น่ีคือความสําคัญของอํานาจ ถ้าคุณมีอํานาจเมื่อไหร่ คุณคือคนตัดสินใจ คนอ่ืนไม่มีอํานาจสั่งหรือ
ตัดสินใจใช้อํานาจ ใช้งบประมาณ ก่อนน้ีอนุมัติโครงการน้ีไม่ได้ คุณเป็นคนเดียวที่ถืออํานาจ ถืองบประมาณไว้ แต่คุณ
ไม่ใช้อํานาจเพ่ือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เหล่าน้ี ประเทศก็ไม่เดินหน้า และนี่คือปัญหาของประเทศไทย สมาธิและพลังใน
การท่ีจะพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นกว่าน้ีมันไม่มี คิดแต่ว่าจะเอาชนะ จะจัดการกันทางการเมือง น่ีคือเหตุผลว่าทําไมเรา
ต้องทําให้ประเทศไทยกลับไปสู่สภาวะปกติ กลับไปสู่ประชาธิปไตย เหมือนอย่างที่ประเทศ 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64224 
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วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563, 16.49 น. 
'ธนาธร'จวก'ผู้มีอํานาจ'มัวแต่เอาชนะ-รักษาอํานาจ เพื่ออยู่บริหารประเทศต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนําคณะก้าวหน้า อยู่บริหารประเทศ 
 วันที่ 25 เมษายน 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  แกนนําคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก 
"Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" ระบุว่า "...ผมคิดว่าการเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ กับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ มันเป็นเรื่องเดียวกัน ถ้าเรากลับมาทําให้การเมืองเป็นปกติ
ไม่ได้ การผลักดันความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นไปไม่ได้ เพราะผู้มีอํานาจปัจจุบันใช้เวลาของพวกเขา 
ใช้เงินภาษีจากประชาชน ใช้อํานาจที่มีเพียงเพ่ือทําลายหรือจัดการ เอาชนะกันทางการเมือง เพ่ือรักษาอํานาจ 
เพ่ือที่จะได้บริหารประเทศนี้ต่อ น่ีคือปัญหาหลักเลย คุณคิดว่าคุณประวิตร คุณประยุทธ์ คุณวิษณุ เอาเวลาก่ี
เปอร์เซ็นต์ไปบริหารประเทศ แล้วเอาเวลากี่เปอร์เซ็นต์ไปน่ังคิดว่าจะรักษาอํานาจเพ่ือที่จะได้บริหารต่อไปยังไง 
 อํานาจเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าคุณมีอํานาจ ทุกช่ัวโมงที่คุณไม่ได้ใช้อํานาจน้ันเพ่ือการตัดสินใจคือทุกช่ัวโมงที่
สูญเสียโอกาสไป น่ีคือความสําคัญของอํานาจ ถ้าคุณมีอํานาจเมื่อไหร่ คุณคือคนตัดสินใจ คนอ่ืนไม่มีอํานาจสั่งหรือ
ตัดสินใจใช้อํานาจ ใช้งบประมาณ ก่อนน้ีอนุมัติโครงการน้ีไม่ได้ คุณเป็นคนเดียวที่ถืออํานาจ ถืองบประมาณไว้ แต่คุณ
ไม่ใช้อํานาจเพ่ือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เหล่าน้ี ประเทศก็ไม่เดินหน้า และนี่คือปัญหาของประเทศไทย สมาธิและพลังใน
การท่ีจะพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นกว่าน้ีมันไม่มี คิดแต่ว่าจะเอาชนะ จะจัดการกันทางการเมือง น่ีคือเหตุผลว่าทําไมเรา
ต้องทําให้ประเทศไทยกลับไปสู่สภาวะปกติ กลับไปสู่ประชาธิปไตย เหมือนอย่างที่ประเทศเจริญแล้วเป็นกัน..." 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/488873/preview 
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25 เม.ย. 2563 16:03    
“เด็กเพื่อไทย” ค้านต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ล็อกดาวน์ หว่ัน ศก.ตกเหวลึก 
 
 
 
 
 
 
“เผ่าภูมิ” รองเลขาฯ เพื่อไทย เปรียบเศรษฐกิจยุคโควิดเหมือนตกเหว 3 ระยะ เตือนรัฐหยุดแช่แข็งประเทศเกิน
จําเป็น หว่ันปิดเมืองนาน หลายมาตรการรองรับไม่ไหว 
 วันน้ี (25 เม.ย.) นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกรณีที่
รัฐบาลจะต่ออายุการบังคับใช้พระราชกําหนดบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 
30 เม.ย.ต่อไป และยังคงใช้มาตรการแช่แข็งประเทศ หรือปิดเมืองต่อไปด้วย โดยระบุว่า การปิดเมืองเสมือนการผลัก
ให้เศรษฐกิจตกเหว ซึ่งความลึกก้นเหวขึ้นอยู่กับระยะเวลา และความรุนแรงของการปิดเมือง ทั้งน้ี สามารถแบ่งการตก
เหวและแนวทางการรับมือ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1. ตกเหวหรือระยะปัจจุบัน เป็นภาวะท่ีธุรกิจน้อยใหญ่ รวมถึง
แรงงานได้รับแรงกระแทกจากการหยุดผลิต หยุดจ้างงานในวงกว้าง ในช่วงน้ีเป็นปัญหาที่ด้านอุปทาน มาตรการในช่วง
น้ีก็ต้องเป็นเพ่ือลดความเสียหายของภาคอุปทาน คือ ป้องกันการล้มตายของธุรกิจ การตกงานจํานวนมหาศาลของ
แรงงาน และการลามถึงระบบการเงิน เหมือนการส่งเชือกช่วยคนที่กําลังหล่นลงเหว เพ่ือทําให้ธุรกิจล้มน้อยที่สุด คน
ตกงานน้อยที่สุด การกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นกําลังซื้อยังไม่ใช่ในระยะน้ี น่ียังไม่ใช่เวลาของภาคอุปสงค์ แต่ต้องเป็น
การรองรับภาคอุปทานให้อยู่รอด และประชาชนไม่อดตาย 
 นายเผ่าภูมิ กล่าวว่า ระยะที่ 2 คือ ก้นเหว หรือจุดตํ่าสุด ตราบใดที่ยังปิดเมืองอยู่ ก็ยังไม่ถึงก้นเหว ย่ิง
ปิดนาน ก้นเหวย่ิงลึก ธุรกิจและแรงงานในธุรกิจ ก็จะหล่นจากที่สูงแรงขึ้น จะตายเกลื่อนมากข้ึน และการฟ้ืนตัวจะย่ิง
ยากเป็นทวีคูณ ตรงน้ีคือหัวใจ ในปัจจุบัน มาตรการเข้มงวดทางสาธารณสุข น่าจะเข้ามาแทนที่ “มาตรการเข้มงวด
ทางเศรษฐกิจ” ได้แล้ว ทั้งน้ี ลักษณะของการฟ้ืนตัว จะขึ้นอยู่กับว่าก้นเหวมันลึกขนาดไหน เราปิดเมืองนานขนาดไหน 
และสภาพที่ก้นเหวล้มตายกันมากขนาดไหน หากก้นเหวไม่ลึก การฟ้ืนตัวจะเร็วเป็นฟ้ืนแบบตัว V หากเหวลึก 
มาตรการต่างๆ รองรับไม่ไหว จะฟ้ืนแบบตัว U ซึ่งใช้เวลานาน หรือถ้าธุรกิจตายเกลื่อน ลามถึงระบบการเงิน ก็แย่เลย 
อาจไม่ฟ้ืนขึ้นมาอีกเลย หรือเป็นแบบตัว L 
 รองเลขาฯ พท. กล่าวต่อถึงระยะท่ี 3 ว่า ปีนขึ้นจากเหว หรือระยะฟื้นตัว ระยะน้ี ภาคอุปสงค์จะกลับมา
เป็นหัวหอกในการฟื้นตัว เรื่องของกําลังซื้อ จะต้องเข้ามามีบทบาทสําคัญในช่วงน้ี มาตรการต่างๆ จะต้องเป็นในเชิง
กระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นกําลังซื้อ ให้คนมาจับจ่ายใช้สอยและท่องเท่ียว ให้คนกลับมาทํามาหากิน ภาคธุรกิจจึงจะมี
อุปสงค์มารองรับอุปทานที่เริ่มฟ้ืนตัว 
 “แต่รัฐบาลพึงระลึกเสมอว่าการกระตุ้นภาคอุปสงค์จะไร้ค่า หากภาคอุปทานตายกันหมด ในระยะที่ 1-2 
ดังน้ัน หัวใจมันอยู่ที่ความลึกของเหวและมาตรการที่รองรับระหว่างการตกเหว หากเหวลึกมาก ปิดเมืองนาน 
มาตรการต่างๆ ไม่มีทางรับไหว ซึ่งตรงน้ีอันตราย จึงอยากเรียกร้องต่อรัฐบาลอย่าทําก้นเหวให้ลึกเกิน ด้วยการแช่แข็ง
ประเทศไปเรื่อยๆ เกินความจําเป็นเลย” นายเผ่าภูมิ กล่าว 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000043371 
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วันที่ 25 เมษายน 2563 - 17:47 น. 
วิปฯปชป.เบรกฝ่ายค้านเปิดวิสามัญ วอน‘สนท.’หยุดม็อบออนไลน์ ให้พ้นโควิด-19ก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ในฐานะ
โฆษกคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ
เพ่ือเร่งอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน และรับฟังแนวรับมือผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ว่า วิปรัฐบาล ได้มีการนัดหารือเพ่ือ
เตรียมการพิจารณากฎหมายที่จะเข้าสู่สภาฯในช่วงเปิดประชุมสมัยสามัญแล้ว จึงอยากให้อดทนรอ เพราะเวลานี้ยังอยู่
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอยู่ ขณะที่พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทในการแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ีก็มีผลบังคับใช้แล้ว รัฐบาลสามารถเดินหน้าการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้แล้ว อีกไม่ถึงเดือนเม่ือถึง
ช่วงเปิดประชุมสภาฯ พวกเราในฐานะส.ส.ก็มาใช้เวทีสภาฯร่วมกันเพ่ือช้ีแนะเพ่ิมเติมได้ ยังไม่ช้าเกินไป เพราะวิกฤต
ครั้งน้ียังใช้เวลานานพอสมควร ในการฟ้ืนฟูประเทศ จึงอยากให้ทุกฝ่าย รวมไปถึงสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (สนท.) ที่ออกมาทําแคมเปญ #MobFromHome ได้ให้เวลารัฐบาลทํางานก่อน เพราะขณะน้ีประเทศ
ต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนให้ฟันฝ่าวิกฤตครั้งน้ีไปให้ได้ เพราะโควิดไม่ใช้แค่การแพร่ไวรัส
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นปัญหาปากท้อง ปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยที่ได้เกิดกับประชาชนแล้ว จึงอยากให้สนท.
มาร่วมฟันฝ่าวิกฤตกับพ่ีน้องประชาชน เรื่องทางการเมืองเมื่อจบโควิดหมดวิกฤตเมื่อไหร่ค่อยมาว่ากันใหม่ 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2157207 
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25 เมษายน 2563 18:03 น.  
"วันชัย"เผยวิปวุฒิฯเมินเปิดวิสามัญ  ชี้ไม่ใช่เวลามาใช้เวทีสภาโจมตีกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกส.ว.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ
กิจการวุฒิสภา หรือ วิปวุฒิสภา กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือเร่งอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน และรับ
ฟังแนวรับมือผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ว่า การประชุมวิปวุฒิสภาครั้งล่าสุด ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าวเลย
นอกจากเตรียมการประชุมเพ่ืออนุมัติพ.ร.ก. 4 ฉบับของรัฐบาลในช่วงเปิดประชุมสมัยสามัญที่จะเร่ิมขึ้นในวันที่ 22 
พ.ค.แต่โดยส่วนตัวคิดว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพราะรัฐบาลได้การแก้ไขปัญหา
สถานการณ์โควิด-19 โดยมีข้อมูลในการบริหารจัดการได้รอบด้านอยู่แล้ว และที่สําคัญจากวันน้ีไปถือว่าเหลือเวลาอีก
ไม่ถึงเดือนก็จะถึงวันเปิดสมัยประชุมแล้ว ช้าหรือเร็วคงไม่น่าจะมีผลใดๆต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศเพราะรัฐบาล
สามารถใช้พ.ร.ก.เดินหน้าไปได้ หากฝ่ายค้านหรือกมธ.คณะใดในสภาฯ ต้องการเสนอความเห็นก็สามารถทําได้ โดย
การส่งเป็นเอกสารถึงรัฐบาลได้เลย เช่ือว่า รัฐบาลจะฟังฝ่ายการเมืองเป็นสําคัญ ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าพ่อค้ามหาเศรษฐี 
การพยายามใช้ช่วงเวลาแห่งการสงบปากสงบคํา การเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันมาใช้เวทีสภาฯเพ่ือพูดจาโจมตี กระแนะ
กระแหนรัฐบาล จึงเป็นเรื่องที่ทําให้ประเทศเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ ควรปล่อยให้รัฐบาลทําแล้ว
ร่วมกันเสนอแนะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน หากรัฐบาลไม่ฟัง ถึงเวลาเปิดสภาฯมาเมื่อไหร่ก็ซัดได้เต็มอยู่แล้ว 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/150384 
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25 เมษายน 2563 18:26 น.   
“จาตุรนต์” จ้ี นายกฯ ไฟเขียวเปิดประชุมสภา ถกแก้ปัญหาโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
“จาตุรนต์”เรียกร้องนายกฯไฟเขียวเปิดประชุมสภาวิสามัญ-อภิปรายทั่วไปไม่ลงมติ เปิดส.ส.ร่วมหาทางออก
วิกฤติโควิด-19 เพื่อแก้ปัญหาตรงจุด ชี้ถ้ารบ.โปร่งใสอย่ากลัว ขอคลายล็อกเอาให้ชัดลดสับสน กันวงในได้เปรียบ
ธุรกิจ 
 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเข้าช่ือกันเสนอให้
เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญขึ้น เพ่ือแก้วิกฤติโควิด-19 ว่า ขณะนี้มีความจําเป็นที่สุดที่จะต้องเปิดให้มีการประชุม
รัฐสภาขึ้น สว.อาจไม่เห็นความสําคัญเพราะปรกติก็คอยทําหน้าที่ยกมือเป็นฝักถั่วสนับสนุนนายกฯตามใบสั่งเท่าน้ัน 
มองไม่เห็นบทบาทของรัฐสภาที่จะต้องคอยตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล 
 รัฐบาลไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้สําหรับสถานการณ์วิกฤตนี้ในขณะที่มีความจําเป็นต้องใช้เงินเยียวยา
ประชาชนและภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบที่มีจํานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้แต่งบประมาณทางด้านสาธารณสุขก็ยัง
ขาดแคลน ดังน้ันจึงจําเป็นต้องรีบพิจารณาร่างพ.ร.บ.โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือให้สามารถใช้งบประมาณของปี 
2563 ได้โดยเร็ว ต่อจากน้ันก็สามารถพิจารณาพ.ร.ก. 3 ฉบับที่เก่ียวกับการดําเนินนโยบายทางการเงินและการคลังซึ่ง
เป็นการใช้เงินและงบประมาณจํานวนมหาศาลที่ขณะนี้ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลจากรัฐสภาใดๆเลย ทั้งๆที่ยังมีข้อ
ห่วงใยอยู่ว่าเป็นแก้ปัญหาถูกจุดหรือไม่และจะทําให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาหรือไม่ 
 เหตุผลที่สําคัญมากอีกประการหน่ึงที่ทําให้ต้องเปิดสภาขึ้นก็คือขณะน้ีวิกฤตจากโควิด-19 กําลังส่ง
กระทบต่อประเทศชาติและประชาชนในหลายด้าน แม้ว่าด้านสาธารณสุขทําได้ดี แต่ก็ยังต้องการการสนับสนุนจาก
รัฐบาลและสังคมอย่างต่อเน่ือง ส่วนผลกระทบในด้านอ่ืนๆน้ันรุนแรงหนักหนามากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ขณะน้ีผู้ที่สมัครขอรับเงินเยียวยากว่า 20 ล้านคนและเกษตรกรอีก 17 ล้านคนยังไม่ได้รับการเยียวยา ธุรกิจและผู้
ประกอบอาชีพอีกหลายสาขายังไม่ได้รับการดูแลและการดําเนินการเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันการณ์ 
 และเน่ืองจาการดําเนินการในการรับมือกับการแพร่ระบาดทําอยู่อย่างแยกส่วน ขาดการบูรณาการ การ
ช้ีแจงให้ข้อมูลแก่ประชาชนก็มักเน้นแต่ตัวเลขผู้ติดเช้ือ ทําให้ทั้งรัฐบาลเองและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหา
และผู้ปฏิบัติไม่มองเห็นปัญหาในภาพรวม ขณะนี้มีการเตรียมการด้านการศึกษาอย่างไร ผู้ที่เปราะบางซึ่งได้รับ
ผลกระทบหนักกว่าคนท่ัวไปท้ังเด็กเล็ก คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายอยู่ในสภาพอย่างไรและปัญหาอีก
สารพัด ไม่มีการนําเสนอให้สังคมได้เห็นปัญหาและหาทางออกร่วมกัน 
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 นายจาตุรนต์กล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาเหล่าน้ีหากมีการเปิดประชุมสภาแล้วรัฐบาลเสนอขอให้มีการเปิด
อภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ ก็จะได้เสียงสะท้อนปัญหาและข้อเสนอในการแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน ทําให้ทุกฝ่าย
มองเห็นปัญหาในภาพรวม จะทําให้การแก้ปัญหาตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น 
 ที่ผ่านมาในอดีต แม้กระทั่งในเร็วๆ เวลามีปัญหาใหญ่ๆที่ประชาชนเดือดร้อนกันมากๆ การเปิดให้มีการ
อภิปรายในสภาสามารถช่วยทําให้รัฐบาลรับรู้และแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นมาตลอด สถานการณ์ในขณะน้ีย่ิงจําเป็นและ
เป็นประโยชน์โดยเฉพาะจะทําให้สังคมโดยรวมสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประเทศได้มากขึ้นด้วย หาก
รัฐบาลทํางานทุกอย่างอย่างโปร่งใสก็ไม่มีเหตุผลที่จะหวาดกลัวการประชุมสภาหรือหวาดกลัวเสียงสะท้อนจาก
ประชาชน 
 "สิ่งที่นายกฯควรทําในขณะน้ีคือการเปิดไฟเขียวให้สส.พรรคร่วมรัฐบาลเข้าร่วมสนับสนุนให้มีการเปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญและรัฐบาลควรเป็นฝ่ายเสนอขอเปิดให้มีการอภิปรายทั่วไปเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้แทนราษฎร" นายจาตุรนต์กล่าว 
 สําหรับเรื่องที่มีกระแสเรียกร้องและคาดการณ์กันว่าจะมีการคลายล็อคเปิดให้เศรษฐกิจเดินได้หลังครบ
กําหนด 30 เมษายนน้ีน้ัน นายจาตุรนต์ให้ความเห็นว่า “เรื่องน้ีเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่เป็นเรื่องใหญ่
ซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหน่ึงที่ควรนํามาอภิปรายกันในสภา ขณะน้ีการควบคุมการแพร่ระบาดทําได้ดี แต่ก็มีค่าใช้จายทาง
เศรษฐกิจที่ประชาชนต้องร่วมกันจ่ายด้วยการต้องหยุดงานไม่มีรายได้ ทําให้ประชาชนจํานวนมากเดือดร้อนถึงขั้นไม่มี
จะกิน ฆ่าตัวตายไปแล้วก็มาก มีข้อเสนอทางวิชาการจากผู้เช่ียวชาญทางด้านสาธารณสุขเองที่เห็นว่าควรเปิดให้
เศรษฐกิจโดยมีมาตรการที่เข้มงวดรองรับ แต่รัฐบาลยังขาดควาามชัดเจนว่าจะตัดสินใจอย่างไร ทําให้เกิดการปฏิบัติที่
ลักลั่นและมีการคาดการณ์เตรียมการที่ต่างๆกันไป 
 ที่สําคัญรัฐบาลควรตัดสินใจและมีแผนอย่างเป็นขั้นตอน ควรทําความเข้าใจถึงมาตรการและเง่ือนไขใน
การเปิดกิจการและทํากิจกรรมต่างๆว่าจะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไร แล้วจัดให้มีการช้ีแจงของผู้รับปิดชอบด้านต่างๆ
ทางทีวีพูลเลย ไม่ควรปล่อยให้มีการปล่อยข่าวหรือข้อมูลออกมาจากท่ีโน่นบ้างที่น่ีบ้าง จนไม่มีใครรู้ว่าเป็นเรื่องจริง
หรือไม่จริง หากปล่อยให้ทุกอย่างสับสนอยู่แบบน้ีนอกจากจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการทําธุรกิจ 
ผู้ประกอบการบางส่วนรู้ข้อมูลวงในก็เตรียมพร้อมได้ก่อน ผู้ไม่ได้ข้อมูลก็ไม่กล้าเตรียมการ ถึงเวลาเปิดก็เปิดไม่ได้ และ
ที่น่าเป็นห่วงคือเมื่อเปิดแล้วอาจไม่มีมาตรการทางด้านสาธารณสุขและมาตรการการจัดระยะห่างทางสังคมที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ทําให้ปัญหาวนไปเวียนมาหาทางออกไม่เจอ ในขณะที่ประชาชนนับสิบๆล้านก็เดือดร้อนมากขึ้น
ทุกที 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/150387 
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25 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:59 น. ' 
เพนกวิน' ท้ารัฐบาลไม่เห็นหัวประชาชน 'หมดโควิดเจอกัน' 
 
 
 
 
 
 
 
 25 เม.ย.63 - นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนวร่วมอดีตพรรค
อนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กว่า จากการสํารวจของนักวิจัย พบว่าในช่วงวิกฤติโควิด 19 น้ัน พ่ีน้องคนจนในเขตเมืองมี
รายได้ลดลงกว่า 70% พ่ีน้องคนจนกว่า 60% ไม่มีรายได้เลย และจํานวนผู้ที่ต้องฆ่าตัวตายเพราะสภาพเศรษฐกิจมี
มากพอ ๆ กับผู้ที่เสียชีวิตเพราะป่วยเป็นโควิด 19 
 ข้อมูลพวกน้ีเป็นข้อมูลสาธารณะ ทุกคนสามารถหาอ่านได้ ดังน้ัน ผมจึงไม่เช่ือว่ารัฐบาลจะไม่รู้ข้อมูล
พวกน้ี แต่ขอถามสักประโยค รัฐบาลรู้แล้วคิดจะช่วยอะไรพ่ีน้องประชาชนที่กําลังไม่มีอะไรจะกินอย่างจริงจังหรือเปล่า
เงิน 5,000 ที่แจก ก็เห็นชัดว่ามีปัญหาไม่จบไม่สิ้น คนจนไม่ได้รับ คนรับไม่ได้จน เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ไม่มีสิทธิได้ 
เป็นวินมอเตอร์ไซค์ระบบบอกว่าเป็นเกษตรกร ทุกวันที่รัฐบาลยังแก้ปัญหาเหล่าน้ีไม่ได้จะมีคนตายจากการไม่มีเงินจะ
กินเพ่ิมไปทุกวัน ๆ รัฐบาลจะรับผิดชอบยังไงไหว ? 
 ตอนน้ีประชาชนที่เดือดร้อนมีทุกหย่อมหญ้า ผมเช่ือว่าไม่มีใครไม่เดือดร้อนจากโรคระบาดครั้งน้ี ในฐานะ
ประชาชนคนนึง ขอถามว่าในเมื่อประชาชนเดือดร้อนกันทุกคน ขอให้รัฐบาลแจกเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทุก
คนไปเลยได้ไหม ที่ผมพูดไม่ใช่เพราะอยากได้เงิน ผมไม่รับก็ได้ แต่เพราะดูแล้วว่าถ้ายังคัดกรองด้วยระบบห่วย ๆ ของ
รัฐบาลแบบนี้ จนโควิดหมดก็ยังแจกเงินกันไม่เสร็จ และตอนน้ี คนเดือดร้อนก็ไม่ได้มีแต่คนแบบที่รัฐบาลอยากแจกแต่
เดือดร้อนกันทุกคน คนพอจะมีกลายเป็นคนไม่มี ส่วนคนไม่มีอยู่แล้วก็จะกรอบตาย 
 ขอได้ไหม ช่วยเหลือประชาชนทุกคนได้ไหม เพราะทุกคนก็คือประชาชน เรามีรัฐบาลไปก็เพ่ือปัญหาให้
ประชาชน และตอนน้ีประชาชนกําลังเดือดร้อนทุกคน ทุกคนควรมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือสมกับที่ทุกคนจ่ายภาษีให้
รัฐบาลเอาไปใช้ (คนที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ภาษีเงินได้เขาก็จ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิมครับ) หรือเพราะคนที่เดือดร้อนเขาไม่ใช่
นายพล ไม่ใช่เจ้าสัว หรือไม่ใช่คนใหญ่คนโตคับฟ้า รัฐบาลถึงไม่สนใจ เห็นหัวประชาชนเถอะครับ ไม่มีประชาชน ก็ไม่มี
ประเทศ ไม่เช่นน้ัน หมดโควิดเจอกัน ใครเห็นด้วย เขียนข้อความลงป้ายแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลกันครับ ขอขอบคุณ
ไอเดียจากสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย - Student Union of Thailand 
#โควิดหายมาไล่รัฐบาล #MobFromHome 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64231 
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วันที่ 25 เมษายน 2563 - 19:11 น. 
‘สุทิน’ เชื่อ รัฐบาลไม่ร่วมเปิดประชุมสภา อ้างแต่เรื่องแพร่เชื้อ ประชุมวิป 27 เม.ย.แค่พิธีกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรณีที่ประธานวิปรัฐบาลระบุไม่อยากให้มีการเปิดประชุม
สภา เพราะกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ว่าเท่าที่ฟังท่าทีของรัฐบาลรวมทั้ง ส.ว.ต่างก็ไม่เห็นด้วย 
ซึ่งก็ไม่ผิดไปจากที่คาดไว้ เพราะ ส.ว.ต้องท่องคาถาเดียวกับรัฐบาล อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ ขณะที่ ส.ส.ต้องดูธงของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เราเช่ือว่านายกฯ ไม่ชอบสภาอยู่แล้วเพราะหนีสภาตลอด ย่ิง
สภาปิดแบบน้ีย่ิงเข้าทาง หากจะให้เปิดประชุมสภาก็คงเป็นเรื่องยาก แต่ที่เราเสนอขอเปิดน้ันเพราะเป็นเรื่องสําคัญ 
เนื่องจากการกู้เงินครั้งน้ีมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ดังน้ัน รัฐบาลควรรับฟังความเห็นของ ส.ส.เพ่ือความรอบคอบ ชอบ
ธรรม ซึ่งฝ่ายค้านกําลังหยิบย่ืนความชอบธรรมให้กับรัฐบาลอยู่ หวังว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนใจยอมเปิดประชุมสภา แต่เช่ือ
ว่าแนวโน้มฝ่ายรัฐบาลคงไม่เอาด้วย อ้างแต่เรื่องของการแพรเช้ือ เป็นเหตุผลสิ้นคิด แบบนี้คงไม่ต้องทําอะไรกัน 
บ้านเมืองก็จะอยู่กันไปแบบน้ี ส่วนการประชุมของวิปรัฐบาลในวันที่ 27 เมษายนน้ี ก็คงเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่าน้ัน 
เหมือนกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่สุดท้ายก็คงต่ออายุออกไปอยู่ดี 
 นายสุทินกล่าวต่อว่า เราเสียดายโอกาสสําคัญที่ควรจะได้มีการตรวจสอบ เพราะการกู้เงินครั้งน้ีทั้ง 
พ.ร.ก.เงินกู้ที่จะให้แบงก์ชาติไปซื้อตราสารหน้ี หรือ พ.ร.ก.กู้เงินเพ่ืออัดฉีดและเยียวยาเศรษฐกิจ ซึ่งหลายฝ่ายหวังว่า
การเยียวยาคร้ังน้ีจะต้องฟ้ืนเศรษฐกิจด้วย แต่กลัวว่าจะไม่มีผลต่อจีดีพีเลย หรือการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
ชุดพิเศษอาจเป็นช่องทางทุจริตเพราะไม่ได้เป็นระบบสากลที่วางใจได้ ถือเป็นความล่อแหลมของประเทศเอามากๆ ตน
มองว่ารัฐบาลกําลังฉวยโอกาสทําการไม่สุจริตมากกว่า มูลเหตุคือแม้ไม่ได้เกิดปัญหาโควิด-19 เศรษฐกิจในช่วงน้ันก็ไป
ไม่รอดอยู่แล้ว รัฐบาลก็คิดจะหาทางกู้เงินอยู่แล้ว แต่พอมีเรื่องโควิด-19 รัฐบาลจึงได้ข้ออ้างกู้เงินเพ่ือจะมาฟื้นฟู
เศรษฐกิจ นอกจากน้ียังปิดปากฝ่ายค้านโดยอ้างความเดือดร้อนของประชาชน คง พ.ร.ก.ฉุกเฉินเอาไว้ ไม่ให้ฝ่ายค้าน
ทําหน้าที่ตรวจสอบ สังคมต้องรู้ทันสถานการณ์ 
 “ท้ายที่สุดการกู้เงินครั้งน้ีผมกลัวว่าจะเยียวยาไม่ครอบคลุม และไม่มีผลกับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ แถมยังเป็นการสร้างหน้ีก้อนใหญ่ และจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ซ้ํารอยโดยแบงก์ชาติสร้าง ปรส.ภาค 2 
รวมทั้งการปกป้องค่าเงินบาทภาค 2 สุดท้ายทุกฝ่ายจะต้องเสียใจ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่อยู่แล้ว” นายสุทินกล่าว 
 
 
 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2157289 
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26 เม.ย. 2563 05:30 น. 
ป่วย “โควิด” ทะลัก ติดอีก 53 ราย 42 มาจากต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 
 
ผิดหนีเข้าเมือง กักขัง ตม.สะเดา ดับเพิ่มคนเดียว มึน ‘นิติกร’ กกต.ไม่แสดงอาการ 
 ไทยกลับมาร้อนๆหนาวๆ เมื่อพบผู้ติดเช้ือไวรัสก่อโรคโควิด-19 รายใหม่พรวดเดียว 53 ราย เป็นต่างด้าว
เข้าเมืองผิดกฎหมายใน ศูนย์กักกัน ตม.สะเดา ถึง 42 คนโดยมีผู้ป่วยตายเพ่ิมอีก 1 ส่งยอดเสียชีวิตสะสม 51 ราย 
ขณะที่สํานักงาน กกต.แจ้งพบนิติกรติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ยังมึนไม่รู้รับเชื้อจากใคร ขณะที่ องค์การอนามัยโลก
ออกโรงเตือนอย่าเพ่ิงการันตีว่าคนเคยป่วยโควิด-19 จะไม่กลับมาเป็นซ้ํา หว่ันหากออกใบรับรองให้กลับมาทํางาน จะ
ย่ิงทําให้เมินเฉยในมาตรการทางสาธารณสุข ด้านนักวิจัยในสหรัฐฯระบุเช้ือไวรัสมรณะที่ระบาดหนักในรัฐนิวยอร์ก มา
จากอิตาลีไม่ใช่จีน คาดคนติดเช้ือนับหมื่นแล้วก่อนระบุพบผู้ป่วยรายแรก 
 ไทยดีใจได้ไม่ทันพ้นสัปดาห์ ยอดผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อโรคปอดอักเสบรุนแรง (โควิด-19) ราย
ใหม่จากเพ่ิมสิบกว่าคน ก็กลับมาหลอนยอดพุ่งครึ่งร้อย ตายเพ่ิม 1 ราย ขณะที่ในต่างแดนหลายพ้ืนที่ผ่อนคลาย
มาตรการเข้มงวดกันแล้ว 
ติดเชื้อใหม่พุ่ง 53 คน 
 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ตึก
สันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 เม.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 ในไทยว่า มีผู้ติดเช้ือรายใหม่จํานวน 53 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,907 ราย ผู้ป่วยหายแล้ว
และเดินทางกลับบ้านเพ่ิมเติมจํานวน 57 ราย รวมผู้ป่วยหายแล้วจํานวน 2,547 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 1 ราย รวมเสียชีวิต
สะสม 51 ราย สําหรับผู้เสียชีวิตรายใหม่เป็นชายไทย อายุ 38 ปี อาชีพรับจ้างและสัมผัสผู้ป่วยยืนยันภายในครอบครัว 
4 รายคือ พ่อ แม่ น้องชาย และน้องสะใภ้ โดยผู้ป่วยรายน้ีเริ่มมีอาการวันที่ 1 เม.ย. มีไข้ ไอ ปวดกล้ามเน้ือ ปวดศีรษะ 
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลใน กทม.ผลเป็นปกติ ได้ยามาทานที่บ้าน จากน้ันวันที่ 12 เม.ย.มีอาการอีกครั้ง ไข้สูง 40 
องศา หายใจลําบาก จึงเข้ารักษาอีกครั้ง เมื่อแพทย์ส่งตรวจหาเช้ือ ผลตรวจยืนยันเป็นผู้ป่วยโควิด-19 และวันที่ 16 
เม.ย.อาการแย่ลงต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตวันที่ 24 เม.ย. 
นิติกร กกต.ติดเชื้อไม่มีอาการ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สํานักงาน กกต.ออกเอกสารเผยแพร่ข่าวระบุว่า ค่ําวันที่ 24 เม.ย. สํานักงาน กกต.
ได้รับแจ้งว่ามีพนักงาน กกต.ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จํานวน 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่นิติกร สํานักวินิจฉัยและคดี ติดเช้ือ
ขณะปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH) เป็นการพบการติดเช้ือจากการตรวจคัดกรองตามแนวทางค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 
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บริเวณอาคาร 6 เคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กทม.จากนั้นประสานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ นนทบุรี เบ้ืองต้นสอบสวนประวัติการเจ็บป่วยแล้วพบว่าเป็นคนไข้ใน
กลุ่มไม่แสดงอาการและไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ และแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายน้ีตรวจหาเช้ือ
เพ่ิมเติมหรือกักตัวเอง 14 วันแล้ว 
ยังไม่รู้ติดเชื้อจากไหน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานคนดังกล่าว แม้ปฏิบัติงานที่บ้าน แต่จะเดินทางมาที่สํานักงาน กกต.สัปดาห์
ละ 1 ครั้งในวันอังคาร สํานักงานกําลังตรวจสอบว่าไปใกล้ชิดใครบ้าง เบ้ืองต้นยังไม่รู้ว่าไปติดมาจากใคร ทั้งน้ี พนักงาน
คนดังกล่าวได้ตรวจร่างกายกับโรงพยาบาลที่มารับบริการตรวจ เมื่อทราบผลทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวจากที่
พักไปรักษาทันทีเมื่อเย็นวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา 
เร่งต้ัง รพ.สนามในจุดกักกัน 
 ต่อมานายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีผู้ลักลอบเข้าเมือง
ชาวต่างชาติโดยผิดกฎหมายและเป็นผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 จํานวน 42 ราย จากผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวพม่า โรฮีนจา 
เวียดนาม มาเลเซีย ทั้งสิ้น 47 รายว่า ขอยืนยันกับทุกภาคส่วนว่า ระบบการคัดกรองของกระทรวงเข้มข้น และไม่มี
การปิดบังข้อมูล แม้จะเป็นผู้ติดเช้ือที่ลักลอบเข้าจากต่างประเทศ แต่เมื่อตรวจพบว่าติดเช้ือ ก็จะต้องรายงาน และ
จัดเตรียมเวชภัณฑ์เพ่ือรักษาตามมาตรฐานของกระทรวง พร้อมกันน้ี ได้แจ้งไปยัง นพ.สสจ.สงขลา ว่าหากไม่พบผู้ป่วย
ภาวะวิกฤติ ให้เร่งต้ัง Cohort ward (รพ.สนาม) ในสถานที่กักกัน เพ่ือเตรียมการรักษา ส่วนผู้ที่ยังไม่พบเช้ืออีก 5 ราย 
ให้จัดห้องแยกและนําเครื่องโมบาย x-ray เข้าไปในสถานที่ ไม่เอาผู้ติดเช้ือออกนอกสถานท่ี เพราะจะควบคุมได้ยาก 
และอาจสร้างความแตกต่ืน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1830356 
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26 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 
‘ทอน’ลั่นเก่งกว่า‘คุณประยุทธ์’   
 
 
 
 
 
 
 
ซูเปอร์โพลเผยผลสํารวจประชาชนพอใจ "รัฐบาล-บิ๊กตู่" ทุ่มเทแก้ปัญหาโควิด-19 ได้ดีเย่ียมเม่ือเทียบกับประเทศ
อ่ืน โดนใจมาตรการลดค่าใช้จ่าย แต่ "ธนาธร" ไม่พอใจ ถล่มแหลก "คุณประยุทธ์" เอาแต่รักษาอํานาจ เอาชนะ
ทางการเมือง ประเทศไม่กลับสู่ประชาธิปไตย ลั่นถ้าได้เป็นรัฐบาลแก้ปัญหาไวรัสระบาดได้ดีกว่ารัฐบาลนี้แน่ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผล
สํารวจภาคสนาม เรื่อง อะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดย
ดําเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูล
ในโลกโซเชียล ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
จํานวน 1,358 ตัวอย่าง ดําเนินโครงการระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา 
     เมื่อถามถึงการทุ่มเททํางานของรัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ พบว่า ส่วน
ใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ระบุรัฐบาลทุ่มเททํางานค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 32.7 ระบุค่อนข้างน้อยถึงไม่
ทุ่มเทเลย ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงการทํางานของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปรียบเทียบกับผู้นํา
ประเทศอ่ืนๆ ในการรับรู้ของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.3 ระบุนายกรัฐมนตรีของไทย ทํางานได้ดี ดี
มาก ดีเย่ียม ในขณะที่ร้อยละ 36.7 ระบุไม่ค่อยดี ดีน้อย ไม่ดีเลย 
     อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงอะไรโดนใจประชาชน แก้ปัญหาได้ดี ช่วงวิกฤติโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 70.8 ระบุการดูแล รักษา ฟ้ืนฟู ผู้ติดเช้ือของแพทย์ พยาบาล และ อสม. ในขณะท่ีร้อยละ 48.7 ระบุการ
สนับสนุนการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข และร้อยละ 8.5 ระบุการทํางานช่วยเหลือประชาชนของหน่วยกู้ภัย    ที่
น่าพิจารณาคือ อะไรโดนใจประชาชนช่วงวิกฤติโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่าย หลังมาตรการอยู่บ้าน หยุด
เช้ือ เพ่ือชาติ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53.8 ระบุการลดค่าไฟฟ้า ลดราคานํ้ามันของกระทรวงพลังงาน ในขณะที่
ร้อยละ 44.6 ระบุ การแจกเงินของกระทรวงการคลัง และร้อยละ 37.8 ระบุการลดค่าไฟฟ้า นํ้าประปา ของ
กระทรวงมหาดไทย ตามลําดับ 
     ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า ผลโพลช้ินน้ีช้ีให้เห็นว่าหลังรัฐบาลออกมาตรการอยู่บ้าน หยุดเช้ือ เพ่ือชาติน้ัน 
ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้การทํางานของรัฐบาล นําโดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ ที่ประชาชนระบุว่าทํางานได้ดี ดี
มาก ดีเย่ียม กระจายกันไปเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาผู้นําประเทศอ่ืนๆ ในการรับรู้ของประชาชน และมาตรการ
ช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่เห็นได้ชัดเจนจับต้องได้เข้าถึงประชาชนได้ 
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อย่างทั่วถึง ได้แก่ การลดค่าไฟฟ้าระลอกล่าสุดที่ครอบคลุมและทั่วถึงโดนใจประชาชนส่วนใหญ่ครอบคลุม 22 ล้าน
ครัวเรือนของประเทศ และมาตรการแจกเงินของกระทรวงการคลังที่อาจจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ แต่ผลสํารวจ
พบว่าจํานวนมากได้รับประโยชน์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะมาจาก การส่ือสารและการบริหาร
จัดการในระบบฐานข้อมูล หรือ Big Data ของรัฐบาล 
"ลุงตู่"เสียใจ"บุญส่ง"ตายในหน้าที่  
     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ "ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
Prayut Chan-o-cha @prayutofficial" ระบุว่า ผมขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณบุญส่ง มะนาวหวาน 
อสม.วัย 72 ปี ของ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ ขับจักรยานยนต์
นําหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้าน เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมาการเสียชีวิตในครั้งน้ีของคุณ
ตาบุญส่ง ถือว่าเป็นการเสียชีวิตในหน้าที่ ในขณะที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ทางภาครัฐจะมีการดูแล
ครอบครัวอย่างดีที่สุด 
          คุณตาบุญส่ง เป็นหน่ึงใน อสม.นับล้านคนในประเทศของเรา ที่อาสาเสียสละแรงกายแรงใจเพ่ือช่วย
ประเทศชาติ และเป็นอีกหน่ึงเหตุผลสําคัญที่ทําให้สถานการณ์โควิด-19 ของเราน้ันเป็นไปในแนวโน้มที่ดี ผมขอแสดง
ความอาลัยต่อคุณตาบุญส่งอีกคร้ัง และขอขอบคุณ อสม.ทุกท่านที่มีส่วนช่วยประเทศชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19 ในครั้งน้ี
ครับ" 
     นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเผยว่า นายกฯ ให้ความสําคัญกับบุคลากร
ทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพประชาชน จึงมอบให้กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงบประมาณหารือกัน เพ่ือหา
เงินมารองรับไม่ให้กระทบทั้งสองส่วน ทั้งการบรรจุบุคลาการทางการแพทย์ และการดูแลประชาชนที่ถือสิทธ์ิบัตรทอง 
ยืนยันผู้ถือสิทธิประโยชน์ของบัตรทองไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้มั่นใจยังมีสิทธ์ิรักษาตามเดิมทั้งหมด ส่วน
การบรรจุบุคลากรทางการแพทย์กว่า 40,000 ตําแหน่ง มีแหล่งงบประมาณรองรับไว้แล้ว ซึ่งนายกฯ ได้สั่งการว่าการ
ดําเนินการใดๆ ก็ตาม ต้องไม่กระทบกับประชาชนผู้ถือสิทธ์ิบัตรทอง  
     นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขอยํ้า
ตรงน้ีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีดูแลกระทรวงสาธารณสุขและเป็นประธานบอร์ด สปสช. ขอให้มั่นใจว่าไม่มีใครกล้าตัด
สิทธิประโยชน์ของประชาชนที่พึงได้รับในด้านการรักษาพยาบาลออกไปแน่นอน และการให้บริการจะต้องดีขึ้นด้วย 
ส่วนเรื่องงบน้ัน เป็นเร่ืองของการบริหารจัดการ ซึ่งตนได้มอบให้ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ไปหารือกับสํานักงบประมาณแล้ว ว่าถ้าจะตัดงบ จะตัดอย่างไร บนพ้ืนที่ฐานที่ว่าประชาชน ต้องได้รับการบริการอย่าง
ดีที่สุด ไม่ขาดตกบกพร่องไปจากเดิม ทั้งน้ี ในส่วนของ สธ.เองก็มีการตัดงบไป แต่เป็นงบของการจัดซื้อครุภัณฑ์และงบ
ก่อสร้างที่ยังไม่เซ็นสัญญา 
     “ในส่วนของการบรรจุข้าราชการใหม่ เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนทํางาน เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทํา 
และเราก็มีงบตรงส่วนน้ีอยู่แล้ว จะไม่ตัดเอางบด้านการดูแลรักษาประชาชนไปให้เป็นเงินเดือนแน่นอน สิ่งที่จะเน้นยํ้า
คือ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ประชาชนต้องได้รับสิทธิบัตรทอง เพ่ือดูแลรักษาพยาบาลเหมือนเดิม และดีขึ้นเรื่อยๆ ใน
อนาคต จะไม่มีใครมาตัดสิทธ์ิที่ประชาชนพึงได้รับ” นายอนุทินกล่าว 
     ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงถึงการจัดสรรงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โดย นพ.สุขุมกล่าวถึงกระแสข่าวว่าจะมีการตัดงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าว่า งบประมาณในส่วนน้ีจํานวน 2,400 ล้านบาท ไม่ได้ถูกตัดตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใด และยืนยันไม่ 
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กระทบการดูแลประชาชน อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์โควิด-19 งบประมาณอาจจะไม่เพียงพอ ทางคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ได้อนุมัติงบกลาง 3,000 ล้านบาท ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพ่ิมเติม ซึ่งสามารถใช้ใน
การตรวจผู้ป่วย ทําห้องความดันลบ ซื้อเคร่ืองมือต่างๆ   
     "ยืนยันการดูแลประชาชนไม่มีเปลี่ยนแปลง มีแต่จะดีขึ้น ขอให้มั่นใจ เพราะงบสําหรับบัตรทองมีการวาง
ไว้ต้ังแต่ต้นปี และนายกฯ ก็ยังให้มาสนับสนุนเพ่ิมเติมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่วนการบรรจุบุคลากรทาง
การแพทย์กว่า 40,000 ตําแหน่งตามมติ ครม.เมื่อ 15 เม.ย.น้ัน แต่ละปีกระทรวงสาธารณสุขมีรายได้จากงบประมาณ
และนอกงบประมาณ ซึ่งตอนต้นปีมีการกําหนดเงินเดือนจากแหล่งที่มาต่างๆ ซึ่งคนที่ได้รับการบรรจุมีการเตรียม
งบประมาณบํารุงอยู่แล้ว สามารถดําเนินการได้" นพ.สุขุมกล่าว  
ส่งผู้พิทักษ์สิทธ์ิลงพ้ืนที่ 
     นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยา 
5000 บาทว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ส่งผู้พิทักษ์สิทธ์ิลงพ้ืนที่ตรวจสอบประชาชนที่ย่ืนทบทวนสิทธ์ิทั่วประเทศ ซึ่ง
ได้รับรายงานจากผู้ปฏิบัติงานว่า การลงพ้ืนที่ตรวจสอบการทบทวนสิทธ์ิแต่ละจังหวัดเรียบร้อยดี พ่ีน้องประชาชนส่วน
ใหญ่ที่ย่ืนทบทวนสิทธ์ิได้เตรียมเอกสารหลักฐานไว้พร้อม ทําให้การตรวจสอบรวดเร็ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
ล่าสุดมีประชาชนย่ืนขอทบทวนสิทธ์ิมาแล้วจํานวนเกือบ 3 ล้านคน จากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจํานวน 10.6 ล้านคน 
     เขากล่าวอีกว่า ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่มาทําหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธ์ิช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน
ในภาวะวิกฤติโควิด-19 ซึ่งจากรายงาน เจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธ์ิกับผู้ขอทบทวนสิทธ์ิต่างปฏิบัติตามคําแนะนําของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งน้ี นายอุตตม 
สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า จะเร่งเยียวยาประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน โดยทุกอย่างจะ
เสร็จเรียบร้อยประมาณต้นเดือนพฤษภาคมน้ี นอกจากน้ัน นายอุตตมยังสั่งการให้ผู้บริหารธนาคารของรัฐลงพ้ืนที่
ติดตามการทบทวนสิทธ์ิอีกด้วย 
     นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน 
พรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล เปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเสนอให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ
เพ่ือรับทราบ พ.ร.ก.กู้เงิน ว่าในความเห็นส่วนตัวมองว่าไม่ควรที่จะมีการประชุมสภาในขณะน้ีเพราะหลายฝ่ายกําลัง
ร่วมมือกันเพ่ือกําจัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้หมดไป ซึ่งถือว่าใกล้ประสบความสําเร็จแล้ว หากมีการเปิด
ประชุมสภาแล้วมีคนมารวมตัวกันทําให้เช้ือไวรัสแพร่ระบาดขึ้นมาอีกแล้วจะทําอย่างไร ทั้งน้ี ทางวิปรัฐบาลก็ไม่ได้น่ิง
เฉยกับข้อเสนอของฝ่ายค้าน 
        ทั้งน้ี ในวันจันทร์ที่ 27 เม.ย.น้ี จะมีการหารือร่วมกับแกนนําวิปรัฐบาลของแต่ละพรรคเพ่ือหาข้อสรุปใน
เรื่องนี้อีกคร้ังหน่ึง 
"ธนาธร"ลั่นเก่งกว่า"บิ๊กตู่" 
          นายวิรัชยังกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะมีการต่ออายุพระราชกําหนด หรือ พ.ร.ก.บริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินน้ันว่า เรื่องดังกล่าวเป็นอํานาจหน้าที่ของรัฐบาล ซึ่งมองว่า ขณะนี้จํานวนผู้ติดเช้ือลดลง
เรื่อยๆ จนเหลือเพียงหลักสิบต้นๆ หากเราสามารถพยุงไว้เช่นน้ีได้ จํานวนผู้ติดเช้ือก็จะลดลง หากมีการเปิดให้ใช้ชีวิต
ตามปกติ ก็อาจจะทําให้จํานวนผู้ติดเช้ือเพ่ิมขึ้นสูง อย่างก้าวกระโดดแบบบางประเทศ เช่น สิงคโปร์ ซึ่งขณะน้ีมีผู้ติด
เช้ือเพ่ิมขึ้นวันละมากกว่า 1,500 คน ดังน้ัน หากมีการเปิดประชุมสภาแล้วทําให้ประเทศไทยเป็นอย่างน้ันบ้างจะทํา
อย่างไร 
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     ขณะที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กว่า การเมือง 
ชีวิตความเป็นอยู่ กับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ มันเป็นเร่ืองเดียวกัน ถ้าเรากลับมาทํา
ให้การเมืองเป็นปกติไม่ได้ การผลักดันความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นไปไม่ได้ เพราะผู้มีอํานาจ
ปัจจุบันใช้เวลาของพวกเขา ใช้เงินภาษีจากประชาชน ใช้อํานาจที่มีเพียงเพ่ือทําลายหรือจัดการ เอาชนะกันทาง
การเมือง เพ่ือรักษาอํานาจ เพ่ือที่จะได้บริหารประเทศนี้ต่อ น่ีคือปัญหาหลักเลย คุณคิดว่าคุณประวิตร คุณประยุทธ์ 
คุณวิษณุ เอาเวลากี่เปอร์เซ็นต์ไปบริหารประเทศ แล้วเอาเวลาก่ีเปอร์เซ็นต์ไปน่ังคิดว่าจะรักษาอํานาจเพ่ือที่จะได้
บริหารต่อไปยังไง 
    "อํานาจเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าคุณมีอํานาจ ทุกช่ัวโมงที่คุณไม่ได้ใช้อํานาจนั้นเพ่ือการตัดสินใจคือทุกช่ัวโมงที่
สูญเสียโอกาสไป น่ีคือความสําคัญของอํานาจ ถ้าคุณมีอํานาจเมื่อไหร่ คุณคือคนตัดสินใจ คนอ่ืนไม่มีอํานาจสั่งหรือ
ตัดสินใจใช้อํานาจ ใช้งบประมาณ ก่อนน้ีอนุมัติโครงการน้ีไม่ได้ คุณเป็นคนเดียวที่ถืออํานาจ ถืองบประมาณไว้ แต่คุณ
ไม่ใช้อํานาจเพ่ือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เหล่าน้ี ประเทศก็ไม่เดินหน้า และนี่คือปัญหาของประเทศไทย สมาธิและพลังใน
การท่ีจะพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นกว่าน้ีมันไม่มี คิดแต่ว่าจะเอาชนะ จะจัดการกันทางการเมือง น่ีคือเหตุผลว่าทําไมเรา
ต้องทําให้ประเทศไทยกลับไปสู่สภาวะปกติ กลับไปสู่ประชาธิปไตย เหมือนอย่างที่ประเทศเจริญแล้วเป็นกัน" 
     "รับมือได้ดีกว่า ผนงรจตกม แน่ๆ ถ้าคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้ ผมเชื่อว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่
ดีกว่าคุณประยุทธ์ได้แน่ๆ" นายธนาธรตอบคําถามทีฎ่ฎว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลสามารถแก้ปัญหาโควิด-19 ได้ดีกว่ารัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่.  
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64248 
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26 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 
บทเรียนอันล้ําค่าจาก “COVID-19”  
 
                 
 
 
 
 
 
 ดูเหมือนว่า...จะมีผู้คนจํานวนไม่น้อย เริ่มหันมามีมุมมองต่อพ่อเจ้าประคุณรุนช่อง ท่านเช้ือโคโรนา ไวรัส 
COVID-19 ในแง่บวกกันมั่งแล้ว ไม่ใช่เป็นอะไรท่ีน่าเกลียด น่ากลัว อํามหิต โหดร้ายล้วนๆ แบบก่อนๆ โดยเฉพาะ
ในช่วง Earth Day หรือ วันคุ้มครองโลก ที่เพ่ิงผ่านมา เพราะคงมิอาจปฏิเสธได้เลยว่า ด้วยคุณูปการของท่านเช้ือ 
COVID-19 แท้ๆ ที่ทําให้ โลกสวย ขึ้นมาเป็นกอง 
                และอันที่จริงก็ไม่ใช่แค่เฉพาะการมีส่วนช่วยเหลือ ช่วยกอบกู้ ฟ้ืนฟูธรรมชาติ ไม่ว่าบนบก ในท้องทะเล 
หรือสูงขึ้นไปถึงช้ันฟ้า ช้ันบรรยากาศเท่าน้ัน แต่แม้แต่ลึกลงไปถึงจิตสํานึก ทัศนคติ ของมวลมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานะใดๆ ก็แล้วแต่ จะเป็นปุถุชนคนธรรมดา เศรษฐี ยาจก ไปจนถึงรัฐบาลแต่ละรัฐบาล ต่างก็ถูกเปลือยเปล่า หรือ
ถูก กระชากหน้ากาก ให้เห็นเบ้ืองหลัง เบ้ืองลึก หรือเห็น โฉมหน้าที่แท้จริง กันไปไม่น้อย ใครที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ 
ใครที่มีสติ ที่ไร้สติ ใครที่หงุดหงิด งุ่นง่าน เอาแต่ด่าว่า ด่าทอ ใครที่ใจน่ิง ใจเย็น พร้อมยอมรับสภาพ พร้อมให้ความ
ร่วมมือ ร่วมใจ เพ่ือยังประโยชน์ให้แก่ตัวเองและผู้อ่ืน ไปจนถึงใครที่คิดจะเอาแต่เงินๆ-ทองๆ เอาแต่วัตถุ มองไม่เห็น
คุณค่าของชีวิต ของเพ่ือนมนุษย์ ฯลฯ ต่างถูกลอก ปอกเปลือก ออกมาให้เห็นกันแบบชัดๆ จะจะ... 
 หรือพูดง่ายๆ ว่า...มาคราวน้ี ท่านเช้ือ COVID-19 ท่านได้ให้ บทเรียน อะไรต่อมิอะไรเอาไว้ชนิด
เยอะแยะ ตาแป๊ะไก๋ ไม่ว่าจะในแง่การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม หรือแม้แต่วิถีชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์เอาเลยก็ว่าได้ 
ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็น มองไม่เห็น ก็แล้วแต่จะว่ากันไป อย่างเช่น การเมือง น้ัน ดูเหมือนท่านจะบอกเอาไว้เป็น
นัยๆ หรืออาจชัดเจน ตรงไป-ตรงมา ก็แล้วแต่จะคิด ว่าเอาเข้าจริงๆ แล้ว...มันคงไม่ได้เก่ียวอะไรกับ ความเป็น
ประชาธิปไตย-ไม่เป็นประชาธิปไตย หรือ ความเป็นเผด็จการ-ไม่เป็นเผด็จการ ใดๆ ก็แล้วแต่ เพราะไม่ว่าจะ
ประชาธิปไตยหรือเผด็จการก็ตาม ล้วนแต่โดนท่านโดดงาบหัว งาบปอด ชนิดเด้ียงแล้วก็เด้ียงอีก แต่อยู่ที่ใคร หรือ
ผู้รับผิดชอบรายใดที่มี คุณธรรม หรือมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้คนพลเมืองแต่ละประเทศ มากหรือน้อยไปกว่ากัน
น่ันแล... 
 ย่ิงเป็นเรื่อง เศรษฐกิจ ท่านย่ิงให้ข้อคิด ให้คําถามและคําตอบเอาไว้เยอะแยะย่ิงขึ้นไปอีก โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจที่โลกทั้งโลกหันมาเดินตามกันต้อยๆ จนแทบกลายเป็น ความเช่ือ หรือ ความยึดมั่น-ศรัทธา กันไปแล้วว่า มี
แต่เศรษฐกิจแบบที่เรียกๆ กันว่า ทุนนิยมเสรี เท่าน้ัน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม
มนุษย์อย่างมิอาจปฏิเสธไปเป็นอ่ืน ชนิดโลกทั้งโลก...เลยหนีไม่พ้นต้องหันมาเป็น ทุนนิยม ไปทั่วทั้งหมด ทั้งที่บรรดา
นักคิด นักปราชญ์ จํานวนไม่น้อย เคยแสดงความเห็นต่าง หรือปฏิเสธกันมาโดยตลอด หรือกระทั่งนักการศาสนา 
อย่าง ท่านทะไล ลามะ เป็นต้น ที่ได้ยํ้าเอาไว้ชัด และยํ้ามาโดยตลอดว่า ระบบเศรษฐกิจชนิดน้ี ไม่เพียงแต่ ไม่
สมเหตุสมผล ยังเป็นอะไรท่ี ขัดแย้งกับธรรมชาติ จนยังไงๆ...ก็มิอาจดํารงอยู่ได้ในท้ายที่สุด มีแต่ต้องหักโค่น หรือต้อง
พังพินาศลงไปในวันหน่ึง วันใด เมื่อระดับความขัดแย้งที่ว่าขึ้นสู่จุดสูงสุด... 
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 และสิ่งที่นักคิด นักปราชญ์ รวมไปถึงนักการศาสนา ฯลฯ ทั้งหลาย ได้เคยพูดๆ เอาไว้...ก็ได้ถูกทําให้เป็น
เรื่อง เป็นราว เป็น ข้อเท็จจริงอันมิอาจปฏิเสธได้ ด้วยบารมีของท่านเช้ือ COVID-19 รายน้ีน่ีเอง เรียกว่า...เล่นเอา
ตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแทบทุกประเทศ ตกจากหอ คอย่น กันไปเป็นแถบๆ สิ่งที่เรียกว่า ห่วงโซ่
อุปทาน ที่เกิดจากการไหลไป-ไหลมาของ ทุน เพ่ือที่จะหาทางทําเงิน ทํากําไร ให้สูงสุด หรือให้มากๆ เข้าไว้ ต่างถูกฉีก
ขาดออกมาเป็นช้ินๆ และยากซ์ซ์ซ์ที่จะรื้อฟ้ืนให้หวนคืนกลับมาใหม่ได้ดังเดิม อันเน่ืองมาจากทัศนะด้าน “ความ
มั่นคง” ของแต่ละประเทศ หรือทําให้เศรษฐกิจ ทุนนิยมเสรี ทั้งหลาย ชักเป็นอะไรที่ไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
หรือไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมน้ันๆ อีกด้วย... 
 และก็แน่นอนน่ันแหละว่า...สําหรับมนุษย์ปุถุชน คนธรรมดา ในแต่ละราย การล้มตายกันชนิด
ระเนระนาดของผู้คนนับเป็นหมื่นๆ แสนๆ การเจ็บไข้ได้ป่วยอีกนับเป็นล้านๆ ก็น่าจะพอช่วยตอกยํ้าให้เห็นถึง สัจธรรม 
แห่งความเป็นไปของสรรพส่ิง ที่มีแต่ต้อง เกิดๆ-ดับๆ หาความมั่นคง ความแน่นอน อะไรแทบไม่ได้ ประเภทที่เคยฝัน
หวาน ฝันกลางวัน แบบ Homo Deus จินตนาการกันไปถึงขั้น กะจะยกระดับพัฒนา ความเป็นมนุษย์ ไปสู่ ความเป็น
อมตะ ให้จงได้ เพียงแค่เจอกับการออกอาวุธของท่านเช้ือ COVID-19 ไม่ก่ีดอกเท่าน้ัน ก็เล่นเอา เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ ที่สุดแสนมหัศจรรย์ ถึงกับ ไปไม่เป็น หรือถึงขั้นจําบ้านเลขท่ีไม่ได้ หาทางกลับเข้ามุมไม่เจอ อะไรประมาณ
น้ัน... 
 สรุปรวมความแล้ว...ไม่ว่าท่านเช้ือ COVID-19 ท่านจะมีที่มา-ที่ไป มีต้นตอ ต้นกําเนิด มาจากไหน 
อย่างไร? หรือไม่ว่าท่านจะน่าเกลียด น่ากลัว อํามหิต โหดร้าย ฯลฯ ไปถึงขั้นไหน แต่สิ่งที่ท่านได้ ฝากไว้ให้เป็นบทเรียน 
น้ัน ต้องถือเป็น ธรรมะ ล้วนๆ และบรรดาผู้ใฝ่ใจในธรรม หรือยึดมั่นในธรรมทั้งหลาย พึงหยิบเอาไปใคร่ครวญ 
พิจารณา แยกแยะรายละเอียดกันให้ชัดๆ เผลอๆ อาจพอได้มองเห็นถึง...แนวทางการเมือง-เศรษฐกิจ-และวิถีทาง
สังคม ที่เหมาะสม สอดคล้อง กับความเป็นไปของมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ จนอาจก่อให้เกิด ทฤษฎี
ใหม่ หรือ ธงผืนใหม่ ขึ้นมาได้ไม่ยากซ์ซ์ซ์... 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/ 
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26 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     
อย่าให้ใครด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน 
 
        
 
 
 
 
 
 คนเราไม่ได้เกิดมาจากไม้กระบอก เรามีพ่อมีแม่ แม้คนที่โชคร้ายกําพร้าพ่อแม่ก็คงไม่ได้เติบโตด้วยตนเอง
โดยไม่มีใครเลี้ยงดูหรอกนะ และในการเลี้ยงดูลูกหลานให้เจริญเติบโตนั้น คนที่ดูแล ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ 
นอกจากจะจัดสรรให้คนเราโตมาพร้อมกับปัจจัยแล้ว คนที่เลี้ยงดูจะต้องให้ความสําคัญกับการอบรมเลี้ยงดูด้วย เพ่ือให้
ลูกหลานเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ ที่สามารถวัดได้ ประเมินได้จากมโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม น่ันคือคนอบรม
สั่งสอนต้องให้ลูกหลานเติบโตมาเป็นคนที่คิดดี พูดดี และกระทําดี ทําตัวเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับตนเอง สําหรับ
ครอบครัว สําหรับสังคม และสําหรับประเทศชาติ เมื่อมีใครคนใดคนหน่ึงที่ทําตัวเป็นคนไม่มีคุณภาพ คิดช่ัว พูดช่ัว 
และทําช่ัว คนอ่ืนเขาก็อดที่จะพูดไม่ได้ว่าคนคนน้ันเป็น “ลูกที่พ่อแม่ไม่สั่งสอน” ในเวลาน้ีที่เรากําลังเผชิญกับ COVID-
19 เราได้เห็นคนหลายๆ คนที่เราอยากจะถามว่าโตมาอย่างไร พ่อแม่ไม่สั่งสอนบ้างหรือไร ทําไมจึงเป็นคนที่มี
พฤติกรรมที่ช่ัวร้าย ทั้งมโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม คือการแสดงออกหลายอย่างทําให้เราเห็นว่าเป็นคนคิดช่ัว จึง
มีวาจาช่ัว และมีการกระทําช่ัว 
   เรื่องหน่ึงที่พ่อแม่ควรจะสอนลูกก็คือ ความคิดเก่ียวกับ “กาละและเทศะ” น่ันคือสอนให้ลูกรู้ว่า เวลา
ใด ณ ที่ใด เราควรจะทําอะไร หรือไม่ควรจะทําอะไร จึงจะได้ช่ือว่าเป็นคนเข้าใจสถานการณ์ เข้าใจบริบท และทําตัว
ได้เหมาะสม อย่างเช่นเวลาน้ี ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกําลังต่อสู้กับโรคระบาดที่ทําให้คนเจ็บป่วยล้มตายกันเป็น
จํานวนมาก และในการต่อสู้กับโรคระบาดนั้นก็เกิดผลกระทบในมิติอ่ืนๆ อีกมากมาย บางเรื่องรัฐบาลก็ขอความร่วมมือ 
บางเรื่องรัฐบาลก็ต้องออกกฎหมายห้าม ในความพยายามดังกล่าวน้ี เรามีผู้คนในฝ่ายต่างๆ ให้ความร่วมมือช่วยกัน
ต่อสู้กับโรคระบาด และทําให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ดังน้ันในเวลาน้ี คนที่รู้กาละและเทศะจะต้องให้
ความร่วมมือกัน ปฏิบัติตามมาตรการที่หมอ ผู้เช่ียวชาญด้านระบาดวิทยาแนะนํา และเข้าใจรัฐบาลในการหามาตรการ
มาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และควรจะพูดจาให้กําลังใจกัน แต่ปรากฏว่ามีคนบางคนที่เราอดด่าไม่ได้
ว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน ดันเอาเร่ืองการเมืองมาเล่นงานรัฐบาล ไม่ว่ารัฐบาลจะขยับตัวไปทางไหน ทําอะไร จะต้องแสดง
ความคิดเห็นคัดค้าน แซะ แขวะ ด่า ทุกเรื่อง ด้วยเป้าหมายที่จะให้ผู้คนชิงชังรัฐบาล มองว่ารัฐบาลเฮงซวย และ
ต้องการขับไล่รัฐบาล อยากจะต้ังคําถามว่า เวลาน้ีเราควรจะเล่นการเมืองกับความพยายามต่อสู้กับวิกฤติที่หลายฝ่าย
กําลังร่วมมือกันหรือ พ่อแม่เคยสอนเรื่อง “กาลเทศะ” บ้างไหม 
   อีกเรื่องหน่ึงที่พ่อแม่ควรจะสอนลูกก็คือ “การรู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ” เพราะเวลานี้เราจะเห็นว่ามี
คนจํานวนมากที่ไม่รู้จักคิด ไม่รู้จักวิเคราะห์ และไม่รู้จักแยกแยะ การที่เรากล่าวเช่นน้ี เพราะเราเห็นคนบางคนที่มีอคติ 
มีความแค้นจากความผิดหวัง จะต้ังหน้าต้ังตา ด่า แซะ แขวะ ทุกมาตรการที่รัฐบาลประกาศขอความร่วมมือจาก 
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ประชาชน หรือออกเป็นกฎหมายบังคับประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถเอาชนะโรคระบาดครั้งน้ีได้ และหาก
วิเคราะห์ตัวเลขที่หมอทวีศิลป์รายงานให้เราฟังทุกวัน ก็จะเห็นได้ว่ามาตรการต่างๆ น้ันได้ผล เพราะเราสามารถลด
จํานวนคนติดเช้ือลงได้อย่างต่อเน่ือง เราสามารถรักษาคนให้หายได้อย่างต่อเน่ือง ทําให้มีหลายจังหวัดที่ไม่มีคนติดเช้ือ
เลย และมีหลายจังหวัดที่มีคนหายแล้ว จนทําให้สถิติจํานวนคนป่วยในจังหวัดน้ันๆ เป็นศูนย์ เรามีจังหวัดที่ไม่เคยมีคน
ติดเช้ือ และจังหวัดที่คนติดเช้ือหายป่วยจนหมดแล้วเกือบจังหวัด ตัวเลขเหล่าน้ี หากรู้จักคิดและวิเคราะห์ก็จะสามารถ
ช่ืนชมการทํางานของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ได้ด้วยความเต็มใจ แต่ปรากฏว่าคนบางคนแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรผิด 
อะไรถูก อะไรเหมาะ อะไรควร พวกเขาไม่รู้จักแยกแยะผิดชอบช่ัวดี เราจึงอยากถามว่าพ่อแม่เขาไม่เคยสอนให้คิด 
วิเคราะห์ แยกแยะเลยหรือ จึงมีพฤติกรรมเช่นน้ี 
  พ่อแม่เขาไม่สอนบ้างเลยหรือว่า “ด่าหยาบคาย” และ “ติเพ่ือก่อ” น้ันต่างกันอย่างไร เราสามารถ
ยอมรับได้ว่าสิ่งที่รัฐบาลทําน้ันไม่ได้ถูกต้องไปทั้งหมด มีถูกบ้าง ผิดบ้าง สมบูรณ์บ้าง บกพร่องบ้าง ทั้งน้ี เพราะเรื่อง
ไวรัส COVID-19 เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน การแก้ปัญหาต่างๆ ก็เป็นแนวทางการทํางานที่เป็น “ครั้งแรก” เป็น
ส่วนใหญ่ ดังน้ันก็จะต้องมีข้อบกพร่องบ้าง คนที่พ่อแม่เคยสอนให้รู้จักคําว่า “ติเพ่ือก่อ” ก็คงจะพูดๆ ดีๆ ในการให้
คําแนะนํา ให้ข้อเสนอแนะ หรือขอร้องให้รัฐบาลทําอะไรที่พวกเขาเช่ือว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ โดยที่ไม่ด่าด้วยถ้อยคํา
หยาบคายรุนแรง ตอนนี้มีคนหลายคนที่เอาแต่ด่า และถ้อยคําในการด่าน้ันก็หยาบคาย เหมือนพ่อแม่ไม่เคยสอนว่า
เวลาเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควร จะติเพ่ือก่อด้วยปิยวาจาอย่างไร หรือว่าเติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่ติเพ่ือก่อไม่เป็น เอาแต่ด่า
ด้วยถ้อยคําหยาบคายจนลูกเรียนรู้และติดนิสัยเหมือนที่พ่อแม่ทําให้ดูอยู่เป็นประจํา 
   เรามาช่วยกันแก้ไขปัญหาประเทศดีกว่าที่จะมาต้ังหน้าต้ังตาแซะ แขวะ ด่ากันอย่างที่หลายคนกําลังทํา
อยู่เวลาน้ี โดยไม่รู้จักกาละและเทศะ ไม่รู้จักใช้สมองในการคิดดี พูดดี ทําดี เรียนรู้ที่จะแยกแยะผิดชอบช่ัวดี วิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาน้ี และวิเคราะห์มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลประกาศออกมาขอความร่วมมือจาก
ประชาชน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แทนท่ีเราจะเอาแต่ด่า ณ เวลาน้ีเราชมกัน เพ่ือให้กําลังใจกันดีไหม ถ้า
หากคุณทําใจให้ชมรัฐบาลไม่ได้ อย่างน้อยก็หยุดด่าไปก่อน แล้วชมบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทางการปกครอง 
ทหาร ตํารวจ ผู้มีนํ้าใจท่ีเป็นผู้ให้ และที่สําคัญก็คือควรจะชมประชาชนส่วนใหญ่ที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ
ของรัฐบาล และช่วยตักเตือนคนที่ยังฝ่าฝืนมาตรการต่างๆ ให้เลิกการฝ่าฝืนเหล่าน้ัน ด้วยจิตสาธารณะท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เวลาน้ีไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเรียกหาเสรีภาพ หรือความเป็นประชาธิปไตย เพราะเวลาน้ีเป็นเวลาที่ 
“สุขภาพอยู่เหนือเสรีภาพ” ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเอาไว้ เราคงเห็นแล้วนะว่าประเทศท่ีประชาชนคลั่งเสรีภาพ 
และให้อยู่เหนือสุขภาพน้ันเกิดอะไรขึ้น มีคนติดเช้ือเท่าใด มีคนตายเท่าใด ดังน้ันใครที่ยังสร้างวาทกรรมทางการเมือง 
ยุยงส่งเสริมให้ประชาชนเรียกหาสิทธิเสรีภาพในเวลาน้ี ลองพิจารณาเรื่อง “กาละและเทศะ” และลองใช้การ “คิด 
วิเคราะห์ แยกแยะ” ดูบ้างนะ จะได้ไม่มีพฤติกรรมที่ทําให้คนอ่ืนก่นด่าว่าเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่สั่งสอน คนเราไม่ได้เกิดจาก
ไม้กระบอก ดังน้ันใครทําดีทําช่ัว ก็คงจะหนีไม่พ้นที่คนเขาจะถามว่าโตมาอย่างไร พ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนให้รู้จักการเป็น
คนดีเลยหรือไร อย่าให้พ่อแม่ต้องโดนตําหนิเพราะการกระทําของเราเลยนะ เด๋ียวจะกลายเป็นลูกอกตัญญูโดยไม่ต้ังใจ
นะคะ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64239 
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วันที่ 26 เมษายน 2563 - 08:29 น. 
09.00 INDEX : ชุมชนม่ันคง ชุมชนสาธารณสุข เส้นทางสายเหยี่ยว กับ”พิราบ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ณ เบ้ืองหน้าสภาพการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 มีตัวแทนความคิด 2 ความคิดจาก 2 ชุมชน
เสนอตัวเข้าสู่การพิจารณาของสังคมไทย 
1 ความคิดจากชุมชนความม่ันคงอันมี “สภาความม่ันคงแห่ง ชาติ” เป็นตัวแทน 
1 ความคิดจากชุมชน “สาธารณสุข” ที่อยู่ใน “ภาคสนาม” 
2 ความคิด 2 ชุมชนน้ีมีผลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสําคัญไม่เพียงแต่ต่อการตัดสินใจว่าจะดําเนิน”มาตรการ”อย่างไร
ในสภาพการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 หากยังส่งผลอย่างแน่นอนต่ออนาคตในทางสุขภาพ ในทาง 
เศรษฐกิจและในทางการเมือง วัฒนธรรมของประเทศ 
 การตัดสินใจของรัฐบาลจึงจะเป็นการตัดสินใจสําคัญ แนวคิดพ้ืนฐานของชุมชน”ความมั่นคง”ถือเอา
ความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงของสุขภาวะเป็นสําคัญ อาศัยความจัดเจนจากการบริหารจัดการด้าน”ความมั่นคง”
เป็นหลักนิยม ไม่ว่าคนผู้น้ันจะเป็นแพทย์ ไม่ว่าคนผู้น้ันจะเป็นทหาร ตํารวจ เป็นข้าราชการหรือเป็นนักการเมือง ความ
จัดเจนน้ีคือความจัดเจนบนแนวทาง”รัฐประหาร” 
 ความจัดเจนน้ีคือความจัดเจนจากหลังรัฐประหารกระท่ังความจัดเจนในห้วง 1 เดือนของการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน แนวคิดพ้ืนฐานของชุมชน”สาธารณสุข”มาจากความจัดเจนที่สามารถบริหารจัดการ
ควบคุมไวรัสได้ในการปฏิบัติที่เป็นจริงในแต่ละพ้ืนที่ ตระหนักในผลสะเทือนจากมาตรการ”เข้ม”ทางด้าน”ความ
มั่นคง”และเห็นสมควรต้อง “คลายล็อก”อย่างมีขั้นตอน 
 ทางเลือกจากข้อเสนอของชุมชน”ความม่ันคง”คือคงมาตรการเข้ม ต่อไปอีก 1 เดือน เป็นมาตรการเข้ม
บนพ้ืนฐานการปิดเมือง ปิดงาน ปิดอาชีพ หยุดธุรกรรมต่างๆ ทางเลือกจากข้อเสนอของชุมชน”สาธารณสุข”คือยังคง
ควบคุมด้านสุขภาพต่อไปเหมือนเดิม  
 เพียงแต่ผ่อนคลายมาตรการ”เข้ม”อย่างมีการวางแผน ค่อยๆ ให้การดําเนินธุรกรรมบางธุรกรรมเพ่ือให้
ห่วงโซ่ด้าน เศรษฐกิจได้ขับเคล่ือน เปิดเมือง เปิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ผ่อนคลายภายใต้การควบคุมคําถามก็
คือรัฐบาล และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเลือก เส้นทางสายใดการเลือกครั้งน้ีจะช้ีขาดอนาคตประเทศ อนาคต
รัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2157585 
 


