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รวมขาววันเสาร      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 11 เมษายน 2563 
 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. เตือน ส.ส.บริจาคช่วยโควิดเกิน 3 แสน ต้องนําไปรวมค่าใช้จ่าย

เลือกต้ังครั้งต่อไป 
5 

2 ข่าวสดออนไลน์ เปิดทางพรรค-นักการเมือง บริจาคเงิน สู้โควิด ไม่เกินจํานวนที่กําหนด 7 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" สงสัย "มงคลกิตต์ิ" บริจาคเงินช่วยโควิด-19 เกิน 3 แสน

ได้หรือไม่ 
9 

4 เนช่ันออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" สงสัย เต้ บริจาคเงินช่วยโควิด เกิน 3 แสน ได้หรือไม่ 10 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. โปรดทราบ! สิระ จี้เลิกระเบียบจํากัด ส.ส. ดูแลประชาชนไม่เกิน 

3 แสนบาท 
11 

6 เนช่ันออนไลน์ "สิระ" จี้ กกต. จํากัดเงิน ส.ส.บริจาคไม่เกิน 3 แสน อุปสรรคช่วย
ประชาชนสู้โควิด 

12 

7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ สิระจี้ กกต. ยกเว้นจํากัดเงิน สส. บรจิาคช่วยโควิด-19 13 
8 ผู้จัดการออนไลน์ “สิระ” ช้ี จํากัด ส.ส. บริจาคไม่เกิน 300,000 เป็นอุปสรรคใน 

การช่วย ปชช. เยียวยาผลกระทบโควิด-19 
14 

9 เนช่ันสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

“สิระ” ช้ี จํากัด ส.ส. บริจาคไม่เกิน 300,000 เป็นอุปสรรค 
ในการช่วย ปชช. จี้ กกต.พิจารณายกเว้น 

15 

10 คมชัดลึกออนไลน์ "สิระ" ช้ีจํากัด ส.ส. บริจาคไมเ่กิน 3 แสนเป็นอุปสรรคช่วย ปชช. 
สู้โควิด-19 

16 

11 แนวหน้าออนไลน์ สิระ จี ้‘กกต.’ ยกเลิกระเบียบ จํากัด ส.ส. ดูแล ปชช. ไม่เกิน 3 แสน
บาทสู้ ‘โควิด-19’ 

17 

12 สํานักข่าวไทยออนไลน์ ช้ีจํากัด ส.ส.บริจาคไม่เกิน 3 แสนเป็นอุปสรรคช่วยประชาชนสู้โควิด 18 
13 เดลินิวส์ออนไลน์ "สิระ" จี้ "กกต." เลิกระเบียบจํากัด ส.ส. ดูแล ปชช. ไม่เกิน 3 แสน 19 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ บริจาคส่อหัวทิ่ม ช้ีเป็น'ค่าใช้จ่าย' เลือกต้ังรอบใหม ่ 20 
15 ไทยรัฐออนไลน์ พิษโควิด-19 ศาลเลื่อนตัดสินเป็น 30 มิ.ย. “กรุงศรีวิไล” ทุจริต

เลือกต้ัง 
22 

16 ข่าวสดออนไลน์ โควิดระบาด ศาลเล่ือนนัดพิพากษาคดี "กรุง ศรีวิไล" ส.ส.พปชร. 
ทุจริตเลือกต้ัง 

23 

17 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาลฎีกาเลื่อนพิพากษาคดี 'กรุงศรีวิไล' ทุจริตเลือกต้ังไป 30 มิ.ย. 24 
18 แนวหน้าออนไลน์ 'ชวน' ยันสภาไม่หักเงินเดือน ส.ส. ช้ีใครประสงค์บริจาคเป็นเรื่องดี 25 
19 ไทยพีบีเอสออนไลน์ "ชวน" ช้ีอยู่ที่ความสมัครใจ ส.ส. สละเงินเดือนช่วย COVID-19 26 
20 เดลินิวส์ออนไลน์ "ชวน" เผยสภาฯ ตัดงบฯ ดูงาน 10% แต่ไม่แตะงบฯ ก่อสร้าง 27 
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รวมขาววันเสาร      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
21 ไทยรัฐออนไลน์ "ชาดา" วอน ส.ส.-ส.ว. สละเงินเดือนสู้ภัยโควิดฯ เผย 3 เดือนจะได้ 

450 ล้าน 
28 

22 มติชนออนไลน์ ‘ประธาน นปช.’ สดุดีรําลึก วีรชน 10 ปี 10 เมษา-19 พฤษภาคม 53 
ยํ้ายืนหยัดทวงยุติธรรม 

29 

23 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 'จตุพร' สดุดี 10 ปี วีรชนเสื้อแดงปลุกสู้เผด็จการเศรษฐกิจ 31 
24 มติชนออนไลน์ ‘หมอเหวง’ เผย 10 ปีสลายชุมนุม ยังชัดเจนในความทรงจํา 

เช่ือ ‘เวลา-ปวศ.-ชัยชนะ’ เป็นของประชาชน 
33 

25 มติชนออนไลน์ 10 ปีสลายชุมนุม ‘ธิดา’ ช้ี วาทกรรม ‘เผาบ้านเผาเมือง’ ทําลาย 
การต่อสู้ภาคประชาชน 

34 

26 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ธนาธร-ปิยบุตร' รําลึก10 เม.ย. สลาย 'เสื้อแดง' ด้วยกระสุน 36 
27 ข่าวสดออนไลน์ ธนาธร รําลึกเหตุสลด '10 ปี 10 เมษา' เปิดคลิปเคยถูกยิง ในม็อบเสื้อ

แดง 
38 

28 ไทยโพสต์ออนไลน์ นายกฯ แถลงคืบหน้าต้านโควิด-19 มั่นใจมาตรการ 6 ด้านนําพา
ประเทศไทยต้องชนะ 

41 

29 มติชนออนไลน์ ปธ.กมธ ต่างประเทศ แย้ง รบ. ปมให้คนไทยเข้าประเทศวันละ 
200 ขัด รธน. จี้ปรับระบบใหม่ 

45 

30 ไทยโพสต์ออนไลน์ นักวิชาการวิจารณ์ภาษาแถลงข่าวของ 'โฆษกศบค.-หมอทวีศิลป์' 
สะท้อนการใช้อํานาจเบ็ดเสร็จ 

46 

31 เดลินิวส์ออนไลน์ รปช. ปลุกคิดบวกก้าวพ้นการเมือง ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 47 
32 สยามรัฐออนไลน์ "เขตรัฐ" ปลุกคิดบวกก้าวพ้นการเมืองชวน "ฝ่ายค้าน-รบ." ฝ่าวิกฤต 

โควิด-19 
48 

33 เดลินิวส์ออนไลน์ 'พันธ์ยศ' ลาออก 'ภราดรภาพ' หลังพัวพันตุนแมสก์อนามัย 49 
34 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พันธ์ยศ' ไขก๊อกพ้นสมาชิกพรรคภราดรภาพหลังถูกแจ้งจบักักตุน

หน้ากากอนามัย 
50 

35 สยามรัฐออนไลน์ หน้ากากอนามัยทําพิษ! "พันธ์ยศ" ย่ืนใบลาออกจาก "ภราดรภาพ" 
แล้ว อ้างสร้างบรรทัดฐาน 

51 

36 ไทยรัฐออนไลน์ กดดัน-รัฐบาล ให้ขยายเยียวยา 5 พัน 52 
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รวมขาววันเสาร      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

บทความ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ 10 ปี สลายชุมนุม นปช. แม่เหย่ือเล่าสะท้าน ลูกโดนยิง 6 นัด 

หัวใจแตก 
58 

2 มติชนออนไลน์ หลังโควิด-19 ผ่านพ้น สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลง!! โดย เรืองชัย 
ทรัพย์นิรันดร์ 

60 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ "คิดคับแคบของโคคับแค้น" 62 
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กกต.เตือนส.ส.บริจาคช่วยโควิดเกิน 3 แสน ต้องนําไปรวมค่าใช้จ่ายเลือกต้ังครั้งต่อไป 
วันที่ 10 เมษายน 2563 - 15:23 น.  
 
 
 
 
 
 
 
เพจ กกต. ชี้ ส.ส.บริจาคเงินช่วยเหลือโควิด-19   หากพรรคเกิน 3 ล้าน – ส.ส.เกิน 3 แสน ถือเป็นค่าใช้จ่าย
เลือกต้ังครั้งต่อไป  
          เมื่อวันที่ 10 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กช่ือ “พรรคการเมืองดี การเมืองดี บ้านเมืองดี 
สร้างการเมืองที่ดีด้วยพลเมือง” ของสํานักกิจการพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได้
โพสต์ข้อความ มีเน้ือหา ระบุว่า ส.ส.หรือพรรคการเมืองช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติได้
จํานวนเท่าไหร่ และทางกฎหมายมีผลเป็นอย่างไร โดย 1.จํานวนเงินที่ช่วยเหลือได้ 1.1 พรรคการเมืองช่วยเหลือได้ใน
แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000 บาท (3 ล้านบาท) 1.2 ส.ส. หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่เกิน 300,000 บาท (3 แสนบาท) 2.ผลทางกฎหมาย การช่วยเหลือเกินกว่า
จํานวนตามท่ีกําหนดใว้ใน ข้อ 1 ให้นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส. ครั้งต่อไป 
 3.หลักเกณฑ์ในการนําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งต่อไป มีดังน้ี 3.1 จํานวนเงินที่นําไปรวม 
ถ้าให้เงินช่วยเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือไม่เกิน 3 แสนบาท ตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี ไม่ต้องนําไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย
เลย แต่ถ้าให้เงินเกิน 3 ล้านบาท กรณีเป็นพรรคการเมือง เช่น ให้ เงินช่วยเหลือ 3,500,000 บาท หรือ กรณี เป็น ส.ส. 
ให้เงินช่วยเหลือ 350,000 บาท ต้องนําเงินทั้งจํานวนที่ให้เกินไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย (กฎหมายไม่ได้ให้ใช้ส่วนที่เกิน) คือ 
ต้องนําเงิน 3,500,000 บาท หรือ 350,000 บาท ไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย แล้วแต่กรณี 
 ส่วนพรรคการเมืองหรือ ส.ส.จะให้เกินเป็นจํานวนเท่าใด ให้คํานึงถึงจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
ส.ส. ครั้งที่ผ่านมาเป็นแนวทาง แต่ ส.ส.แบบแบ่งเขต มีเง่ือนไขที่ต้องคํานึงเพ่ิมเติม คือ เป็นการให้ความช่วยเหลือใน
เขตเลือกต้ังของตน หรือนอกเขตเลือกต้ังของตน เพราะจะมีผลทางกฎหมายต่างกันการเลือกต้ังครั้งที่ผ่านมา พรรค
การเมืองใช้จ่ายได้ไม่เกินพรรคละ 35,000,000 บาท แบบแบ่งเขตเลือกต้ังไม่เกิน คนละ 1,500,000 บาท) 
 3.2 เกณฑ์ในการนําไปรวม(1) พรรคการเมืองให้ความช่วยเหลือ “ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรค
การเมือง”(2) ผู้ดํารงตํา แหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ให้ความช่วยเหลือ “ให้ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง” (3) ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือให้ความช่วยเหลือ”ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง” 
(4) ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกต้ังให้ความช่วยเหลือ “นอกเขตเลือกต้ัง” ของตน “ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง” 
(5) ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ให้ความช่วยเหลือ “ในเขตเลือกต้ัง” ของตน “ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของ ส.ส. 
ผู้น้ัน” ในการไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งต่อไป 
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 รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือพรรคการเมืองสามารถศึกษาจาก  พ .ร .ป .การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวนหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของการให้ตาม
ประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเก่ียวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 
 ทั้งน้ี เมื่อถึงการเลือกต้ังทั่วไปครั้งต่อไปพรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกต้ัง แบบแบ่งเขตเลือกต้ังจะ
ได้รายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่เกินวงเงินค่าใช้จ่ายตามท่ีกกต.กําหนด 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดช่วงเวลาน้ีมีกระแสออกมาเรียกร้องให้พรรคการเมืองและส.ส. บริจาค
เงินเดือนเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 หรือ โควิด-19  
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2133001 
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เปิดทางพรรค-นักการเมือง บริจาคเงิน สู้โควิด ไม่เกินจํานวนท่ีกําหนด  
10 เม.ย. 2563 - 14:51 น.  
 
 
 
 
 
 
แนวปฏิบัติการเมืองช่วย ช่วงโควิด-19 พรรคช่วยได้ไม่เกิน 3 ล้าน ส.ส.ไม่เกิน 3 แสน กรณีช่วยเหลือเกินจํานวน
ตามที่กําหนด ให้ยกไปรวมค่าใช้จ่ายเลือกต้ังครั้งหน้า 
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟสบุ๊ค “พรรคการเมืองดี การเมืองดี บ้านเมืองดี สร้างการเมืองที่ดีด้วย
พลเมือง”ซึ่งเป็นเพจที่อยู่ในการดูแลของสํานักกิจการพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) 
โพสต์ข้อความอธิบายถึงข้อกําหนดของสํานักงาน ส.ส. และพรรคการเมืองที่จะช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ผู้ประสบภัยพิบัติว่า ส.ส.หรือ พรรคการเมืองช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติได้จํานวนเท่าไหร่ 
และทางกฎหมายมีผลเป็นอย่างไร 
 1.จํานวนเงินที่ช่วยเหลือได้ คือ พรรคการเมืองช่วยเหลือได้ในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000 บาท และ
ส.ส. หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่เกิน 
300,000 บาท 
 2.ผลทางกฎหมายการช่วยเหลือเกินกว่าจํานวนตามที่กําหนดใว้ให้นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
ส.ส. ครั้งต่อไป 
 3. หลักเกณฑ์ในการนําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งต่อไป มีดังน้ี 1. จํานวนเงินที่นําไปรวม ถ้า
ให้เงินช่วยเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือไม่เกิน 3 แสนบาท แล้วแต่กรณี ไม่ต้องนําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายเลย แต่ถ้าให้
เงินเกิน 3 ล้านบาท กรณีเป็นพรรคการเมือง 
 เช่น ให้เงินช่วยเหลือ 3,500,000 บาท หรือ กรณี เป็น ส.ส. ให้เงินช่วยเหลือ 350,000 บาท ต้องนําเงิน
ทั้งจํานวนที่ให้ทั้งหมดไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย (ไม่ใช่ส่วนที่เกิน) คือ ต้องนําเงิน 3,500,000 บาท หรือ 350,000 บาท ไป
รวมเป็นค่าใช้จ่าย แล้วแต่กรณีส่วนพรรคการเมืองหรือ ส.ส.จะให้เกินเป็นจํานวนเท่าใด 
 ให้คํานึงถึงจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส. ครั้งที่ผ่านมาเป็นแนวทาง แต่ ส.ส.แบบแบ่งเขต มี
เง่ือนไขที่ต้องคํานึงเพ่ิมเติม คือ เป็นการให้ความช่วยเหลือในเขตเลือกต้ังของตน หรือ นอกเขตเลือกต้ังของตน เพราะ
จะมีผลทางกฎหมายต่างกัน 
 2.เกณฑ์ในการนําไปรวม (1) พรรคการ เมืองให้ความช่วยเหลือ"ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง" 
(2) ผู้ดํารงตํา แหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ให้ความช่วยเหลือ "ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของ
พรรคการเมือง" (3) ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือให้ความช่วยเหลือ "ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง" (4) ส.ส.แบบ
แบ่งเขตเลือกต้ังให้ความข่วยเหลือ "นอกเขตเลือกต้ัง"ของตน "ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง" (5) ส.ส. แบบ
แบ่งเขตเลือกต้ัง ให้ความช่วยเหลือ"ในเขตเลือกต้ัง" ของตน "ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของ ส.ส. ผู้น้ัน"ในการไปรวมเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งต่อไป 
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 รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือพรรคการเมืองสามารถศึกษาจาก มาตรา 65 พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกต้ังส.ส.61 และ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมี
เหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 
2561 
 ทั้งน้ี เมื่อถึงคราวการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังต่อไป พรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกต้ัง แบบแบ่งเขต
เลือกต้ังจักได้รายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่เกินวงเงินค่าใช้จ่ายตามท่ี กกต.
กําหนด 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3923236 
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"ศรีสุวรรณ" สงสัย" มงคลกิตต์ิ" บริจาคเงินช่วยโควิด-19 เกิน 3 แสนได้หรือไม่ 
10 เมษายน 2563 - 12:55 น.  
เปิดอ่าน 239 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
"ศรีสุวรรณ" สงสัย" มงคลกิตต์ิ" บริจาคเงินช่วยโควิด-19 เกิน 3 แสนได้หรือไม่ กกต. ต้องวินิจฉัยให้สังคมรับรู้
โดยเร็วว่ากระทาํได้หรือไม่ 
           10 เม.ย.2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า 
ตามที่ นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้เข้าย่ืนหนังสือถึงเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร เพ่ือแสดงความประสงค์ให้หักเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ส.ส. บริจาคเข้าสมทบกองทุนแก้ไขปัญหา
โควิด-19 เป็นจํานวนเดือนละ 113,560 บาท เป็นเวลา 36 เดือน หรือ 3 ปี รวม 4,088,160 บาท หรือทุกเดือนจนกว่า
จะยุบสภา หรือหมดวาระการดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่ 30 เม.ย. ถึง 31 มี.ค. 2566 ซึ่งเป็นเงินภาษีคืนให้ประชาชนน้ัน 
            การกระทําดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าช่ืนชม สังคมต้องปรมมือให้ และควรเป็นแบบอย่างที่ดีของนักการเมือง
ทั้งหลายทั้งที่เป็น ส.ส. และ ส.ว. ควรท่ีจะคํานึงถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนในยามทุกข์เข็ญเช่นน้ี ไม่ใช่มีข้ออ้าง
สารพัดเหมือน ส.ว.บางคน 
  แต่เน่ืองจากระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง ว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของการ
ให้ตามประเพณีหรือเมื่อมี เหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป พ.ศ.2561 กําหนดไว้ชัดเจนว่า “การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและ
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีราคาหรือมูลค่าที่ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง สมาชิกพรรค
การเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองให้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาท” เท่าน้ัน แต่หาก
เกินกว่าจํานวนที่กําหนด ให้นําไปรวมคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป 
 ทั้งน้ีตามประกาศของ กกต. เรื่อง การกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 2561 กําหนดให้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกต้ังแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังไม่เกิน  1,500,000 บาทเท่าน้ัน 
ส่วนพรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังส.ส.ได้ไม่เกิน  35,000,000 บาท ดังน้ัน กรณีของการบริจาคเงินเกินกว่า 
3 แสนบาทในนามของนายมงคลกิตต์ิคนเดียวไม่เก่ียวกับพรรคดังกล่าว เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะต้องวินิจฉัยให้สังคม
รับรู้โดยเร็วว่ากระทําได้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือที่ ส.ส.หรือ ส.ว.ที่มีจิตสํานึกที่ดีบางคนจะได้มาช่วยกันบริจาคเงินเดือน
ตัวเองกันมากกว่าน้ี นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/426913 
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"ศรีสุวรรณ" สงสัย เต้ บริจาคเงินช่วยโควิด เกิน 3 แสน ได้หรือไม่ 
10 เม.ย. 2563 
 
 
 
 
 
 
ศรีสุวรรณ สงสัย มงคลกิตต์ิบริจาคเงินช่วยโควิด-19 เกิน 3 แสน ได้หรือไม่ เพื่อที่ ส.ส./ส.ว.ที่มีจิตสํานึกที่ดีมา
ช่วยกันบริจาคเงินเดือนตัวเองกันมากกว่านี้  
         นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามท่ี นายมงคล
กิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้เข้าย่ืนหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือแสดง
ความประสงค์ให้หักเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งส.ส. บริจาคเข้าสมทบกองทุนแก้ไขปัญหาโควิด-19 เป็นจํานวนเดือน
ละ 113,560 บาท เป็นเวลา 36 เดือน หรือ 3 ปี รวม 4,088,160 บาท หรือทุกเดือนจนกว่าจะยุบสภา หรือหมดวาวะ
การดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่ 30 เมษายน ถึง 31 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นเงินภาษีคืนให้ประชาชนน้ัน  
         การกระทําดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าช่ืนชม สังคมต้องปรมมือให้ และควรเป็นแบบอย่างที่ดีของนักการเมือง
ทั้งหลายทั้งที่เป็น ส.ส. และ ส.ว. ควรท่ีจะคํานึงถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนในยามทุกข์เข็ญเช่นน้ี ไม่ใช่มีข้ออ้าง
สารพัดเหมือน ส.ว.บางคน แต่เน่ืองจากระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง ว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป พ.ศ.2561 กําหนดไว้ชัดเจนว่า "การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควร
และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีราคาหรือมูลค่าที่ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง สมาชิก
พรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองให้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาท" เท่าน้ัน แต่
หากเกินกว่าจํานวนที่กําหนด ให้นําไปรวมคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไปทั้งน้ี
ตามประกาศของ กกต. เรื่อง การกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 
กําหนดให้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกต้ังแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังไม่เกิน 1,500,000 บาทเท่าน้ัน ส่วนพรรค
การเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังส.ส.ได้ไม่เกิน 35,000,000 บาท ดังน้ัน กรณีของการบริจาคเงินเกินกว่า 3 แสน
บาทในนามของนายมงคลกิตต์ิคนเดียวไม่เก่ียวกับพรรคดังกล่าว เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะต้องวินิจฉัยให้สังคมรับรู้
โดยเร็วว่ากระทําได้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือที่ ส.ส.หรือ ส.ว.ที่มีจิตสํานึกที่ดีบางคนจะได้มาช่วยกันบริจาคเงินเดือนตัวเอง
กันมากกว่าน้ี นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378769547/ 
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11 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:37 น. 
 
 
 
 
 
 
กกต.โปรดทราบ! สิระ จ้ีเลิกระเบียบจํากัด ส.ส. ดูแลประชาชนไม่เกิน 3 แสนบาท 
 11 เม.ย.63 - นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้ กกต. พิจารณาพรป.การ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของ
การให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป พ.ศ. 2561 อย่างยืดหยุ่น เพราะในขณะน้ีสถานการณ์ไม่ปกติมีวิกฤตการแพร่
ระบาดของโรคโควิด- 19 หากจํากัดการช่วยเหลือของพรรคการเมืองช่วยเหลือได้ในแต่ละโอกาสไม่เกิน  3,000,000 
บาท ส่วนส.ส. หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่
เกิน 300,000 บาท หากเกินกว่าน้ันให้นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส. ครั้งต่อไป เพราะหลักเกณฑ์เช่นน้ี 
จะทําให้ส.ส.มีข้อจํากัดในการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส  
 “สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น วิกฤตที่ ยืดเย้ือและอาจใช้เวลาเป็นปีกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย การจํากัดวงเงินการช่วยเหลือไว้ที่จํานวน 300,000 บาทสําหรับผู้เป็นส.ส.หากเกินกว่าน้ันต้อง
นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งหน้า จะทําให้ส.ส. ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่
สถานการณ์ปกติ ผมคิดว่า หาก ส.ส.จะนําเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าของเงิน เป็น
เรื่องที่ดีและเหมาะสมที่จะต้องทํา ผมต้องการให้ กกต. พิจารณาเร่ืองน้ี โดยเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็น
ที่ต้ัง เพราะลําพังการช่วยเหลือจากภาครัฐ อาจจะ ไม่ทั่วถึง จึงเป็นหน้าที่ส.ส.ที่ถือเป็นตัวแทนประชาชนที่จะต้องเข้า
ไปดูแล” นายสิระ กล่าว  
 นายสิระ ยังกล่าวต่อว่า ตนเข้าใจในข้อกฎหมาย แต่กฎหมายบางข้อในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ย่อมที่จะ
ยกเว้นได้ การจํากัดงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เพียง 300,000 บาท ตนอยากจะย้อนถามว่า เงิน
จํานวนน้ีจะเพียงพอต่อประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ กกต.ต้องตรวจสอบให้รอบคอบแต่ละเขตมีประชาชนกี่ครัวเรือน ถ้า
สถานการณ์ปกติตนไม่มีปัญหาในข้อกําหนดนี้เลย แต่ขณะนี้ชาวบ้านรอความช่วยเหลือ พวกเขาทํามาหากินไม่ได้ และ
จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นน้ันตนคิดว่าเราก็ไม่ควรมี ส.ส.ให้สิ้นเปลือง
งบประมาณภาษีของประชาชน 
 ทั้งน้ี ในวันพุธที่ 15 เม.ย.ตนและกลุ่มเพ่ือน ก็จะแจกข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จํานวน 10,000 ถุง ใน
เขตหลักสี่และจตุจักร เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างมาก 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62809 
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"สิระ" จ้ี กกต. จํากัดเงิน ส.ส.บริจาคไม่เกิน 3 แสน อุปสรรคช่วยประชาชนสู้โควิด 
11 เม.ย. 2563 
 
 
 
 
 
 
"สิระ" จ้ี กกต.จํากัดเงิน ส.ส.บริจาคไม่เกิน 300,000 บาท เป็นอุปสรรคช่วยโควิด-19 จ้ี กกต.ยกเว้น เอา
ประโยชน์ประชาชนเป็นที่ต้ัง เตรยีมแจกข้าวสาร 10,000 ถุงช่วยผู้รับผลกระทบในพื้นที่  
 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้ กกต.พิจารณา พรป.การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561และ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของการให้ตาม
ประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและการยื่นคัดค้านเก่ียวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคร้ังต่อไป พ.ศ. 2561 อย่างยืดหยุ่น เพราะในขณะน้ีสถานการณ์ไม่ปกติ มีวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 หากจํากัดการช่วยเหลือของพรรคการเมืองช่วยเหลือได้ในแต่ละโอกาสไม่เกิน3,000,000 บาท ส่วน ส.ส. หรือผู้
ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่เกิน 300,000 บาท 
หากเกินกว่าน้ัน ให้นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส.ครั้งต่อไป เพราะหลักเกณฑ์เช่นน้ี จะทําให้ ส.ส.มี
ข้อจํากัดในการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เป็น
วิกฤตท่ียืดเย้ือและอาจใช้เวลาเป็นปีกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย การจํากัดวงเงินการช่วยเหลือไว้ที่จํานวน300,000
บาท สําหรับผู้เป็น ส.ส. หากเกินกว่าน้ัน ต้องนําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งหน้า จะทําให้ ส.ส. ช่วยเหลือ
ชาวบ้านไม่ได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่สถานการณ์ปกติ  
 นายสิระ ยังกล่าวต่อว่า ตนเข้าใจในข้อกฎหมาย แต่กฎหมายบางข้อในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ย่อมที่จะ
ยกเว้นได้ การจํากัดงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เพียง300,000บาท ตนอยากจะย้อนถามว่า เงิน
จํานวนน้ีจะเพียงพอต่อประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ กกต.ต้องตรวจสอบให้รอบคอบแต่ละเขตมีประชาชนกี่ครัวเรือน ถ้า
สถานการณ์ปกติตนไม่มีปัญหาในข้อกําหนดนี้เลย แต่ขณะนี้ชาวบ้านรอความช่วยเหลือ พวกเขาทํามาหากินไม่ได้ และ
จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นน้ัน ตนคิดว่าเราก็ไม่ควรมี ส.ส.ให้สิ้นเปลือง
งบประมาณภาษีของประชาชน 
 "ผมคิดว่า หาก ส.ส.จะนําเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าของเงิน 
เป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมที่จะต้องทํา ผมต้องการให้ กกต. พิจารณาเรื่องนี้ โดยเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนเป็นที่ต้ัง เพราะลําพังการช่วยเหลือจากภาครัฐอาจจะไม่ทั่วถึง จึงเป็นหน้าที่ ส.ส.ที่ถือเป็นตัวแทน
ประชาชนท่ีจะต้องเข้าไปดูแล" นายสิระ กล่าวทั้งน้ี ในวันพุธที่15เม.ย.2563น้ี จะแจกข้าวสารถุงละ5กิโลกรัม จํานวน
10,000ถุง ในเขตหลักสี่และจตุจักร เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างมาก  
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378769820/ 
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วันที่ 11 เม.ย. 2563 เวลา 11:25 น. 
สิระจ้ีกกต.ยกเว้นจํากัดเงินสส.บริจาคช่วยโควิด-19 
 

 
 
 
 
 
สิระ ชี้ จํากัดส.ส.บริจาคไม่เกิน 300,000 เป็นอุปสรรคช่วยโควิด-19 จ้ี กกต.ยกเว้น เอาประโยชน์ประชาชนเป็น
ที่ต้ัง เตรียมแจกข้าวสาร 10,000 ถุงช่วยผู้รับผลกระทบในพื้นที่ 
 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้ กกต. พิจารณาพรป.การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของการให้ตาม
ประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเก่ียวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 อย่างยืดหยุ่น เพราะในขณะน้ีสถานการณ์ไม่ปกติมีวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 
19 หากจํากัดการช่วยเหลือของพรรคการ เมืองช่วยเหลือได้ในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่วนส.ส. หรือผู้
ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่เกิน 300,000 บาท 
หากเกินกว่าน้ันให้นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส. ครั้งต่อไป เพราะหลักเกณฑ์เช่นน้ี จะทําให้ส.ส.มี
ข้อจํากัดในการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส 
 "สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น วิกฤตที่ยืดเย้ือและอาจใช้เวลาเป็นปีกว่าสถานการณ์
จะคลี่คลาย การจํากัดวงเงินการช่วยเหลือไว้ที่จํานวน 300,000 บาทสําหรับผู้เป็นส.ส.หากเกินกว่าน้ันต้องนําไปรวม
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งหน้า จะทําให้ส.ส. ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่สถานการณ์
ปกติ ผมคิดว่า หาก ส.ส.จะนําเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าของเงิน เป็นเรื่องที่ดีและ
เหมาะสมที่จะต้องทํา ผมต้องการให้ กกต. พิจารณาเรื่องน้ี โดยเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นที่ต้ัง เพราะ
ลําพังการช่วยเหลือจากภาครัฐ อาจจะ ไม่ทั่วถึง จึงเป็นหน้าที่ส.ส.ที่ถือเป็นตัวแทนประชาชนที่จะต้องเข้าไปดูแล" นาย
สิระ กล่าว 
 นายสิระ ยังกล่าวต่อว่า ตนเข้าใจในข้อกฎหมาย แต่กฎหมายบางข้อในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ย่อมที่จะ
ยกเว้นได้ การจํากัดงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เพียง 300,000 บาท ตนอยากจะย้อนถามว่า เงิน
จํานวนน้ีจะเพียงพอต่อประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ กกต.ต้องตรวจสอบให้รอบคอบแต่ละเขตมีประชาชนกี่ครัวเรือน ถ้า
สถานการณ์ปกติตนไม่มีปัญหาในข้อกําหนดนี้เลย แต่ขณะนี้ชาวบ้านรอความช่วยเหลือ พวกเขาทํามาหากินไม่ได้ และ
จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นน้ันตนคิดว่าเราก็ไม่ควรมี ส.ส.ให้สินเปลือง
งบประมาณภาษีของประชาชน 
 ทั้งน้ีในวันพุธที่ 15 เม.ย.จะแจกข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จํานวน 10,000 ถุง ในเขตหลักสี่และจตุจักร 
เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างมาก 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62809 
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11 เม.ย. 2563 13:03 
“สิระ”ชี้ จํากัดส.ส.บริจาคไม่เกิน 300,000 เป็นอุปสรรคในการช่วย ปชช. เยียวยาผลกระทบโควิด-19 
 
 
 
 
 
“สิระ”ชี้ จํากัดส.ส.บริจาคไม่เกิน 300,000 เป็นอุปสรรคในการช่วย ปชช.จ้ี กกต.พิจารณายกเว้น เอาประโยชน์ 
ปชช.เป็นที่ต้ัง ประกาศเตรียมแจกข้าวสาร 10,000 ถุง เยียวยา ปชช.ในพื้นที่ 
 วันน้ี (11 เม.ย.) นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้ กกต. พิจารณาพรป.การ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของ
การให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป พ.ศ. 2561 อย่างยืดหยุ่น เพราะในขณะน้ีสถานการณ์ไม่ปกติมีวิกฤตการแพร่
ระบาดของโรคโควิด- 19 หากจํากัดการช่วยเหลือของพรรคการ เมืองช่วยเหลือได้ในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000 
บาท ส่วนส.ส. หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่
เกิน 300,000 บาท หากเกินกว่าน้ันให้นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส. ครั้งต่อไป เพราะหลักเกณฑ์เช่นน้ี 
จะทําให้ส.ส.มีข้อจํากัดในการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส 
 "สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น วิกฤตที่ยืดเย้ือและอาจใช้เวลาเป็นปีกว่าสถานการณ์
จะคลี่คลาย การจํากัดวงเงินการช่วยเหลือไว้ที่จํานวน 300,000 บาทสําหรับผู้เป็นส.ส.หากเกินกว่าน้ันต้องนําไปรวม
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งหน้า จะทําให้ส.ส. ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่สถานการณ์
ปกติ ผมคิดว่า หาก ส.ส.จะนําเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าของเงิน เป็นเรื่องที่ดีและ
เหมาะสมที่จะต้องทํา 
 ผมต้องการให้ ประธาน กกต. พิจารณาเรื่องน้ี โดยเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นที่ต้ัง 
เพราะลําพังการช่วยเหลือจากภาครัฐ อาจจะไม่ทั่วถึง จึงเป็นหน้าที่ส.ส.ที่ถือเป็นตัวแทนประชาชนที่จะต้องเข้าไปดูแล 
ขอให้อย่านําเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองมาเกี่ยวข้องในเวลาน้ี" นายสิระ กล่าว 
 นายสิระ ยังกล่าวต่อว่า ตนเข้าใจในข้อกฎหมาย แต่กฎหมายบางข้อในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ย่อมที่จะ
ยกเว้นได้ การจํากัดงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เพียง 300,000 บาท ตนอยากจะย้อนถามว่า เงิน
จํานวนน้ีจะเพียงพอต่อประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ กกต.ต้องตรวจสอบให้รอบคอบแต่ละเขตมีประชาชนกี่ครัวเรือน ถ้า
สถานการณ์ปกติตนไม่มีปัญหาในข้อกําหนดนี้เลย แต่ขณะนี้ชาวบ้านรอความช่วยเหลือ พวกเขาทํามาหากินไม่ได้ และ
จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นน้ันตนคิดว่าเราก็ไม่ควรมี ส.ส.ให้สินเปลือง
งบประมาณภาษีของประชาชน 
 ทั้งน้ีในวันพุธที่ 15 เม.ย.ตนและกลุ่มเพ่ือน ก็จะแจกข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จํานวน 10,000 ถุง ในเขต
หลักสี่และจตุจักร เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างมาก 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000037605 
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11 เมษายน 2020 เวลา 10:53 
“สิระ” ชี้ จํากัดส.ส.บริจาคไม่เกิน 300,000 เป็นอุปสรรคในการช่วย ปชช. จ้ี กกต.พิจารณายกเว้น  
 
 
 
 
 
“สิระ” ชี้ จํากัดส.ส.บริจาคไม่เกิน 300,000 เป็นอุปสรรคในการช่วย ปชช.จ้ี กกต.พิจารณายกเว้น 
                นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้ กกต. พิจารณาพรป.การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของการให้ตาม
ประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเก่ียวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 อย่างยืดหยุ่น เพราะในขณะน้ีสถานการณ์ไม่ปกติมีวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 
19 หากจํากัดการช่วยเหลือของพรรคการเมืองช่วยเหลือได้ในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่วนส.ส. หรือผู้
ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่เกิน 300,000 บาท 
หากเกินกว่าน้ันให้นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส. ครั้งต่อไป เพราะหลักเกณฑ์เช่นน้ี จะทําให้ส.ส.มี
ข้อจํากัดในการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส 
                " สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น วิกฤตที่ ยืดเย้ือและอาจใช้เวลาเป็นปีกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย การจํากัดวงเงินการช่วยเหลือไว้ที่จํานวน 300,000 บาทสําหรับผู้เป็นส.ส.หากเกินกว่าน้ันต้อง
นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งหน้า จะทําให้ส.ส. ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่
สถานการณ์ปกติ ผมคิดว่า หาก ส.ส.จะนําเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าของเงิน เป็น
เรื่องที่ดีและเหมาะสมที่จะต้องทํา ผมต้องการให้ กกต. พิจารณาเร่ืองน้ี โดยเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็น
ที่ต้ัง เพราะลําพังการช่วยเหลือจากภาครัฐ อาจจะ ไม่ทั่วถึง จึงเป็นหน้าที่ส.ส.ที่ถือเป็นตัวแทนประชาชนที่จะต้องเข้า
ไปดูแล" นายสิระ กล่าว 
                นายสิระ ยังกล่าวต่อว่า ตนเข้าใจในข้อกฎหมาย แต่กฎหมายบางข้อในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ย่อมที่จะ
ยกเว้นได้ การจํากัดงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เพียง 300,000 บาท ตนอยากจะย้อนถามว่า เงิน
จํานวนน้ีจะเพียงพอต่อประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ กกต.ต้องตรวจสอบให้รอบคอบแต่ละเขตมีประชาชนกี่ครัวเรือน ถ้า
สถานการณ์ปกติตนไม่มีปัญหาในข้อกําหนดนี้เลย แต่ขณะนี้ชาวบ้านรอความช่วยเหลือ พวกเขาทํามาหากินไม่ได้ และ
จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นน้ันตนคิดว่าเราก็ไม่ควรมี ส.ส.ให้สินเปลือง
งบประมาณภาษีของประชาชน 
               ทั้งน้ีในวันพุธที่ 15 เม.ย.ตนและกลุ่มเพ่ือน ก็จะแจกข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จํานวน 10,000 ถุง ในเขต
หลักสี่และจตุจักร เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างมาก 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/9504?utm_source= 
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1911 เมษายน 2563 - 11:34 น. 
"สิระ"ชี้จํากัดส.ส.บริจาคไม่เกิน3แสนเป็นอุปสรรคช่วยปชช.สู้โควิด-19 
 
 
 
 
 
"สิระ" ชี้ จํากัดส.ส.บริจาคไม่เกิน 3 แสน เป็นอุปสรรคในการช่วยประชาชน จ้ี กกต.พิจารณายกเว้น เอา
ประโยชน์ประชาชนเป็นที่ต้ัง ประกาศเตรียมแจกข้าวสาร 1 หม่ืน ถุง เยียวยาประชาชนในพื้นที่ 
           11 เม.ย.2563 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้ กกต. พิจารณา พรป.การ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของ
การให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 อย่างยืดหยุ่น เพราะในขณะน้ีสถานการณ์ไม่ปกติมีวิกฤตการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/427036 
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วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563, 11.13 น. 
สิระ จ้ี‘กกต.’ยกเลิกระเบียบ จํากัดส.ส.ดูแลปชช.ไม่เกิน3แสนบาทสู้‘โควิด-19’ 
 
 
 
 
 
 
“สิระ” ชี้จํากัดส.ส.บริจาคไม่เกิน 300,000 บาท เป็นอุปสรรคในการช่วย ปชช.ช่วงโควิด19 จ้ี “กกต.” พิจารณา
ยกเว้น เอาประโยชน์ ปชช.เป็นที่ต้ัง ประกาศเตรียมแจกข้าวสาร 10,000 ถุง เยียวยา ปชช.  
 เมื่อวัน11 เมษายน 2563 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้ กกต. พิจารณา
พรป.การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป พ.ศ. 2561 อย่างยืดหยุ่น เพราะในขณะน้ีสถานการณ์ไม่ปกติมีวิกฤตการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 หากจํากัดการช่วยเหลือของพรรคการ เมืองช่วยเหลือได้ในแต่ละโอกาสไม่เกิน 
3,000,000 บาท ส่วนส.ส. หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือในแต่ละ
โอกาสได้ไม่เกิน 300,000 บาท หากเกินกว่าน้ันให้นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส. ครั้งต่อไป เพราะ
หลักเกณฑ์เช่นน้ี จะทําให้ส.ส.มีข้อจํากัดในการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส  
 “สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น วิกฤตที่ ยืดเย้ือและอาจใช้เวลาเป็นปีกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย การจํากัดวงเงินการช่วยเหลือไว้ที่จํานวน 300,000 บาทสําหรับผู้เป็นส.ส.หากเกินกว่าน้ันต้อง
นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งหน้า จะทําให้ส.ส. ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่
สถานการณ์ปกติ ผมคิดว่า หาก ส.ส.จะนําเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าของเงิน เป็น
เรื่องที่ดีและเหมาะสมที่จะต้องทํา ผมต้องการให้ กกต. พิจารณาเร่ืองน้ี โดยเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็น
ที่ต้ัง เพราะลําพังการช่วยเหลือจากภาครัฐ อาจจะ ไม่ทั่วถึง จึงเป็นหน้าที่ส.ส.ที่ถือเป็นตัวแทนประชาชนที่จะต้องเข้า
ไปดูแล” นายสิระ กล่าว  
 นายสิระ ยังกล่าวต่อว่า ตนเข้าใจในข้อกฎหมาย แต่กฎหมายบางข้อในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ย่อมที่จะ
ยกเว้นได้ การจํากัดงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เพียง 300,000 บาท ตนอยากจะย้อนถามว่า เงิน
จํานวนน้ีจะเพียงพอต่อประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ กกต.ต้องตรวจสอบให้รอบคอบแต่ละเขตมีประชาชนกี่ครัวเรือน ถ้า
สถานการณ์ปกติตนไม่มีปัญหาในข้อกําหนดนี้เลย แต่ขณะนี้ชาวบ้านรอความช่วยเหลือ พวกเขาทํามาหากินไม่ได้ และ
จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นน้ันตนคิดว่าเราก็ไม่ควรมี ส.ส.ให้สิ้นเปลือง
งบประมาณภาษีของประชาชน  
 ทั้งน้ี ในวันพุธที่ 15 เม.ย.ตนและกลุ่มเพ่ือน ก็จะแจกข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จํานวน 10,000 ถุง ใน
เขตหลักสี่และจตุจักร เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างมาก 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/485700 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  18 

 

 
 
 
11 เม.ย. 2020 12:49:23 
ชี้จํากัด ส.ส.บริจาคไม่เกิน 3 แสนเป็นอุปสรรคช่วยประชาชนสู้โควิด      
 
 
 
 
 
กรุงเทพฯ 11 เม.ย.-“สิระ” ชี้จํากัด ส.ส.บริจาคไม่เกิน 300,000 บาท เป็นอุปสรรคในการช่วยประชาชน จ้ี กกต.
พิจารณายกเว้น ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ต้ัง เตรียมแจกข้าวสาร 10,000 ถุง เยียวยาประชาชนในพื้นที่ 
 นายสิระ เจนจาคะ  ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(กกต.) พิจารณา พ.ร.ป.การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเก่ียวกับการบันทึกค่าใช้จ่าย
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป พ.ศ.2561 อย่างยืดหยุ่น เพราะขณะน้ีสถานการณ์ไม่ปกติ มีวิกฤติ
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หากจํากัดการช่วยเหลือของพรรคการเมืองช่วยเหลือได้ในแต่
ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่วน ส.ส.หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่เกิน 300,000 บาท หากเกินกว่าน้ัน ให้นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส.ครั้ง
ต่อไป เพราะหลักเกณฑ์เช่นน้ี จะทําให้ ส.ส.มีข้อจํากัดในการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส 
 “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น วิกฤติที่ยืดเย้ือและอาจใช้เวลาเป็นปีกว่าสถานการณ์
จะคล่ีคลาย การจํากัดวงเงินการช่วยเหลือไว้ที่จํานวน 300,000 บาทสําหรับผู้เป็น ส.ส. หากเกินกว่าน้ันต้องนําไปรวม
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งหน้า จะทําให้ ส.ส.ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่สถานการณ์
ปกติ ผมคิดว่าหาก ส.ส.จะนําเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าของเงิน เป็นเรื่องที่ดีและ
เหมาะสมที่จะต้องทํา ผมต้องการให้ประธาน กกต.พิจารณาเรื่องน้ี โดยเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นที่ต้ัง 
เพราะลําพังการช่วยเหลือจากภาครัฐอาจจะไม่ทั่วถึง จึงเป็นหน้าที่ ส.ส.ที่ถือเป็นตัวแทนประชาชนที่จะต้องเข้าไปดูแล 
ขอให้อย่านําเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองมาเกี่ยวข้องในเวลาน้ี” นายสิระ กล่าว 
 นายสิระ กล่าวด้วยว่า ตนเข้าใจในข้อกฎหมาย แต่กฎหมายบางข้อในสถานการณ์ฉุกเฉิน ย่อมที่จะ
ยกเว้นได้ การจํากัดงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เพียง 300,000 บาท ตนอยากจะย้อนถามว่าเงิน
จํานวนน้ีจะเพียงพอต่อประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ กกต.ต้องตรวจสอบให้รอบคอบแต่ละเขตมีประชาชนก่ีครัวเรือน 
 “ถ้าสถานการณ์ปกติ ผมไม่มีปัญหาในข้อกําหนดน้ีเลย แต่ขณะน้ีชาวบ้านรอความช่วยเหลือ พวกเขาทํา
มาหากินไม่ได้ และจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นน้ัน ผมคิดว่าเราก็ไม่ควรมี ส.ส.ให้
สิ้นเปลืองงบประมาณภาษีของประชาชน  ซึ่งในวันพุธที่ 15 เมษายนน้ี ผมและกลุ่มเพ่ือน ก็จะแจกข้าวสารถุงละ 5 
กิโลกรัม จํานวน 10,000 ถุง ในเขตหลักสี่และจตุจักร เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาประชาชนท่ีกําลังเดือดร้อนอย่างมาก” 
นายสิระ กล่าว.-สํานักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e915a63e3f8e40af4436ff3 
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เสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 14.25 น. 
"สิระ"จ้ี"กกต."เลิกระเบียบจํากัดส.ส.ดูแลปชช.ไม่เกิน 3 แสน 
 
 
 
 
 
 
“ป๋าสิระ”ชี้ จํากัดส.ส.บริจาคไม่เกิน 3 แสน หว่ันอุปสรรคช่วยปชช.ช่วงโควิด ลั่นเตรียมแจกข้าวสาร 1 หม่ืน
เยียวยาชาวบ้านในพื้นที่ 
 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เรียกร้องให้คณะกรรมการ
การเลือกต้ัง(กกต.) พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส. พ.ศ. 2561 และ 
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการ
ย่ืนคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 อย่างยืดหยุ่น 
เพราะในขณะน้ีสถานการณ์ไม่ปกติมีวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 หากจํากัดการช่วยเหลือของพรรคการ 
เมืองช่วยเหลือได้ในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่วนส.ส. หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่เกิน 300,000 บาท หากเกินกว่าน้ันให้นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกต้ัง ส.ส. ครั้งต่อไป เพราะหลักเกณฑ์เช่นน้ี จะทําให้ส.ส.มีข้อจํากัดในการช่วยเหลือประชาชนที่กําลัง
เดือดร้อนอย่างแสนสาหัส เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่สถานการณ์ปกติผมคิดว่า หาก ส.ส.จะนําเงินเดือนที่มาจาก
ภาษีประชาชน ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าของเงิน เป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมที่จะต้องทํา 
 “ผมต้องการให้ประธานกกต. พิจารณาเรื่องน้ี โดยเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกบัประชาชนเป็นที่ต้ัง เพราะ
ลําพังการช่วยเหลือจากภาครัฐ อาจจะไม่ทั่วถึง จึงเป็นหน้าที่ส.ส.ที่ถือเป็นตัวแทนประชาชนท่ีจะต้องเข้าไปดูแล ขอให้
อย่านําเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองมาเก่ียวข้องในเวลานี้ และเข้าใจข้อกฎหมาย แต่กฎหมายบางข้อใน
สถานการณ์ฉุกเฉินก็ย่อมที่จะยกเว้นได้  เพราะขณะน้ีชาวบ้านรอความช่วยเหลือพวกเขาทํามาหากินไม่ได้ และจะ
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นน้ัน ผมคิดว่าเราก็ไม่ควรมี ส.ส.ให้สินเปลืองงบประมาณ
ภาษีของประชาชน และในวันที่ 15 เม.ย.ผมและกลุ่มเพ่ือน ก็จะแจกข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จํานวน10,000 ถุง ใน
เขตหลักสี่และจตุจักร เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอย่างมาก” นายสิระ กล่าว. 
  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/768387 
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11 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.  
บริจาคส่อหัวทิ่ม ชี้เป็น'ค่าใช้จ่าย' เลือกต้ังรอบใหม่ 
 
      
 
 
 
 
 เพจ กกต.เตือนนักบุญในคราบนักการเมืองบริจาคช่วยโควิด-19 ต้องคํานึงกฎหมายเป็นหลัก ช้ีกฎเหล็ก
เกินกําหนดรวมเป็นค่าใช้จ่ายเลือกต้ังรอบหน้า ขณะที่ศรีสุวรรณกังขา ส.ส.เต้ทุ่มเงินเดือนให้เกินเงิน 3 แสนผิด
ระเบียบหรือไม่ จี้เร่งสร้างความกระจ่าง ด้านชวนยํ้าไม่บังคับหักเงินท่านผู้มีเกียรติในสภาเข้ากองทุนรัฐบาล มีจิตสํานึก
โปรดแจ้งความจํานงได้  
      เมื่อวันศุกร์ เพจเฟซบุ๊กพรรคการเมืองดี การเมืองดี บ้านเมืองดี สร้างการเมืองที่ดีด้วยพลเมือง ซึ่งอยู่ใน
การดูแลของด้านกิจการพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได้โพสต์ข้อความให้ความรู้กรณีที่
ขณะนี้มีการเรียกร้องให้พรรคการเมือง ส.ส. บริจาคเงินเดือน เพ่ือช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือโค
วิด-19 ว่า ในทางกฎหมาย ส.ส. หรือพรรคการเมืองช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติได้   โดย
พรรคการเมืองสามารถช่วยเหลือ ในแต่ละโอกาสเป็นเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ส.ส.หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง 
หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือในแต่ละโอกาสได้ไม่เกิน 3 แสนบาท แต่ถ้าเกินกว่าจํานวนดังกล่าว 
กฎหมายกําหนดให้นําไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส.ครั้งต่อไป    
 ซึ่งมีการกําหนดหลักเกณฑ์ไว้คือ ต้องนําเงินทั้งจํานวนที่ให้เกิน ไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย เช่น พรรคการเมือง
ให้เงินช่วยเหลือ 3,500,000 บาท หรือกรณีเป็น ส.ส. ให้เงินช่วยเหลือ 350,000 บาท ก็ต้องนําเงิน 3,500,000 บาท 
หรือ 350,000 บาท ไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ใช่เอาเฉพาะส่วนที่เกินไปรวม แต่หากการช่วยเหลือของพรรคการเมือง 
ไม่เกิน 3 ล้าน และของ ส.ส.ไม่เกิน 3 แสน ก็ไม่ต้องนําเงินส่วนน้ีไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งต่อไป ส่วน
พรรคการเมืองหรือ ส.ส.จะให้เกินเป็นจํานวนเท่าใด ให้คํานึงถึงจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส.ครั้งที่ผ่านมา 
ที่พรรคการเมืองใช้จ่ายได้ไม่เกินพรรคละ 35 ล้านบาท แบบแบ่งเขตเลือกต้ังไม่เกินคนละ 1.5 ล้านบาทเป็นแนวทาง  
      ทั้งน้ี ในส่วนของ ส.ส.แบบแบ่งเขต มีเง่ือนไขที่ต้องคํานึงเพ่ิมเติม คือเป็นการให้ความช่วยเหลือในเขต
เลือกต้ังของตน หรือนอกเขตเลือกต้ังของตน เพราะจะมีผลทางกฎหมายต่างกัน โดยเงินที่พรรคการเมือง ผู้ดํารง
ตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ให้
ความช่วยเหลือนอกเขตเลือกต้ังของตน กฎหมายก็กําหนดให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง แต่สําหรับ ส.ส. 
แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง หากให้ความช่วยเหลือในเขตเลือกต้ังของตน  ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของ ส.ส.ผู้น้ัน โดยนําไปรวม
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังครั้งต่อไป 
      “ซึ่งรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือพรรคการเมืองสามารถศึกษาจาก พ.ร.ป.การเลือกต้ัง ส.ส.2561 
และระเบียบ กกต.ว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร 
และการย่ืนคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส.ครั้งต่อไป พ.ศ.2561 เมื่อถึงคราวการเลือกต้ังทั่วไป
ครั้งต่อไป พรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกต้ัง แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จะได้รายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังให้
ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่เกินวงเงินค่าใช้จ่ายตามที่ กกต.กําหนด” เพจ กกต.ระบุ  
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      ขณะท่ีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่นาย
มงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้เข้าย่ืนหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือ
แสดงความประสงค์ให้หักเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ส.ส. บริจาคเข้าสมทบกองทุนแก้ไขปัญหาโควิด-19 รวม 
4,088,160 บาท หรือทุกเดือนจนกว่าจะยุบสภา หรือหมดวาวะการดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่ 30 เมษายน ถึง 31 มีนาคม 
2566 ซึ่งเป็นเงินภาษีคืนให้ประชาชนน้ัน การกระทําดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าช่ืนชมและควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้
นักการเมือง   
 “แต่เน่ืองจากระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของการ
ให้ตามประเพณีหรือเมื่อมี เหตุอันสมควร และการย่ืนคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป พ.ศ.2561 กําหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองให้ได้ไม่เกิน 3 แสน
บาท ดังน้ัน กรณีของการบริจาคเงินเกินกว่า 3 แสนบาท ในนามของนายมงคลกิตต์ิคนเดียวไม่เก่ียวกับพรรคดังกล่าว 
เป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะต้องวินิจฉัยให้สังคมรับรู้โดยเร็วว่ากระทําได้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือที่ ส.ส.หรือ ส.ว.ที่มีจิตสํานึก
ที่ดีบางคนจะได้มาช่วยกันบริจาคเงินเดือนตัวเองกันมากกว่าน้ี” นายศรีสุวรรณระบุ  
      นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จะไม่มีการหักเงินเดือน ส.ส.เข้ากองทุนโควิด-19 
ของรัฐบาล แต่ให้เป็นความสมัครใจของสมาชิก โดยสามารถแสดงเจตจํานงตามขั้นตอน มาที่ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร หรือสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก็พร้อมจะหักให้ แต่จนถึงขณะน้ียังไม่มีใครแสดงความจํานงมาท่ี
ตนเอง มีเพียงนายมงคลกิตต์ิ  
     “วันน้ีสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเกล่ียงบประมาณที่ไม่จําเป็นต้องใช้ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุก
หน่วยงาน ส่งคืนคลัง เพ่ือให้รัฐบาลนําไปใช้ในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 โดยจะต้อง
ออกเป็นกฎหมาย เพราะเป็นการโยกงบข้ามหน่วยงาน แต่ในการพิจารณาได้กําชับว่า ขออย่าให้กระทบกับการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ที่จะต้องเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะห้องประชุมสุริยัน” นายชวนกล่าว 
     วันเดียวกัน นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลําภู พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษา
การจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า มีการสอบถาม แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้อ้างประกาศกระทรวงสาธารณสุข 26 ก.พ.63 
ด้วยเหตุผลว่า โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย แต่ไม่เข้าข่ายเป็นโรคระบาดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 จึงถือว่า 
การระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่เข้าข่ายเป็นสาธารณภัย ซึ่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2562 ให้คําจํากัดความว่า ภัยพิบัติ หมายถึงสาธารณภัย อันเป็น
ภัยที่เกิดจากโรคที่แพร่ระบาดในมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและร่างกายของประชาชน น่าจะเพียงพอกับคําว่า
สาธารณภัย  
      นายไชยาระบุด้วยว่า อีกทั้งองค์การอนามัยโลกยังประกาศให้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นโรค
ระบาดใหญ่ ดังน้ันรัฐจะต้องมีมาตรการท่ีเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโดยเร็ว แต่การตีความของ
กระทรวงมหาดไทย กลับทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมดโอกาสในการขอรับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาล 
เพ่ือนํามาแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เท่ากับรัฐบาลไม่ให้เครื่องมือหรืออาวุธแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ต่อสู้ในครั้งน้ี  
      “เป็นที่สังเกตว่า การตีความสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยในคร้ังน้ี อาจเป็นความพยายามท่ีจะดึง
งบกลางไว้ใช้เองแต่เพียงผู้เดียว เป็นการปิดโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะใช้งบกลางมาช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง จึงอยากจะให้กระทรวงมหาดไทยได้ทบทวนเรื่องน้ีเป็นการเร่งด่วน” นายไช
ยาระบุ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62775 
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พิษโควิด-19 ศาลเลื่อนตัดสินเป็น 30 มิ.ย. “กรุงศรีวิไล” ทุจริตเลือกต้ัง  
ไทยรัฐออนไลน์10 เม.ย. 2563 16:50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
คดีคนสนิทของดารารุ่นใหญ่ กรุงศรีวิไล เอาพวงหรีดไปงานศพพร้อมเงิน 1 พัน ใส่ซอง ช่วงเลือกต้ังใหญ่เม่ือปี 
62 ศาลสั่งเลื่อนนัดฟังคําพิพากษา จาก 23 เม.ย.ไปเป็น 30 มิ.ย.เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19  
         วันที่ 10 เม.ย. ที่ศาลฎีกา ศาลมีประกาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 แจ้ง วันนัดพิจารณาคดีเลือกต้ัง
หมายเลขดําที่ ลต (สส) 585/2562 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้ร้อง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.
สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ผู้คัดค้าน เรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. ขอให้
ศาลส่ังให้มีการเลือกต้ัง โดยศาลนัดฟังคําพิพากษาในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. แต่เน่ืองจากเกิดการ
แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 การดําเนินกระบวนการพิจารณาอาจไม่ปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย ให้ยกเลิกวันนัด
เดิม และนัดฟังคําพิพากษาในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ห้องพิจารณาคดีที่ 5 ศาลฎีกา 
 สําหรับกรณีดังกล่าว กกต.ย่ืนขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต. แจกใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล ถูกกล่าวหาให้
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนน
ให้แก่นายกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพ้ืนที่ อัน
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส.2561 มาตรา 73 วรรคหน่ึง (1) โดย 
กกต. ผู้ร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีคําสั่งให้มีการเลือกต้ัง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ 5 ใหม่. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1817408 
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โควิดระบาด ศาลเลื่อนนัดพิพากษาคดี "กรุง ศรีวิไล" ส.ส.พปชร. ทุจริตเลือกต้ัง  
10 เม.ย. 2563 - 14:26 น.  
 
 
 
 
 
 
โควิดระบาด ศาลเลื่อนนัดพิพากษาคดี "กรุง ศรีวิไล" ส.ส.พปชร. ทุจริตเลือกต้ัง เขต5 จ.สมุทรปราการ เป็น 30 
มิ.ย.63 เวลา 9.30 น. ห้องพิจารณาคดีที่ 5 ศาลฎีกา 
 วันที่ 10 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ศาลฎีกาได้ออกประกาศแจ้งวันนัดพิจารณา
คดีเลือกต้ังหมายเลขดําที่ ลต (สส) 585/2562 ในคดีระหว่างคณะกรรมการการเลือกต้ัง ย่ืนฟ้อง นาย กรุงศรีวิไล สุทิน
เผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ในความผิดเก่ียวกับ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกต้ังส.ส. (ขอให้ศาลสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่) ซึ่งเดิมศาลนัดฟังคําพิพากษาในวันที่ 23 เม.ย.63 เวลา 13.30 น. 
 แต่เน่ืองจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 การดําเนินกระบวนการพิจารณา อาจไม่
ปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย ให้ยกเลิกวันนัดเดิมและกําหนดนัดฟังคําพิพากษา ในวันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 9.30 น. ห้อง
พิจารณาคดีที่ 5 ศาลฎีกา 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สําหรับกรณีดังกล่าว กกต.ย่ืนขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต. แจกใบเหลือง นายกรุง
ศรีวิไล ถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือจูงใจให้ผู้มี
สิทธิเลือกต้ังลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
 อันเป็นความผิดตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) 
โดย กกต. ผู้ร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีคําสั่งให้มีการเลือกต้ัง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ 5 ใหม่ 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3923360 
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ศาลฎีกาเลื่อนพิพากษาคดี'กรุงศรีวิไล'ทุจริตเลือกต้ังไป30มิ.ย. 
10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:26 น.      
 
           
 
 
 
 
 
 10 เม.ย. 63 – ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ศาลฎีกาได้ออกประกาศแจ้งวันนัดพิจารณา
คดีเลือกต้ังหมายเลขดําที่ ลต (สส) 585/2562 ในคดีระหว่างคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ย่ืนฟ้อง นายกรุงศรี
วิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ในความผิดเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส.  (ขอให้ศาลสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่) 
 ซึ่งเดิมศาลนัดฟังคําพิพากษาในวันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 13.30 น. แต่เน่ืองจากเกิดการแพร่ระบาด
อย่างรุนแรงของโรคโควิด-19  การดําเนินกระบวนการพิจารณาอาจไม่ปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย  ให้ยกเลิกวันนัดเดิมและ
กําหนดนัดฟังคําพิพากษาในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 9.30 น. ห้องพิจารณาคดีที่ 5 ศาลฎีกา   
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สําหรับกรณีดังกล่าว กกต.ย่ืนขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต. แจกใบเหลืองนายกรุงศรี
วิไล ถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส.2561 มาตรา 73 
วรรคหน่ึง (1)  โดย กกต. ผู้ร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีคําสั่งให้มีการเลือกต้ัง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกต้ัง
ที่ 5 ใหม่ 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62727 
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'ชวน'ยันสภาไม่หักเงินเดือนส.ส. ชี้ใครประสงค์บริจาคเป็นเรื่องดี 
วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563, 14.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการบริจาคเงินของ 
ส.ส.ในการช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับโควิด-19 ว่า สภาไม่มีนโยบายหักเงินเดือน ส.ส.อย่างที่หลายฝ่ายมีความสับสน 
แต่หาก ส.ส.คนใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินย่อมเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งอยู่กับความพร้อมของแต่ละคน โดยสภาจะไม่มี
การบังคับแต่อย่างใด 
 "หาก ส.ส.คนใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินเดือนให้กับหน่วยงานใดก็สามารถแจ้งความประสงค์มายัง
สํานักงานเลขาธิการสภาฯ ก็จะสามารถดําเนินการให้ได้ แต่ตอนน้ียังไม่มีใครแสดงความจํานง" นายชวน กล่าว 
 นายชวน กล่าวว่า สําหรับการตัดงบประมาณในส่วนของการดูงานต่างของประเทศและการจัดสัมมนา
ของสภาฯ หากเป็นงบประมาณหรือหน่วยงานในกระทรวงเดียวกันก็ไม่จําเป็นต้องออกกฎหมาย แต่ถ้าเป็นต่าง
กระทรวงต้องออกเป็นกฎหมาย ซึ่งในส่วนของสภาฯนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทํารายการตัดงบจํานวน 10% แต่
สําหรับงบท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาได้ให้นโยบายไปว่าต้องไม่มีปัญหา และต้องไปเจรจากับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพราะหากตัดงบประมาณในส่วนน้ีจะทําให้เกิดความล่าช้า 
"งบประมาณในการดูงานได้ตัดไปเยอะ ซึ่งรวมแล้วเป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการประมาณ 10%" นายชวน กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/485498 
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"ชวน" ชี้อยู่ที่ความสมัครใจ ส.ส. สละเงินเดือนช่วย COVID-19 
15:09 | 10 เมษายน 2563 | 896  
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ ระบุการสละเงินเดือนของ ส.ส.เพื่อช่วยแก้วิกฤต COVID-19 เป็นความสมัครใจของแต่ละคน ไม่มี
การบังคับ 
         วันน้ี (10 เม.ย.2563) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการบริจาคเงินของ ส.ส.ใน
การช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับ COVID-19 ว่าสภาไม่มีนโยบายหักเงินเดือน ส.ส.อย่างที่หลายฝ่ายมีความสับสน แต่หาก 
ส.ส. คนใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินย่อมเป็นเร่ืองที่ดี ซึ่งอยู่กับความพร้อมของแต่ละคน โดยสภาจะไม่มีการบังคับ
แต่อย่างใด 
 “หากส.ส.คนใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินเดือนให้กับหน่วยงานใดก็สามารถแจ้งความประสงค์มายัง
สํานักงานเลขาธิการสภาฯ ก็จะสามารถดําเนินการให้ได้ แต่ตอนน้ียังไม่มีใครแสดงความจํานง” 
 ประธานสภาฯ ระบุว่า สําหรับการตัดงบประมาณในส่วนของการดูงานต่างของประเทศ และการจัด
สัมมนาของสภาฯ หากเป็นงบประมาณหรือหน่วยงานในกระทรวงเดียวกันก็ไม่จําเป็นต้องออกกฎหมาย แต่ถ้าเป็นต่าง
กระทรวงต้องออกเป็นกฎหมาย ซึ่งในส่วนของสภาฯนั้นวันน้ีเป็นวันสุดท้ายของการทํารายการตัดงบจํานวน 10 % แต่
สําหรับงบท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาได้ให้นโยบายไปว่าต้องไม่มีปัญหา และต้องไปเจรจากับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพราะหากตัดงบประมาณในส่วนน้ีจะทําให้เกิดความล่าช้า 
 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/290981 
สํานักข่าวสยามรัฐ : https://siamrath.co.th/n/146160 
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"ชวน"เผยสภาฯตัดงบฯดูงาน10% แต่ไม่แตะงบฯก่อสร้าง 
ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.19 น.                      
             
 
 
 
 
 
 
 
“ชวน” ระบุสภาฯปรับลดงบลง10% ตามที่รัฐบาลขอแล้ว  เน้น ดูงาน แต่ไม่แตะ งบก่อสร้างสภาใหม่  ยืนยันอีก
ครั้งไม่มีแนวคิดหักเงินเดือนส.ส.  
 เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการบริจาคเงินของ
ส.ส.ในการช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับโควิด - 19 ว่า ขอยืนยันว่าในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีนโยบายหักเงินเดือน
ส.ส.อย่างที่หลายฝ่ายมีความสับสน  
 "หากส.ส.คนใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินเดือนให้กับหน่วยงานใดก็สามารถแจ้งความประสงค์มายัง
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็จะสามารถดําเนินการให้ได้ แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครแสดงความจํานงมา" นายชวน 
กล่าว 
 เมื่อถามถึง กรณีสําหรับการตัดงบประมาณในส่วนของการดูงานต่างของประเทศและการจัดสัมมนาของ
สภาฯ นายชวน กล่าวว่า หากเป็นงบประมาณหรือหน่วยงานในกระทรวงเดียวกันก็ไม่จําเป็นต้องออกกฎหมาย แต่ถ้า
เป็นต่างกระทรวงต้องออกเป็นกฎหมาย ซึ่งในส่วนของสภาฯน้ันวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทํารายการตัดงบจํานวน 
10 เปอร์เซ็นต์ แต่สําหรับงบที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาได้ให้นโยบายไปว่าต้องไม่มีปัญหา และต้องไป
เจรจากับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพราะหากตัดงบประมาณในส่วนน้ีจะทําให้เกิดความล่าช้า 
 "งบประมาณในการดูงานได้ตัดไปเยอะ ซึ่งรวมแล้วเป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์” 
นายชวน กล่าว. 
 
  
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/768177 
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10 เม.ย. 2563 13:57 น. 
"ชาดา" วอนส.ส.-ส.ว. สละเงินเดือนสู้ภัยโควิดฯ เผย 3 เดือนจะได้ 450 ล้าน 
 
 
 
 
 
 
 
ชาดา ไทยเศรษฐ์ โพสต์ถึงสมาชิกรัฐสภา ช่วยกันสละเงินเดือนช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ อสม. เผย 750 คน ทั้ง ส.ว.-ส.ส.-เลขา-ที่ปรึกษา 3 เดือนจะได้ประมาณ 450 
ล้าน  
 วันที่ 10 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี เขตเลือกต้ังที่ 2 พรรคภูมิใจไทย 
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "วันน้ีถึงเวลาแล้วที่ท่านสมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ว./ส.ส. ที่รักจะต้องเสียสละ
เงินเดือนของท่านอย่างน้อย 3 เดือน รวมที่ปรึกษาเลขาของท่าน รวมกันประมาณคนละ 200,000 บาท 750 ท่าน 
ประมาณ ด/150 ล้าน 3 เดือน ประมาณ 450 ล้าน เอาเงินตรงน้ีมาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียชีวิตให้เต็มที่กับ
ครอบครัวท่านเหล่าน้ันเงินเหลือก็ต้ังเป็นกองทุนช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่เหล่าน้ัน เพ่ือขวัญและกําลังใจกับบุคคลที่
เสียสละให้กับคนไทยทั้งประเทศ ตามความเห็นผมควรจะ 6 เดือนด้วยซ้ํา อีก 3 เดือนให้กองทุน อสม.ที่เสียสละอย่าง
มาก 
 ถึงเวลาแล้วครับวันน้ีประชาชนเดือดร้อนทั้งแผ่นดิน ทุกสาขาอาชีพหนักหนาสาหัสยังไม่รู้ว่าจะจบ
อย่างไร บางท่านอาจจะด่าผมว่าคุณรวยนิ วันน้ีผมว่าไม่เก่ียวว่าใครรวยใครจน แต่เป็นเรื่องสปิริตครับ งานเราคืออาสา
แก้ไขปัญหาของประชาชน วันน้ีผมเช่ือว่าทุกท่านก็ดูแลประชาชนในพ้ืนที่ของท่านอยู่ ไม่มี ส.ส.ท่านไหนอยู่เฉยครับ 
แต่น่ันพ้ืนที่ของท่าน แต่ในความเดือดร้อนภาพรวมของประเทศท่านจะน่ิงเฉยอยู่ได้โดยไม่แสดงอะไรเลย รึอ้างว่า
รัฐบาลทําอยู่แล้ว มันไม่ใช่ครับ พระเจ้าอยู่หัวของเราท่านยังทรงเสียสละด้วยความห่วงใย ขอพระองค์ทรงพระเจริญย่ิง
ยืนนาน" 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนายชาดาแล้ว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ น้องสาว 
กับนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี ลูกชาย ได้สละเงินเดือนพร้อมลงพ้ืนที่เคาะประตูบ้านมอบเจลแอลกอฮอล์ 
พร้อมให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันเช้ือไวรัสโควิด-19 ด้วย. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/central/1817236 
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‘ประธาน นปช.’ สดุดีรําลึก วีรชน 10 ปี 10 เมษา-19 พฤษภาคม 53 ยํ้ายืนหยัดทวงยุติธรรม 
วันที่ 10 เมษายน 2563 - 14:13 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
“ประธาน นปช.” สดุดีรําลึก วีรชน 10 ปี 10 เมษา-19 พฤษภาคม 53 ยํ้าจุดยืน ยึดม่ันในระบอบปชต. ภารกิจ
ต่อไป คือ สู้กับเผด็จการเศรษฐกิจที่ขูดรีด-เอาเปรียบปชช. 
 เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายจตุพร พรหมพันธ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) กล่าวในรายการพิเศษวาระครบรอบ 10 ปี 10 เมษา / 10 ปี พฤษภาคม 2553 ว่า ตนเข้าใจสถานการณ์ของ
บ้านเมืองว่าขณะน้ีเรากําลังต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 และตนพยายามประคับประคองเสนอทางออกให้กับบ้านเมืองอย่าง
สร้างสรรค์ แต่ประวัติศาสตร์ 10 ปี 10 เมษายน 10 ปี 19 พฤษภาคม 2553 น้ัน เป็นประวัติศาสตร์ที่สร้างความ
เจ็บปวดให้กับประชาชน เป็นจํานวนมาก พร้อมยํ้าว่า เน้ือหาของเหตุการณ์ ต้ังแต่ต้นจนจบ มีความตาย ร่วม 100 
กว่าชีวิต บาดเจ็บนับพันคน สูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วน และ ตลอดระยะเวลาร่วม 10 ปีน้ี ตนได้ใช้เวทีรัฐสภา เวทีการ
ชุมนุมเรียกร้องของพ่ีน้องประชาชนคนเสื้อแดง และการแถลงข่าว จนเป็นเหตุให้มีการย่ืนถอนประกันตัวแทบทุก
สัปดาห์ในขณะนั้น ดังน้ัน เหตุการณ์ต่างๆ ตนได้พูดไว้ครบถ้วนแล้ว เเละมีการบันทึกประวัติศาสตร์ของส่วนอ่ืนๆไว้
มากมาย การสดุดีวีรชน คารวะหัวใจนักสู้น้ัน ไม่ใช่การเริ่มสร้างความแตกแยกขึ้นมาใหม่ แต่บทเรียนความเจ็บปวด
ของ 10 เมษา และ 19 พฤษภาคม 2553 ที่มีการเข่นฆ่าประชาชนที่มีความเห็นต่างและต้ังข้อกล่าวหา ต้ังแต่โค่นล้ม
สถาบัน เป็นผู้ก่อการร้าย พวกเผาบ้านเผาเมือง 
 ซึ่งตนพูดเสมอว่า สาเหตุที่ไม่ยอมหนีหลังจากเกิดเหตุการณ์ เพราะต้องการยืนหยัดทวงความยุติธรรม 
ให้กับคนท่ีตายให้กับคนท่ีเจ็บ และคนที่สูญสิ้นอิสรภาพ ซึ่งตนได้อธิบายให้กับพ่ีน้องที่ได้รับความเจ็บปวดในช่วง 10 
กว่าปีน้ีว่า เมื่อเรามีความเจ็บปวด ก็ให้นึกถึงพ่ีน้องของเราที่อยู่ในเรือนจํา เมื่อเข้าไปในเรือนจํา ก็บอกกับพ่ีน้องเราว่า 
ถ้าเจ็บปวด ให้คิดถึงพ่ีน้องเราท่ีเจ็บและตาย แม้ลืมไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่อยู่ทางกลางความ อาฆาต แค้น แต่อยู่ของพวกเรา
น้ัน เพ่ือต้องการอธิบาย บทเรียนกับสังคมไทยว่า ไม่มีใครควรมาตายกับการเรียกร้องเพ่ือประชาธิปไตยกันอีก 
ประชาธิปไตยของประเทศไทย ควรจะเป็นสันติประชาธิปไตย คือการเคารพในสิทธิเสรีภาพ และการตัดสินใจของ
ประชาชน เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และที่สําคัญที่สุดคือเป็นประชาธิปไตยที่ เราทนเห็นความต่างกันได้ 
 นายจตุพร กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาน้ีในวงผู้มีอํานาจชวนคุยเร่ือง สมานฉันท์ ตน
และคณะ ได้ให้ความร่วมมือทุกคร้ัง เพราะ ต้องการหาทางออกให้กับประเทศ โดยต้องไม่มีใครมาบาดเจ็บล้มตายอีก 
เพราะ ความเห็นที่แตกต่างมันไม่ควรที่จะมาฆ่ากันตายอีก ความเจ็บปวดเหล่าน้ีที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี
น้ันตนในฐานะที่ผ่านเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 มาก่อน เข้าใจดีว่า เมื่อผ่านเหตุการณ์มาใหม่ๆ คนจะคิดถึงเป็น 
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จํานวนมาก รําลึกปีแรกคนก็จะมาก ปีถัดๆไปก็น้อยลงตามลําดับและญาตวีรชนก็สูงวัยตามลําดับ บ้างก็ล้มตายไปตาม
สังขาร น่ันเป็นสัจธรรม ของคนที่ตายเพ่ือเรียกร้องให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย และตนไม่ต้องการให้นักสู้เพ่ือ
ประชาธิปไตยลืมคนท่ีร่วมต่อสู้มา แต่สิ่งที่เราทําได้คือการบันทึกประวัติศาสตร์ของคนท่ีเสียชีวิตด้วยการบันทึกเป็นบท
เพลง และห่วง 10 ปีมาน้ีเราก็เห็นแล้ว คําว่า ประชาธิปไตยย่ิงห่างไกลตามลําดับ เพียงแต่เราอยู่ในโลกแห่งความเป็น
จริง พยายามที่จะนําเสนอหาทางออกกันมาโดยตลอด ต้ังแต่ช่วงการลงประชามติรัฐธรรมนูญปี 2560 แต่กลับถูกเล่น
งานสารพัด วันน้ีตนอยู่ในฐานะประชาชนคนธรรมดา ไม่มีอะไรซับซ้อน แล้วไม่ว่าผลลัพธ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไร
ตนก็เป็นประชาชน 
 ดังน้ันในวาระครบ 10 ปีน้ีเรามีบทเรียนกันมากมาย เราได้รู้จักความเป็นพ่ีเป็นน้อง แม้ว่าวันน้ี เราจะห่าง
กัน 10 ปี ตนมักจะพูดเสมอว่า คนเป็นเสื้อแดง มันไม่มีที่ลาออก มันจะอยู่กับตัวและจะอยู่ไปจนตาย ตราบใดที่เรายัง
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย กับจุดย่ืนการต่อสู้ของเรา องค์กร นปช.เป็นองค์กรการต่อสู้ที่มีมายาวนาน หลายคนต้ัง
คําถามว่ายังต้องมีองค์กร นปช.อยู่อีกหรือไม่น้ัน ตนเป็นเสมือนคนที่รักษาศาลาไว้ไม่ให้ร้าง และจะให้คึกคักเหมือน 10 
ปีที่เเล้วคงเป็นไปได้ยาก แต่ตอนนี้เรายังมีพ่ีน้องเราอยู่ในเรือนจําและบ้างอยู่ระหว่างการสู้คดี แม้จะทําอะไรได้ไม่มาก 
แต่ นปช.เป็นองค์กรที่ ประคับประคองทางจิตใจและความรู้สึก ซึ่งตนก็ได้บอกกับพ่ีน้องเสมอว่าไม่จําเป็นต้องมาอยู่
รวมกัน อยู่ตรงไหนก็ได้ เพราะจุดยืนไม่ใช่ที่ยืน จุดยืนคือแก่นแท้และจิตวิญญาณของประชาธิปไตย และยังคงเชื่อว่าพ่ี
น้องที่ร่วมต่อสู้กันมายังคงมีจุดยืนประชาธิปไตย แม้ว่าเราจะไม่พบกัน 
 นายจตุพร กล่าวอีกว่า เรามีหน้าที่ ในวันที่เราเป็นประชาธิปไตย ซึ่งตนพูดเสมอหลังจากเกิดเหตุการณ์ 
ว่า เรามีหน้าที่ไปบอกกับครอบครัวคนท่ีเสียชีวิตว่า คุณเป็นครอบครัวของวีรชน ไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย ดังน้ันครบรอบ 10 
ปีน้ีตนเช่ือว่า เราอยากจะเห็นบ้านเมืองเป็น ประชาธิปไตย และในห่วงเวลาน้ีเราต้องการความสมัครสมานสามัคคีใน
การร่วมกันต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ตนจึงอยากเชิญชวนพ่ีน้องให้ร่วมมือกัน แม้ว่าเราจะเห็นต่างทางการเมืองก็ตาม แต่
น่ีเป็นเรื่องสงคราม แม้จะเป็นสงครามทางการเเพทย์ก็ตาม หากคนไทยต่างคนต่างคิดก็ไม่สามารถชนะสงครามคร้ังน้ี
ได้ คนที่มีอํานาจต้องฟังประชาชน ประชาชนพร้อมฟังผู้มีอํานาจที่ฟังประชาชน วันน้ีเราเห็นสัจธรรมเผด็จการทหาร
ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่ที่น่ากลัวกว่าเผด็จการทหาร คือ เผด็จการทางเศรษฐกิจ ดังน้ันภารกิจต่อไป คือการต่อสู้กับ
เผด็จการเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเผด็จการที่ขูดรีด สูบเลือดเอาเปรียบประชาชน อย่างที่ไม่สามารถรับได้ ครบวาระ 10 ปี 10 
เมษา / 19 พฤษภาคม ตนในฐานะประธาน นปช. ขอสดุดีวีรชน คุณูปการในการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยน้ันเราจะไม่มี
วันลืม 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2132786 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2132660 
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'จตุพร'สดุดี10ปีวีรชนเสื้อแดงปลุกสู้เผด็จการเศรษฐกิจ 
วันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 19:42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานนปช.รําลึก10ปีการต่อสู้เสื้อแดงเรียกร้องผนึกร่วมสู้โควิด-19ก่อนเดินหน้าลุยเผด็จการทางเศรษฐกิจ ซ่ึง
น่ากลัวกว่าเผด็จการทหาร  
        เมื่อวันที่ 10เม.ย.2563 นายจตุพร พรหมพันธ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
หรือ นปช.กล่าวในรายการพิเศษวาระครบรอบ 10 ปี 10 เมษายน - พฤษภาคม 2553 ว่า เข้าใจสถานการณ์ของ
บ้านเมืองว่าขณะนี้เรากําลังต่อสู้กับไวรัสโควิด 19 และพยายามประคับประคองเสนอทางออกให้กับบ้านเมืองอย่าง
สร้างสรรค์ 
 อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ 10 ปี 10 เมษายน 10 ปี 19 พฤษภาคม 2553 น้ัน เป็นประวัติศาสตร์ที่
สร้างความเจ็บปวดให้กับประชาชน เป็นจํานวนมาก เน้ือหาของเหตุการณ์ ต้ังแต่ต้นจนจบ มีความตาย ร่วม 100 กว่า
ชีวิต บาดเจ็บนับพันคน สูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วน และ ตลอดระยะเวลาร่วม 10 ปีน้ี ตนเองได้ใช้เวทีรัฐสภา เวทีการ
ชุมนุมเรียกร้องของพ่ีน้องประชาชนคนเสื้อแดง และการแถลงข่าว จนเป็นเหตุให้มีการย่ืนถอนประกันตัวแทบทุก
สัปดาห์ในขณะนั้น 
 ฉะน้ันการสดุดีวีรชน คารวะหัวใจนักสู้น้ัน ไม่ใช่การเริ่มสร้างความแตกแยกข้ึนมาใหม่ แต่บทเรียนความ
เจ็บปวดของ 10 เมษา และ 19 พฤษภาคม 2553 ที่มีการเข่นฆ่าประชาชนที่มีความเห็นต่างและต้ังข้อกล่าวหา ต้ังแต่
โค่นล้มสถาบัน เป็นผู้ก่อการร้าย พวกเผาบ้านเผาเมือง ซึ่งตนพูดเสมอว่า สาเหตุที่ไม่ยอมหนีหลังจากเกิดเหตุการณ์ 
เพราะต้องการยืนหยัดทวงความยุติธรรม ให้กับคนที่ตายให้กับคนที่เจ็บ และคนที่สูญสิ้นอิสรภาพ 
 ทั้งน้ีได้อธิบายให้กับพ่ีน้องที่ได้รับความเจ็บปวดในช่วง 10 กว่าปีน้ีว่า เมื่อเรามีความเจ็บปวด ก็ให้นึกถึง
พ่ีน้องของเราที่อยู่ในเรือนจํา เมื่อเข้าไปในเรือนจํา ก็บอกกับพ่ีน้องเราว่า ถ้าเจ็บปวด ให้คิดถึงพ่ีน้องเราที่เจ็บและตาย 
แม้ลืมไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่อยู่ทางกลางความ อาฆาต แค้น แต่อยู่ของพวกเรานั้น เพ่ือต้องการอธิบาย บทเรียนกับสังคมไทย
ว่า ไม่มีใครควรมาตายกับการเรียกร้องเพ่ือประชาธิปไตยกันอีก ประชาธิปไตยของประเทศไทย ควรจะเป็นสันติ
ประชาธิปไตย คือการเคารพในสิทธิเสรีภาพ และการตัดสินใจของประชาชน เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และที่สําคัญ
ที่สุดคือเป็นประชาธิปไตยที่ เราทนเห็นความต่างกันได้ 
 นายจตุพร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาน้ีในวงผู้มีอํานาจชวนคุยเร่ือง สมานฉันท์ ตนเอง
และคณะ ได้ให้ความร่วมมือทุกคร้ัง เพราะ ต้องการหาทางออกให้กับประเทศ โดยต้องไม่มีใครมาบาดเจ็บล้มตายอีก 
เพราะ ความเห็นที่แตกต่างมันไม่ควรที่จะมาฆ่ากันตายอีก ความเจ็บปวดเหล่าน้ีที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี 
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และในฐานะที่ผ่านเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 มาก่อน เข้าใจดีว่า เมื่อผ่านเหตุการณ์มาใหม่ๆ คนจะคิดถึงเป็นจํานวน
มาก รําลึกปีแรกคนก็จะมาก ปีถัดๆไปก็น้อยลงตามลําดับและญาตวีรชนก็สูงวัยตามลําดับ บ้างก็ล้มตายไปตามสังขาร 
น่ันเป็นสัจธรรม ของคนที่ตายเพ่ือเรียกร้องให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย 
 "ผมไม่ต้องการให้นักสู้เพ่ือประชาธิปไตยลืมคนที่ร่วมต่อสู้มา แต่สิ่งที่เราทําได้คือการบันทึกประวัติศาสตร์
ของคนท่ีเสียชีวิตด้วยการบันทึกเป็นบทเพลง และห่วง 10 ปีมาน้ีเราก็เห็นแล้ว คําว่า ประชาธิปไตยย่ิงห่างไกล
ตามลําดับ เพียงแต่เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง พยายามที่จะนําเสนอหาทางออกกันมาโดยตลอด ต้ังแต่ช่วงการลง
ประชามติรัฐธรรมนูญปี 2560 แต่กลับถูกเล่นงานสารพัด "นายจตุพร กล่าว 
 ประธาน นปช.กล่าวว่า วันน้ีตนเองอยู่ในฐานะประชาชนคนธรรมดา ไม่มีอะไรซับซ้อน แล้วไม่ว่าผลลัพธ์
ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรตนเองก็เป็นประชาชน ดังน้ันในวาระครบ 10 ปีน้ี มีบทเรียนกันมากมาย ได้รู้จักความเป็น
พ่ีเป็นน้อง แม้ว่าวันน้ี จะห่างกัน 10 ปี ตนเองมักจะพูดเสมอว่า คนเป็นเสื้อแดง มันไม่มีที่ลาออก มันจะอยู่กับตัวและ
จะอยู่ไปจนตาย ตราบใดที่ยังยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย กับจุดย่ืนการต่อสู้ขององค์กร นปช. 
 นายจตุพร กล่าวอีกว่า ในโอกาสครบรอบ 10 ปี เราอยากจะเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย และในห่วง
เวลาน้ีเราต้องการความสมัครสมานสามัคคีในการร่วมกันต่อสู้กับไวรัสโควิด 19 จึงอยากเชิญชวนพ่ีน้องให้ร่วมมือกัน 
แม้ว่าเราจะเห็นต่างทางการเมืองก็ตาม แต่น่ีเป็นเรื่องสงคราม แม้จะเป็นสงครามทางการเเพทย์ก็ตาม หากคนไทยต่าง
คนต่างคิดก็ไม่สามารถชนะสงครามคร้ังน้ีได้ คนที่มีอํานาจต้องฟังประชาชน ประชาชนพร้อมฟังผู้มีอํานาจที่ฟัง
ประชาชน 
 "วันน้ีเราเห็นสัจธรรมเผด็จการทหารต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่ที่น่ากลัวกว่าเผด็จการทหาร คือ เผด็จการ
ทางเศรษฐกิจ ดังน้ันภารกิจต่อไป คือการต่อสู้กับเผด็จการเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเผด็จการที่ขูดรีด สูบเลือด เอาเปรียบ
ประชาชน อย่างที่ไม่สามารถรับได้ ครบวาระ 10 ปี 10 เมษา - 19 พฤษภาคม ผมในฐานะประธาน นปช. ขอสดุดีวีร
ชน คุณูปการในการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยน้ันเราจะไม่มีวันลืม"นายจตุพร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/620508 
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‘หมอเหวง’ เผย 10 ปีสลายชุมนุม ยังชัดเจนในความทรงจํา เชื่อ ‘เวลา-ปวศ.-ชัยชนะ’ เป็นของประชาชน 
วันที่ 10 เมษายน 2563 - 18:57 น.  
 
 
 
 
 
 
 
‘หมอเหวง’ เผย 10 ปีสลายชุมนุม ยังชัดเจนในความทรงจํา เชื่อ ‘เวลา-ปวศ.-ชัยชนะ’ เป็นของประชาชน 
 เมื่อวันที่ 10 เมษายน นพ.เหวง โตจิราการ ได้โพสต์ข้อความรําลึกเหตุการณ์ 10 เมษายน 2553 เน้ือหา
โดยสรุปว่า 10 ปียังคงชัดเจนในความทรงจํา ผู้ต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย ไม่ต้องการรัฐบาลประชาธิปไตยจอมปลอม ที่
จัดต้ังขึ้นในค่ายทหาร พวกเขาเดินหนทางสันติวิธี แต่กลับเกิดความสูญเสียขึ้น ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต้องการ
เพียงยุบสภาคืนอํานาจให้ประชาชนเท่าน้ัน 
 นพ.เหวงยังต้ังคําถามว่า ในคร้ังน้ันเหตุใดจึงไม่ยอมประกาศยุบสภาทันทีแล้วจัดให้มีการเลือกต้ังภายใน
เวลาที่กําหนดจะ 3 หรือ 6 เดือนก็ตาม แต่กลับนํากองทัพมาเก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม ประชาธิปไตยยังคงเดินไป
ข้างหน้า 
 “ประชาชนไม่มีวันหยุดย้ังการต่อสู้ของพวกเขา ตราบเท่าที่อํานาจสูงสุดของประเทศน้ันยังไม่ใช่ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง เวลาเป็นของประชาชนแน่นอน ประวัติศาสตร์เป็นของประชาชนแน่นอน ชัยชนะเป็นของ
ประชาชนแน่นอน” นพ.เหวงกล่าว 
 ทั้งน้ี ในวันเดียวกัน ยังมีการนิมนต์พระสงฆ์ 2 รูป ถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแด่คนเสื้อแดงและบุคคล
ที่เสียชีวิตระหว่างเหตุการณ์สลายชุมนุมอีกด้วย 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2133658 
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10 ปีสลายชุมนุม ‘ธิดา’ ชี้ วาทกรรม ‘เผาบ้านเผาเมือง’ ทําลายการต่อสู้ภาคประชาชน 
วันที่ 10 เมษายน 2563 - 18:06 น.  
 
 
 
 
 
 
 
10 ปีสลายชุมนุม ‘ธิดา’ ชี้ วาทกรรม ‘เผาบ้านเผาเมือง’ ทําลายการต่อสู้ภาคประชาชน 
 เมื่อวันที่ 10 เมษายน นางธิดา ถาวรเศรษฐ อดีตแกนนํา แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) กล่าวหลังพิธีทําบุญอุทิศส่วกุศลให้ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายชุมนุม 10 เมษายน 2553 ว่า วันน้ี
เป็นวันครบรอบ 10 ปี 10 เมษา 2553 ซึ่งความจริงเป็นเหตุการณ์ยาว ต้ังแต่ 10 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2553 มี
การจัดการงานรําลึกมาโดยตลอดเพราะถือเป็นเหตุการณ์สําคัญในทรรศนะ เป็นวาระสําคัญสําหรับการต่อสู้ของ
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นครั้งสําคัญที่สุด ความเสียหายมากที่สุด ซึ่งแทนที่จะเก็บมา
เป็นบทเรียนว่าเป็นสิ่งเลวร้าย ไม่ควรจะเกิดขึ้น ถอดบทเรียนเพ่ือหลีกเลี่ยงการสูญเสีย กลับยกระดับให้เกิดเหตุการณ์ 
จนถึง 19 พฤษภาคม 2553 
 นางธิดากล่าวว่า พัฒนาการของการเมือง หลังปี 25 การต่อสู้ของประชาชน ปี 35 และรัฐธรรมนูญปี 40 
ทําให้การเมืองระบบพรรคเข้มแข็งขึ้นระดับหน่ึง ทําให้ประชาชนและพรรคการเมืองได้มีโอกาสเรียนรู้ว่า นโยบายที่ดี 
ที่ถูกต้อง ผลประโยชน์จะได้กับประเทศชาติ และประชาชน จึงเลือกพรรคที่นโยบาย เลือกที่ความเช่ือมั่นในภาวะผู้นํา 
องค์ความรู้ และวิสัยทัศน์ ระบบพรรคการเมืองจากรัฐธรรมนูญ ปี 40 เข้มแข็งเพียงพอ ดังน้ัน กระบวนการ วิถีการ
ต่อสู้ของประชาชน ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังอยู่ที่ปริมณฑลของการเรียกร้องระบอบประชาธิปไตย 
 “เราทําการต่อสู้ด้วยสันติวิธี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวาทกรรม มี ‘ชายชุดดํา’ มี กองกําลังอาวุธ เป็น ‘เผาบ้าน
เผาเมือง’ วาทกรรมน้ีทําลายการต่อสู้ของประชาชนด้วยอุดมการณ์ที่สูงส่งของเขา ที่เข้ามาร่วมการต่อสู้กระทั่งยินดี
เสียสละชีวิต แต่ถูกหยามเหยียดและถูกกดลงไปให้กลายเป็นผู้ร้าย ด้วยวาทกรรมเหล่าน้ี ซึ่งเป็นปฏิบัติการจิตวิทยา 
 เราไม่ได้ขอให้คุณสงสารคนเสื้อแดง ไม่ได้ต้องการให้คุณมาเข้าข้างคนเสื้อแดง แต่ให้มีการดําเนินชีวิต
ด้วยการมีองค์ความรู้ หาข้อมูล คนที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้ก็ต้องพยายามทําความจริงให้ปรากฏ เราไม่จําเป็นต้องใช้
อารมณ์และข้อมูลเท็จตอบโต้ เพราะหลักการของฝ่ายประชาธิปไตยจะใช้ข้อมูลเป็นเท็จและเฮทสปีดไม่ได้ เป้าหมาย
ถูกต้อง วิธีการก็ต้องถูกต้องด้วย ขณะน้ีเราเหมือนเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียสละชีวิตตามรายช่ือ จาก
เหตุการณ์ 10 เมษายน 53 พฤษภา สถานการณ์อาจเปล่ียน อาจมีพิธีการทําบุญรําลึกหากทําได้ทันวันที่ 19 
พฤษภาคมน้ี แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ไม่ใช่เรื่องพรรคพวก ไม่ใช่เรื่องที่จะมาแก้ตัว น่ีเป็นเรื่องของประเทศไทย 
จึงเรียกร้องไปยังคนรุ่นใหม่และประชาชนจํานวนหน่ึง ว่า ขออยู่กับความจริงไม่ใช่ความคิดในอดีต เราไม่ได้ต้องการแก้
แค้น ส่วนหน่ึงของเราท่ีตาย บาดเจ็บ ตายทีหลังก็มาก เกิน 100 คน คําถามคือเราเรียกร้องประชาธิปไตย ใช้วิธีการ
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ประชาธิปไตย เหตุผลอะไรที่เราจําเป็นต้องมีกองกําลังอาวุธ ซึ่งความจริงเกิดขึ้นช่วงหลัง 6 ตุลาคม คือพวกที่ถูก 
 
 
 
 
กระทํา จากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม แค้น จึงไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ใช้กําลังอาวุธ แต่น่ีคือ
ประชาชนคนทั่วไป ที่ปรารถนาให้ระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าแบบอารยะประเทศ เรียกร้องให้คืนอํานาจแก่
ประชาชน ใช้วิธีการประชาธิปไตย ไม่ใช่จากการยึดอํานาจ จึงเรียกร้องให้มีการ ยุบสภา เลือกต้ัง เพ่ือคืนอํานาจให้กับ
ประชาชน” นางธิดากล่าว 
 นางธิดา กล่าวว่า เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ก้าวต่อไปของประชาชนเดินต่อไปได้ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูล
ความเป็นจริง เมื่อถึงจุดหน่ึงวิกฤติการเมืองได้แบ่งแยกคนชัดเจนว่า อยู่กับประชาชน อยู่กับระบบประชาธิปไตย หรือ
ยืนอยู่กับผลประโยชน์ของตัวเอง และคณะของตน จึงหวังว่า ในภารกิจน้ีขอให้คนรุ่นใหม่ซึ่งขณะน้ีเราเข้าใจ จากการที่
ตัวเองเข้ามาสู่การเมืองและได้เห็นผลพวงของฝ่ายจารีต อนุรักษนิยมที่กระทําต่อพรรคการเมือง และคนจํานวนหน่ึง 
ซึ่งคนเหล่าน้ีไม่ได้เก่ียวข้องกับเสื้อแดง ตนเช่ือ แต่ขอให้เข้าใจว่าเรื่องในอดีตไม่ว่าจะเป็น ตุลา เมษา พฤษภา ล้วน
กลายเป็นความทรงจําของสังคมท่ีถูกบิดเบือน เราทําเพ่ือประเทศชาติ เพ่ืออนาคตของเรา 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2133523 
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'ธนาธร-ปิยบุตร'รําลึก10 เม.ย. สลาย'เสื้อแดง'ด้วยกระสุน 
เสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 08.17 น.    
 
 
 
 
 
 
                   
“ธนาธร-ปิยบุตร” ร่วมรําลึก 10 เม.ย.สลายเสื้อแดง ชี้สร้างบาดแผลลึกสังคมไทย "ปิยบุตร" จ้ียกเลิก "อวัฒน
ธรรมลอยนวลพ้นผิด" 
          เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานน้ี (10 เม.ย.) เพจ ยูดีดี นิวส์- UDD News ของกลุ่ม นปช. 
ได้เผยแพร่ข้อความรําลึกเหตุการณ์ 10 ปี 10 เม.ย. 2553 ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
โดยระบุตอนหน่ึงว่า 10 ปี 10 เม.ย.ของผม ผมยังจําวันน้ีเมื่อสิบปีที่แล้วได้เป็นอย่างดี นึกถึงวันที่ 10 เม.ย.เมื่อใด แผล
ที่แขนข้างซ้ายก็แสบร้อนขึ้นมาเมื่อน้ัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวันน้ันเป็นวันที่มีอิทธิพลกับชีวิตผมมากที่สุดวันหน่ึง วันที่ 
10 เม.ย.ปีน้ัน ไม่ได้ทําให้เกิดแผลบนแขนข้างซ้ายของผมเพียงอย่างเดียว แต่ยังทําให้เกิดแผลที่บาดลึกในสังคมไทยที่
ยังไม่ได้รับการเยียวยาจนถึงทุกวันน้ี 
 นายธนาธร ระบุอีกว่า ในวันน้ัน ผมไม่ได้เป็นผู้ที่มีบทบาททางการเมืองเช่นวันน้ี ผมเป็นเพียงนักธุรกิจ
ธรรมดาที่มีความเห็นอกเห็นใจคนเสื้อแดง รักความเป็นธรรม และรักประชาธิปไตย เน่ืองจากบ้านและที่ทํางานของผม
อยู่นอกเมือง ผมไม่มีโอกาสเข้าเมืองเพ่ือร่วมชุมนุมที่ราชดําเนินทุกวัน วันไหนเลิกงานเร็ว ไม่เหน่ือยนักก็จะเข้ามาท่ี
ชุมนุม สังเกตการณ์และให้กําลังใจเพ่ือนๆ และชาวบ้านที่ชุมนุมอยู่เป็นระยะๆ หากมีอะไรที่ผมพอทําได้ ก็พร้อมหยิบ
ย่ืนความช่วยเหลือแก่ที่ชุมนุมอยู่เสมอ แม้จะไม่รู้จักแกนนําบนเวทีเลยก็ตาม 
 นายธนาธร กล่าวว่า บ่ายวันน้ัน ผมและเพ่ือนกลุ่มหน่ึงตระหนักถึงความแหลมคมของสถานการณ์ และ
หวังว่าพวกเราในฐานะประชาชนธรรมดาจะสามารถทําอะไรได้บ้างในสถานการณ์เช่นน้ัน เราเห็นว่าการแสดงพลัง, 
การต่อสู้และการยืนหยัดร่วมกันในวันน้ันเป็นสิ่งจําเป็น เราจึงตัดสินใจเดินทางไปราชดําเนินในช่วงบ่าย ราชดําเนิน
ร้อนระอุ ไม่ใช่แค่จากไอร้อนแรกของปี แต่จากสถานการณ์อันวุ่นวายบนถนนและจิตใจของผู้ชุมนุม 
 เมื่อเราไปถึงตอนประมาณช่วงบ่ายต้นๆ ทหารได้ล้อมที่ชุมนุมไว้หลายทางแล้ว เสียงเฮลิคอปเตอร์จาก
ด้านบนสร้างความกังวลให้ผู้ชุมนุมเป็นระยะ การปะทะกันระหว่างฝ่ายทหารและผู้ชุมนุมเกิดขึ้นตามจุดต่างๆ ฝ่าย
ทหารใช้โล่กระบองและแก๊สนํ้าตา ส่วนฝ่ายผู้ชุมนุมมีก้อนหิน, ท่อนไม้, ขวดนํ้า และข้าวของอ่ืนๆที่พอจะหาได้ 
 นายธนาธร กล่าวต่อว่า สําหรับผม ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าการสลายการชุมนุมด้วยกระสุนจริงในวันน้ีเมื่อสิบ
ปีที่แล้ว เป็นการกระทําที่วางแผนมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นระดมกําลังทหารมากว่า 70 กองร้อย, การจงใจสลายการ
ชุมนุมในตอนมืด, การใช้กระสุนจริง, การที่ผู้เสียชีวิตถูกกระสุนยิงเข้าที่บริเวณตัวหรือหัว, การใช้ปฏิบัติการข้อมูล
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ข่าวสารเพ่ือปิดเบือนหรือปกปิดความจริงทั้งก่อน, ระหว่าง และหลังเหตุการณ์, และ กระบวนการยุติธรรม (ที่ไม่
ยุติธรรม) 
 
 
 
 นายธนาธร กล่าวว่า หลังจากน้ัน 10 เม.ย.เวียนมาทีใด ผมอดคิดถึงรอยแผลที่แขนข้างซ้ายไม่ได้ มี
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เม.ย.-พ.ค. 53 รวมกัน 94 รายและผู้บาดเจ็บอีก 1,400 คน ความจริงในวันน้ันยังถูกปกปิด 
ไม่มีใครต้องรับผิดชอบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งทหารและชายชุดดํา เราถูกหลอกให้ให้ความสําคัญกับความ
ปรองดองกันแบบฉาบฉวย ซึ่งแท้จริงแล้วคือประกาศิตที่สั่งให้เราลืม, เงียบ และยอมจํานน 10 ปีผ่านมา 
 เราอาจหลงลืมไปว่า เมื่อไม่มีความจริง ก็ไม่มีความยุติธรรม เมื่อไม่มีความยุติธรรมก็ไม่มีความสงบสุข 
วัฒนธรรมที่ผู้กระทําผิดลอยนวล ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆคือวัฒนธรรมอันน่ารังเกียจของกลุ่มอภิสิทธ์ิชนที่ครอบงํา
สังคมไทย เป็นหน้าที่ของคนรุ่นเราที่จะทําลายวัฒนธรรมเช่นน้ี เพราะความยุติธรรมเป็นส่วนประกอบที่สําคัญต่อการ
สร้างสังคมใหม่ สังคมที่เราอยากเห็นและอยากให้ลูกหลานเราได้เติบโตขึ้นมา สังคมท่ีคุณค่าและศักด์ิศรีของคนทุกชน
ช้ันได้รับการเคารพอย่างเท่าเทียมกัน 
 “รอยแผลที่แขนข้างซ้าย ปัจจุบันจางหายไปจนแทบมองไม่เห็น วันน้ีผมรู้สึกถึงมันอีกครั้ง พร้อมกับ
ความเช่ือมั่นที่ไม่เคยคลอนแคลนว่าประวัติศาสตร์ของวันที่ 10 เม.ย. 2553 จะต้องถูกชําระในสักวัน” นายธนาธร 
กล่าว 
 ด้านนาย ปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า วันที่ 10 เม.ย. 2553 เป็นวัน
แรกของ “ปฏิบัติการขอคืนพ้ืนที่” หรือ การสลายการชุมนุมบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ จนถึงเหตุการณ์วันที่ 19 
พ.ค. 2553 จนทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นวันที่สร้างความเจ็บปวดให้กับ “คน
เสื้อแดง” ผู้ร่วมชุมนุม ครอบครัวของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และถือเป็นบาดแผลใหญ่ของฉนวนความขัดแย้ง
ทางการเมืองไทย 
 “ผมขอร่วมรําลึกถึงผู้เสียชีวิตทั้ง 99 คน และขอแสดงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับครอบครัวของ
ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สามารถลืมเลือนไปได้น้ี จนถึงทุกวันน้ีเป็นเวลา 10 ปีเต็ม ผู้ที่กระทํา
ความผิดและความรุนแรงต่อประชาชนยังไม่ได้ถูกสืบสวนสอบสวนและดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาความผิด 
 การที่ประเทศไทยจะป้องกันมิให้มีโศกนาฏกรรมลักษณะน้ีได้อีก การเยียวยาและกระบวนการแสวงหา
ความจริงเพ่ือสร้างความปรองดองจําเป็นจะต้องเกิดขึ้น แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องยกเลิก อวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนโดยไม่ต้องรับผิด”นายปิยบุตร ระบุ  
                    
                                             
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/768302 
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ธนาธร รําลึกเหตุสลด '10 ปี 10 เมษา' เปิดคลิปเคยถูกยิง ในม็อบเสื้อแดง  
10 เม.ย. 2563 - 14:30 น.  
 
 
 
 
 
 
ธนาธร อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เขียนรําลึกเหตุสลด '10 ปี 10 เมษา' มีอิทธิพลต่อชีวิต รําลึกถึงผู้เสียชีวิต 
เปิดคลิปเคยถูกยิง ในม็อบเสื้อแดง 
 ผ่านมาแล้วกว่า 10 ปี สําหรับเหตุการณ์ทางการเมือง ที่นับเป็นการโศกนาฏกรรมคร้ังประวัติศาสตร์ 
เหตุการณ์การ "ขอคืนพ้ืนที่" จากคนเสื้อแดง บริเวณถนนราชดําเนิน จนทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 30 ราย และบาดเจ็บ
ร่วมพัน เหตุการณ์ดังกล่าว ยังเป็นชนวนสําคัญ ที่ทําให้เกิดเหตุการณ์อันโศกสลดครั้งหน่ึงของชาติ คือเหตุการณ์ 
"กระชับพ้ืนที่" บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุมนุมของคนเสื้อแดง เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2553 ทํา
ให้มีผู้เสียชีวิต ทั้งสองเหตุการณ์ เกือบร้อยศพ บาดเจ็บกว่า 2 พันคน 
 และวันน้ี (10 เม.ย.) เพจ ‘UDD news’ เผยแพร่บทความ ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีเน้ือหารําลึก
เหตุการณ์สลายชุมนุมเสื้อแดง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 หรือเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว โดยมีใจความดังน้ี “ผมยังจําวันน้ี
เมื่อสิบปีที่แล้วได้เป็นอย่างดี นึกถึงวันที่ 10 เมษายนเมื่อใด แผลท่ีแขนข้างซ้ายก็แสบร้อนขึ้นมาเมื่อน้ัน ไม่ต้องสงสัย
เลยว่าวันน้ันเป็นวันที่มีอิทธิพลกับชีวิตผมมากที่สุดวันหน่ึง 
 วันที่ 10 เมษา ปีน้ัน ไม่ได้ทําให้เกิดแผลบนแขนข้างซ้ายของผมเพียงอย่างเดียว แต่ยังทําให้เกิดแผลที่
บาดลึกในสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาจนถึงทุกวันน้ี หลายคนอาจลืมไปแล้วว่าวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553 
เกิดอะไรข้ึนบ้าง อาจจะจําเป็นที่เราจะทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วอีกครั้งเพ่ือตระหนักถึงวัฒนธรรมการเมืองที่
ล้มเหลวในปัจจุบัน” 
 นายธนาธร ยังย้อนลําดับถึงสาเหตุของการชุมนุมว่ามาจากการที่กลุ่มอนุรักษนิยมไม่ยอมรับในผลการ
เลือกต้ังทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่พรรคพลังประชาชนชนะการเลือกต้ังและเป็นแกนนําการจัดต้ังรัฐบาล
ที่มีนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี จึงมีความพยายามล้มรัฐบาลของพรรคพลังประชาชนด้วยวิธีต่างๆ 
 ต่อมา มีการวินิจฉัยให้ นายสมัคร สุนทรเวช พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ 
นายกรัฐมนตรีคนถัดไปถูกขัดขวางไม่ให้เข้าไปแถลงนโยบายในรัฐสภา สถานที่ราชการและสนามบินถูกยึด – กระทั่งมี
การยุบพรรคพลังประชาชน และต้ังรัฐบาลในค่ายทหารในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 
 หลังจากการเลือกต้ังพ.ศ. 2550 จนถึงการยุบพรรคพลังประชาชนและการเปลี่ยนขั้วอํานาจ ประชาชนท่ี
สนับสนุนพรรคพลังประชาชนไม่ได้น่ังดูการดําเนินไปอย่างน่ิงดูดาย พวกเขากระตือรือร้นและต้องการปกป้องรัฐบาลท่ี
พวกเขาเลือกมา พวกเขาเลือกสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของเคลื่อนไหว พวกเขาชุมนุมและแสดงตนอย่างเปิดเผยและอย่าง
มีพลัง พวกเขาเข้าร่วมชุมนุมอย่างแข็งขันในนามรายการ ‘ความจริงวันน้ีสัญจร’ 
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 นายธนาธร ระบุว่า ในเดือนมีนาคม 2553 กลุ่มเสื้อแดงชุมนุมใหญ่ยืดเย้ือที่ถนนราชดําเนิน ด้วยข้อ
เรียกร้องให้มีการตรวจสอบกรณีเขายายเท่ียงและกรณีเขาสอยดาว เรียกร้องให้มีการยุบสภา, เลือกต้ังใหม่อีกครั้ง
เพ่ือให้เสียงประชาชนเป็นผู้ตัดสินทิศทางอนาคตของประเทศ ซึ่งนําไปสู่เหตุการณ์ 10 เมษายน 2553 
 
 
 นายธนาธรเล่าว่า ในวันน้ัน ตนไม่ได้เป็นผู้ที่มีบทบาททางการเมืองแต่เป็นเพียงนักธุรกิจธรรมดาท่ีมี
ความเห็นอกเห็นใจคนเสื้อแดง รักความเป็นธรรม และรักประชาธิปไตย เน่ืองจากบ้านและที่ทํางานของตนอยู่นอก
เมือง ไม่มีโอกาสเข้าเมืองเพ่ือร่วมชุมนุมที่ราชดําเนินทุกวัน วันไหนเลิกงานเร็ว ไม่เหน่ือยนักก็จะเข้ามาที่ชุมนุม 
สังเกตการณ์และให้กําลังใจเพ่ือนๆและชาวบ้านที่ชุมนุมอยู่เป็นระยะๆ หากมีอะไรที่พอทําได้ ก็พร้อมหยิบย่ืนความ
ช่วยเหลือแก่ที่ชุมนุมอยู่เสมอ แม้จะไม่รู้จักแกนนําบนเวทีเลยก็ตาม 
 “บ่ายวันน้ัน ผมและเพ่ือนกลุ่มหน่ึงตระหนักถึงความแหลมคมของสถานการณ์ และหวังว่าพวกเราใน
ฐานะประชาชนธรรมดาจะสามารถทําอะไรได้บ้างในสถานการณ์เช่นน้ัน เราเห็นว่าการแสดงพลัง, การต่อสู้และการยืน
หยัดร่วมกันในวันน้ันเป็นสิ่งจําเป็น เราจึงตัดสินใจเดินทางไปราชดําเนินในช่วงบ่าย 
 ราชดําเนินร้อนระอุ ไม่ใช่แค่จากไอร้อนแรกของปี แต่จากสถานการณ์อันวุ่นวายบนถนนและจิตใจของผู้
ชุมนุม เมื่อเราไปถึงตอนประมาณช่วงบ่ายต้นๆ ทหารได้ล้อมที่ชุมนุมไว้หลายทางแล้ว เสียงเฮลิคอปเตอร์จากด้านบน
สร้างความกังวลให้ผู้ชุมนุมเป็นระยะ การปะทะกันระหว่างฝ่ายทหารและผู้ชุมนุมเกิดขึ้นตามจุดต่างๆ ฝ่ายทหารใช้โล่
กระบองและแก๊สนํ้าตา ส่วนฝ่ายผู้ชุมนุมมีก้อนหิน, ท่อนไม้, ขวดนํ้า และข้าวของอ่ืนๆที่พอจะหาได้ 
 เน่ืองจากไม่มีการส่ือสารจากเวทีใหญ่ จึงทําให้เราไม่รู้สถานการณ์ใดๆ ประกอบกับในวันน้ัน เทคโนโลยี
ยังไม่เหมือนวันน้ี ไม่มีการรายงานสดจากประชาชน ณ แนวปะทะต่างๆ ผมและเพ่ือนจึงเดินสํารวจจุดต่างๆ พร้อมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือผู้ชุมนุมตามทรัพยากรที่มี ควันโขมงจากแก๊สนํ้าตาทําให้ตาผมระคายเคือง ด้วยความเป็นนํ้าหน่ึงใจ
เดียวกันของผู้ชุมนุม มีการหยิบย่ืนผ้าชุบนํ้าเพ่ือป้องกันแก๊สนํ้าตาให้แก่กัน ผมรับมาจากชายแปลกหน้าผืนหน่ึง และยัง
เก็บไว้ถึงวันน้ี 
 ช่วงบ่ายแก่ๆ การปะทะเงียบลง – อย่างน้อยที่สุดตามความเข้าใจของผมในตอนนั้น – แต่น่ันไม่ได้
หมายถึงค่ําคืนจะจบลงที่ตรงนั้น เราพอรู้ว่าความพยายามสลายการชุมนุมของจริงกําลังจะเริ่มขึ้นเมื่ออาทิตย์ลับฟ้า ผม
และเพ่ือนอีกสามคนรวมตัวกันอยู่ที่สามแยกถนนตะนาวและถนนข้าวสาร เมื่อฟ้ามืดลง ทหารกลุ่มแรกก็เดินเข้ามา
ทางถนนตะนาว 
 ผมยังจําความน่ากลัวของค่ําคืนน้ันได้เป็นอย่างดี ผมอยู่ประมาณ 3 เมตรจากคนที่อยู่หน้าสุดของแนว
ปะทะถนนตะนาว ทหารเอาไม้กระบองเคาะร้ัวประตูเหล็กของร้านรวงที่อยู่สองข้างทางระหว่างเดินเข้ามา ส่งเสียง
กังวานก้องในถนนแคบๆ ผู้ชุมนุมเองขวัญกําลังใจดีไม่แพ้กัน พวกท่ีอยู่แนวหน้าไม่มีใครกลัว ตะโกนโหวกเหวกให้
กําลังใจกันเป็นระยะๆ เมื่อทหารเดินถึงแนวปะทะก็เกิดการตะลุมบอนกันขึ้น ดันกันไปดันกันมา ทหารมาพร้อมโล่และ
ไม้กระบอง ผู้ชุมนุมมีธง, ก้อนหิน, มือเปล่า และหมามุ่ย 
 (มีเรื่องตลกเร่ืองหน่ึงท่ามกลางความโกลาหลน้ี เน่ืองจากความอัตคัตของผู้ชุมนุม บางกลุ่มจึงเอาหมามุ่ย
มาเป็นอาวุธ ผมซึ่งอยู่เกือบแถวหน้าสุด เมื่อคนข้างหลังปาหมามุ่ยไม่แรงพอ ก็ตกใส่หลังผม ทําเอาผมดันไปก็เกาหลัง
ไป และรู้ถึงพิษสงของหมามุ่ยก็วันนั้นเอง) 
 ผู้ชุมนุมสู้ยิบตาด้วยอุปกรณ์บ้านๆท่ีพวกเขามี ตรึงแนวทหารที่พยายามรุกผ่าเข้ามาได้ ทหารบางคนที่ล้ม
ลงถูกผู้ชุมนุมกระทืบซ้ํา ผมต้องพยายามไปแยกพวกเขาออก เมื่อยกแรกไม่สําเร็จ ทหารถอยออกไปแนวใหม่ 
ระยะห่างระหว่างทหารกับผู้ชุมนุมประมาณจากการคาดคะเนของผมอยู่ที่ 30 เมตร 
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 ในระหว่างที่รอยกถัดไปน้ีเอง เพ่ือนผมคนหน่ึงเดินออกไปอยู่ด้านหน้าของแนว พร้อมกับโบกธงที่ผมไม่รู้
เขาไปเอามาจากไหน ทหารเริ่มยิงกระสุนยางในแนวราบใส่ผู้ชุมนุม ผมเห็นว่าเขาอยู่เลยแถวหน้าถือธง กลางถนน 
น่าจะเป็นเป้า ท่าจะไม่ดี จึงว่ิงเข้าไปหาเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จังหวะที่มือซ้ายของผมจับเสื้อของเขาเพ่ือดึงเขาออกมาน้ัน กระสุนยางนัดหน่ึงกระแทกเข้ากับแขนซ้าย
ของผม ความร้อนและความแรงของมันทําให้ผมทรุดตัวลงกับพ้ืน ทหารเร่ิมเดินเข้ามา ผมปวดแขนลุกไม่ไหว ผู้ชุมนุม
ยกผมขึ้นท้ายรถกระบะคันหน่ึงซึ่งจอดอยู่ที่ถนนข้าวสาร (ซึ่งกลายเป็นภาพซึ่งกระจายอยู่แพร่หลาย) (ชมคลิปนาทีที่ 
4.15 เป็นต้นไป ขอบคุณ Voice Tv) 
 รถกระบะคันน้ันพยายามถอยออกไปถนนราชดําเนิน แต่ติดผู้ชุมนุมทําให้รถถอยไปไม่ได้ ความโกลาหล
เกิดขึ้นรอบรถ แนวที่ผู้ชุมนุมตรึงไว้เสียไปเพราะกระสุนยาง ทหารรุกกินพ้ืนที่เข้ามาเกือบจะถึงถนนราชดําเนิน รอบๆ
รถผมได้ยินเสียงคนว่ิงหนีตะโกนโหวกเหวก เสียงปะทะกัน เสียงประชาชนถูกทหารตี ถ้าจําไม่ผิดกระจกรถถูกตีแตก
ด้วย แรงผมยังพอมีอยู่แม้จะเจ็บแขน แต่สติคิดไม่ทัน ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก จะให้กระโดดลงจากหลังรถไป
ตะลุมบอนกับเขาด้วยก็กะไรอยู่ ผมคิดในใจ “กูโดนแน่คืนน้ี” 
 คนขับรถมีสติพอ เมื่อถอยหลังไม่ได้ จึงบ่ึงรถเลี้ยวซ้ายที่ถนนข้าวสาร แล้วขับออกจากแนวปะทะ เมื่อ
ออกจากความวุ่นวาย เขานําผมมาส่งที่หน่วยพยาบาลซึ่งอยู่รอบนอกของที่ชุมนุม แขนซ้ายผมบวมตุ่ยและกลายเป็นสี
ม่วง มีรอยไหม้ผิวหนังกลมๆอยู่ตรงจุดกระแทก เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นให้ผม และบอกให้ผมไปโรงพยาบาล
เพ่ือตรวจว่ากระดูกมีผลกระทบหรือไม่ 
 ผมออกจากหน่วยพยาบาลคนเดียว โชคยังดีวันน้ันมีเงินสดติดตัวอยู่บ้างจึงจับแท็กซี่กลับไปที่ชุมนุม เมื่อ
กลับไปถึง เพ่ือนๆของผมเข้ามาหลบอันตรายอยู่ที่บันไดที่น่ังของอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ผมจึงไปน่ังกับพวกเขาและผู้
ชุมนุมอีกประมาณหน่ึง สี่แยกคอกวัวเวลานั้นกลายเป็นเหมือนสมรภูมิสงคราม เมื่อผมกลับไปถึงทหารใช้กระสุนจริง
แล้ว เสียงปืนและเสียงระเบิดดังลั่นกลางมหานคร 
 พวกเราเป็นปัญญาชนเกินไป ไม่มีใครกล้าไปที่สี่แยกคอกวัวหลังจากที่มีการใช้กระสุนจริง พวกเราไม่ได้
คุยอะไรกันมากนัก ได้แต่น่ังกันเงียบๆจนเสียงปืนสงบลงประมาณสามทุ่ม 
 ผมเดินกลับไปที่แนวปะทะอีกครั้ง ผมเห็นกองเลือดสดๆของผู้เสียชีวิตอยู่บนถนนเป็นหย่อมๆ บางกองมี
เน้ือหรือมีเศษสมองปนอยู่ด้วย วันที่ 10 เมษา ปีน้ันจบลงด้วยผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 27 คน เป็นทหาร 5 คน และเป็นพล
เรือน 22 คน ในจํานวนพลเรือนที่เสียชีวิต 22 คนน้ัน มีอยู่ 9 คนที่เสียชีวิตที่ถนนตะนาว-สี่แยกคอกวัวที่ผมอยู่ กอง
เลือดที่ผมเห็นเป็นของคนทั้ง 9 คนที่น่าจะเสียชีวิตหลังจากที่ผมถูกนําขึ้นรถกระบะออกนอกที่เกิดเหตุไม่นาน หากผม
ไม่โดนกระสุนยางเสียก่อน ผมอาจเป็นหน่ึงในน้ัน” 
 ในตอนท้าย นายธนาธรระบุว่า หลังจากน้ัน 10 เมษาเวียนมาทีใด ผมอดคิดถึงรอยแผลที่แขนข้างซ้าย
ไม่ได้ มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมษา-พฤษภา 53 รวมกัน 94 รายและผู้บาดเจ็บอีก 1,400 
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 “รอยแผลท่ีแขนข้างซ้าย ปัจจุบันจางหายไปจนแทบมองไม่เห็น วันนี้ผมรู้สึกถึงมันอีกครั้ง พร้อมกับ
ความเช่ือม่ันที่ไม่เคยคลอนแคลนว่าประวัติศาสตร์ของวันที่ 10 เมษายน 2553 จะต้องถูกชําระในสักวัน” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3923355 
 
 

 
นายกฯแถลงคืบหน้าต้านโควิด-19 ม่ันใจมาตรการ 6 ด้านนําพาประเทศไทยต้องชนะ 
10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:32 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 10  เม.ย. 63 - เมื่อเวลา 18.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่าพ่ีน้องประชาชนท่ีเคารพครับ วันน้ี
ผมในฐานะนายกรัฐมนตรี และผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ขอรายงานความคืบหน้าของมาตรการ
ต่างๆท่ีผมได้สั่งการ และรัฐบาลได้มีมติ ในแต่ละด้าน ตามลําดับ ดังน้ี 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 ประกอบด้วย มาตรการลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลได้ดําเนินการไปแล้ว อย่าง
ต่อเน่ือง ได้แก่ การรณรงค์เพ่ือการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และส่งเสริมการทํางานที่บ้าน (Work 
from home) รวมถึงกลไกในการทํางานที่ขันแข็งของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) กว่าหน่ึงล้านคน 
ทั่วประเทศ ที่ทําหน้าที่เหมือน “มดงาน” ในการเดลิเวอรี่ - หยิบย่ืนสุขภาพดี ไปถึงหน้าประตูบ้าน ทุกครัวเรือน 
มุ่งเน้นผู้ที่กักตัวและเฝ้าระวังเช้ือ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ นับเป็นระบบสาธารณสุขพ้ืนฐานที่เป็นจุดแข็งของประเทศ
ไทย ต้องขอขอบคุณ อสม.ที่เข้มแข็งทุกคนครับ 
 สําหรับมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของเราในการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ โดยรัฐบาลได้ดําเนิน การจัดหา
หน้ากากอนามัย N95 เพ่ิมอีก 2 แสนกว่าช้ิน สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปัจจุบัน สามารถอบความร้อนจากรังสี 
UV-C เพ่ือนํากลับมาใช้ซ้ําได้ 4 ครั้ง ปัจจุบันโควตาหน้ากากอนามัยสําหรับหมอและพยาบาลท่ัวประเทศ อยู่ที่ 1.5 
ล้านช้ินต่อวัน ส่วนหน้ากากผ้าสําหรับประชาชนทั่วไป ผู้ที่ไม่มีอาการป่วย ได้ให้แต่ละชุมชนผลิตเพ่ือแจกจ่ายกันเองคร
ลตามเป้าหมายแล้วกว่า 50 ล้านช้ิน ซึ่งถือว่าเพียงพอ สําหรับหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า N95 และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์อ่ืนๆ เหล่าน้ี ศบค. มีข้อมูลต้ังแต่โรงงานผลิต การจัดส่งโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย ในส่วนของกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ไปจนถึงการกระจายในพ้ืนที่ ประชาชนสามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนได้ 
 ส่วนการนําเข้ายาฟาวิพิราเวียร์ จากประเทศจีนและญี่ปุ่น ที่ผ่านมาดําเนินการไปแล้ว 5 ครั้ง รวม 
187,000 เม็ด และอยู่ระหว่างกันจัดหาเพ่ิมเติมอีก 200,000 เม็ด นอกจากน้ี การจัดเตรียมเตียงเพ่ิมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีจําเป็น ในการรองรับดูแลผู้ป่วย จํานวน 98 แห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หาห้อง ICU เพ่ิมอีก 80 
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เตียง เพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคต รวมท้ังความพร้อมของสถานที่กักตัวเฝ้าระวังของรัฐ ทั้งในกรุงเทพ และส่วน
ภูมิภาค สามารถรองรับได้ประมาณ 20,000 คน โดยประเด็นที่ผมให้ความสําคัญอย่างมาก คือการป้องกันไม่ให้
บุคลากรทางการแพทย์ต้องติดเช้ือเพ่ิมเติมอีก 
 
 
 
ด้านป้องกันและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการรักษาความมั่นคง 
 ประกอบด้วย การจํากัดการเดินทางระหว่างจังหวัด และการประกาศ Curfew ทั่วประเทศ ช่วงเวลา “4 
ทุ่ม – ตี 4” เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง ทั้งน้ี ศบค. ได้จัดกําลังพลกว่า 20,000 นาย ต้ังจุดตรวจรูปแบบต่าง ๆ มากว่า 1,000 
แห่ง ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนดีขึ้น เพ่ิมขึ้นตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ฝ่าฝืน มีการมั่ว
สุม ชุมชุนกันในยามวิกาล กว่า 6,500 ราย ในช่วงวันที่ 3 – 10 เมษายนที่ผ่านมา ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก เน่ืองจากถือ
ว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไป ในแง่การจํากัดการแพร่ระบาดของโรคให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่
ต้องการให้ใช้กฎหมายเพ่ิมเติมให้รุนแรง หรือประกาศเคอร์ฟิวที่มากขึ้น บุคคลที่ขาดจิตสํานึก ขาดความรับผิดชอบ
เหล่าน้ีจะทําให้พ่อ แม่ พ่ีน้อง ประชาชน คนไทย ที่หาเช้ากินค่ํา และคนส่วนใหญ่ ต้องลําบากในการใช้ชีวิตในช่วงเวลา
นี้ ผมขอเตือนให้แก้ไขตัวเอง ศบค. ยังไม่มีแนวความคิดที่จะขยายเวลาการห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลานี้ครับ 
ด้านการควบคุมสินค้า 
 สถิติการร้องเรียนการขายสินค้าราคาแพง การกักตุนสินค้า และการปฏิเสธการขายสินค้าโดยไม่มีเหตุผล 
มีเป็นจํานวนมาก โดยช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา สามารถจับกุมและดําเนินคดีการขายสินค้าเกินราคา ได้ 20 ราย การไม่
ติดป้ายแสดงราคาสินค้า 36 ราย การจงใจทําให้ราคาสินค้าตํ่า หรือสูงเกินสมควร ทําให้เกิดการป่ันป่วน จํานวน 75 
ราย เป็นต้น นอกจากน้ี นับต้ังแต่ 4 ก.พ. 63 ที่ประกาศให้หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอลล์เป็นสินค้า
ควบคุม มีสถิติการกระทําความผิดเก่ียวกับหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ โดยจับกุม 334 คดี ยึดของกลางเป็น
หน้ากาก กว่า 2,700,000 ช้ิน แอลกอฮอลล์ เกือบ 330,000 ลิตร ชุดตรวจ Covid-19 60,000 ชุด และเครื่องวัด
อุณหภูมิ กว่า 4,000 เครื่อง คิดเป็นมูลค่ารวม มากกว่า 177 ล้านบาทครับ 
ด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 หลักการสําคัญ คือ วันน้ีต้องรอด วันข้างหน้าต้องกลับมาเข้มแข็ง ช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้อนุมัติ
มาตรการดูแลและเยียวยา ทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็น “ระยะเร่งด่วน” สําหรับประชาชน “ทุก
กลุ่ม” ไปแล้ว ล่าสุด รัฐบาลได้ออกมาตรการ “เพ่ิมเติม” ในระยะที่ 3 อีก เพ่ือรักษา เยียวยา และเตรียมความพร้อม
ของประเทศในทุกมิติ เป็นวงเงิน หน่ึงล้านเก้าแสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9-10 ของ GDP 
ประกอบด้วย 
 1. การออกพระราชกําหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา วงเงิน 1 ล้านล้านบาท โดย
ครอบคลุม 3 แผนงานหลัก ได้แก่ (1) แผนงานด้านสาธารณสุข เพ่ือจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค 
และสนับสนุนการทํางานและงานวิจัย (2) แผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมประชาชน เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง โดยสองแผนงานน้ีจะใช้งบประมาณรวมหกแสนล้านบาท และ (3) 
แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม การสร้างงานใหม่ การกระตุ้นการบริโภค การส่งเสริมการลงทุน เพ่ือให้กลับสู่ภาวะ
ปกติ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือรองรับการพัฒนาในระยะยาว โดยแผนงานน้ีใช้งบประมาณสี่แสนล้านบาท 
 2. การออกพระราชกําหนดให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของ
เศรษฐกิจประเทศท่ีสําคัญอย่างย่ิง วงเงิน 5 แสนล้านบาท โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดําเนินการร่วมกับธนาคาร
พาณิชย์ และสถาบันการเงิน โดยการออกสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ และป้องกันมิ
ให้เกิดการผิดนัดชําระหน้ีของภาคธุรกิจในวงกว้าง นอกจากน้ี ยังมีการพักชําระหน้ีทั้งเงินต้นและดอกเบ้ียให้
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ผู้ประกอบการ SMEs เป็นระยะเวลา 6 เดือน และการปรับโครงสร้างหน้ีเพ่ือให้สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนด ซึ่ง
คาดว่าจะมีผู้ประกอบการ เข้าข่ายที่จะได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการนี้จํานวนหน่ึงล้านเจ็ดแสนราย จะช่วยพยุง
ระบบเศรษฐกิจของไทยให้กลับมาฟ้ืนตัวได้ 
 
 
 
 3. การออกพระราชกําหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย สนับสนุนสภาพคล่องเพ่ือดูแลเสถียรภาพตลาด
ตราสารหนี้ ซึ่งมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ วงเงิน 4 แสนล้านบาท เพ่ือให้ป้องกันไม่ให้เกิด
การขาดสภาพคล่องของภาคธุรกิจ ที่อาจลุกลามส่งผลร้ายอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจได้ 
 4. การเตรียมยกร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ โดยให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของวงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพัน เพ่ือนํามาใช้แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 
ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาภัยพิบัติอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณน้ี โดยคณะรัฐมนตรีจะเร่ง
เสนอร่างกฎหมายโดยเร็ว และคาดว่าจะทูลเกล้าถวายได้ไม่เกินกลางเดือนมิถุนายน 2563 
 5. คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการ การเพ่ิมบุคลากรแพทย์ พยาบาล และข้าราชการของกระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาลของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ กว่า 45,000 อัตรา ทั้งในส่วนของ
อัตราข้าราชการต้ังใหม่ จํานวนกว่า 38,000 อัตรา และอัตราข้าราชการต้ังใหม่ สําหรับนักเรียนแพทย์ ปี 2563 
จํานวนกว่า 7,000 อัตรา โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) 
พิจารณารายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ นอกจากน้ัน รัฐบาลยังให้ความสําคัญกับการแพทย์แผนไทย โดย
จะได้มีการพิจารณาดูแลด้วยการปรับเกลี่ยในระยะแรกจากอัตราที่ว่างอยู่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะได้ดําเนินการ
และช้ีแจงให้ทราบในโอกาสต่อไป 
 และ 6. การเพ่ิมจํานวนหน่วยใช้ไฟฟ้า “ฟรี”จาก 50 หน่วยต่อเดือน เป็น 90 หน่วยต่อเดือน สําหรับผู้ใช้
ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดต้ังมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่ีน้อง
ประชาชน ซึ่งคาดว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์ 6.4 ล้านราย 
          นอกจากน้ี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา ได้พิจารณากรณีประโยชน์ทดแทนการว่างงานของ
ผู้ประกันตน โดยได้อนุมัติหลักการให้กระทรวงแรงงานร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ
ได้รับประโยชน์ทดแทน จากการว่างงานใน 2 กรณี คือ กรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และเกิดเหตุสุดวิสัย ทั้งน้ี เพ่ือให้
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ “ประโยชน์ทดแทนการว่างงาน” ที่ครอบคลุมการว่างงานจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิดในครั้งน้ี ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมด้วย เช่น การว่างงาน เน่ืองจากการให้ปิดเมือง การออกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือการประกาศ Curfew รวมทั้งการให้หยุดประกอบกิจการดังกล่าว ที่มิได้เป็นผลจากคําสั่งของทางราชการ 
“โดยตรง” นอกจากน้ี ลูกจ้างยังคงมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจาก “กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง” ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานด้วย 
 กรณีการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ หรืองบประมาณใดก็ตาม ที่จะนํามาใช้แก้ปัญหาโควิด ในการ
สาธารณสุข เยียวยา ดูแล ฟ้ืนฟูประชาชนทุกภาคส่วน จะมีคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม กํากับดูแล คัดแยก เพ่ือให้
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็น ผอ.ศบค. และนําเข้า ครม.เพ่ืออนุมัติก่อน จึงจะดําเนินการได้ เรื่องใดก็ตามที่หลุดออกมาเป็น
ข่าว ตามสื่อโซเชียล หากไม่ผ่านมติ ครม.อนุมัติ ก็ถือว่าเป็นข่าวปลอม เช่ือถือไม่ได้ ทั้งน้ี เพ่ือไม่ต้องการให้เกิดความ
สับสนในหมู่ประชาชน 
ด้านการต่างประเทศ 
 ที่ผ่านมา เน้นการกักกันผู้เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ 14 วัน ปัจจุบัน ได้มีมาตรการชะลอการ
เดินทางกลับของชาวไทยในต่างประเทศ ออกไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน เน่ืองจากข้อเท็จจริงตามสถิติ ช้ีให้เห็นว่า
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จํานวนผู้ติดเช้ือเพ่ิมขึ้น “ส่วนใหญ่” มาจากผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกําลังพิจารณา
มาตรการช่วยเหลือเยียวยา เพ่ือลดผลกระทบในระหว่างที่ต้องอาศัยในต่างแดน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ใน
รูปแบบ “เงินช่วยเหลือ” เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
 
 
 
และ ด้านการสื่อสารในสภาวะวิกฤต 
 ปัจจุบัน ยังคงปรากฎมี “ข่าวปลอม – ข่าวบิดเบือน” อย่างต่อเน่ือง เฉพาะเมื่อวานน้ี มีคดีจํานวนทั้งสิ้น 
26 คดี จับกุม - แจ้งข้อหา จํานวน 10 คดี มีผู้ต้องหา 13 ราย และออกหมายเรียกผู้ต้องหาอีก จํานวน 3 คดีครับ 
 พ่ีน้องประชาชนครับ นับต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ 100 วันแล้วที่เราได้ร่วม
ต่อสู้กันมาใน “สงครามโควิด 19” ในครั้งน้ี ด้วยการเตรียมความพร้อม และการเฝ้าระวังที่เข้มงวดต้ังแต่ต้น ความ
เข้มแข็งของระบบสาธารณสุข และความร่วมมือของทุกฝ่าย ทําให้เรามียอดผู้ป่วยในระดับที่ควบคุมได้ มีอัตราการ
เสียชีวิตที่ตํ่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศช้ันนํา และมีความพร้อมรับมือในทุกๆด้าน เป็นข้อพิสูจน์ว่าการ
ดําเนินการของเราน้ันมีประสิทธิภาพ ประเทศต่างๆยกให้เป็นตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในการรับมือกับโควิด 19 
ผมขอให้พวกเราทุกคนเช่ือมั่นในมาตรการของรัฐ และมีวินัยอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติตาม ผมขอให้สัญญาว่า เราจะ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หน้าที่ของผม คือดูแลคนไทยทุกคนท้ังประเทศ ขอให้พวกเราจะสู้ไปด้วยกัน พวกเราคือทีม
ประเทศไทย หากเป็นหน่ึงเดียวกันแล้ว ไม่มีศึกใดที่เราจะเอาชนะไม่ได้ 
 สําหรับบุคคลากรด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย พยาบาล เจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลและสถานีอนามัยต่าง ๆ พร้อมทั้งสมาชิก อสม. นับล้านคน ทั่วประเทศ ที่ทํางานอยู่ใน 
“ด่านหน้า” ของพวกเรา รวมถึงเจ้าหน้าที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร อาสาสมัคร และจิตอาสา “ทุกท่าน” ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในการช่วยเหลือดูแล และให้บริการประชาชน ในวิกฤติน้ี ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพของท่านเอง ผมอยากบอก
ให้ทุกคนทราบว่า ท่านคือ ความหวัง คือ “ฮีโร่” ที่อยู่ในหัวใจของผม และหัวใจของคนไทย ทั้ง 70 ล้านดวง ผม
ขอขอบคุณในความเสียสละของทุกท่าน 
 สัปดาห์หน้าเป็นช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ แม้ก่อนหน้าน้ี รัฐบาลได้ประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 
แต่ให้ทํางานตามปกติ แล้วจะชดเชยภายหลัง แต่ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเช้ือโควิด 
ดังน้ัน รัฐบาลจึงมีแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญ ทั้งข้อห้ามและข้อแนะนํา ดังน้ี (1) งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุก
ระดับ (2) งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลําเนา (3) งดเว้นการรดนํ้าขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี และ (4) งดการเข้าร่วม
กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเด็ดขาด 
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงาน และมีคุณค่าทางจิตใจ จึงขอให้ปฏิบัติ ดังน้ี (1) สรงนํ้า
พระพุทธรูปที่บ้าน (2) การแสดงความกตัญญู ขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ที่อยู่ในบ้านเดียวกัน โดยเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร และให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยด้วย (3) ส่งเสริมให้แสดงความรักและความกตัญญู ต่อบุพ
พการี – ผู้มีพระคุณ ที่อยู่ไกลกัน ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือสื่อออนไลน์ และในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่จะมาถึงในเร็ว
วันน้ี ผมในนามของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ขออวยพรให้พ่ีน้องประชาชนทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มี
กําลังใจร่วมต่อสู้วิกฤติน้ีไปด้วยกัน และขอให้สงกรานต์น้ี อยู่บ้าน หยุดเช้ือ เพ่ือครอบครัว กันให้มากที่สุด เราจะ
ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตในคร้ังน้ีให้จงได้ “ประเทศไทยจะต้องชนะ” อย่างแน่นอน 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62755 
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ปธ.กมธ ต่างประเทศ แย้งรบ. ปมให้คนไทยเข้าประเทศวันละ200 ขัดรธน. จ้ีปรับระบบใหม่ 
วันที่ 10 เมษายน 2563 - 14:31 น.  
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
ปธ.กมธ ต่างประเทศ” แย้ง รบ. ปมให้คนไทยเดินทางกลับประเทศไม่เกิน 200 คนต่อวัน ชี้ ขัดรธน. พร้อมแนะ
วิธีบริหารจัดการ 
          เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การต่างประเทศ และ
ส.ส.อุดรธานี พรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวว่า การท่ีรัฐบาลกําหนดให้คนไทยเดินทางกลับประเทศได้ไม่เกิน 200 คนต่อ
วัน น้ันรัฐบาลออกคําสั่งขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 39 ที่ระบุ คนไทยในต่างแดนมีสิทธ์ิกลับบ้าน การห้ามผู้มีสัญชาติไทย
เข้ามาในราชอาณาจักรจะกระทํามิได้ ซึ่งเป็นการออกคําสั่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและแสดงให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่ต่อ
คนไทยที่อยู่ในต่างแดนพร้อมแนะให้รัฐบาลดําเนินการอย่างเร่งรีบในการนําคนที่ต้องการกลับบ้านให้เดินทางกลับ
โดยสะดวกและรวดเร็ว พร้อมต้ังคําถามและข้อเสนอแนะถึงรัฐบาล ดังน้ี 1.ให้สถานทูต และสถานกงศุลแต่ละประเทศ 
สํารวจยอดคนไทย ที่ต้องการกลับมายังประเทศไทย ว่ามีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่ 2.รัฐบาลเตรียมสถานที่กักกัน โดย
ประสานกับโรงแรมต่างๆ ที่แสดงเจตจํานงค์อยากให้รัฐบาลใช้เป็นที่เก็บตัว และเป็นโรงพยาบาล ทราบว่ามีจํานวน
หลายร้อยโรงแรม คิดเป็นจํานวนหลายหม่ืนห้องทั่วประเทศ เพ่ือใช้เป็นห้องพักในการกักกัน คนที่เดินทางเข้าประเทศ
โดยให้พักห้องละ1คน และกําหนดเวลาต้องอยู่คนละ 14 วัน 3.กระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจสอบโรงแรมว่าเข้าตาม
เกณฑ์ที่กําหนดเป็นสถานท่ีกักกันหรือไม่ พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ และปัจจัย4 ที่ต้องใช้ในการเก็บตัว 15
วัน 4.เมื่อจัดหาห้องที่พร้อมกักกัน ได้จํานวนเท่าไหร่ ก็จัดสรรแบ่งโควต้าให้สถานทูตแต่ละประเทศต้นทางได้ทราบ
จํานวนที่จะกลับได้ วันที่เท่าไหร่ กลับได้ก่ีคน 
          นายศราวุธ กล่าวอีกว่า 5.สถานทูตแต่ละประเทศ แจ้งคนไทยให้ทราบว่า ล้อตน้ี วันที่น้ี กลับได้ก่ีคน 
แล้วแต่ละสถานทูตจัดลําดับ และรายช่ือคนที่จะกลับได้ด้วยตัวเอง ทยอยกันมาตามวันที่กําหนดไว้ 6. คนไทยที่แจ้ง
ความประสงค์อยากกลับประเทศ เมื่อได้ทราบวันกลับจากสถานทูตและยืนยันการกลับของตัวเองแล้ว ต้องไปตรวจ
ร่างกาย และมีใบรับรองแพทย์ภายใน 3 วันก่อนการเดินทาง 7.เมื่อกลับถึงสนามบินในประเทศไทยแล้ว รัฐบาลก็ส่ง
เจ้าหน้าที่ ขอแบบที่รู้เรื่องถามตอบไขข้อสงสัยได้ พร้อมทั้งจัดรถขนส่งที่จัดระบบรองรับกลุ่มเสี่ยง ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดไว้ พาไปส่งยังสถานท่ีที่เตรียมไว้ และ 8.เมื่อรัฐบาลได้สถานที่เพ่ิมเติม ก็ส่งโควต้าให้สถานทูต 
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ทยอยส่งคนไทยกลับตามขั้นตอนข้างบนน้ีต่อไป ทั้งน้ี ทุกคนเป็นคนไทย อยากกลับบ้านก็ควรจะได้กลับ การดูแลอัน
สมควรต่อสถานการณ์คือหน้าที่ของรัฐ ที่จะตัองจัดการให้เรียบร้อย  
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2132853 
 
 
 

 
นักวิชาการวิจารณ์ภาษาแถลงข่าวของ 'โฆษกศบค.-หมอทวีศิลป์' สะท้อนการใช้อํานาจเบ็ดเสร็จ 
10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:04 น.      
 
          
 
 
 
 10  เม.ย. 63 - นายอนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการเพ่ือสิทธิพลเมือง (คนส.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเน้ือหาดังน้ี 
 นักทฤษฎีด้านอํานาจคนหน่ึงเสนอว่าสถาบันเบ็ดเสร็จจําพวกคุก โรงพยาบาลบ้า และค่ายทหาร ต่างมีวิถี
อํานาจหลักเหมือนกันคือวินัย ภายใต้สถาบันเหล่าน้ี ผู้คุม จิตแพทย์ และนายทหาร จะใช้อํานาจในการปรับเปลี่ยน
นักโทษ คนบ้า และพลทหารให้มีความเช่ืองเช่ือและใช้ประโยชน์ได้ โดยอาศัยแหล่งอ้างอิงการใช้อํานาจต่างกันออกไป 
เช่น จิตแพทย์อาศัยอํานาจจากวิชาจิตเวชศาสตร์ในการบําบัดรักษาคนบ้า ขณะที่นายทหารอาศัยอํานาจจากสาย
บังคับบัญชาในการฝึกฝนพลทหาร พวกเขาจึงคุ้นเคยกับการใช้อํานาจเบ็ดเสร็จภายในสถาบันของตนเหมือนกัน 
 สังคมไทยพิเศษตรงที่สนับสนุนให้บุคคลเหล่าใช้อํานาจเบ็ดเสร็จด้านนอกสถาบันเพราะเป็นสังคมที่นิยม
อํานาจ นอกจากจะเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องและยําเกรงในสภาวะปกติ เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ขึ้นมาพวกเขามักจะถูก
เรียกร้องให้เข้ามาแก้ไขโดยใช้อํานาจที่มีอยู่ในมือ เราจึงเห็นการใช้คําเรียกพวกเขาสลับหรือแทนที่กันได้ในการระบาด
ของไวรัสครั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการเรียกบุคลากรทางการแพทย์ว่า “นักรบชุดขาว” “อัศวินเสื้อกาวน์” การเรียกการ
รักษาพยาบาลว่า “สู้ศึก” หรือการเรียกอุปกรณ์ทางการแพทย์ว่า “อาวุธ” การเปรียบเปรยเหล่าน้ีแม้จะต้องการสร้าง
ความฮึกเหิม ยกย่อง และให้กําลังใจ แต่ก็สะท้อนให้เห็นลักษณะอํานาจนิยมของสังคมไทยที่ต้องการให้บุคลากร
ทางการแพทย์ใช้อํานาจเบ็ดเสร็จในการคลี่คลายปัญหาเหมือนกับทหาร 
 ในทํานองเดียวกัน การที่โฆษก ศบค. มักเปรียบเปรยการรับมือสถานการณ์การระบาดของไวรัสกับการ
ทําศึกสงคราม อย่างการเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดว่า “พ่อเมือง” เรียกการระบาดว่า "ตีค่าย" และเรียกการตรวจพบผู้
ติดเช้ือในแต่ละจังหวัดว่า “ป้อมแตก” จึงไม่ได้เป็นเพียงเร่ืองของการสร้างสีสันและความเป็นกันเองในการแถลงข่าว 
หากแต่เป็นการเลือกใช้คําศัพท์หรือสํานวนที่เข้าถึงหรือโดนใจคนในสังคมที่ต้องการเห็นการใช้อํานาจเด็ดขาดในยาม
วิกฤติ ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าเพราะความที่เป็นจิตแพทย์ เขาจึงคุ้นเคยและเห็นความคล้ายคลึงของการใช้
อํานาจเบ็ดเสร็จภายในโรงพยาบาลบ้าและค่ายทหาร และไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจหากสังคมหรือสื่อจะใช้ศัพท์แสง
ทางการศึกสงครามมาเรียกปฏิบัติการทางการแพทย์แทน ไม่นับรวมความใกล้ชิดรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมืองที่ทํา
ให้ระยะหลังเขาแสดงบทบาทเป็นโฆษกส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีอดีตทหารรวมถึงรัฐบาลมากเข้าไปทุกที 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  47 

 

 ว่ากันว่าวิกฤติเผยให้เห็นธาตุแท้ของสังคม การระบาดของไวรัสครั้งน้ีก็เผยให้เห็นธาตุแท้ของสังคมไทย
อีกครั้งโดยเฉพาะในด้านอํานาจนิยม แต่ที่ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือว่ามันได้ดึงเอาอํานาจเบ็ดเสร็จของแพทย์ที่
ปกติจะจํากัดอยู่ในสถาบันให้เข้าไปเก่ียวข้องกับอํานาจเบ็ดเสร็จของทหารในบริบทของ “การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน” ซึ่งหากเราไม่ตระหนักหรือว่าไม่ระมัดระวังพอ เราก็จะกลายเป็น “ผู้ป่วย” ที่ไม่มีวันหายและตก
อยู่ภายใต้การบงการของอํานาจเบ็ดเสร็จเหล่าน้ีไม่มีที่สิ้นสุด 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62749 
 

 
รปช.ปลุกคิดบวกก้าวพ้นการเมือง ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 
ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.57 น.                      
       
 
 
 
 
 
 
“โฆษกรปช.” ปลุกคิดบวกก้าวพ้นการเมืองชวน “ฝ่ายค้าน-รัฐบาล” ร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด-19  พร้อมลงพื้นที่
กาญฯ แจก “หน้ากากอนามัย-ชุดป้องกัน PPE” 14 รพ.ขาดแคลน 
          เมื่อวันที่ 10 เม.ย. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ โฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) กล่าวถึง
แนวทางการรับมือการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย นอกจากจะประกาศจุดยืน
สนับสนุนให้แรงงานตามมาตรา 33 ของประกันสังคม และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ดังกล่าวต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลแล้ว ตนและน.ส.จุฑาฑัต เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรครปช. พร้อม
ด้วยภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ลงพ้ืนที่จ.กาญจนบุรีนําหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากผ้า ชุดป้องกัน 
(PPE) และแอลกอฮอล์ที่สามารถใช้ทางการแพทย์ไปส่งมอบถึงมือบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 12 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพส่วนตําบล(รพ.สต.) และอีก 2 โรงพยาบาลในจ.กาญจนบุที่ยังขาดแคลน   
 และยังมีอีกหลายพ้ืนที่ที่ยังขาดอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ที่จําเป็นต้องใช้ในการสู้กับพิษภัยของโควิด19 จึง
อยากเชิญชวนให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันสร้างความคิดที่เป็นพลังบวกในการฝ่าวิกฤตที่ประเทศไทยไทยและทุก
ประเทศทั่วโลกต้องเผชิญไปพร้อมกันทุกฝ่าย ซึ่งนาทีน้ี ตนขอทําการเมืองแบบไม่มีฝ่ายค้านหรือรัฐบาล แต่จะมีเพียง
ฝ่ายประชาชนและประเทศเท่าน้ัน. 
 
   
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/768171 
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"เขตรัฐ"ปลุกคิดบวกก้าวพ้นการเมืองชวน"ฝ่ายค้าน-รบ." ฝ่าวิกฤตโควิด-19 
สยามรัฐออนไลน์ 10 เมษายน 2563 13:28 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"ขตรัฐ"ปลุกคิดบวกก้าวพ้นการเมืองชวน"ฝ่ายค้าน-รบ." ฝ่าวิกฤตโควิด-19 
        เมื่อวันที่ 10 เม.ย. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ โฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) กล่าวถึง
แนวทางการรับมือการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ว่า ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องได้ดําเนินการกันอย่างเต็มความสามารถ 
เพ่ือชะลอจํานวนผู้ติดเช้ือ ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นตามลําดับ มาตรการการควบคุมโรคได้รับคําช่ืนชมจากชาวต่างชาติ ส่วน
พรรครวมพลังประชาชาติไทย นอกจากจะประกาศจุดยืนสนับสนุนให้แรงงานตามมาตรา 33 ของประกันสังคม และ
ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลแล้ว น.ส.จุฑาฑัต เหล่า
ธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรครปช. และตน พร้อมด้วยภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ยังได้เล็งเห็นว่า ในวิกฤต
ครั้งน้ียังมีโอกาสท่ีจะทําให้พลังเงียบในสังคมไทยช่วยกันผลักดันพลังบวกร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา ด้วย
การนําหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากผ้า ชุดป้องกัน (PPE) และแอลกอฮอล์ที่สามารถใช้ทางการแพทย์ไปส่ง
มอบถึงมือบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในจ.กาญจนบุรี จํานวน 14 โรงพยาบาลท่ียังขาดแคลน  
 "ยังมีอีกหลายพ้ืนที่ที่ยังขาดอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ที่จําเป็นต้องใช้ในการสู้กับพิษภัยของโควิด19 จึง
อยากเชิญชวนให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันสร้างความคิดที่เป็นพลังบวกในการฝ่าวิกฤตที่ประเทศไทยไทยและทุก
ประเทศทั่วโลกต้องเผชิญไปพร้อมกันทุกฝ่าย ซึ่งนาทีน้ีผมขอทําการเมืองแบบไม่มีฝ่ายค้านหรือรัฐบาล แต่จะมีเพียง
ฝ่ายประชาชนและประเทศเท่าน้ัน" โฆษกพรรครปช.กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/146134 
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'พันธ์ยศ'ลาออก'ภราดรภาพ' หลังพัวพันตุนแมสก์อนามัย 
ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.41 น.                      
                                           
 
 
 
 
 
 
“พันธ์ยศ” ร่อนหนังสือลาออก “ปธ.ยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ” แล้ว หลัง พัวพันคดีกักตุนหน้ากากอนามัย 
          เมื่อวันที่ 10 เม.ย.นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ กล่าวว่า ตนได้ย่ืน
หนังสือลาออกถึงหัวหน้าพรรคภราดรภาพ และสมาชิกทุกท่าน โดยมีเน้ือหาว่า “ตามที่ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มี
ข่าวของข้าพเจ้าในสื่อต่างๆว่ามีส่วนพัวพันในคดีเรื่องของการกักตุนหน้ากากอนามัย และทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคุ้มครองผู้บริโภค (บก.บคบ.)ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา เป็นที่
เรียบร้อย เน่ืองจากในเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ และติดตามอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งเรื่องดังกล่าวยัง
ต้องมีการพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของข้าพเจ้าในข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายในช้ันอัยการและช้ันศาล ซึ่ง
อาจจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ ตามท่ีได้รับมอบหมายในเรื่องการดูแลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของพรรค มีประสิทธิภาพท่ี
ลดน้อยลง รวมทั้งเหตุการณ์น้ีอาจทําให้ช่ือเสียงที่ดีของพรรคภราดรภาพ  ต้องมาเส่ือมเสียกับเรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้า
โดยไม่มีเหตุอันควร 
 เพ่ือเป็นบรรทัดฐานและธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี รวมท้ังต่อความสง่างามของตําแหน่งประธานยุทธศาสตร์
พรรคภราดรภาพ ที่หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคได้มอบให้แก่ข้าพเจ้าในปัจจุบัน ข้าพเจ้ามีความ
ประสงค์ที่จะขอลาออกจากตําแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพและสมาชิกของพรรค  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้น
ไป” 
                                
      
อ้างอิง: https://www.dailynews.co.th/politics/768167 
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'พันธ์ยศ'ไขก๊อกพ้นสมาชิกพรรคภราดรภาพหลังถูกแจ้งจับกักตุนหน้ากากอนามัย 
10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:12 น.      
 
 
          
 
 
 
 
 
 10 เม.ย. 63- นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ เขียนใบลาออกสมาชิก
พรรคแล้ว โดยระบุว่า "ตามที่ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีข่าวของข้าพเจ้าในสื่อต่างๆว่ามีส่วนพัวพันในคดีเรื่องของ
การกักตุนหน้ากากอนามัย และทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคุ้มครอง
ผู้บริโภค (บก.บคบ.)ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา เป็นที่เรียบร้อย เน่ืองจากในเร่ืองดังกล่าว เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ 
และติดตามอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งเร่ืองดังกล่าวยังต้องมีการพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของข้าพเจ้าในข้อเท็จจริงตาม
กระบวนการทางกฎหมายในช้ันอัยการและช้ันศาล ซึ่งอาจจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายในเรื่องการ
ดูแลเก่ียวกับยุทธศาสตร์ของพรรค มีประสิทธิภาพที่ลดน้อยลง รวมทั้งเหตุการณ์น้ีอาจทําให้ช่ือเสียงที่ดีของพรรค
ภราดรภาพ ต้องมาเสื่อมเสียกับเรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้าโดยไม่มีเหตุอันควร 
 เพ่ือเป็นบรรทัดฐานและธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี รวมท้ังต่อความสง่างามของตําแหน่ง "ประธานยุทธศาสตร์
พรรคภราดรภาพ" ที่หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคได้มอบให้แก่ข้าพเจ้าในปัจจุบัน ข้าพเจ้ามีความ
ประสงค์ที่จะขอลาออกจากตําแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพและสมาชิกของพรรค ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป" 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62734 
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หน้ากากอนามัยทําพิษ! "พันธ์ยศ"ย่ืนใบลาออกจาก "ภราดรภาพ" แล้ว อ้างสร้างบรรทัดฐาน 
สยามรัฐออนไลน์ 10 เมษายน 2563 14:31 น.  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 เมื่อวันที่ 10 เม.ย.นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ กล่าวว่า ตนได้ย่ืน
หนังสือลาออกถึงหัวหน้าพรรคภราดรภาพ และสมาชิกทุกท่าน โดยมีเน้ือหาว่า "ตามท่ีในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มี
ข่าวของข้าพเจ้าในสื่อต่างๆ ว่ามีส่วนพัวพันในคดีเรื่องของการกักตุนหน้ากากอนามัย และทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคุ้มครองผู้บริโภค (บก.บคบ.)ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา เป็นที่
เรียบร้อย เน่ืองจากในเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจและติดตามอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งเรื่องดังกล่าวยังต้อง
มีการพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของข้าพเจ้าในข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายในช้ันอัยการและช้ันศาล ซึ่งอาจจะ
ทําให้การปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายในเรื่องการดูแลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของพรรคมีประสิทธิภาพที่ลดน้อยลง 
รวมท้ังเหตุการณ์น้ีอาจทําให้ช่ือเสียงที่ดีของพรรคภราดรภาพ ต้องมาเสื่อมเสียกับเรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้าโดยไม่มีเหตุ
อันควร 
 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นบรรทัดฐานและธรรมเนียมปฏิบัติที่ ดีรวมทั้งต่อความสง่งามของตําแหน่งประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ ที่หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคได้มอบให้แก่ข้าพเจ้าในปัจจุบัน ข้าพเจ้า
มีความประสงค์ที่จะขอลาออกจาก ตําแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพและสมาชิกของพรรค ต้ังแต่บัดน้ี
เป็นต้นไป" 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/146163 
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11 เม.ย. 2563 05:28 น. 
กดดัน-รัฐบาล ให้ขยายเยียวยา 5 พัน 
 
 
 
 
 
 
 
แฉยังได้รับกันไม่ทั่วถึง! กีดกันไทยกลับ-ขัดรธน. 
 ฝ่ายค้านจวกรัฐเยียวยาโควิดป่วน ชาวบ้านหลายล้านคนเคว้งเข้าไม่ถึง “อนุดิษฐ์” ห่วงโปรย 5 พันไม่
ทั่วถึง ไม่ทันเวลา ชาวบ้านแห่ร้องเรียนคุณสมบัติครบแต่ไม่ผ่าน “ณัฐชา” ฉะไร้มาตรฐาน เอาหลักเกณฑ์เลือกปฏิบัติ
มาต้ังเง่ือนไขแจกเงิน บ้ีทบทวนช่วยเหลือทุกอาชีพ “จาตุรนต์” แนะเร่งคัดกรองขยายเป้าหมายด่วน เตือน 20 ล้าน
คนสาหัสแก้ไขช้าโกลาหล “เทพไท” กระทุ้งนายกฯขันนอตทีมเศรษฐกิจ เรียกถกโรงงาน-ผู้ค้าส่ง-ค้าปลีกลดราคา
สินค้า ค่าขนส่ง ประธาน กมธ.ต่างประเทศอัดขัดรัฐธรรมนูญ ม.39 จํากัดสิทธิคนไทยกลับบ้าน จี้ก้นสํารวจและเจรจา
โรงแรมจัดหมื่นห้องพักรับกักตัว 
 จากกรณีที่รัฐบาลออกมาตรการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 เดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 6 เดือน แต่มีปัญหาผู้ที่เดือดร้อนแห่ลงทะเบียนขอรับสิทธิกว่า 24 ล้านคน โดย
พรรคฝ่ายค้านระบุรัฐบาลประเมินเป้าหมายตํ่ากว่าความเป็นจริงอย่างมาก พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนขยาย
เป้าหมายให้ความช่วยเหลือให้ทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ 
พท.ห่วงเยียวยาไม่ทั่วถึง–ไม่ทันเวลา 
 เมื่อวันที่ 10 เม.ย. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงมาตรการเงินเยียวยา 
5,000 บาท ว่า ตนและ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ได้รับการร้องเรียนเร่ืองดังกล่าวจํานวนมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการโอนเงิน
เข้าบัญชีผู้เดือดร้อนไปบางส่วน แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงิน จึงกังวลว่าจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง เป็นห่วงว่ารัฐบาลยังช่วยผู้เดือดร้อนได้ไม่ทั่วถึงและไม่ทันเวลา คนเหล่าน้ีจะดํารงชีวิตต่อไปได้
อย่างไร เหตุการณ์แบบนี้กําลังเกิดขึ้นทั่วประเทศ ขอเรียกร้องรัฐบาลต้องรีบดําเนินการให้ทันเวลาก่อนที่ประชาชนจะ
เดือดร้อนมากกว่าน้ี และยังมีประชาชนจํานวนมากร้องเรียนมาว่าไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินชดเชยรอบแรก ทั้งที่คุณสมบัติ
ครบตามเกณฑ์ทุกอย่าง จะขออุทธรณ์สิทธิเพ่ือให้รัฐบาลพิจารณาใหม่ได้อย่างไร ผู้เดือดร้อนยังเรียกร้องให้รัฐบาลเปิด
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วงเงินกู้ส่วนบุคคลปลอดดอกเบี้ย ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกลดรายได้ เพ่ือให้กู้เงินมาดํารงชีวิตจนกว่าจะพ้น
วิกฤติ เมื่อมีรายได้เป็นปกติแล้วจึงกลับมาผ่อนคืนภายหลัง โดยให้รัฐรับภาระดอกเบ้ีย ข้อเรียกร้องเหล่าน้ีตนอยากให้
รัฐบาลรับไปพิจารณาและกําหนดมาตรการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนด้วย 
 
 
 
 
 
ซัดขัด รธน.จํากัดสิทธิคนไทยกลับ ปท. 
 นายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ส.ส.อุดรธานี พรรคเพ่ือไทย กล่าว
ว่า การที่รัฐบาลกําหนดให้คนไทยเดินทางกลับประเทศได้ไม่เกิน 200 คนต่อวันน้ัน เป็นการออกคําสั่งขัดรัฐธรรมนูญ
มาตรา 39 ที่ระบุคนไทยในต่างแดนมีสิทธิกลับบ้าน การห้ามผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรจะกระทํามิได้ และ
แสดงให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่ต่อคนไทยที่อยู่ในต่างแดน แนะนําให้รัฐบาลดําเนินการอย่างเร่งรีบนําคนท่ีต้องการ
กลับบ้านให้เดินทางกลับอย่างสะดวกรวดเร็ว 
จ้ีก้นสํารวจ–จีบโรงแรมเปิดห้องกักตัว 
 “วิธีการโดยให้สถานทูตและสถานกงสุลแต่ละประเทศสํารวจยอดคนไทยที่ต้องการกลับมายังประเทศ
ไทยว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ รัฐบาลเตรียมสถานที่กักกันโดยประสานกับโรงแรมต่างๆท่ีแสดงเจตจํานงอยากให้รัฐบาลใช้
เป็นที่เก็บตัว และเป็น Hospitel ทราบว่ามีจํานวนหลายร้อยโรงแรม คิดเป็นหลายหมื่นห้องทั่วประเทศ และให้
กระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจสอบโรงแรมว่าเข้าตามเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่ พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ 
ปัจจัย 4 ที่ต้องใช้ในการเก็บตัว”นายศราวุธกล่าว 
“ณัฐชา” จวกคนเดือดร้อนเข้าไม่ถึงอ้ือ 
 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสด์ิ ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืน
ที่ว่า ขณะนี้มีประชาชนอีกจํานวนมากท่ียังเข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน และการ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลอ่ืนๆ เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากปัญหาไวรัสโควิด -19 หลายครอบครัวเช่าบ้านผู้อ่ืนอยู่ไม่ได้รับ
เงินตามมาตรการคืนมิเตอร์ไฟฟ้า ขณะที่อีกหลายคนที่เป็นคนทํางานรับจ้างทั่วไปไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ 
สับไร้มาตรฐานบ้ีทบทวนทุกอาชีพได้สิทธิ 
 นายณัฐชากล่าวว่า อีกหน่ึงกลุ่มที่ เข้าไม่ถึงระบบการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา คือคนที่ใช้
อินเตอร์เน็ตไม่เป็น ทําให้เกิดอาชีพใหม่ เปิดโต๊ะรับลงทะเบียนในเว็บไซต์มีค่าบริการครั้งละ 100-500 บาท นอกจากน้ี 
ยังมีกรณีที่ประชาชนร้องเรียนว่า เขาลงทะเบียนเองไม่ผ่านเกณฑ์เน่ืองจากเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง เจ้าของบ้านสั่งพัก
งานไม่มีกําหนด มีลูกน้องต้องรับผิดชอบหลายชีวิต แต่เมื่อไปใช้บริการโต๊ะรับจ้าง เขากรอกอาชีพว่ารับจ้างกลับ
ลงทะเบียนได้ สิ่งเหล่าน้ีคือเทคนิคที่หลอกล่อ ระบบที่ไร้มาตรฐานของรัฐบาล ที่นําเอาหลักเกณฑ์เลือกปฏิบัติมาเป็น
เง่ือนไขในการรับเงินเยียวยา ทั้งที่การเยียวยาประชาชนในสถานการณ์วิกฤติเช่นน้ีคือการช่วยเหลือประชาชนและ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ การเยียวยาประชาชนไม่ใช่การพิสูจน์ความจนเพ่ือรับเงินจากรัฐบาล รัฐบาลต้องทบทวน
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิการเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19 ประชาชนทุกคนเดือดร้อนและทุก
คนทุกอาชีพมีสิทธิได้รับ หน้าที่ของรัฐบาลคือดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเท่าเทียม 
“อ๋อย” เตือนเร่งคัดกรองขยายเป้าด่วน 
 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาทของรัฐบาลว่า 
มาตรการน้ีกําลังเป็นปัญหาหนัก รัฐบาลต้องรีบแก้ไขให้ตรงจุดโดยด่วน เพราะต้ังเป้าแคบเกินไปไม่สอดคล้องกับ
จํานวนประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งมีมากกว่าเป้าหมายหลายเท่า และยังล่าช้ามากประชาชนที่ตกงานหยุดงานขาดรายได้
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มีมาก อยู่กันโดยไม่มีเงินใช้มากว่าครึ่งเดือนแล้ว กลุ่มเป้าหมายยังเจอปัญหาหลักเกณฑ์ไม่ชัดเจน คัดกรองไม่มี
ประสิทธิภาพ ทําให้รู้สึกกันว่าคนไม่ควรมาได้ คนที่ควรได้กลับไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
20 ล้านคนสาหัสแก้ไขช้าโกลาหลหนัก 
 “หากรัฐบาลแก้ปัญหาน้ีล่าช้า ไม่รีบขยายมาตรการให้ครอบคลุมคนให้มากกว่าน้ีโดยเร็ว จะทําให้
ประชาชนไม่ตํ่ากว่า 20 ล้านเดือดร้อนอย่างหนักจนกลายเป็นความโกลาหลวุ่นวายคร้ังใหญ่ เพราะปัญหาส่งผลเป็น
ลูกโซ่ ทําคนหาเช้ากินค่ําจํานวนมากไม่มีรายได้ จํานวนผู้เดือดร้อนจึงมากกว่าที่คํานวณไว้ รัฐบาลควรรีบคัดกรองคน
ให้เร็วด้วยหลักเกณฑ์โปร่งใสชัดเจน รีบส่งเงินให้เร็วที่สุด และไม่ควรขู่ดําเนินคดีผู้ขอรับเงินแต่ไม่มีสิทธิ เพราะ
ประชาชนเดือดร้อนจริงๆ รัฐบาลคงต้องรีบทําความเข้าใจ ไม่ควรไปเล่นงานเอาเป็นตาย อย่างมากก็แจ้งเขาไป หากผู้
เดือดร้อนมีมากๆรัฐบาลควรขยายหลักเกณฑ์ให้กว้างขึ้น”นายจาตุรนต์กล่าว 
“เทพไท” จ้ีถก รง.ผู้ค้าส่ง–ค้าปลีกลดราคา 
 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า 1-2 เดือนน้ีนํ้ามันทุกชนิดลด
ราคาลงลิตรละ 7-10 บาท และวันที่ 10 เม.ย. ลดอีกครั้ง แต่สินค้าทุกชนิด ค่าขนส่ง ค่ารถโดยสารรถสาธารณะไม่
ลดลงตาม จึงได้ย่ืนจดหมายเปิดผนึกร้องทุกข์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และประธานศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก้ไขด่วน สั่งการทีมเศรษฐกิจ ทั้ง
กระทรวงการคลัง พลังงาน อุตสาหกรรม คมนาคม และพาณิชย์ บูรณาการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดค่าขนส่ง
และลดค่าโดยสารรถสาธารณะเร็วที่สุด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า–จินดาในฐานะประธานคณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภค
ภัณฑ์ ใช้อํานาจดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรม สินค้าจําเป็นยังขาดแคลนและแพงกว่าปกติ เงินเยียวยา 5,000 บาท 6 
เดือน ประชาชนจะนําไปจับจ่ายใช้สอย รัฐบาลต้องเชิญกลุ่มโรงงานผู้ผลิต กลุ่มผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก มาพูดคุยลดราคา
สินค้าลง เพ่ือให้เงินเยียวยาซื้อของได้มากขึ้น ถ้ารัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดราคาสินค้าลง จะซ้ําเติม
ความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์วิกฤติ 
ติงขู่จับ ปชช.ไม่กลัวกลียุคจลาจลหรือ 
 นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ ศบค.ออกมาขู่ผู้ไม่มีคุณสมบัติ
ลงทะเบียนรับ 5,000 บาทว่าทําผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ว่า ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะข่มขู่ประชาชนท่ีกําลัง เดือดร้อน
ไปถึงไหน นายกฯควรตระหนักว่าคนไทยทั้งประเทศได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ถ้วนหน้าไม่เลือกช้ันวรรณะ คน
เดือดร้อนทั้งประเทศต่างเฮโลลงทะเบียน เมื่อไม่เข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติต้องจบ กันไป ไม่ได้ลงทะเบียนเท็จ ไม่ควรมา
ดําเนินคดีตามแต่จะสรรหามาให้ คนตกงานนับล้านคน เดือดร้อนแสนสาหัสที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติ รัฐต้องไม่ใช้
กฎหมายทุกเรื่อง แต่ต้องใช้คุณธรรมและมนุษยธรรมนําหน้า ไม่ใช่เอากฎหมายมาใช้กดขี่ เจอเจ้าหน้าที่รัฐขู่เช้าขู่เย็น
จะดําเนินคดีอีก บ้านเมืองจะไปไหวหรือ รัฐบาลไม่กลัวว่าจะเกิดกลียุคหรือจลาจลในอนาคตหรืออย่างไรรัฐบาลควร
ต้องดูแลทุกคนไม่เลือกว่าเป็นสมาชิกพรรคใด ต้องไม่ดําเนินคดีคนที่ลงทะเบียนกรอกผิดกรอกถูก 
“บิ๊กตู่” ทําบุญ 100 วันศพบิดา 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ช่วงเช้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหมพร้อมครอบครัว เดินทางไปยังวัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.เพ่ือทําบุญอุทิศส่วนกุศล
ครบรอบ 100 วันการเสียชีวิตของ พ.อ.ประพัฒน์ จันทร์โอชา บิดา โดยมีรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมทําบุญ อาทิ พล.อ.
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ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย จากน้ันเวลา 10.40 น. นายกฯ เข้า
ปฏิบัติหน้าที่ที่ทําเนียบรัฐบาลตามปกติ และได้บันทึกเทปออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ
ไทยหลัง 18.00 น. เพ่ือช้ีแจงแนวทางปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 
 
 
 
 
“บิ๊กป้อม” สั่งนําดิจิทัลช่วยงานเยียวยา 
 เมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากนั้น พล.ต.พัชร์ชศักด์ิ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจํารองนายกฯ เปิดเผย
ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานตามแนวการขับเคล่ือนการพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล และการส่งเสริมและ
พัฒนาดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ีที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆและการจัดสรร
เงินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม สําหรับจัดหาเทคโน-โลยีหรืออุปกรณ์ด้านดิจิทัล สนับสนุน
ด้านสาธารณสุขและรักษาสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนโครงการเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19 
อาเซียนจับมือต้ังกองทุนสู้โควิด-19 
 นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายดอน 
ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 
25 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล หารือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอาเซียน มีรองนายกฯและ รมต.
ต่าง-ประเทศเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ปี 2563 เป็นประธาน และ รมต.ต่างประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
และนายลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอของคณะทํางานภายใต้คณะมนตรี
ประสานงานอาเซียนว่าด้วยภาวะ ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข คือ 1.การเสริมสร้างขีดความสามารถการจํากัดและควบคุม
การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการจัดต้ังกองทุนอาเซียนเพ่ือรับมือกับโควิด-19 (COVID-19 ASEAN Response 
Fund) ที่เสนอโดยไทย ใช้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และสนับสนุนการศึกษาวิจัยคิดค้นยาและวัคซีน 2.การให้ความ
ช่วยเหลือต่อพลเมืองอาเซียน ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศท่ีสาม และ 3.การบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการจัดทําแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
สิ้นสุดลง นอกจากน้ียังได้หารือเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษและการประชุมสุดยอดอาเซียน
บวกสาม สมัยพิเศษว่าด้วยโควิด-19 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลในวันที่ 14 เม.ย.63 
“ชวน” ยํ้าสภาฯไม่บังคับ ส.ส.บริจาค 
 เมื่อเวลา 14.00 น. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการบริจาคเงินของ 
ส.ส.ช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับโควิด-19 ว่าสภาฯไม่มีนโยบายหักเงินเดือน ส.ส.อย่างที่หลายฝ่ายสับสน แต่หาก ส.ส.
คนใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินย่อมเป็นเรื่องที่ดี อยู่กับความพร้อมของแต่ละคน สภาฯจะไม่มีการบังคับ หาก ส.ส.
คนใดประสงค์จะบริจาคเงินเดือนให้กับหน่วยงานใด แจ้งความประสงค์มายังสํานักงานเลขาธิการสภาฯ จะดําเนินการ
ให้ได้แต่ตอนน้ียังไม่มีใครแสดงความจํานง การตัดงบประมาณการดูงานต่างของประเทศและการจัดสัมมนาของสภาฯ
ว่า หากเป็นงบประมาณหรือหน่วยงานในกระทรวงเดียวกัน ไม่จําเป็นต้องออกกฎหมาย ในส่วนของสภาฯเมื่อวันที่ 10 
เม.ย.เป็นวันสุดท้ายของการทํารายการตัดงบฯ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่สําหรับงบฯเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาได้ให้
นโยบายไปว่าต้องไม่มีปัญหา ต้องไปเจรจากับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพราะหากตัดงบฯส่วนน้ีจะทําให้เกิดความล่าช้า 
งบฯดูงานได้ตัดไปเยอะ รวมแล้วเป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ 
“ชาดา” กระตุกสปิริต ส.ส.–ส.ว.เสียสละ 
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 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี เขตเลือกต้ังที่ 2 พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า “ถึงเวลาแล้วที่
สมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ว. ส.ส.ที่รัก จะต้องเสียสละเงินเดือนอย่างน้อย 3 เดือน รวมที่ปรึกษาเลขาฯของท่านรวมกัน
ประมาณคนละ 200,000 บาท 750 ท่าน ประมาณเดือนละ 150 ล้าน 3 เดือนประมาณ 450 ล้าน เอามาช่วยบุคลากร
ทางการแพทย์ที่เสียชีวิตให้เต็มที่ เงินเหลือต้ังเป็นกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เหล่าน้ัน เพ่ือขวัญกําลังใจกับบุคคลที่ 
 
 
 
 
เสียสละให้คนไทยทั้งประเทศ ตามความเห็นผมควรจะ 6 เดือนด้วยซ้ํา อีก 3 เดือนให้กองทุน อสม.ที่เสียสละอย่างมาก 
ประชาชนเดือดร้อนทั้งแผ่นดิน ทุกสาขาอาชีพหนักหนาสาหัส ยังไม่รู้ว่าจะจบอย่างไร บางท่านอาจด่าว่าคุณรวยนิ 
วันน้ีไม่เก่ียวใครรวยใครจน แต่เรื่องสปิริต เช่ือว่าทุกท่านดูแลประชาชนในพื้นที่อยู่ไม่มี ส.ส.ท่านไหนอยู่เฉย แต่ความ
เดือดร้อนภาพรวมของประเทศ ท่านจะน่ิงเฉยอยู่ได้โดยไม่แสดงอะไรเลยรึอ้างว่ารัฐบาลทําอยู่แล้วมันไม่ใช่” 
จ้ี กกต.ชี้ขาดบริจาคเกิน 3 แสน 
 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณีนายมงคลกิตต์ิ สุข
สินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคไทยศรีวิไลย์ แจ้งให้สภาฯหักเงินเดือน ส.ส.บริจาคสมทบกองทุนแก้ไขปัญหาโค
วิด-19 เดือนละ 113,560 บาท ตลอด 36 เดือน รวม 4,088,160 บาท หรือจนยุบสภาว่าน่าช่ืนชมเป็นแบบอย่างที่ดี
ของนักการเมือง แต่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยจํานวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ตาม
ประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร พ.ศ.2561 กําหนดว่าแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควร เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ส.ส.หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะให้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาทเท่าน้ัน หากเกินกว่าจํานวนที่
กําหนดให้นําไปรวมคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส.ส.ครั้งต่อไป ประกาศ กกต.กําหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
ส.ส.ปี 61 ให้ ส.ส.แบ่งเขตใช้จ่ายในการเลือกต้ังไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่วนพรรคการเมืองไม่เกิน 35 ล้านบาท เป็น
หน้าที่ กกต.ต้องวินิจฉัยว่าทําได้หรือไม่ เพ่ือให้ ส.ส.หรือ ส.ว.บางคนที่มีจิตสํานึกดี จะได้ช่วยบริจาคมากกว่าน้ี 
กมธ. ป.ป.ช.ท้า พณ.โปร่งใสต้องให้ข้อมูล 
 นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ กล่าวถึงกรณีตํารวจดําเนินคดีกับเพจแหม่มโพธ์ิดําว่า ดูเหมือนผิดที่ผิดทางไปการท่ีสื่อ
สาธารณะต้ังข้อสงสัยตรวจสอบการกักตุนหน้ากากอนามัย จนขยายผลสู่การจับกุมผู้กระทําผิดจะมาดําเนินคดีผู้ช้ี
เบาะแสได้อย่างไร สะท้อนการตีความกฎหมายคลาดเคลื่อน อาจเป็นการปิดปาก ประชาชน จะเป็นผลเสียมากกว่า
ผลดี ตัวการใหญ่ เช่น ฝ่ายราชการและฝ่ายการเมืองที่เก่ียวข้องอาจหลุดพ้นไป กมธ.ป.ป.ช.ส่งเอกสารขอข้อมูลการ
ผลิต ราคาต้นทุนวัตถุดิบ ปริมาณนําเข้าและส่งออกไปยังกระทรวงพาณิชย์แล้ว แต่ยังไม่มีคําตอบ หากมั่นใจว่า
สายพานการผลิตหน้ากากอนามัยโปร่งใสจริง ควรเร่งย่ืนข้อมูลมายัง กมธ.ป.ป.ช.เปิดเผยต่อประชาชนต่อไป 
“พันธ์ยศ” ไขก๊อกทิ้งภราดรภาพ 
 วันเดียวกัน นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ ได้ส่งหนังสือถึงหัวหน้า
พรรคขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและลาออกจากตําแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ โดยระบุว่า
ช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวว่ามีส่วนพัวพันคดีการกักตุนหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปราม
การกระทําความผิดเก่ียวกับคุ้มครองผู้บริโภค (บก.บคบ.) ได้แจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อย อาจทําให้การปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ยุทธศาสตร์ของพรรคมีประสิทธิภาพลดน้อยลง และอาจทําให้ช่ือเสียงที่ดีของพรรคต้องมาเส่ือมเสียโดยไม่มีเหตุอัน
ควร จึงขอลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพและสมาชิกของพรรคต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป นายพันธ์ยศ
กล่าวว่า ได้ลาออกจริงมีผลทันทีต้ังแต่วันที่ 10 เม.ย. ต้ังใจอยู่แล้วว่าหากถูกตํารวจแจ้งข้อกล่าวหาคดีหน้ากากอนามัย
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จะลาออก หากอยู่ในตําแหน่งจะดูไม่สง่างาม จะได้นําเอกสารหลักฐาน ไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเต็มที่ บางอย่าง
ที่ปรากฏข้อมูลออกมาไม่เป็นความจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลื่อนฟังคดีใบเหลือง “กรุง ศรีวิไล” 
 ที่ศาลฎีกา ศาลมีประกาศแจ้งวันนัดพิจารณาคดีเลือกต้ังหมายเลขดําที่ ลต. (สส.) 585/2562 ระหว่าง
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ในฐานะผู้ร้อง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก หรือกรุง ศรีวิไล นักแสดงรุ่นเก๋า ส.ส.เขต 5 จ.
สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้คัดค้านเรื่อง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. ขอให้ศาลส่ังให้มีการเลือกต้ัง 
กรณี กกต.ย่ืนขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต.แจกใบเหลือง นายกรุง ศรีวิไล ถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืน
ใด อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนให้แก่นายกรุง ศรีวิไล หลังคน
ใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพ้ืนที่อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) โดย กกต.ผู้ร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีคําสั่งให้มีการเลือกต้ัง ส.ส. 
เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ 5 ใหม่ ศาลนัดฟังคําพิพากษาวันที่ 23 เม.ย. เวลา 13.30 น. แต่เน่ืองจากเกิด
การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 การดําเนินกระบวนการพิจารณาอาจไม่ปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย ให้ยกเลิกวัน
นัดเดิมและนัดฟังคําพิพากษาวันที่ 30 มิ.ย. เวลา 09.30 น. ห้องพิจารณาคดีที่ 5 ศาลฎีกา 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/business/finance-banking/1817726 
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10 ปี สลายชุมนุม นปช. แม่เหย่ือเล่าสะท้าน ลูกโดนยิง 6 นัด หัวใจแตก  
10 เม.ย. 2563 - 15:19 น.  
 
 
 
 
 
 
10 ปี สลาย นปช. สี่แยกคอกวัว ครอบครัวยังรอคอยความยุติธรรม  
ผ่านมาครบ 10 ปีแล้ว สําหรับเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) หรือคนเสื้อแดง เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2553 
ภาพความรุนแรง เปลวไฟ กระสุนปืน นํามาซึ่งความสูญเสียเป็นจํานวนมาก มีผู้คนบาดเจ็บ และล้มตาย 
ย้อนกลับไป เหตุการณ์ในวันน้ันเกิดขึ้นหลังรัฐบาลอภิสิทธิ์ ตัดสินใจเข้าสลายการชุมนุม ภายใต้วาทกรรม “ 
ขอคืนพื้นที่” จากผู้ชุมนุมที่ปักหลักที่สะพานผา่นฟ้าฯ ยาวถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนดินสอและแยกคอกวัว 
ซึ่งเป้าหมายของกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารวมตัวกันน้ันเพ่ือเรียกร้องให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในขณะ
น้ัน ยุบสภา 
เหตุการณ์ในวันดังกล่าว ทําให้มีประชาชนเสียชีวิต 20 คน และ ทหารอีก 5 นาย รวมทั้ง พ.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม (ยศ
ในขณะนั้น) 
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวันนั้น สร้างบาดแผลความเจ็บปวดให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมาก 
ซึ่งตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่พวกเขายังเฝ้ารอ คือความยุติธรรม ที่หน่วยงานภาครัฐจะนําตัวผู้สังหารประชาชนมา
ลงโทษให้ได้ 
สุวิมล ฟุ้งกลิ่นจันทร์ แม่ของ เทิดศักด์ิ ฟุ้งกลิ่นจันทร์ ชายหนุ่มที่ถูกยิงถึง 6 นัด บริเวณสี่แยกคอกวัว ย้อนเล่า
เหตุการณ์ในวันน้ันว่า วันที่ 10 เม.ย.53 ลูกชายไปทํางานครึ่งวัน แล้วเขาเห็นว่าทหารจะเข้าสลายการชุมนุมที่สี่แยก
คอกวัวเขาก็เลยชวนเพ่ือนไปด้วยกัน 
ซึ่งวันน้ันเราก็นัดกับลูกว่า 6 โมงเย็นมาเจอกันที่ราชประสงค์ แต่ปรากฎว่ารอยังไงลูกก็ยังไม่มา ก็เลยโทรหาเขา ตอน
น้ันเขายังคุยกับเราได้ ซึ่งเสียงที่ได้ยินตอนน้ันคือกําลังวุ่นวายกันอยู่ แต่จากน้ันหลัง 2 ทุ่มก็ไม่สามารถติดต่อลูกชายได้
อีกเลย 
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แม่ผู้สูญเสีย เล่าอีกว่า แม่ก็น่ังรอลูกอยู่ที่ราชประสงค์กระทั่งตี 1 กว่าของวันที่ 11 เม.ย.53 มีเบอร์ของเขาโทรเข้ามาท่ี
เครื่องเรา แต่เสียงที่เราได้ยินจากปลายสายนั้นไม่ใช่ลูกของเรา ซึ่งเขาโทรมาบอกว่า เวลาน้ีลูกคุณถูกยิงหายใจรวยริน 
รักษาตัวอยู่ที่ร.พ.ราชวิถี เขาบอกว่าลูกคุณถูกยิงที่หัวใจ เนื้อหัวใจแตก เรามารู้ทีหลังว่าเขาโดนยิง 6 นัด 
"เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเราเล่าขึ้นมา จะมีความรู้สึกเหมือนว่ามันเพ่ิงเกิดกับเรา ชีวิตคนทั้งชีวิตยิงเขานัดเดียวเขาก็
ตายแล้ว " สุวิมล เล่าอย่างสลด 
แม่ผู้สูญเสีย ยังสะท้อนความในใจอีกว่า พอไม่มีเขา เราก็ใช้ชีวิตลําบากมากข้ึน เช่น เราทํามาค้าขาย พอไม่มีเขาก็ขาย
แบบตาแก่ยายแก่ ขายไปเรื่อยเป่ือย ใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอนาคตอะไร ใช้ชีวิตแบบอยู่ไปวันๆ 
 
 
 
"แม้จะผ่านมาแล้ว 10 ปี แต่ทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงลูก บอกตรงๆว่าคิดถึงลูก เรายังคิดถึงลูก มันทรมานนะ เม่ือถึงวัน
ครบรอบที่เสียเขาไป พอถึงวันที่ที่เขาจากไป เราจะมีความรู้สึกเลยว่า ถึงแล้วหรอ อีกปีนึงแล้วหรอ ซ่ึงคดีความก็
ยังไม่ไปไหน เราก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร" 
ทั้งน้ี เน่ืองในวันครบรอบ 10 ปี สุวิมล พร้อมครอบครัวฟุ้งกลิ่นจันทร์ ได้ไปทําบุญให้ลูกชายที่เสียชีวิต ที่วัดเกิดการ
อุดม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
เช่นเดียวกับ นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ เลขาธิการ นปช. และ แกนนําคนเสื้อแดง ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ทําบุญใส่
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง อุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ เมษา 
- พฤษภา 53 ขอทุกดวงวิญญาณสุข สงบ ในสัมปรายภพ 
อย่างไรก็ดี แม้จะผ่านมา 10 ปี แต่ทั้งคนทํา และคนสั่งการให้เกิดเหตุในวันดังกล่าวยังไม่มีใครถูกลงโทษแม้แต่คนเดียว 
ถึงแม้ว่าศาลจะมีคําตัดสินในบางส่วนแล้วว่า ผู้ชุมนุมส่วนหน่ึง เสียชีวิตจากกระสุนของทหารก็ตาม 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3922456 
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หลังโควิด-19 ผ่านพ้น สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลง!! โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ 
วันที่ 10 เมษายน 2563 - 15:20 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ิงจะมีรัฐบาลชุดน้ีกระมังที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และ “เคอร์ฟิว” อันมิใช่ในภาวะปฏิวัติรัฐประหาร 
 ทั้งมีผลให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาจากวันที่ประกาศ “เคอร์ฟิว” ต้องถูกกักตัว 14 วัน ซึ่งเดิม
ดําเนินการก่อนแล้ว แต่เข้ามาถึงท่าอากาศยานหลังเวลา “เคอร์ฟิว” ซึ่งมีทหาร ตํารวจดําเนินการตาม “เคอร์ฟิว” 
 เหตุจะเป็นเช่นไร แต่ผลทําให้คืนน้ันมีผู้ออกจากสนามบินจํานวนหน่ึงโดย “พลตรี” ถูกร้องเรียนว่าเป็น
ผู้ให้ดําเนินการอย่างน้ันจํานวน 16 คน จากจํานวนกว่า 100 คน 
 ที่สุด หลังจากน้ันมีการเรียกตัวบุคคลเหล่าน้ันมาควบคุม หรือกักตัวตามระเบียบ และผู้บังคับบัญชาเรียก
ตัว “พลตรี” ไปสอบสวนทวนความ ขณะนี้ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว 
 ช่างเถอะ จะไปถึงไหน นับว่ารวดเร็วพอประมาณที่มีการเรียกตัวนาย “พลตรี” ไปสอบสวน และแต่งต้ัง 
“พลเอก” สองนาย ไปควบคุมดูแลแทน 
 กรณีดังกล่าวเกิดจากความไม่รอบคอบของผู้ออกคําสั่ง โดยเฉพาะดําเนินการกับผู้ที่เดินทางขณะที่ออก
คําสั่ง ผู้เดินทางมาระหว่างหรือก่อนออกคําสั่ง และหลังจากออกคําสั่งแล้ว ผู้ปฏิบัติไม่มีทางที่จะรับฟังว่าบุคคลผู้น้ันอยู่
ระหว่างเดินทางขณะออกคําสั่ง จึงไม่มีการเตรียมตัว หรือจัดการกับตัวเองอย่างไรระหว่างมาถึงประเทศไทย คิดว่า 
เมื่อมาถึงในเวลาปกติ คือเมื่อเคร่ืองบินลงจอดตามปกติ จึงเข้าเมืองเช่นยามปกติ 
 เช่ือเหลือเกินว่า จะไม่มีการร้องเรียน หรือเป็นข่าวหลังจากน้ัน หาก 16 คนไม่มีการปล่อยตัวออกมาก่อน 
แต่ “กําแพงมีหู ประตูมีตา” จึงมีผู้ทราบเรื่องน้ีนําออกมาเผยแพร่ขยายความจนเป็นเรื่องขึ้นมา 
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 สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดในประเทศไทย และในต่างประเทศ เหตุการณ์บางเรื่องที่เมื่อก่อนย่อม
เป็นไปได้ และเงียบหายไปก่อนที่จะปรากฏเป็นข่าว แต่วันน้ี เรื่องยังไม่ทันไปถึงไหน กระแสข่าวเผยแพร่ออกมากับเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 แทบว่าจะตามติดกันออกมาทีเดียว 
 นับแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้ามาสู่ประเทศไทย คนไทยได้เห็นข้อบกพร่องทั้งของตัวเอง 
หมู่คณะ และงานราชการ ที่ผุดขึ้นมาทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เป็นเรื่องที่เมื่อก่อนรับรองไม่เกิดเร่ือง แต่วันน้ีเป็น
เรื่องขึ้นมาง่ายๆ ดังกรณี “เคอร์ฟิว” ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น 
ส่วนที่พบเห็นความบกพร่องมากที่สุด คือการเตรียมตัวรับสถานการณ์ทั้งก่อนหน้าน้ี และปัจจุบันน้ี 
 ดังกรณีหน้ากากอนามัยในวันแรกๆ อันเป็นเหตุให้เห็นชัดเจนเร่ืองการทุจริตของบริษัทผู้ผลิต 
นักการเมือง หรือบุคคลในรัฐบาลที่ไม่มีคําตอบให้ประชาชนรู้ว่า “หน้ากากอนามัยหายไปไหนนับล้านช้ิน” 
 
 
 
 
 ต่อมา ยังมีเหตุ “ไข่ไก่” ขาดแคลน และหายไปจากช้ันวางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า แต่ปรากฏว่ามี
ส่งออกไปต่างประเทศนับจํานวนล้านฟอง 
 ทั้งยังมีเรื่องขาดแคลนอีกหลายอย่างที่ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า เช่นชุด PPE ของแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรทางแพทย์ ซึ่งวันน้ีมีจํานวนไม่เพียงพอ ต้องใช้ถุงพลาสติกแทน 
 ย่ิงนับต้ังแต่วันแรกๆ ที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ต้องระดมตัวเองออกมาช่วยเหลือคน
ไทยด้วยกันที่เจ็บป่วยเพราะเช้ือโควิด-19 อย่างมากมาย ทั้งด้วยหน้าที่และจิตอาสา กระทั่งผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลรักษา
ผู้ป่วยไม่ได้หลับไม่ได้นอน พักผ่อน อย่าว่าตามเวลา ทั้งนอกเวลายังไม่ได้พักผ่อน 
 เป็นเหตุให้บุคลากรเหล่าน้ันต้องติดเช้ือถึงเสียชีวิตไปบ้างแล้ว และการเสียสละครั้งน้ี มิใช่แต่ในเวลา
ปฏิบัติงาน ยังนอกปฏิบัติงานที่ไม่มีโอกาสพบครอบครัวตามปกติวิสัยด้วย 
 เหตุการณ์ครั้งน้ีที่เห็นชัดเจน คือความมีจิตอาสาของคนไทยท้ังลูกเล็กเด็กแดง หนุ่มสาว ถึงผู้เฒ่าผู้แก่ ไม่
ว่าชายหญิง รวมถึงบริษัทห้างร้าน และทั้งผู้ยากดีมีจน หรือรวยมีเงินนับล้านล้าน 
 เช่ือว่าสภาวการณ์เช่นน้ี เมื่อเช้ือไวรัสสลายไปแล้ว ผู้ที่มีประโยชน์ชัดเจนที่สุด เป็นผู้ที่ติดเช้ือแล้วหาย
จากโรคน้ัน คือ พลาสมาของบุคคลน้ันจะเป็นวัคซีนอย่างดีในการป้องกันเช้ือไวรัสชนิดน้ี หรือชนิดอ่ืน 
ทั้งเชื่อว่าจะมีความเปลี่ยนแปลง คือผู้คนจะมีความกล้าหาญปกป้องตัวเองและสังคมมากขึ้น 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2132950 
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"คิดคับแคบของโคคับแค้น" 
11 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      
 
 
 
 
 
 
 
    อ้าว....ยังไงกันเนี่ย? 
    "นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน" โฆษก ศบค. 
    กลายเป็น "มาทาดอร์-โควิด" ขวัญใจพ่อยก-แม่ยก ทุกเพศ ทุกวัย ไทยแลนด์ ไปซะแล้ว! 
    ทําหน้าที่แถลงข่าวออกจอไม่ก่ีวัน ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ เรตต้ิงกระฉูด ยังกะโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมา   
    ย่ิงตอน ๑๑ โมงครึ่งด้วยแล้ว แต่ตอนน้ี เลื่อนเป็นเที่ยงกว่า แฟนจากยอดคอหอย ถึงกลางทุ่ง-กลางท่า ยันหอ
ระฆัง  
    จองหน้าจอและน่ังจ้องกันแต่ ช่อง ๒ กรมประชาฯ และช่อง ๓ ไทยพีบีเอส 
    ไม่ใช่เบลลา-ญาญ่า มาออกจอหรอก  
    น่ังเฝ้าคอยสบตา ว่าหวยทวีศิลป์ ที่ออก ๒ ตัว หรือ ๓ ตัว น้ัน วันน้ี..เลขอะไร  
    และคอยฟัง หมอจะหยอดแกมหยิกด้วยยุทธศาสตร์-ยุทธศิลป์ เป็นลูกเล่นแบบไหน ให้ได้ก๊ิกๆ ก๊ักๆ กัน 
    ปรากฏว่า ระยะหลังๆ ชาวบ้านร่วมแรง-ร่วมใจ "รัฐบาล-หมอ" เอาไง ก็เอากัน  
    โควิด-๑๙ เลยชักแหยง! 
    กรุงรัตนโกสินทร์ ตีเท่าไหร่ก็ตีไม่แตก ลอ้มอยู่เดือนที่ ๓ คนต้ัฎงร่วม ๗๐ ล้าน ชิงปอดไปกินได้แค่ ๓๓ ปอด เท่า
น้ันเอง 
    และเมื่อวาน (๑๐ เม.ย.) หวยโควิด ออกเลข ๒ หลัก 
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     -ติดเช้ือเพ่ิม ๕๐ ราย  
    - รวมป่วยสะสม ๒,๔๗๓ ราย  
    - รักษาหายแล้ว ๑,๐๑๓ ราย 
    - เสียชีวิต ๓๓ ราย 
    แบบน้ี ถึงยังไม่น่าพอใจ แต่พอ (รับ) ไหว ถ้าเอาที่หายหักลบยอดป่วยสะสม จะเหลอืคาเตียงแค่ ๑,๔๖๐ ราย 
    "แพทย์-พยาบาล-บุคลากรทางการแพทย์" ของเราทําได้ไง ต้องบอกว่า...เจ๋ง! 
    น่ีถ้าไม่นับป่วยอิมพอร์ตจากนอก ที่ติดเช้ือภายในเอง จะน้อยมาก 
    เอาน่า อดทน-ทนอดอีกนิด สัปดาห์ที่สามของเดือน คือหลังสงกรานต์ เลขหลักเดียว ด้วยบุญพระรักษา อาจเห็น 
    แต่เห็นโฆษกทวีศิลป์บอก ขณะนี้ ไทยที่อยู่ต่างประเทศ รอคิวคืนถิ่น นับอีกเป็นหมื่น 
    น่ีแหละ ทีจ่ะเป็น "เจ้าเมอืงแปร" แต่ฟังแผนรับมือคร่าวๆ จากโฆษกพระเอกหนังจีนแล้ว ก็ค่อยเบาใจ  
    เบาไง เด๋ียวค่อยคุย! 
    ตอนน้ี เกิดโรคใหม่ระบาด รู้มั้ย...โรคอะไร เขาเรียกโรค "green eyed-19" 
    คนไทยเรียก "โรคอิจฉาลงตับ"! 
    เพ่ิงระบาดช่วงหมอทวีศิลป์มาเป็นโฆษกขวัญใจชาวบ้านน่ีแหละ! 
    โชคดีอยู่นิด โรคอิจฉาลงตับ ไม่ระบาดในคน แต่ระบาดในสัตว์ จําพวก "โคแดง-โคส้ม" 
    ตอนน้ี โฆษกทวีศิลป์ จึงเหมือนมาทาดอร์ เหตุที่ใช้จิตศาสตร์เหมือนเมจิกศาสตร์ แถลงเรื่องราวตอบสนองความ
ต้องการรู้ของชาวบ้านได้กระจ่าง เกิดผลบวกกับรัฐบาลเป็นรูปธรรม 
    ชาวบ้าน ชอบใจ-พอใจ 
    แต่โคแดง-โคส้ม ทั้งโคทุ่ง โครั้วมหา'ลัย โกรธ..ไม่พอใจหาว่าหมอมาทําพีอาร์ให้นายกฯ โกรธถึงขั้น "โรคอิจฉาลง
ตับ" 
    เก็บอาการไม่อยู่ คลั่ง แหกคอก โก่งเขา..... 
     รวมฝูงไล่ขวิดหมอทวีศิลป์ สน่ันลั่นไปทัง้โซเชียล! 
    "พ่อยก-แมย่ก" หมอทวีศลิป์ ก็เฮออกมาไล่โคบ้า ทั้งโหฮ่า ก๊ิว..ก๊ิว..ทั้งโยนผ้าแดงคลุมเขา ย่ัวเย้าให้ฝูงโคกรีนอาย
คลั่ง 
    น่ี.... 
    บรรยากาศตลาดนัดโซเชียล วัน-สองวันน้ี มันเป็นอย่างน้ี ไถไปทางไหน เจอแต่รายการมาทาดอร์ล่อโคขวิดจนผิด
สังเกต เลยเก็บมาเล่า 
    ถือเป็นรายการเอนเตอร์เทน ยามจับเจ่าคุยกับจิ้งจกก็แล้วกัน! 
    หมอทวีศิลป์ เป็นจิตแพทย์ เป็นโฆษกกรมสุขภาพจิต เมื่อมาทําหน้าที่โฆษก ศบค. กลายเป็นใช้ยาถูกกับโรค  
    ชาวบ้าน คือประชาชนทั่วไป เมื่อรับยาคือข่าวสารบําบัดจากหมอแล้ว เกิดอาการผ่อนคลาย สบายดีทางใจ 
    แต่เกิดโรคอิจฉาลงตับในหมู่โคขึ้นแทน บ้าคลั่ง สะบัดเขา ตามเฟซ ตามทวิตเตอร์ โคบ้าเจอหมอโรคจิต ลางเน้ือถู
กลางยา แฟนๆตบมือหัวเราะฮ่า..ฮ่า.. 
    โคบ้า เสียหมา...เอ๊ะ ไม่ใช่ซี "เสียโค" ไปเลย! 
    กลับเข้าเรื่องต่อ ที่ผมว่าถึงคนไทยจากนอกจะกลับเข้ามาเป็นหมื่น ก็เบาใจเรื่องแพร่เช้ือได้น้ัน 
    เพราะผมสังเกตเห็นว่า ทีมอาจารย์หมอและนายกฯ วางแผนรับมือลว่งหน้าไว้พร้อมแล้ว 
    โฆษกทวีศิลป์แถลง กลับมาแล้วนับหมืน่ อีกนับหมื่นก็กลับมาเลย ยินดีมาก 
    หากแต่ให้เรียงคิวกันกลับได้วันละ ๒๐๐ คน อย่าเฮกันมาทีเดียวหลายๆ ร้อยหรือเป็นพันก็แล้วกัน 
    เตรียมโรงแรมช้ันดี ระดับ ๔ ดาว ๕ ดาว เตียงนุ่มๆ ผา้ปูขาวจั๊วะ-ตึงเปรี๊ยะ อาหาร เช้า-สาย-บ่าย-ค่ํา เพียบ  
    ไม่ต้องกลัวนอนสามัคคี เอาไปเลย คนละห้อง-ห้องละคน คนละก่ีเตียง ตามสบายเอาให้โควิดมันอายม้วนไปเลย! 
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    แล้วจะเอาแพทย์-พยาบาล-บุคลากรทางการแพทย์ที่ไหนมาตรวจรักษาดูแลล่ะ? 
    เขาเตรียมการไว้แล้ว เพ่ือบริการทุกระดับประทับใจ จงึให้ทยอยกลับทีละ ๒๐๐ เพ่ือแพทย์-พยาบาลดูแลได้ทั่วถงึ 
ไม่ใช่ให้มานอนบีบสิวเล่น ๑๔ วันเฉยๆ 
    รายการน้ี เตียงไม่เสริม...... 
    แต่เสริมทหารแทน เป็นทหาร "กองพันเสนารักษ์ที่ ๒ และ สารวัตรทหาร มาทําหน้าที่แพทย์-พยาบาล-บุคลากร
ทางการแพทย์ 
    แพทย์ทหาร, พยาบาลทหารนะครับ ไม่ใช่ทหารแบกปืนไปโบกตึก ฉะน้ัน ใครก็อย่าด่วนกระดวนโพสต์ด่า ก่อน
ข้อมูล เด๋ียวจะเสียทั้งหมา ทัฎ้งโค 
    และที่เกรงกันว่า ช่วงสงกรานต์ขณะนี้ คนจะแห่เดินทางข้ามถิ่นกลับบ้าน ซึ่งเท่ากับช่วยย้ายสํามะโนครัวโควิดให้
แพร่ขยายน้ัน 
    ก็ไม่ต้องกลัว เห็นท่านนายกฯ ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ขอความร่วมมือ-ร่วมใจ ด้วยมาตรการ "๔ งด" 
    (๑) งดจัดงานสงกรานต์ทุกระดับ  
    (๒) งดเดินทางกลับภูมิลําเนา  
    (๓) งดรดนํ้าขอพรทุกกรณี 
    (๔) งดร่วมกิจกรรมคนหมูม่าก  
    และมาตรการ "๓ ให"้............ 
    ๑) ใหส้รงน้ําพระพุทธรูปที่บ้าน  
    (๒) ให้ขอพรพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านเดียวกัน  
    -ให้เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร  
    -ให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย 
    (๓) ให้แสดงรัก, กตัญญู ผา่นมือถือ, ออนไลน์ 
    ที่เจ็บแสบกระดองใจคอทองแดง จนรักระคนแค้นไปทั่วมวลมิตรมหาสงกรานต์  
    ก็ตรง ห้ามขายสุรายาเมา ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ต้ังแต่ ๑๐-๒๐ เมษา.น่ีแหละ 
    ยังดีนะ ห้ามขาย ถ้าห้ามด่ืมด้วยละก็ ทีแ่ย่งตุนกันไปบูดหมด! 
    สรุปแล้ว แผนบริหารปัญหาโควิด ตอนน้ี รัฐบาลวางครอบคลุมทั้งปัจจุบันยันอนาคต เป็นที่วางใจได้ ว่าโควิดมันตก
อยู่ในวงล้อมแล้ว 
    ฆ่ายังไม่ตาย ขายยังไม่ขาดก็จริง แต่มันจะแผลงฤทธ์ิ กินปอดคนไทยตามใจชอบไม่ได้ เพราะรัฐบาล-ทีมแพทย์ วาง 
"กับระเบิด" ดักไว้ทุกช่องทาง! 
    ที่ให้ "งด" น้ัฎน........ 
    งดอะไรก็พอไหว ให้ "งดเดินทางกลับภูมิลําเนา" น่ีซี จะได้แค่ไหน ก็ไม่แน่ใจ 
    ที่แน่ๆ ศึกระหว่าง "ตํารวจด่าน-คนเดินทาง" ปะทะกันระเบิดโซเชียลอีกแน่! 
    ผมนัดวันกับพระต้ังแต่มีนา.ว่าจะนําอัฐิบรรพบุรุษไปทําบุญประจําปี ยังต้องโทร.ยกเลิก  
    พระท่านบอก ไม่ใช่โยมคนเดียวหรอก ก็มาบอกยกเลิกกันแทบทั้งน้ัน เออ...แล้วพระตามวัดท่านจะมีอะไรฉันกันละ
น่ี? 
    พูดแล้วก็เหี่ยวใจ เพ่ิงได้รับโทรศัพท์ เพ่ือนเก่าแก่ร่วม ๕๐ ปี เคยขอข้าวเขากิน ที่ศรีราชา "คุณสมพงษ์ สมวงษ์" จู่ๆ 
ก็เสียชีวิต  
    ตกใจนะ........ 
    เห็นปกติดี บินไปดูธุรกิจที่แคลิฟอร์เนีย แล้วก็เที่ยวไปรอบโลก กลับมา ๒ คน ตา-ยาย ขับรถตะลอน เหนือ-ใต้-
อีสาน โพสต์รูป-เรื่องลงเฟซ ให้อ่านประจํา 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  65 

 

    ไม่ได้ป่วยโควิด เพราะนอนให้หมอผ่าหัวใจที่พยาบาลมาแต่มีนา.โน่นแล้วมั้ง 
    ลูกหลานทีส่หรัฐฯ ก็กลับไม่ได้ เพ่ือนฝูงจะไป ก็ไปไม่ได้ด้วยมาตรการโควิด  
    ก็ส่งความระลึก-อาลัยถึงครอบครัวคุณสมพงษ์ที่ศรีราชาตรงน้ีละกัน  
    มนุษย์ทุกคน ต้องมี "วันน้ัน" ต่างกันเพียง ใครจะไปสู่วันน้ัน จาก "วันน้ี" ก่อนกันเท่าน้ัน 
    ครับ เอาล่ะ........ 
    ก็ขอให้คนไทยทุกคน มีสงกรานต์อยู่ในหัวใจ จะฉลองวันไหน-เดือนไหน ก็ได้  
    แต่วันนี้-ชว่งนี่ หลีกทางให้ "พี่โควิด" เขาก่อนนะ!     
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62777 
 
     
 


