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รวมขาววันอาทิตย      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 5 เมษายน 2563 
 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ส.ส. จวกรัฐบาลขัดรัฐธรรมนูญ 3 
2 คมชัดลึกออนไลน์ 'สามารถ' เบรก 'ปิยบุตร'โพสต์เชียร์ 'โรม'  7 
3 ข่าวสดออนไลน์ โฆษกวิปรัฐบาลเด้งรับ ‘ชวน’ เปิดสมัยประชุมสภา เร่งถก พ.ร.ก. 

กู้เงิน-งบปี’64 
9 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บ๊ิกป้อม' คาดโทษ ส.ส. ไม่ช่วย ปชช. ช่วงโควิด! สมัยหน้าไม่ส่งลงสมัคร 10 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ "ปชป." ชงรัฐ 3 แนวทางหากเคอร์ฟิว 24 ชม. 11 
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“สุชาติ” เตือนตัดโอนงบ 10% ต้องรอบคอบ ดูมิติด้านสาธารณสุขกับผลกระทบทางเศรษฐกิจคู่กัน อย่าแตะ งบ
ลงทุนอันน้อยนิด “ระวี” แนะ สธ.แก้เหลื่อมล้ําหมออนามัย- อสม. “ชลน่าน” ซัดรัฐบาล อัดยาไม่ตรงอาการ ทํา
เคอร์ฟิวไร้ประโยชน์ “วัฒนา” ฉะแหลก มาตรการม่ัวซ่ัวทําลูกสาว-นร.ไทยในอเมริกากลับบ้าน ไม่ได้ ชี้เป็น
บทเรียนจากความไร้ปัญญาของรัฐบาล “องอาจ” แนะเตรียมรับเคอร์ฟิว 24 ชม. 
 ตามที่ประชุม ครม.นัดพิเศษ ออกมาตรการเยียวยาและดูแลระบบเศรษฐกิจชุดที่ 3 เพ่ือสู้กับการแพร่
ระบาดของเช้ือโควิด-19 โดยคิดเป็นวงเงิน 10 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี หรือราว 1.68 ล้านล้านบาทน้ัน นายสุชาติ ตัน
เจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เตือนว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบ อย่าไปแตะงบลงทุนที่มีอยู่น้อยนิด 
“สุชาติ” ติงตัด 10% ต้องรอบคอบ 
 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ประชุม ครม.นัด
พิเศษ มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาและดูแลระบบเศรษฐกิจชุดที่ 3 โดยใช้วงเงินดําเนินการทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 10 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) หรือราว 1.68 ล้านล้านบาท เพ่ือแก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า เห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐบาลจะโอนงบประมาณในส่วนที่ไม่จําเป็นจากกระทรวง
ต่างๆ ไปใช้ในการกู้วิกฤตการณ์ครั้งน้ี แต่การวางกรอบว่าจะต้องดึงงบประมาณจากแต่ละกระทรวงให้ได้ร้อยละ 10 
น้ัน อาจไม่ถูกต้องเสียทีเดียว รัฐบาลจําเป็นต้องคิดอย่างรอบคอบ ทั้งในมิติด้านการสาธารณสุข และในแง่การแก้ไข
บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป 
แต่อย่าแตะงบลงทุนอันน้อยนิด 
 นายสุชาติกล่าวว่า ต้องมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยสํานักงบประมาณ ร่วมกับกระทรวงต่างๆ 
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของงบประมาณรายจ่ายแต่ละกระทรวง เพ่ือดูว่างบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายรายการใดที่
ไม่เหมาะกับสถานการณ์ โดยเฉพาะงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ อบรมสัมมนา และการ
เดินทางดูงานหรือไปราชการต่างประเทศ หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่มีความจําเป็น โดยไม่กระทบงบประมาณด้าน
การลงทุนต่างๆท่ีเดิมก็ถือว่ามีอยู่ไม่มากอยู่แล้ว นอกจากน้ี รัฐบาลต้องเร่งดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็วที่สุด 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
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จ้ี สธ.แก้เหลื่อมล้ําหมออนามัย 
 นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายช่ือ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า ขอบคุณนายอนุทิน ชาญวีร
กูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ที่ผลักดันจน ครม.มีมติอนุมัติหลักการบรรจุพนักงานลูกจ้างสาธารณสุข
เป็นข้าราชการ จํานวน 45,242 ตําแหน่ง เพ่ือสร้างความมั่นคงแก่ระบบสาธารณสุขไทย สร้างขวัญกําลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคโควิด-19 แม้จะเป็นก้าวแรก เพราะต้องนํากลับมาเสนอ ครม.อนุมัติอีกคร้ัง ในวันที่ 7 เม.ย. 
แต่เช่ือว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะบุคลากรทางการแพทย์เหล่าน้ีเป็นกําลังสําคัญ สิ่งที่อยากฝากถึงนายอนุทินคือ ต้องไม่
ลืมปัญหาความเหลื่อมล้ําเรื่องค่าตอบแทนวิชาชีพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหมออนามัย เพ่ือให้กําลังใจแก่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหมออนามัย ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจําหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด ถือเป็นด่านหน้าในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชาวบ้าน 
“อนุดิษฐ์” วอนทุกฝ่ายร่วมมือกัน 
 ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค เพ่ือไทย กล่าวว่า จากเหตุวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
ที่คนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มไม่ยอมเข้า กักตัวตามมาตราป้องกันเช้ือโควิด-19 น้ัน กระบวนการของ
รัฐบาลเองต้องปรับปรุงให้เป็นระบบ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับคนไทยเหล่าน้ีด้วย ห้องพักที่จะใช้ กักตัวต้องให้อยู่
ห้องละ 1 คนเท่าน้ัน เพราะขณะน้ี มีหลายโรงแรมพร้อมให้รัฐบาลใช้เป็นพ้ืนที่กักตัวมีหลายหม่ืนห้อง รัฐบาลต้องไป
จัดสรรอย่างเป็นระบบ ไม่ให้คนเหล่าน้ีไปอยู่ในสถานที่แออัด ส่วนผู้ที่จะเดินทาง กลับไทยก็ต้องทําให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและข้อกําหนด เมื่อกลับถึงไทยรัฐบาลจะได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถขนส่ง รับตัวส่งไปยังสถานที่กักตัว ทําแบบน้ี
จะได้ไม่เกิด ความวุ่นวายเหมือนที่ผ่านมา วันน้ีทุกคนต้องร่วมมือกัน ให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติไปให้ได้ 
คนไทยทุกคนต้องได้ตรวจฟรี 
 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า เท่าที่ติดตามหลังการประกาศเคอร์ฟิวทั่ว
ประเทศ ถือว่าได้ผลน้อยมาก เพราะพบว่าการแพร่ระบาดของ เช้ือโควิด-19 เกิดขึ้นภายในบ้านแล้ว การห้ามออกจาก
บ้านจึงไม่เกิดประโยชน์อะไร ที่น่าตําหนิคือการ ประกาศเคอร์ฟิวโดยขาดข้อมูลสนับสนุน ย่ิงส่งผล ให้คนทํางานต้อง
รีบกลับบ้านแย่งกันขึ้นรถสาธารณะ เกิดการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เห็นชัดว่ารัฐบาลก้าวตามปัญหามาตลอด หลาย
มาตรการไม่เกิดประโยชน์ อะไร ไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดได้ หากอยากหยุดจริง รัฐบาลต้องลดเง่ือนไขให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เข้ารับการตรวจโดยค่าตรวจต้องเป็นศูนย์ เพ่ือให้สามารถคัดแยกผู้ติด
เช้ือ ออกจากประชาชนท่ัวไปได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ปัญหา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน พบว่ามีคนกลุ่มหน่ึง 
หาผลประโยชน์จากสถานการณ์ นายกฯต้องดําเนินการ อย่างจริงจังกับคนเช่นน้ี 
กระทุ้งรัฐบาลรีบทํางานเชิงรุก 
 นายสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ส่วนตัวสนับสนุนการประกาศเคอร์ฟิว แม้
จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลย แต่อยากให้รัฐบาลเริ่มตรวจหาเช้ือในประชาชนกลุ่ม เสี่ยงทั้งหมด จะมี
จํานวนเท่าไหร่ก็ต้องตรวจ ที่ผ่านมา การประกาศของรัฐบาลมีแต่ผู้ติดเช้ือ แต่ไม่เห็นตัวเลข ของผู้ที่ได้รับการตรวจเลย 
เท่าที่ทราบมีประชาชนไปตรวจหาเช้ือเพียงแค่ 50,000 รายเท่าน้ัน ถือว่าน้อยมากหากเทียบกับจํานวนประชากร 
รัฐบาลจะทํา อะไรต้องรีบทํา จะเกลี่ยงบประมาณ หรือจะกู้เงิน ฝ่ายค้านให้ความร่วมมือเต็มที่ อยากให้ทํางานเชิงรุก 
รัฐบาลอย่ากังวลแต่เรื่องตัวเลขผู้ติดเช้ือจํานวนมาก ย่ิงตรวจมากแล้วพบมีผู้ติดเช้ือมากประชาชนจะยิ่ง ระวังตัวมาก
ขึ้น อย่ามัวแต่ทํางานแบบต้ังรับอย่างที่ทํากันอยู่ 
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“วัฒนา” ฉะมาตรการม่ัวขัด รธน. 
 วันเดียวกัน นายวัฒนา เมืองสุข แกนนําพรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “น้องเฟ” หรือน.ส.วีรดา 
เมืองสุข ลูกสาวของตนจะเดินทางกลับประเทศไทย จองต๋ัวเดินทางสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ ได้รับใบรับรองแพทย์
ว่าพร้อมบิน และได้รับหนังสือรับรองจากสถานกงสุลไทยประจํานครนิวยอร์ก ที่ออกให้ก่อนที่นายกฯจะมีคําสั่งให้
ชะลอการเดินทางเข้าประเทศ ขณะที่เครื่องกําลังจะออกจากนิวยอร์กเมื่อเวลา 14.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) หรือเวลา
01.00น. (วันที่ 4 เม.ย.) ตามเวลาในไทย น้องเฟถูกเจ้าหน้าที่สั่งให้ลงจากเคร่ือง เพราะสํานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยมีคําสั่งห้ามเครื่องบินบินเข้าสู่ประเทศไทยต้ังแต่วันที่ 4-6 เม.ย. และไม่ใช่มีน้องเฟคนเดียว ยังมีนักเรียน
ไทยอีกหลายคนที่โดนแบบเดียวกัน น่ีเป็นอีกตัวอย่างของการบริหารและการออกคําสั่งโง่ๆของ พล.อ.ประยุทธ์ เป็น
คําสั่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทุกประเทศมีแต่หาทางรับคนของตัวเอง แต่ พล.อ.ประยุทธ์คิดกลับทางคือไม่ให้คนไทยกลับ
บ้าน โดยไม่ได้คิดว่าคนไทยจะอยู่อย่างไร 
เป็นบทเรียนรัฐบาลไร้ปัญญา 
 นายวัฒนาระบุอีกว่า การออกคําสั่งให้นําคนที่เดินทางเข้าประเทศไปกักตัว แต่ไม่ได้แจ้งเง่ือนไขให้ผู้
เดินทางทราบ ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าทําให้ผู้เดินทางไม่ยอม สุดท้ายต้องปล่อยให้เข้าประเทศโดยให้ไปกักตัวเอง แล้ว
โทษกระทรวงการต่างประเทศว่าฝ่าฝืนคําสั่ง ทั้งที่เอกสารจากสถานทูตออกให้ก่อนจะมีคําสั่งทั้งสิ้น พอเกิดปัญหาจาก
ความห่วยของรัฐบาล ก็สั่งให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกคําสั่งห้ามเครื่องบินบินเข้าประเทศไทย
โดยไม่มีมาตรการรองรับ ที่สําคัญคือคนที่ออกเดินทางแล้วแต่ต้องต่อเที่ยวบินทําให้ติดอยู่กลางทาง คนเหล่าน้ันจะอยู่
อย่างไร ขณะน้ีมีเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ที่ติดอยู่ต่างประเทศรอการกลับไทยจํานวนมาก มีปัญหาทั้งวีซ่าที่จะ
หมดอายุ หรือความจําเป็นในเรื่องที่อยู่และค่าใช้จ่าย พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยคิดเรื่องเหล่าน้ี เช่ือว่าคนไทยจํานวนมากคง
ได้รับบทเรียนจากความไร้ปัญญาของรัฐบาล ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงล้วนเกิดจากความผิดของรัฐบาล
ทั้งสิ้น เริ่มจากสนามมวยลุมพินี ตามด้วยการออกคําสั่งปิดโน่นน่ี ทําให้คนหนีตายกลับต่างจังหวัด แทนที่จะโทษความ
โง่ของตัวเอง กลับมาโทษและข่มขู่ประชาชน 
“องอาจ” แนะรับมือเคอร์ฟิว 24 ชม. 
 ขณะที่นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตามที่ทางรัฐบาลระบุว่าหาก
ตัวเลขผู้ป่วยยังเพ่ิม อาจต้องประกาศเคอร์ฟิว 24 ช่ัวโมงน้ัน เช่ือว่ารัฐบาลต้องประเมินสถานการณ์ข้อมูลและ
ผลกระทบอย่างรอบด้าน กรณีที่สถานการณ์พัฒนาไปถึงขั้นที่ต้องประกาศเคอร์ฟิว 24 ช่ัวโมงจริง รัฐบาลควรมีการ
เตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพ่ือรองรับประกาศคําสั่งที่จะออกมาดังน้ี 1.สร้างความรับรู้เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
บนข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงมาตรการที่จะออกมาและพร้อมปฏิบัติตาม 2.เตรียมการรองรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยทั่วไปให้น้อยที่สุด 3.ช่วยเหลือดูแลประชาชนระดับฐานราก ให้สามารถใช้ชีวิต
อยู่ได้ตามสมควร วิธีการที่รัฐบาลควรดําเนินการคือร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทั่วประเทศออกสํารวจว่ามี
คนเข้าข่ายที่ต้องเข้าไปดูแลตรงไหนบ้าง เช่ือมั่นว่าถ้ารัฐบาลเตรียมความพร้อมล่วงหน้า จะทําให้ทุกภาคส่วนของสังคม
สามารถอยู่ร่วมกัน และพร้อมจะปฏิบัติตามประกาศคําสั่งรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
“สมชัย” สอนคุณสมบัติภาวะผู้นํา 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ภาวะผู้นําที่เด็ดขาด รอบคอบ และสุภาพชน” 
สิ่งที่รัฐบาลต้องมีท่าทีต่อคนไทยซึ่งหลุดการกักตัวที่สุวรรณภูมิเมื่อคืนวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา คือ 1.แจ้งเบอร์สายด่วนให้
คนเหล่าน้ันติดต่อรายงานตัวภายใน 24 ช่ัวโมง มีเจ้าหน้าที่พร้อมรับ case บันทึกข้อมูลทันที 2.ประกาศขอความ 
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ร่วมมือในการกักกันตามสถานที่ที่ราชการกําหนด โดยแสดงภาพให้เห็นว่าสถานที่กักกันมีความสะดวกพอประมาณ มี
อาหารพร้อม มีระบบดูแลรักษาที่ดี มีการแยกห้องพักเด่ียว และมีเสรีภาพในการสื่อสารกับภายนอก 3.นัดหมายเพ่ือ
เข้าไปรับตัวภายใน 24 ช่ัวโมง โดยชุดที่รับตัวต้องมีการป้องกันตนเอง และใช้ท่าทีที่สุภาพเห็นใจกัน 4.ให้การชมเชย
แก่ครอบครัวที่ให้ความร่วมมือกับรัฐ 5.กรณีที่ไม่ให้ความร่วมมือ ให้แจ้งว่าทางรัฐจําเป็นต้องใช้มาตรการข้ันเด็ดขาด
ขอให้ ประชาชนทั้งประเทศเข้าใจ 
“ธนกร” เหน็บฝ่ายค้านมือไม่พาย 
 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ขอประชาชนเช่ือมั่นนายกฯจะพาเราผ่าน
วิกฤติโควิด-19 ไปได้อย่างแน่นอน ส่วนคําแนะนําของบรรดาพรรคฝ่ายค้าน หลายอย่างรัฐบาลได้ดําเนินการแล้ว 
ขอให้หยุดวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์ เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นการบ่ันทอนคนทํางานมากกว่า ออกมาพูดได้
ทุกวันแต่ไม่ลงมือทําอะไร เข้าทํานองมือไม่พายเอาเท้ารานํ้า เหมือนกลัวโลกลืม ต้องออกมาพูดผ่านสื่อทุกวัน เช่ือว่า
ประชาชนมองออกว่าใครดีแต่พูด ขอหยุดตําหนิติเตียนกระแหนะกระแหนนายกฯได้แล้ว 
“การุณ”สวนกลับอย่ามาตีกินกัน 
 นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย กล่าวตอบโต้นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก พปชร.ว่า เป็น
การพูดแบบเอาดีใส่ตัวเอาช่ัวใส่คนอ่ืน ที่ผ่านมาแกนนําพรรคฝ่ายค้านให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 
มาตลอด เพราะเป็นห่วงประชาชน เป็นการให้ความเห็นจากประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล และเสริมสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชน คําแนะนําจากพรรคฝ่ายค้านที่รัฐบาลนําไปดําเนินการ ล้วนแต่สัมฤทธิผล และเราพร้อม
สนับสนุนการทํางานของรัฐบาลในการต่อสู้กับโควิด-19 เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากที่สุด คําสัมภาษณ์ของ
นายธนกรถือว่าน่ารังเกียจมัวแต่เล่นการเมือง หากใช้สมองคิดจะทราบว่าวันน้ีไม่มีใครเล่นการเมืองทั้งสิ้น ตัวนายธนกร
เองควรหยุดตีกินทางการเมืองได้แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1812633 
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4 เมษายน 2563 - 17:57 น.  
'สามารถ'เบรก'ปิยบุตร'โพสต์เชียร์'โรม' 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สามารถ" โดดป้อง "บิ๊กป้อม" เบรก "ปิยบุตร" ออกโรงโพสต์เฟซบุ๊กเชียร์ "โรม" ก่อนอ้างถูกกฎหมายปิดปาก  
           เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายสามารถ เจนชัยจิตรสนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม ในฐานะ
ผู้อํานวยการศูนย์ร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ฝากเตือน นายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ออกมาโพสต์ให้
กําลังใจ นายรังสิมันต์ โรม แล้วอ้างว่าถูกกฎหมายปิดปาก  
           เรื่องน้ีถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจ อย่างมากซึ่งครั้งหน่ึง นายปิยบุตร เองก็เคยเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ได้ออกมาปกป้อง นายรังสิมันต์ โดยจริงแล้วควรจะรู้หรือไม่
ว่าการกระทําของ นายรังสิมันต์ ที่อภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีนอกสภา น้ัน
สุ่มเสี่ยงที่จะกระทําการผิดกฎหมาย เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าพูดในสภาเมื่อก่อนมีกฎหมายคุ้มครอง แต่การท่ี
พูดถึงบุคคลภายนอกน้ัน ผู้พูดก็ต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ไม่ไปทําลายช่ือเสียง เกียรติภูมิ หรือให้ข้อมูลเท็จใส่ร้ายป้ายสี 
จึงมีการแก้กฎหมายว่า บุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในสภานั้น ต้องได้รับการคุ้มครองแล้วสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายได้    
          นายสามารถ เผยอีกว่า ขณะการอภิปรายในสภา ยังให้กฎหมายคุ้มครองบุคคลภายนอก แต่การกระทํา
ของ นายรังสิมันต์ น้ันพูดนอกสภา ใช้เวทีแถลงข่าว ที่ควรจะเป็นสาระ ข้อมูล เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน 
กลับมามุ่งร้าย โยงประเด็นข้อมูลที่สุ่มเสี่ยง และทําให้บุคคลอ่ืนเสียหาย ดังนั้นการกระทําของ นายรังสิมันต์ ก็จะต้อง
ให้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ว่าการที่พูดออกมาน้ัน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่ แล้วมีการให้ข้อมูลเท็จ หรือมี
การใส่ร้ายบุคคลที่สามหรือบุคคลอ่ืนหรือไม่ ในเกี่ยวกับมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ทั้งน้ี นายปิยบุตร ควรจะแม่นข้อ
กฎหมาย ว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนั้น สามารถใช้สิทธิได้ คือ ใช้สิทธิต่อพนักงานสอบสวน ผ่านพนักงาน
อัยการ แล้วเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล ฉะน้ันการร้องทุกข์ผ่านพนักงานสอบสวน ก็มีดุลพินิจของพนักงาน
สอบสวน ที่จะมีความเห็นฟ้องหรือไม่ฟ้อง ถ้าการกระทําของ นายรังสิมันต์ ไม่ครบองค์ประกอบของความผิด หรือ
ได้รับการคุ้มครองหรือได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนก็จะสั่งไม่ฟ้อง  
          นายสามารถ เผยต่อว่า พนักงานสอบสวนถ้ามีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง ก็จะต้องส่งให้พนักงานอัยการ มี
ความเห็นด้วยหรือเห็นแย้ง ซึ่งถ้าพนักงานอัยการพิจารณาหลักฐานทั้งหมดแล้วว่า นายรังสิมันต์ ไม่ได้กระทําการผิด
กฎหมาย หรือกระทําการเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน และสาธารณะ ก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
พนักงานอัยการก็จะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแล้วถือว่าเป็นอันยุติ ดังน้ัน นายปิยบุตร ออกมาพูดว่า เป็นการใช้กฎหมาย
ปิดปากของมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัดน้ัน ตนคิดว่าฟังไม่ขึ้น 
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           ตนขอหยิบยกเหตุการณ์ในอดีตมาเตือนสตินาย ปิยบุตร โดยขอย้อนกลับไปให้เห็นว่าในอดีตพรรค
อนาคตใหม่ ซึ่งพรรคได้ถูกยุบไปแล้ว ได้มีการฟ้องหม่ินประมาทบุคคลอ่ืนหลายคน เช่น เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 62 ที่ศาล
อาญา ถนนรัชดาภิเษก เวลา 08.00 น. น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ (ในขณะนั้น) เปิดเผยว่า พรรค
อนาคตใหม่ ในฐานะโจทก์ที่ 1 และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะโจทก์ที่ 2 ได้ย่ืนฟ้องคดีอาญาตามความผิดใน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และ 328 รวมท้ังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 73(5) โดยมีจําเลยคือ ม.จ.จุลเจิม ยุคล  จนเมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 ที่ ห้องพิจารณา 
812 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคําสั่งช้ันไต่สวนมูลฟ้อง คดีที่พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และนายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้อง ม.จ.จุลเจิม ยุคล อายุ 72 ปี เป็นจําเลย ในฐานความผิด
หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 จนสุดท้ายศาลพิจารณายกฟ้อง ฯ  
             "ผมติดตามผลงานของ นายปิยบุตร ครั้งที่เคยมาเย่ียมเยือนกระทรวงยุติธรรม ก็ได้มีการแลกเปลี่ยน 
ทัศนะความเห็น นับว่าเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถเป็นคนเก่งแต่จะมักหลงลืมข้อเท็จจริงบางเร่ือง อะไรที่ตัวเอง
ได้ประโยชน์จะไม่พูด เพราะผมก็เกรงว่า นายปิยบุตรจะหลงลืมในสิ่งที่คนรอบตัวของ นายปิยบุตรเอง ก็เคยฟ้องหมิ่น
ประมาทผู้อ่ืนเช่นเดียวกัน แบบน้ีเขาเรียกคําโบราณว่า คนที่เห็นแก่ตัว จะไม่มีทางสํานึกในสิ่งที่ตัวเองได้เคยทําไว้ กับ
ผู้อ่ืน แต่จะจดจําได้แต่เรื่องที่ตนเองโดนผู้อ่ืนกระทํา ซึ่งเหตุการณ์ในอดีตที่หยิบยกข้ึนมาสะท้อนได้เห็นเป็นอย่าง
ดี  ทั้งน้ีผมต้องออกมาช้ีแจงให้สังคมเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมน้ัน เป็นธรรมกับประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิและ
เสรีภาพ ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ฉะน้ัน กฎหมายหม่ินประมาทเป็นกฎหมายอาญา เป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ยอม
ความได้ บุคคลสามารถที่จะใช้สิทธิปกป้อง เกียรติภูมิ ช่ือเสียง และเกียรติยศของตัวเองได้ทุกคน" 
           นายสามารถ กล่าวเพิ่มเติมว่า ท้ายสุดน้ี นายปิยบุตร ออกมาปกป้อง นายรังสิมันต์ น้ัน เป็นการแบ่งงาน
กันทําหรือไม่อย่างไรที่มาให้ร้าย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และผู้ใหญ่ในหลายๆท่านในมูลนิธิป่ารอยต่อ ซึ่งเป็นมูลนิธิ
ที่ทําประโยชน์เพ่ือพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนมานาน แล้วและการใช้สิทธิของมูลนิธิป่ารอยต่อน้ันก็เป็นสิทธิที่ทําได้เป็น
ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการที่จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่ามูลนิธิป่ารอยต่อเอง หรือ นาย
รังสิมันต์ เอง ฉะน้ันเรื่องน้ีควรจะให้กระบวนการยุติธรรมได้ดําเนินการ อย่าเพ่ิงมาพูดทําให้สังคมสับสน ซึ่งเวลาน้ีเอง
ประชาชนทุกคน ควรจะร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะต่อต้านโรคระบาดโควิด-19 ให้หมดไปจากสังคมไทย วันน้ีควรจะ
พักเรื่องของการเมืองไว้ก่อน แล้วหันมาร่วมใจกันทําให้ โรคระบาดโควิด-19 น้ันหมดจากสังคมไทย ตนเช่ือมั่นว่า ถ้า
วันน้ีคนไทยทุกคนร่วมมือกัน ทําตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความต้ังมั่นต้ังใจ ก็จะสามารถทํา
ให้โรคระบาดโควิด-19 น้ันหมดไปจากสังคมไทยได้อย่างแน่นอน ตนมั่นใจว่าประเทศไทยน้ันต้องชนะครับ 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/426211?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=politic 
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4 เม.ย. 2563 - 20:01 น. 
 โฆษกวิปรัฐบาลเด้งรับ‘ชวน’เปิดสมัยประชุมสภา เร่งถกพ.ร.ก.กู้เงิน-งบปี’64  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ โฆษกคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันเปิด
ประชุมสมัยสามัญ วันที่ 22 พ.ค.ว่า ตนเห็นด้วย สภาต้องพร้อมที่จะทํางานทันที เพราะไม่ใช่แค่การพิจารณาร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2564 เท่าน้ัน แต่ด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
วิด-19 ทําให้สภาต้องพิจารณาพ.ร.ก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน แก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 1.6 
ล้านล้านบาท ที่ทางรัฐบาลได้มีมติด้วย ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเพ่ือให้รัฐบาลมีงบประมาณในแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน หากล่าช้าออกไป โดยงดประชุมไปเรื่อยๆเพ่ือรอให้สถานการณ์โควิด-19เบาบาง จะส่งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจซ้ําเติมประชาชนแน่อน 
 เมื่อสภาเปิดก็ต้องทํางาน โดยเช่ือมั่นมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
และคัดกรองคนของทางสภา ที่สําคัญโชคดีที่ขณะนี้ห้องประชุมสุริยันเสร็จแล้ว สามารถน่ังห่างกัน ตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคมได้ 
 หากเลื่อนออกไปปฏิทินของการพิจารณางบประมาณจะช้าออกไปเหมือนปีที่แล้วที่ส่งผลในการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล พอมีออกมาแล้วก็ดันมาเจอวิกฤตโควิด จนทําให้งบประมาณไม่สามารถกระตุ้น
เศรษฐกิจได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
 อย่างไรก็ตาม ขอเสนอให้สํานักงบประมาณ ปรับเปลี่ยนตัวเลขงบประมาณในปี 2554 ใหม่ก่อนเสนอเข้า
สู่สภาในวาระแรก เพ่ือให้สอดคล้องกันสถานการณ์การแก้ปัญหาของประเทศที่ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19 เป็น
สําคัญด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3887591 
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อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 09.27 น.                      
'บิ๊กป้อม'คาดโทษส.ส.ไม่ช่วยปชช. ช่วงโควิด!สมัยหน้าไม่ส่งลงสมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานส.ส. พปชร. เผย "บิ๊กป้อม" คาดโทษ ส.ส.ถ้าไม่ออกมาช่วยปชช. ยามวิกฤติโควิด-19 ไม่ส่งลงผู้แทนฯ
สมัยหน้า พร้อมเน้นยํ้าต้องทํางานยึดกรอบ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ - ก.ม. ด้วย       
 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธานสส.พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) 
เปิดเผยว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์ พปชร. ได้ช่ืนชม ส.ส. และสมาชิก 
พปชร. ทุกคนที่ได้ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเน่ืองเคร่งครัด เพ่ือต่อสู้และป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือโควิด-19 
โดยเริ่มทําหน้าที่กันไม่หยุดต้ังแต่ภายหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อสิ้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน
ตน ยังได้นําเรียนกลับไปที่ท่าน พล.อ.ประวิตร ว่า ส.ส. หลายคนยังฝากกําลังใจไปถึง พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ขอให้ท่านมีความสบายใจว่า พวกเราจะยืนหยัดและเช่ือมั่นในตัวผู้นํา และจะอยู่
เคียงข้างพ่ีน้องประชาชนต่อสู้ ไวรัสโควิด-19 ต่อไปจนกว่าประเทศไทยจะชนะ 
 ประธาน ส.ส.พปชร. กล่าวต่อว่า พล.อ.ประวิตร นอกจากให้ความช่ืนชม ส.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
กําลังแล้ว ยังกําชับว่าจะไม่ลืม ส.ส. ทุกคนที่เสียสละทุ่มเททํางานอย่างแน่นอน พร้อมทั้งกระตุ้นด้วยว่าการทําหน้าที่
ของ ส.ส. ในครั้งน้ี พล.อ.ประวิตร จะฟังเสียงสะท้อนของประชาชนในพ้ืนที่ตัดสินว่า ส.ส.คนไหนทํางานหรือไม่ และลง
พ้ืนที่ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนกันหรือไม่ ซึ่งล้วนมีผลต่อการพิจารณาให้ลงสมัคร ส.ส. ในนาม พปชร. สมัยหน้า 
"ดังน้ันในช่วงน้ีจึงถือเป็นช่วงเวลาของทุกคนในการปฎิบัติหน้าที่ของ ส.ส. และขอให้มุ่งมั่นทํางานเพ่ือชาติบ้านเมือง
ด้วยความเสียสละให้ประชาชนเห็นว่า ยามวิกฤติเช่นน้ี ส.ส.พปชร.ยังเป็นที่พ่ึงพาได้ทุกเมื่อ มิใช่มุ่งแต่เล่นแต่การเมือง
อย่างคนอ่ืนๆ ทั้งที่คนในประเทศอยู่ในความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือประชาชนของ 
ส.ส.พปชร. จะต้องไม่กระทําผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกันต่างๆ ของรัฐบาล
ด้วย" ประธานส.ส. พปชร. กล่าว 
 
อ้างอิง :  https://www.dailynews.co.th/politics/767125 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  11 

 

 
 
 
 
เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 16.04 น. 
"ปชป."ชงรัฐ3แนวทางหากเคอร์ฟิว24 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ปชป."ชง 3 แนวทางรัฐบาลเตรียมรับมือ หากเคอร์ฟิว 24 ชม. หนุนดูแลปชช. กลุ่มหาเช้า กินค่ํา พร้อมแจกถุง
ยังชีพคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 
(ปชป.)กล่าวถึงกรณีที่ศูนย์ระบุว่าหากตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ยังเพ่ิมขึ้นอาจต้องประกาศเคอร์ฟิวตลอด 24 ช่ัวโมงว่า 
ถ้าหากรัฐบาลต้องประกาศเคอร์ฟิวตลอด 24 ช่ัวโมง เช่ือว่ารัฐบาลต้องประเมินสถานการณ์ข้อมูลตัวเลขผู้ป่วยโควิด-
19 และผลกระทบต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว ซึ่งหากสถานการณ์พัฒนาไปถึงขั้นที่ต้องเคอร์ฟิว 24 ช่ัวโมงจริง รัฐบาล
ควรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพ่ือรองรับประกาศคําสั่งที่จะออกมาคือ 1.สร้างความรับรู้เข้าใจในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นบนข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นจริง เพ่ือให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงมาตรการที่จะออกมาและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 2.
เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยท่ัวไปให้น้อยที่สุด และ3.ช่วยเหลือดูแลประชาชนระดับฐาน
ราก ที่หาเช้ากินค่ํา ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามสมควรโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามชุมชน
แออัดทั้งใน กทม. และตามเมืองใหญ่ๆ ที่มีชุมชนเมืองทั่วประเทศ 
 นายองอาจ กล่าวต่อว่า วิธีการท่ีรัฐบาลควรดําเนินการคือร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ทั่วประเทศออกสํารวจตรวจสอบว่ามีคนเข้าข่ายที่ต้องเข้าไปดูแล จากน้ันเตรียมช่องทางหาถุงยังชีพที่มีข้าวสาร
อาหารแห้ง หรืออาหารสําเร็จรูปที่ง่ายต่อการบริโภคแจกจ่ายให้ประชาชน กลุ่มที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ให้มีชีวิตอยู่
ได้ในช่วงเคอร์ฟิว 24 ช่ัวโมง อย่างไรก็ตาม เช่ือมั่นว่าถ้ารัฐบาลเตรียมความพร้อมล่วงหน้าดูแลกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส
อย่างจริงจังแล้วจะทําให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถอยู่ร่วมกัน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศคําสั่งของรัฐบาล
ได้เป็นอย่างดี. 
 
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/767043                 
    
 
 
 
 


