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วันที่ 27 เมษายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และนายกฤช เอ้ือวงศ์                       
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ตรวจความเรียบร้อยในการตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานสถาบันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคเพ่ือตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับ
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ บริเวณ ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ซึ่งจะสามารถทราบผลการตรวจภายใน 3 วัน   

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประสานสถาบันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคเพื่อตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 

27 เม.ย. 2563 
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จันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.05 น. 

กกต.ประสานกรมคบคุมโรครุดตรวจโควิดเจ้าหน้าที่                
  
 
 
 
 
 

  “กกต.”ประสานกรมควบคุมโรคตรวจเชื้อโควิด-19 ผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ กกต.ทุกคน ส่วนกลุ่มเสี่ยง 14 คนทยอย
ไปตรวจเชื้อแล้ว ส่วนส านักงาน กกต. เปิดท าการตามปกติ  ยกเว้นส านักวินิจฉัยและคดี 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงายว่า ภายหลังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)พบเจ้าหน้าที่นิติกร 
ส านักวินิจฉัยและคดี ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้ กรมควบคุมโรคได้โทร
มาสอบสวนหลังพบเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กกต.ติดเชื้อโควิด-19  โดยทางส านักงานกกต. ได้ให้ผู้อ านวยการส านัก
วินิจฉัยและคดีเป็นผู้ให้ข้อมูล และให้เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อได้โทรคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย  
  พร้อมกันนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่สถาบันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มาตรวจผู้บริหารที่ท างานที่ส านักงาน
กกต.  เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ กกต.ทุกคน ที่ท างานบริเวณ ชั้น 9 ส านักงาน กกต. เนื่องจากทาง กกต.และ
ผู้บริหารส านักงาน กกต. ไม่สบายใจ   เกรงว่าจะมีการแพร่เชื้อจากเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อ เนื่องจากเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้
มีการประสานในการเสนองาน โดยเจ้าหน้าที่ที่ตรวจในวันนี้จะทราบผลการตรวจในอีก 3 วัน  

ส่วนเจ้าหน้าที่ 14 คน ที่ใกล้ชิดคนที่ติดเชื้อ ทางส านักงานฯ ให้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 
ตามท่ีส านักงานได้ประสานไว้  โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 14 คนจะทยอยไปตรวจในวันนี้  หลังการประสานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเบื้องต้นที่ไม่ไปตรวจเมื่อวาน เนื่องจากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อเดินทางมา
ส านักงานในวันอังคาร  หากมีเจ้าหน้าที่ได้รับเชื้อจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟักตัว 
          ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า  ในวันนี้วันแรกของสัปดาห์ในการเปิดท างานเจ้าหน้าที่และพนักงานของส านักงาน 
ยังคงมาท างานตามปกติ   แม้จะมีข่าวเรื่องเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 และมีการฉีดยาฆ่าเชื้อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา  
โดยเฉพาะชั้น 4 ซึ่งเป็นห้องท างานของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว   พบว่าส านักวินิจฉัยและคดียังเปิดท าการตามปกติ  

ยกเว้นเพียงส านักวินิจฉัยและคดี 2 ที่ปิดตามค าสั่งคณะกรรมการดูแลในเรื่องการระบาดของเชื้อโควิด-19 และ
ให้พนักงานในส านักดังกล่าวกักตัว 14 วัน  และในส่วนของผู้ใกล้ชิดหรือเก่ียวข้องกับผู้ติดเชื้อให้ไปตรวจร่างกายท่ี
โรงพยาบาล    อย่างไรก็ตามในส่วนของเจ้าหน้าที่และพนักงาน ที่ทราบข่าวดังกล่าว และมาท างานในวันนี้ ได้เดินไปดู 
พร้อมสอบถามเหตุ ที่หน้าห้องของส านักวินิจฉัยและคดี 2https://www.dailynews.co.th/politics/771339 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/771339 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/771339


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

5 

 

 
27 เม.ย. 2563 12:42     

กกต.เปิดท าการปกต ิประสานกรมควบคุมโรคตรวจเชื้อโควิด-19  
ผู้บริหาร-จนท. อีก 3 วันรู้ผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กกต.เปิดท าการปกติ ประสานกรมควบคุมโรคตรวจเชื้อโควิด-19 ผู้บริหาร-จนท. อีก 3 วันรู้ผล ขณะที่จนท.สธ.เข้า
สอบสวนโรคแล้ว ส่วน 14 จนท.ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้ว 
  วันนี้ (27 เม.ย.) วันแรกของสัปดาห์ในการเปิดท างานเจ้าหน้าที่และพนักงานของส านักงาน กกต.ยังคงมา
ท างานตามปกติ แม้จะพบเจ้าหน้าที่นิติกรของส านักงานรายหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 และมีการฉีดยาฆ่าเชื้อเมื่อวันอาทิตย์ที่
ผ่านมา โดยเฉพาะชั้น 4 ซึ่งเป็นห้องท างานของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว พบว่าส านักวินิจฉัยและคดียังเปิดท าการตามปกติ 
ยกเว้นเพียงส านักวินิจฉัยและคดี 2 ที่ปิดตามค าสั่งคณะกรรมการดูแลในเรื่องการระบาดของเชื้อโควิด-19 ของ
ส านักงาน และให้พนักงานในส านักดังกล่าวกักตัว 14 วัน ในส่วนของผู้ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อให้ไปตรวจ
ร่างกายที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ทราบข่าวดังกล่าวและมาท างาน
ในวันนี้ ได้เดินไปดูพร้อมสอบถามเหตุที่หน้าห้องของส านักวินิจฉัยและคดี 2 
  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ติดต่อเข้ามาเพ่ือสอบสวนโรค โดยทาง
ส านักงาน มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักวินิจฉัยและคดี 2 เป็นผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งโทรศัพท์พูดคุยกับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้
ติดเชื้อ ขณะเดียวกัน ทางส านักงานก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่สถาบันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มาตรวจหาเชื้อ
ให้ผู้บริหารส านักงาน เจ้าหน้าที่และพนักงานของ กกต.ส่วนหนึ่ง ที่บริเวณชั้น 9 เนื่องจากทาง กกต.และผู้บริหาร
ส านักงานไม่สบายใจ เกรงอาจมีการแพร่เชื้อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อได้มีการประสานในการเสนองาน โดย
เจ้าหน้าที่ท่ีตรวจในวันนี้จะทราบผลในอีก 3 วัน ส่วนเจ้าหนา้ที่ 14 คน ที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ทางส านักงานฯ ให้ไปตรวจหา
เชื้อที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ตามที่ส านักงานได้ประสานไว้ โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 14 คนจะทยอยไปตรวจในวันนี้ หลังการ
ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเบื้องต้นที่ไม่ไปตรวจเมื่อวานหลังทราบข่าววันเสาร์ เนื่องจากการสอบสวนในเบื้องต้น
ทราบว่าเจ้าหน้าที่ท่ีติดเชื้อเดินทางมาส านักงานในวันอังคาร หากมีเจ้าหน้าที่ได้รับเชื้อ เชื้อจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ฟักตัว 3-5 วัน อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ไม่มีการประชุมของ กกต. โดยได้นัดประชุมในวันพรุ่งนี้ (28 เม.ย.) เวลา 13.30 น. 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/popular 

https://mgronline.com/politics/popular
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กกต. 27 เม.ย.-กกต.ประสานกรมควบคุมโรคตรวจเชื้อโควิด-19 ผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ กกต.ทุกคน อีก 3 วันรู้ผล 
ส่วน 14 คนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดคนติดเชื้อไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้ว 

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในช่วงเช้าวันนี้ (27 เม.ย.) กรมควบคุมโรค
ได้โทรศัพท์มาสอบสวนหลังพบเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กกต.ติดเชื้อโควิด-19 โดยทางส านักงานฯ ได้ให้ผู้อ านวยการ
ส านักวินิจฉัยและคดีเป็นผู้ให้ข้อมูล และให้เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อได้โทรคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย พร้อม
กันนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่สถาบันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มาตรวจผู้บริหารท างานส านักงาน เจ้าหน้าที่ และ
พนักงานของ กกต.ทุกคน ที่บริเวณ ชั้น 9 เนื่องจาก กกต.และผู้บริหารส านักงาน ไม่สบายใจ เกรงจะมีการแพร่เชื้อจาก
เจ้าหน้าที่ท่ีติดเชื้อ เนื่องจากเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้มีการประสานในการเสนองาน โดยเจ้าหน้าที่ท่ีตรวจในวันนี้ จะ
ทราบผลในอีก 3 วัน 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ea668fbe3f8e40aef431e0b 

 

 
 
 
 

https://www.mcot.net/categorytna/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.mcot.net/viewtna/5ea668fbe3f8e40aef431e0b
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26 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:34 น. 

'ปธ. ยุทธศาสตร์เพื่อไทย' อ้างขอเปิดสภาฯ 
ห่วงเงินกู ้1.9 ล้านล้าน 

 
26 เม.ย.63-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม.

พรรคเพ่ือไทย และคณะท างาน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ที่หมู่บ้านปิ่นเจริญ 4 เขตดอนเมือง กทม. โดยมีการ
สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การด ารงชีพ ปัญหาตกงาน และเรื่องเงินเยียวยาสถานการณ์โควิด - 19 พร้อมไลฟ์สดทาง
เพจ Facebook ส่วนตัว ซึ่งการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ ได้พาบุตรชายกับบุตรสาว มาแนะน าการท าเพจและ
ขายสินค้าทางออนไลน์แก่ชาวชุมชนด้วย 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ผู้มีอ านาจควรคิดถึงการเปิดเมืองอย่างปลอดภัยมากกว่าต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แม้ว่า
โควิด -19 จะยังอยู่กับสังคมไทยและสังคมโลก แต่บริบทความมั่นคงของชาติเปลี่ยนไป ที่ปัจจุบันต้องต่อสู้กับเชื้อโรค 
ผู้ท าหน้าที่สู้รบคือบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ใช่การทหารที่ต้องรบราฆ่าฟันกับศัตรู การจะต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ต้อง
ฟังแพทย์ไม่ใช่หน่วยงานความมั่นคง และมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมโรคกับการให้ธุรกิจด าเนินการได้  
ขอเสนอ 5 ข้อส าหรับการเปิดเมือง คือ 1.“Reopening แบบมีข้อบังคับด้านสาธารณสุข” อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะใน
จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยและไม่มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมเป็นกลุ่มแรก เมื่อเปิดเมืองต้องท าความสะอาดฆ่าเชื้อในที่สาธารณะและขนส่ง
สาธารณะสม่ าเสมอ 2. สนับสนุนทุกจังหวัดที่จะเปิดเมืองให้มีความสามารถในการตรวจหาเชื้อและน าตัวผู้ติดเชื้อมาเข้า
ระบบแยกตัวรวมทั้ง X-Ray พ้ืนที่สม่ าเสมอ ไม่ให้มีการกลับมาระบาดใหม่ 3.ยังต้องเข้มงวดในการป้องกันผู้ติดเชื้อใหม่
ไม่ให้เดินทางเข้าประเทศด้วยมาตรการ  State Quarantine 14 วัน อย่างต่อเนื่อง 4. สนับสนุนงบประมาณให้
โรงพยาบาลมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ  เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ หากมีการระบาดในรอบใหม่ 5. 
ส าหรับประชาชนต้องปรับตัวให้เข้ากับ New Normal โดยให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากาก , Social Distancing 
และรักษาสุขภาพอนามัย ขณะที่รัฐบาลต้องสนับสนุนให้ Work From Home หรอืการเรียน On-Line อีกสักระยะ 

"ข้อเรียกร้องของพรรคเพ่ือไทยที่ต้องการให้เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ซึ่งห้องประชุมใหญ่สร้างเสร็จแล้ว 
สามารถใช้มาตรการ Social distancing ได้ เพ่ือจะได้น าปัญหาการเยียวยาและความเดือนร้อนของประชาชนเข้า
พิจารณาร่วมกันทุกฝ่าย พรรคเพ่ือไทย กังวลใจกับเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ที่ควรน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับการตัด
งบประมาณปี 63-64 ที่ไม่จ าเป็นออกมาใช้ จะได้ลดจ านวนเงินที่จะกู้ได้ เพราะจัดงบฯในช่วงที่ไม่มีวิกฤต แต่เมื่อมีวิกฤติ
ที่เปรียบเหมือนไฟไหม้บ้าน หัวหน้าครอบครัวมีเงินจ านวนหนึ่งสามารถที่จะซื้อรถใหม่ แต่ไฟไหม้บ้านพอดีจึงต้อง
จัดล าดับความส าคัญการใช้เงิน" 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64309  

https://www.thaipost.net/main/detail/64309


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

 
 

  
26 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:06 น. 

'หมอวรงค'์ระบ'ุ 1 ประเทศ 2 ระบบ 'คนมองบวก-มองลบนั้นใครถูกใครผิด 
 

 
 
  26 เม.ย.63-นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่อง "1 ประเทศ 
2 ระบบ" ระบุว่า ผมคิดว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(26 เมษายน) 15 ราย ดูแล้วokครับ อยู่ในทิศทางที่รัฐบาล
สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะ 5 ใน 15 รายใหม่มาจาก state quarantine แสดงว่ากลุ่มหลักๆ ยังน่าจะมาจาก
ต่างประเทศ แต่ที่น่าแปลกคือ ประเทศไทยเราเปรียบเสมือน 1 ประเทศ 2 ระบบ โดยเฉพาะความคิดเรื่องโควิด จะมีคน
กลุ่มหนึ่งมองโลกบวก เชื่อมั่น ชื่นชม รักประเทศและให้ก าลังใจรัฐบาล ในการด าเนินมาตรการต่างๆจัดการโควิด แต่ที่
แทบไม่น่าเชื่อว่า ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมองโลกลบมาก มองว่ารัฐบาลล้มเหลว จ ากัดเสรีภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ ใชอ านาจ
เผด็จการในการแก้ปัญหาโควิด เอาแต่ด่า เล่นแต่การเมือง ดูแคลนประเทศ ทั้งๆที่คนมองบวกและคนมองลบ ก าลังใช้
ชีวิตในช่วงเวลาเดียวกัน และเป็นช่วงเวลาเหตุการณ์จริงที่เป็นปัจจุบัน 

"แต่โชคดีที่โควิดเป็นไวรัส ไม่ใช้เสียงข้างมากตัดสินถูกผิด แต่ใช้คนที่ติดเชื้อ คนตาย คุณภาพการดูแล เป็น
ตัวชี้วัด ขณะเดียวกันสามารถเปรียบเทียบกับต่างประเทศได้ โดยเฉพาะยุโรปและอเมริกา ที่ส าคัญคือค าชื่น ชมจาก
นานาชาติ จึงท าให้พอประเมินได้ว่า คนมองบวกและมองลบนั้นใครถูกใครผิด" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64319  
 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/64319
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วันที่ 26 เมษายน 2563 - 17:09 น.  

‘ภาคี ม.กรุงเทพฯ’ โต้ ‘เสร’ี ยันการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน หวัง ส.ว.ท าหน้าที่เตม็ภาคภมูิ 

 
 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2158388  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2158388
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26 เม.ย. 2563 - 21:57 น. 

สนท. โต้ ส.ว. ยัน #MobFromHome ไม่สรา้งวุ่นวาย ลั่นจบโควิด เจอกัน 

 
ประธานสนท.โต้สว. ถล่มม็อบฟอร์มโฮม สร้างความวุ่นวาย ยืนยันหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยันหลัง
วิกฤตโควิด เจอกันแน่เมื่อชาติต้องการ  

วันที่ 26 เม.ย. เพจเฟซบุ๊ก สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย - Student Union of Thailand 
โพสต์ข้อความ จากน.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ ประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนท.) ระบุว่า จาก
ที่ท่าน สว. และโฆษกวิปรัฐบาล แสดงความเห็นเกี่ยวกับ #MobFromHome ที่กล่าวว่า “นักเรียนนักศึกษาเขาให้เรียน
หนังสือ หาความรู้ ไม่ใช่มาไล่คนโน้นคนนี้ ทุกคนต้องรู้หน้าที่ตัวเองไม่ใช่มาไล่ ส.ว. มาไล่รัฐบาล” 

ดิฉันเห็นว่าการจะน าเสนอประเด็นเช่นนั้น ดูขัดกับความรู้ความเข้าใจของดิฉันเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมที่ว่าประชาชนทุกคนควรมีสิทธิในการมีส่วนร่วมตามที่ประชาชนที่ดีในระบอบประชาธิปไตยควรท า ในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม check and balance เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เวลา
เรียนหนังสือดิฉันก็เข้าเรียนไม่เคยขาดตกบกพร่อง เวลาว่างก็เสาะหาความรู้ อ่านหนังสือที่สนใจเพื่อพัฒนาตัวเอง ตาม
หน้าที่และช่วงวัยแห่งแสวงหาความรู้ ดิฉันก็มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอต่อการตั้งค าถามและวิพากษ์วิจารณ์การ
ท างานของรัฐบาลและน าเสนอข้อวิพากษ์ภายใต้หลักการและเหตุผลที่อิงตามหลักสากลที่มีมาตรฐาน 

ดิฉันไม่เห็นการกระท าของเหล่านักเรียน,นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรท าตรงไหน 
ประชาชนควรมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมและคุยกัน
ด้วยเหตุผล 

รัฐบาลกล่าวว่าต้องการความร่วมมือและช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนแต่ยังปฏิเสธการร่วมมือกับฝ่ายค้านในการ
เปิดประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือพูดคุยหารือวิธีแก้ปัญหาวิกฤตร่วมกันด้วยเหตุผลนานับประการที่ฟังไม่ข้ึนเพราะไวรัสไม่ได้
กระทบแค่ด้านสาธารณสุขอย่างเดียว ผลกระทบได้ส่งผลไปถึงเรื่องเศรษฐกิจที่อาจจะต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวอีกด้วย 

นักศึกษาไม่ได้สร้างความวุ่นวายความไม่สงบแม้แต่นิดเดียว เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมมากพอในการ
ป้องกันการระบาดของไวรัส รัฐบาลควรรับฟังข้อเสนอและการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนและน าไปปรับแก้ไขในการ
ท างานนั้นคือหน้าที่ของท่านๆ ไม่ใช่การบอกว่าเราควรท าอะไร ประชาชนรู้หน้าที่และสิทธิของตนเองดีแล้ว 
และจบวิกฤตโควิดเมื่อไหร่ เจอกันเมื่อชาติต้องการ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4022477  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4022477
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27 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 

‘ดีเอสไอ’ตามบี้ คดีพานทองแท้ เห็นแย้งอัยการ 
 

 
ดีเอสไอกัดไม่ปล่อย เห็นแย้งอัยการพิเศษยกฟ้องคดี "โอ๊ค พานทองแท้" ฟอกเงินกรุงไทย 10 ล้าน ชี้มีประเด็น
ส าคัญต้องน าสู่การพิจารณาของศาลสูงเพื่อวินิจฉัย "หมอระวี" ตีเกราะอย่าให้สังคมมองรัฐบาลซูเอี๋ยชินวัตร 
     
 เมื่อวันอาทิตย์ คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกเอกสารข่าวชี้แจงความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (ดีเอสไอ) ได้สอบสวนคดีอาญาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันฟอกเงินที่เก่ียวข้องกับคดีการทุจริต
รายการปล่อยเงินกู้กลุ่มกฤษดามหานครของธนาคารกรุงไทย (จ ากัด)  มหาชน เป็นคดีพิเศษที่ 25/2560 และต่อมาศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้มีค าพิพากษายกฟ้องจ าเลย คือนายพานทองแท้ ชินวัตร ซึ่งพนักงานอัยการ
มีค าสั่งไม่อุทธรณ์และส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ มาตรา 34 
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้ง
คณะท างานขึ้นมาพิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าว เพื่อเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
     ล่าสุดการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว โดยเห็นว่าเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน ความเห็น
ของพนักงานอัยการ และค าพิพากษาของศาล ทั้งที่พิพากษายกฟ้อง และที่ท าความเห็นแย้งไว้ท้ายค าพิพากษา 
ประกอบกับความเห็นของพนักงานอัยการที่เห็นควรไม่อุทธรณ์ค าพิพากษาแล้ว  เห็นว่ายงัมีประเด็นส าคัญแห่งคดีท่ีควร
ต้องน าสู่การพิจารณาของศาลสูงเพื่อวินิจฉัย อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีความเห็นให้ส่งอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณา
ตามกฎหมายต่อไป และส่งความเห็นพร้อมส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการแล้วเมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 
     นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุช่วงหนึ่งว่า 
"คดีนี้เป็นคดีของลูกชาย ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี การตัดสินใจไม่อุทธรณ์ของอัยการคดีพิเศษในครั้งนี้ ท า
ให้เกิดค าถามและข้อสงสัยของประชาชนเป็นจ านวนมาก และเคยมีตัวอย่างคดีเลี่ยงหุ้นชินคอร์ปฯ ของนางพจมาน ชิน
วัตร ที่ในปี 2554 ในช่วง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรี อัยการตัดสินใจไม่ยื่นฎีกาคดี ท าให้จบคดีลงโดยไม่
มีการยื่นฎีกา ซึ่งเป็นที่คาใจของประชาชนเป็นจ านวนมากจนถึงทุกวันนี้ในจุดยืนของอัยการชุดนั้น 
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พรรคขอเรียกร้องให้อัยการคดีพิเศษเขียนค าอุทธรณ์คดีนี้อย่างละเอียดและรัดกุมบนจุดยืนที่ต้องรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ถึงท่ีสุด สมกับการเป็นทนายของแผ่นดิน เพราะมีประชาชนจ านวนมากเคยเล่าลือกัน
มากว่า ในบางคดีอัยการเขียนค าอุทธรณ์-ค าฎีกาแบบไม่สู้เต็มที่ ท าให้จ าเลยหลุดคดี และหวังว่าคดีนี้จะไม่เดินซ้ ารอย
ประวัติศาสตร์คดีของนางพจมาน ซึ่งถ้าทางอัยการคดีพิเศษไม่ยื่นอุทธรณ์คดีนี้ นอกจากอัยการจะตกเป็นจ าเลยของ
สังคมแล้ว จะส่งผลไปถึงรัฐบาลด้วยที่จะต้องมีคนออกมาตั้งค าถามว่า รัฐบาลซูเอี๋ยกับ ดร.ทักษิณ หรือไม่ จึงขอให้
อัยการคดีพิเศษตัดสินใจบนจุดยืนเพื่อชาติเพ่ือประชาชนเป็นที่ตั้ง" นพ.ระวีระบุ 
     ทั้งนี้ พรรคพลังธรรมใหม่จะไปยื่นหนังสือถึงอัยการคดีพิเศษ ที่ส านักงานอัยการคดีพิเศษ ในวันที่  27 เมษายน 
2563 เวลา 11.00 น. และจะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในวันที่ 27 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. ที่ท าเนียบ
รัฐบาล      
     วันเดียวกัน นายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ส่งแอลกอฮอล์บรรจุขวดใส ติดภาพคู่
ของทั้งสองคนพร้อมข้อความ "คนแดนไกลห่วงใยประชาชน"  ให้ประชาชนและแฟนคลับ โดยตั้งเป้าแจกจ่าย 5 แสนขวด. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64350  

 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/64350
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27 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 07:57 น. 

'วัฒนา' โหนโควิดโยงรัฐธรรมนูญ 60 ขย่ม'บิ๊กตู่ 'ไร้น้ ายา 

 
27 เม.ย. 63 - นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "ผมพูดไปเมื่อโพสต์ที่

แล้วว่าในทุกวิกฤตจะมีโอกาสเสมอ แต่ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของผู้น าที่จะมองเห็นโอกาสนั้นหรือไม่ เช่น เรื่องเศรษฐกิจที่
โควิด-19 ให้โอกาสรัฐบาลประยุทธ์ได้เริ่มต้นนับหนึ่งพร้อมกับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ที่เห็นและเป็นไปคือ 
นอกจากรัฐบาลจะมองไม่เห็นแล้วยังท าลายโอกาสเหล่านั้นด้วย 

โอกาสแรกคือเกษตรกร ไทยสามารถสร้างความเชื่อม่ันให้โลกเห็นว่ากระบวนการผลิตของเราตั้งแต่การปลูก 
การเก็บเกี่ยว และการบรรจุหีบห่อท าโดยผู้ที่ได้รับการตรวจและรับรองว่าปลอดจากเชื้อ หรือกระบวนการตั้งแต่ฟาร์ม
ถึงโต๊ะอาหาร (from farm to table) เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ สินค้าไทยจะมีชื่อเสียงทั่วโลก 

โอกาสต่อมาคืออสังหาริมทรัพย์ไทยเพราะสภาพแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยว และภูมิอากาศของเราที่ไม่เป็นมิตร
กับไวรัส รวมทั้งความก้าวหน้าของการสื่อสารและความมีชื่อเสียงทางการแพทย์ จะท าให้เศรษฐีหรือผู้บริหารเลือกท่ีจะ
ใช้ไทยเป็นที่อยู่เพราะสามารถท างานจากบ้าน (work from home) ได้ ถ้าไม่เชื่อลองท าส ารวจดูก็ได้ว่าคนในโลกจะ
เลือกไทย หรืออิตาลี หรืออังกฤษ เป็นที่ท างานจากบ้าน 

คุณประโยชน์ของโควิด-19 ยังท าให้คนไทยได้เห็นผลพวงของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ท าให้คนไทยได้รัฐบาลที่ไร้
ประสิทธิภาพจ่ายเงินเยียวยาล่าช้าและไม่ทั่วถึงจนคนฆ่าตัวตาย แต่ด าเนินคดีกับผู้ที่แจกอาหารช่วยประชาชน จับคน
วิจารณ์รัฐบาล หรือจับคนไร้บ้านในข้อหาออกจากบ้านช่วงเคอร์ฟิว นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ชาติที่ไร้ประโยชน์ และ 
ส.ว. ที่พร้อมใจกันเลือกพลเอกประยุทธ์แต่อยู่ตรงข้ามประชาชน". 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64360  

  
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/64360
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27 เม.ย. 2563 05:28 น. 

ยก "เจ้าสัวซีพี" เด่นโดนใจช่วยโควิด 

 

 
ธนาธรกับแม่ติดโผ "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" แจกเจล 5 แสนขวด 
“อนุดิษฐ์” โอ่มี ส.ส.รัฐบาลหนุนเปิดสภาฯวิสามัญ ทวงรัฐรีบจ่ายเกษตรกรครัวเรือนละ 3.5 หมื่นก่อนบานปลาย แฉ
ตกค้างเงินชดเชยน้ าท่วม-ภัยแล้งบวกเพ่ิมเยียวยาโควิด “วิโรจน์” สวนใครกันแน่เล่นเกมการเมือง จวก รบ.แก้ปัญหาอืด 
ผิดแผนเละเทะ ขู่ ปชช.หิวไส้ขาดตั้งการ์ดไม่ไหวแล้ว “พิจารณ์” ชง ล้อมคอกแรงงานต่างด้าว 1.73 ล้านคนหวั่นแพร่
เชื้อ “เรืองไกร” ยื่น ป.ป.ช.เอาผิดนายกฯ ร่อน จ.ม.ขอโปรเจกต์เจ้าสัวขัด รธน. มีผลประโยชน์ทับซ้อนเงินกู้เอ้ือนายทุน 
“ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” แจกแอลกอฮอล์ล้างมือแฟนคลับ 5 แสนขวด ซูเปอร์โพลยก “ธนินท์” เบอร์หนึ่งได้ใจช่วยโควิด 
“ธนาธรกับแม่” ติดโผด้วย ทีมหมอพยาบาล-อสม.ฮีโร่ของคนไทย 
แม้ฝ่ายรัฐบาลจะไม่มีท่าทีตอบรับข้อเสนอการขอให้เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ฝ่ายค้านยังคงเดินหน้ารวบรวมรายชื่อ ส.ส.ผลักดันต่อไป 
ยืนยันไม่ได้เล่นเกมการเมือง แต่ต้องการระดมความเห็นช่วยหาทางออกให้ประเทศ 
“อนุดิษฐ์” โว ส.ส.รัฐบาลหนุนสภาวิสามัญ 

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า การยื่น
หนังสือถึงประธานรัฐสภา ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน และแนวทางการแก้ไขปัญหาโควิด-
19 ว่า ขณะนี้ ส.ส. ของพรรคร่วมฝ่ายค้านทยอยส่งหนังสือพร้อมลายเซ็นในการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ มา
ให้กับพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่ละพรรคเกือบครับถ้วนแล้ว ในวันที่ 27 เม.ย.วิปของแต่ละพรรคจะรวบรวมและแจ้งยอดให้
นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่ง ส่วนการขอความร่วมมือนอกรอบจาก ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ส่วน
ใหญ่เห็นด้วยว่าขณะนี้ประชาชนเดือดร้อน และการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลยังด าเนินการได้ไม่รอบด้าน ซึ่งเขาขอรอฟัง
ความเห็นจากการประชุมของวิปพรรคร่วมรัฐบาลในวันที่ 27 เม.ย.ก่อนว่าความเห็นของวิปรัฐบาลจะเป็นอย่างไร แต่
บางคนถึงกับบอกว่าถ้าวิปรัฐบาลไม่มีมติเรื่องดังกล่าว ปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของ ส.ส. ว่าจะร่วมลงชื่อเปิดประชุม
สมัยวิสามัญหรือไม่ เขาจะประชุมกันเพ่ือหาแนวทางสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ต่อไป 
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ไล่ฟัง ปธ.สภาฯ ยันประชุมปลอดภัย 

เมื่อถามว่าประธานวิปรัฐบาลเหมือนไม่เห็นด้วยกับการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ส่วนตัว
เห็นว่าประธานวิปรัฐบาลยังมีความกังวลว่าการประชุมสภาอาจไม่ปลอดภัยต่อสมาชิก ในเรื่องนี้ ตนอยากให้ประธานวิป
ได้ฟังความคิดเห็นของประธานสภาฯที่ออกมาระบุว่า สภาฯ มีมาตรฐานทางสาธารณสุขดีเพียงพอในการรองรับการ
ประชุมสภาฯ ตนเข้าใจดีว่าประธานวิปรัฐบาลมีความเป็นห่วงสุขภาพตัวเอง แต่อยากให้เห็นใจความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนด้วย อีกทั้งการอ้างเหตุผลของประธานวิปรัฐบาลดังกล่าว จะหมายความว่าในการเปิดประชุมสมัยสามัญช่วง
ปลายเดือน พ.ค. จะด าเนินการไม่ได้เช่นกันหรือไม่ 
ทวงชดเชยเยียวยาเกษตรกร 3.5 หม่ืน 

น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวต่อว่า ได้รับการสะท้อนปัญหาจาก ส.ส.ของพรรคจากทุกภาคว่า ขณะนี้เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาต่างๆรอบด้าน ทั้งปัญหาภัยแล้ง สลับกับน้ าท่วม รัฐบาลยังค้างจ่ายค่าเยียวยาภัยแล้ง น้ า
ท่วมกับเกษตรกรเป็นจ านวนมาก และวิกฤติไวรัสโควิด- 19 ซ้ าเติมจากปัญหาเดิมที่ค้างคาอยู่ ดังนั้น ส.ส.เพ่ือไทยขอ
เรียกร้องให้รัฐบาลจัดล าดับความส าคัญและช่วยเหลือเกษตรกร รัฐบาลต้องสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ต้อง
จ่ายเงินเยียวยาน้ าท่วม น้ าแล้งที่ค้างเกษตรกรอยู่ให้ครบถ้วน และสนับสนุนเงินด ารงชีพเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้
เกษตรกรครัวเรือนละ 35,000 บาท ขอให้เร่งช่วยเหลือทุกครอบครัว ให้ทันเวลา ก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก ไม่เช่นนั้น
ปัญหาจะลุกลามบานปลาย แก้ไขยาก เกิดผลร้ายกับเกษตรกรและครอบครัวยิ่งกว่านี้ 
“เจ๊หน่อย” จี้ รบ.เปิดเมืองปลอดภัย 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่ารัฐบาลต้องเตรียมแผนงานให้
รัดกุมรอบคอบ เพ่ือการ “REOPENING เปิดเมืองที่ปลอดภัย” คือให้ประชาชนกลับมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ 
ก่อนที่สภาพเศรษฐกิจจะสาหัสมากไปกว่านี้ พร้อมกับมาตรการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ จึงมีข้อเสนอ 5 ข้อ ดังนี้ 1.
มีข้อบังคับด้านสาธารณสุข ให้ธุรกิจที่จะเปิดให้บริการได้ เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด ร้านท าผม ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เคร่งครัด 2.รัฐบาลต้องสนับสนุนให้ทุกจังหวัดที่จะเปิดเมืองมีความสามารถตรวจหาเชื้อผู้อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการได้ทุกคน และต้องมีศักยภาพจะน าตัวผู้ติดเชื้อมาแยกตัวเข้าระบบดูแล รวมทั้งต้องมีการเอกซเรย์
พ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ 3.รัฐบาลยังคงต้องเข้มงวดในการป้องกันผู้ติดเชื้อใหม่ไม่ให้เดินทางเข้าประเทศด้วยมาตรการ 
State Quarantine 14 วัน อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องต่อไป 
สู้เชื้อโรคต้องฟังทีมหมอมากกว่า สมช. 

คุณหญิงสุดารัตน์ระบุว่า 4.รัฐบาลยังต้องสนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ให้มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ เพ่ือรับมือการระบาดใหม่ 5.ประชาชนต้องปรับตัวให้เข้ากับ New Normal และ
ในองค์กรที่มีความสามารถท าได้ รัฐบาลต้องสนับสนุนให้ท างานที่บ้านหรือการเรียนออนไลน์อีกระยะ ทั้งนี้ ส าหรับกรณี
ที่ สมช.เสนอต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รัฐบาลต้องฟังความเห็นจากทีมแพทย์และสาธารณสุขมากกว่า สมช. เพราะขณะนี้ศัตรู
ต่อความมั่นคงของประเทศไทยคือเชื้อโรค ที่มีแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ปราบ ไม่ใช่ศัตรูที่
หน่วยงานความมั่นคงจะปราบได้ 
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“สงคราม” ติง รบ.เปิดใจรับฟังทางออก 
นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือชาติ กล่าวว่า วันนี้ประชาชนเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดไวรัส

โควิด -19 ตนในฐานะผู้ประสานงานให้มูลนิธิกิจเลิศไพโรจน์ จึงประสานการช่วยเหลือประชาชนทุกทางที่ท าได้ เช่น ฉีด
พ้นยาฆ่าเชื่อไวรัสโควิดตามสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชาชน ทั้งวัดและชุมชน หมู่บ้านจัดสรร ในพ้ืนที่ อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ จากนี้จะขยายพ้ืนที่ให้ได้กว้างออกไปเรื่อยๆ และในฐานะหัวหน้าพรรคเพ่ือชาติ ที่ร่วมเสนอให้มีการเปิด
สภาสมัยวิสามัญพิจารณาเรื่องการใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน การหาแนวทางแก้ปัญหาโควิด และร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนที่จะ
ตามมาหลังวิกฤติครั้งนี้ อยากให้รัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดสภาฯรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน แล้วน าไป
ปรับใช้ในการแก้ปัญหา เพราะทุกวันนี้มีพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนจนฆ่าตัวตายกันเป็นรายวัน ถ้ารัฐบาลไม่เปิดใจรับฟัง
แนวทางแก้ปัญหาสถานการณ์จะไม่ดีขึ้นฝ่ายค้านไม่ได้ต้องการเล่นการเมืองบนความเดือดร้อนของประชาชน เพียงแต่
ขอให้รัฐบาลเปิดใจรับฟัง แล้วก้าวข้ามปัญหาไปด้วยกัน 
“วิโรจน์” กระทุ้ง รบ.เร่งมือช่วย ปชช. 

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า วันนี้ต้องถามทางรัฐบาลว่า
ยอมรับหรือไม่ว่าดูแลประชาชนได้ล่าช้า ลองไปท าโพลถามประชาชนดูได้ สิ่งที่รัฐบาลควรท า เช่น พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ ที่รัฐบาลเริ่มพูดตั้งแต่เดือน มี.ค. แล้วปรากฏว่าจะน าเข้าสู่ที่ประชุมสภาในวันที่ 28 พ.ค. และกว่าจะ
ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต้องรอประมาณเดือน มิ.ย. เวลาหลายเดือนรัฐบาลต้องถามประชาชนว่ารอได้หรือไม่ วันนี้
ประชาชนเกิดความยากล าบากจะอดตายกันอยู่แล้ว อย่าให้ประชาชนรอคอยอย่างสิ้นหวัง ดังนั้น รัฐบาลควรเร่ง
กระบวนการได้หรือไม่ เช่น เร่งเวลาพิจารณาขึ้นมาก่อนสัก 2 สัปดาห์ รวมทั้งการเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพ่ือแก้ปัญหา
ไวรัสโควิด-19 การที่ฝ่ายรัฐบาลอ้างว่ากลัวจะเป็นการแพร่เชื้อไวรัส ตนคิดว่าถ้าเราเป็นผู้มีสติปัญญา ถอดบทเรียนจาก
การแพร่ระบาดที่สนามมวย เราจะมีมาตรการป้องกันที่ดีได้อย่างแน่นอน ห้องประชุมสุริยันมีขนาดความจุที่ใหญ่รองรับ
สมาชิกได้ทั้งรัฐสภา หากเราท าข้อตกลงให้ ส.ส.แต่ละพรรคส่งตัวแทนมาประชุมให้ครบองค์ประชุมเพ่ือให้เปิดการ
ประชุมได้ การรักษาระยะห่างของแต่ละที่นั่งไม่ใช่ปัญหา นั่งห่างกัน 2-3 ที่นั่งได้สบายๆ 
ศอกกลับใครกันแน่เล่นเกมการเมือง 

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า การที่เอาข้ออ้างเรื่องโรคระบาดมาเป็นเหตุผลไม่เปิดประชุม ขอถามว่าใครกันแน่ที่เล่น
เกมการเมือง วันนี้ฝ่ายค้านทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือ พ.ร.ก.เงินกู้ฝ่ายค้านคงไม่มีคัดค้าน ไม่เห็นด้วย เพราะทุกคนรู้ดี
ถึงสถานการณ์ แต่เราจะให้ค าแนะน าการจัดสรรงบประมาณและนโยบายเพ่ือช่วยเหลือด้านต่างๆ เพราะวันนี้ดูเหมือน
รัฐบาลจะท าอะไรล่าช้าและผิดแผนไปหมด เหมือนการนั่งท าข้อสอบ 5 ข้อที่มีเวลา 2 ชั่วโมง แต่หมดไป 1 ชั่วโมงกับข้อ
แรก คือ การเยียวยาประชาชนที่วันนี้ยังไม่ส าเร็จเลย และเหมือนจะท าผิดวิธีด้วย ข้อที่เหลือได้แค่อ่านโจทย์ แต่ยังไม่ได้
ลงมือเขียนเลย โจทย์ของรัฐบาลยังมีอีกตั้งหลายข้อ นอกจากการป้องกันโรคแล้ว ปัญหาปากท้องและการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ คือโจทย์ใหญ่ที่ยังรออยู่ ดังนั้น การประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นคือสิ่งที่ควรท า เพราะฝ่ายค้านเอง ส.ส.
หลายท่านมีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน ที่พร้อมจะเสนอแนวทางช่วยเหลือประเทศเช่นกัน 
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ซัดไร้มาตรการคุมแรงงานต่างชาติ 

นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อราย
ใหม่วันที่ 25 เม.ย.สูงขึ้นจากรอบหลายวันอยู่ที่ 53 ราย เป็นแรงงานต่างชาติ 42 ราย ตรวจพบในศูนย์กักขัง อ.สะเดา จ.
สงขลา หันกลับมามองกลุ่มแรงงานต่างชาติในไทย ข้อมูลทางการล่าสุดเดือน ก.พ.มีมากถึง 2.9 ล้านคนกระจายอยู่ตาม
เมืองเศรษฐกิจ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติปัจจุบัน มีเพียงต่ออายุใบอนุญาตการท างานจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 
แต่มาตรการอ่ืนยังคงไม่ชัดเจน แรงงานต่างชาติที่ได้รับสิทธิตรวจหาโรคและรักษา จึงมีเพียงที่อยู่ในระบบหรือมี
ประกันสังคมราว 1.17 ล้านคน อีกประมาณ 1.73 ล้านคนรวมทั้งกลุ่มเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะไม่มีมาตรการใดๆ 
รองรับ ตนเพิ่งลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชน จ.สมุทรสาคร มีแรงงานต่างชาติถึงกว่า 2 แสนราย ล้วนแออัดเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดลักษณะเดียวกับประเทศสิงคโปร์ และแรงงานต่างด้าวบางส่วนไม่สวมหน้ากากอนามัย รัฐบาลจึงควรมีแนวทาง
และมาตรการที่ชัดเจนดูแลคนกลุ่มนี้ 
ยื่น ป.ป.ช.เอาผิด “บิ๊กตู”่ ทุจริตต่อหน้าที่ 

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ได้ยื่นหนังสือถึง
ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่านทางไปรษณีย์ EMS เพ่ือขอให้ไต่สวน
และส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพ่ือพิจารณากรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกฯและ รมว.กลาโหม ท าจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีประมาณ 20 ราย เป็นการกระท าที่มีพฤติการณ์ทุจริตต่อ
หน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายหรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ โดยหนังสือที่จะส่งไป ความยาวเกือบ 6 หน้ากระดาษ อ้างถึงค าแถลงออก
รายการวิทยุโทรทัศน์และเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกของ พล.อ.ประยุทธ์ จากการตรวจอย่างถี่ถ้วนรอบด้านทั้ง
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ค าพิพากษาของศาลฎีกาฯ จริ ยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พบว่าเข้าข่ายกระท าความผิดและสมควรได้รับโทษเหมือน กับนักการเมืองในอดีตที่เคยโดนมาแล้ว 
ดีลพ่อค้าขัด รธน. ฝืนจริยธรรม 

นายเรืองไกรกล่าวว่า สาระส าคัญการกระท าผิดของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ระบุในหนังสือค าร้อง ตนท าเป็นข้อๆ 
อาทิ ขัดรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 164 ที่ระบุว่าในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 4 ประการ เช่น รัฐมนตรีต้อง
รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของตนและ 165 บัญญัติว่ากรณีมีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรี เห็นสมควรจะฟังความคิดเห็น ส.ส.และ ส.ว. นายกฯจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภา 
ขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ โดยรัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ รวมถึงมาตรา 
219 เชื่อมโยงถึงมาตรฐานทางจริยธรรม เข้าข่ายกระท าผิดอย่างร้ายแรง โดยมาตรา 219 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นบังคับใช้และให้ใช้บังคับแก่ ส.ส. ส.ว.และคณะรัฐมนตรีด้วย 
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2561 หมวด 1 ข้อ 9 บัญญัติว่า “ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่” และข้อ 27 บัญญัติว่า “การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด 1 ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง” 
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มีประโยชน์ทับซ้อนเงินกู้เอื้อเจ้าสัว 

นายเรืองไกรยังกล่าวอีกว่า จดหมายเปิดผนึกลงนามในฐานะนายกฯ แต่ไม่มีเลขที่หนังสือ สถานที่ออกหนังสือ 
กลุ่มมหาเศรษฐีที่ได้รับจดหมายดังกล่าว บางรายตอบสนองต่อค าขอในจดหมาย จึงถือได้ว่าการกระท าอาจเข้าข่าย
ความผิดที่ส าเร็จแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม พล.อ.ประยุทธ์ 
ในฐานะนายกฯย่อมต้องทราบข้อเท็จจริงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา อีกทั้งในฐานะผู้ตรา พ.ร.ก.เงินกู้รวม 
3 ฉบับ วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท ส่วนหนึ่งอาจจะน าไปใช้เพ่ือเอ้ือประโยชน์บริษัทของกลุ่มคนดังกล่าว สื่อมวลชนได้
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพราะกลุ่มคนดังกล่าวบางรายยังมีธุรกิจที่รับสัมปทานจากรัฐ หรือเป็นคู่สัญญากับรัฐ 
บางธุรกิจเคยถูกอภิปรายว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับตัวนายกฯ อาจมีเอ้ือประโยชน์ให้กับธุรกิจเหล่านี้หรือไม่ อีกทั้ง
ค าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่บอกกับนายคีรี กาญจนพาสน์ หนึ่งในมหาเศรษฐีที่พูดไว้ตอนหนึ่งว่า “เมื่อท่านมีปัญหา ผม
ก็จะรีบแก้ไขให้” ที่ปรากฏในสื่อนั้น ส่อเป็นการกระท าที่ พล.อ.ประยุทธ์ทุจริตต่อหน้าที่ หรือใช้อ านาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ 
หน.ปชป.ให้รอเปิดสมัยสามัญ 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า วันที่ 27 เม.ย. นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลัง
ประชารัฐและประธานวิปรัฐบาล ได้แจ้งให้แกนน าพรรคร่วมรัฐบาลหารือนอกรอบ ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์เพ่ือ
พิจารณากรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีหนังสือถึงรัฐบาล ขอให้ใช้อ านาจเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญพิจารณา พ.ร.ก.กู้
เงินเพ่ือแก้สถานการณ์โควิด-19 ได้หารือกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคแล้ว มีจุดยืนว่าควรรอ
พิจารณาการเปิดสภาฯสมัยสามัญปลายเดือน พ.ค. เนื่องจากขั้นตอนการเปิดประชุมสมัยวิสามัญจะมีขั้นตอนต้องใช้
เวลา เช่น การออก พ.ร.ฎ.ขอเปิดสมัยประชุม ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร และการจัดสถานที่ให้เหมาะสมใน
สถานการณ์ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาจจะพอดีกับเวลาที่สภาฯเปิดประชุมสมัย
สามัญวันที่ 22 พ.ค. อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือ ติดตามและตรวจสอบการใช้งบฯที่รัฐบาลปรับลดงบฯปี 63 หรือเงินที่ออก
ตาม พ.ร.ก.กู้เงินให้โปร่งใส เชื่อว่าทุกฝ่ายเข้าใจและให้ความร่วมมือขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และ
เชื่อว่ามีหลายเรื่องที่แต่ละพรรครวบรวมข้อมูลไว้ เมื่อเปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญเหมาะสมที่จะพูดได้เต็มที่ 
“องอาจ” แนะคลายล็อกต้องรอบคอบ 

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการคลายล็อกควรมี
หรือไม่ว่า การจะคลายล็อกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาบนพ้ืนฐานข้อมูลที่รอบด้าน ทั้งข้อมูลด้านสาธารณสุขและ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลทางสาธารณสุขถือเป็นปัจจัยส าคัญในการประเมินสถานการณ์ควรคลายล็อกหรือไม่ แค่ไหน 
อย่างไร จะคลายล็อกบางจังหวัด บางพ้ืนที่หรือบางกิจการ ขณะนี้มีข้อเสนอจากหลายภาคส่วนเกี่ยวกับมาตรก าร 
เงื่อนไขการคลายล็อกส่งถึงมือผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนตัดสินใจพอสมควรแล้ว การประเมินสถาน– การณ์ควรด าเนินการอย่าง
มียุทธศาสตร์ มีเหตุผล ตรงไปตรงมา อธิบายสังคมได้ การคลายล็อกต้องอยู่ภายใต้มาตรการ เงื่อนไข ค าสั่ง ข้อควร
ปฏิบัติที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ เพราะสังคมไทยคงไม่อยากให้เกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 ที่
รุนแรงขึ้นมาอีก 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

 
 “เทพไท” ติงรัฐจ่ายเงิน พ.ค.ช้าไม่ทันกาล 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลว่า 
จนถึงขณะนี้รัฐบาลยังพยายามเร่งรัดเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเต็มที่ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิลงพ้ืนที่ตรวจสอบการ
ยืนยันสิทธิของผู้ลงทะเบียนไว้ รัฐบาลประกาศว่าเยียวยาได้ทั้งหมดช่วงต้นเดือน พ.ค. การช่วยเหลือเกษตรกร 9 ล้าน
ครัวเรือน รัฐบาลก าหนดไว้ภายในวันที่ 15 พ.ค. การเยียวยาให้ครัวเรือนละ 15,000 บาท ทั้ง 2 โครงการนี้ รัฐบาลตั้ง
เป้าจะเยียวยาให้เสร็จภายในเดือน พ.ค.อาจล่าช้าเกินไป ไม่ทันต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
อยากให้รัฐบาลตีความค าว่า “เยียวยา” คือการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ในทันที แต่เมื่อรัฐบาลก าหนดเยียวยาเสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.ต้องใช้ 2 เดือน จึงไม่สามารถใช้ค าว่าเยียวยา
ได้ต้องเรียกว่าชดเชยมากกว่า ถ้าเยียวยาต้องช่วยผู้เดือดร้อนทันทีทันใด การชดเชยจ่ายย้อนหลังได้ ถ้ารัฐบาลจะ
ช่วยเหลือย้อนหลัง 2 เดือน ต้องเรียกว่าการชดเชย ไม่ใช่เยียวยา 
 “ธนกร” เหน็บฝ่ายค้านดีแต่ด่านายกฯ 
นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า นายอุตตมขอบคุณ ส.ส.พรรคพลังประชา
รัฐทุกคน ที่ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนายสะถิระ เผือก-ประพันธ์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลัง
ประชารัฐ ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะขณะส่งหมูเค็มให้ชาวบ้านที่เดือดร้อน ล่าสุดอาการ
ปลอดภัยแล้ว นายอุตตมฝากเป็นก าลังใจให้ รัฐบาลภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 
รมว.กลาโหม แก้ปัญหาโควิด-19 ถูกทาง เห็นได้จากท่ัวโลกที่ชื่นชมแนวทางการด าเนินการของประเทศไทย แต่ไม่เข้าใจ
นักการเมืองจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ออกมาต าหนิติเตียนการท างานของรัฐบาลทุกวัน ท าเหมือนกลัวว่าหาก พล.อ.
ประยุทธ์แก้ปัญหาให้ประชาชนส าเร็จ ประชาชนจะรัก พล.อ.ประยุทธ์มากขึ้นจึงยอมไม่ได้ 
ลั่นต้องไม่เงียบต้องได้รับโทษ 

นายสิระกล่าวอีกว่า เรื่องพวกนี้ตนไม่ปล่อยผ่านแน่นอน อย่าคิดว่าเมื่อโควิดจบ ความผิดจะหายไป เมื่อใดที่
รัฐบาลประกาศปลดล็อก วันนั้นองค์กรของรัฐยังไม่สามารถเอาคนผิดมารับโทษได้ ในฐานะ กมธ.ป.ป.ช.จะลงพ้ืนที่ไป
ตรวจสอบรายจังหวัดที่มีการทุจริตเกิดขึ้น เพราะคนที่โกงกินพวกนี้ต้องได้รับโทษ อยากฝากไปถึงข้าราชการน้ าดีและ
ประชาชนทุกคนที่มีเบาะแสพวกทุจริตงบประมาณเหล่านี้ ไม่ว่าจะท าในรูปแบบใด ขอให้แจ้งมาที่ตนโดยตรง สัญญาจะ
ไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบ จะเดินหน้าต่อสู้กับพวกคนโกงกินบ้านเมือง โกงประชาชนให้ถึงท่ีสุด 
“วันชัย” โต้ นศ.อคติฉะมี ส.ว.เปลืองภาษี 

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว.กล่าวถึงว่า ส.ส.และ ส.ว.ท าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกประการ ไม่ได้มีใคร
เลยไม่ท าตาม ถ้าคิดว่า ส.ว.คนไหนไม่ท างานควรไล่เป็นคนคนไป ที่กล่าวหาว่า ส.ว. ท างานไม่คุ้มกับเงินเดือน เป็นการ
กล่าวหาที่มีอคติทั้งหมด เพราะ ส.ว.ท างานไม่ได้ต่างอะไรกับ ส.ส.เลย ยิ่งช่วงการแพร่ระบาดโควิดทุกคนช่วยเหลือทั้ง
ข้าวของและเงินทอง ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ไม่มีใครด้อยไปกว่าใคร ส.ว.ไม่ได้ขัดขวางการเปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญของฝ่ายค้าน แต่เห็นว่าเวลานี้สถานการณ์ไม่เหมาะสม การเสนอให้เปิดวิสามัญ จะเป็ นการโต้เถียงกันทาง
การเมืองมากกว่าจะแก้ปัญหาประเทศ หากฝ่ายค้านอยากเสนออะไรต่อรัฐบาลใช้วิธีอ่ืนได้ อาทิ นัดหมายเพื่อพบนายกฯ 
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ที่ท าเนียบรัฐบาลได้ โดยเชิญตัวแทนพรรคละ 3 คน ถ้านายกฯไม่ให้พบก็ต้องจัดการอย่างเต็มที่ ต้องเล่นงาน

อย่างหนัก แต่การเปิดประชุมสมัยวิสามัญ มีคน 700 คนในสถานการณ์อย่างนี้ไม่ควร ท าไมต้องท าอย่างนี้ให้เสียเวลา 
ส่วนการออกมาเคลื่อนไหวนักศึกษาครั้งนี้ พอเข้าใจได้นักศึกษาคงอยากมีบทบาททางการเมือง แต่ตอนนี้อยากให้นิสิต
นักศึกษารวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าให้ก าลังใจแพทย์ พยาบาล ต่อสู้โควิด และคิดว่านักศึกษาเสนออะไรรัฐบาลเขารับ
ฟังอยู่แล้ว อย่ามาเสียเวลากับการเมืองมากนัก อย่าเอาวาทกรรมมาเล่นการเมืองตอนนี้ เอาเวลาไปต่อสู้กับโรคร้ายดีกว่า 
เมื่อโรคนี้จบแล้ว ฝ่ายค้าน และนักศึกษาอยากท าอะไรก็ถล่มได้เลย แต่ตอนนี้ไม่ใช่กาลเทศะ 
“ทักษิณ–ปู” แจกแอลกอฮอล์ 5 แสนขวด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศ นายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังจาก
ไวรัส จึงได้ส่งมอบความห่วงใยให้ไปยังพ่ีน้องประชาชนและกลุ่มแฟนคลับด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่เป็นแอลกอฮอล์ล้าง
มือ 75% บรรจุขวดใส เป็นภาพคู่ของนายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ พร้อมข้อความ “คนแดนไกลห่วงใยประชาชน” 
เพ่ือให้ประชาชนและแฟนคลับไว้ใช้ท าความสะอาดและดูแลตัวเอง ตั้งเป้าหมายแจกจ่าย 5 แสนขวด ทั้งนี้ การแจกจ่าย
จะส่งผ่านไปยังกลุ่มแฟนคลับของทั้งสองอดีตนายกฯ และส่งต่อไปยังประชาชนต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. มีกลุ่ม
แฟนคลับ 2 อดีตนายกฯ น าเจลแอลกอฮอล์ไปแจกจ่ายแล้วตามจุดต่างๆในพ้ืนที่เขตบึงกุ่ม ดอนเมือง บางแค จากนี้จะมี
การกระจายไปยังกลุ่มแฟนคลับแจกจ่ายต่อไปทั่วประเทศ ส่วนประชาชนที่สนใจอยากได้เจลดังกล่าว สามารถติดต่อ
ประสานงานได้ท่ีเพจเฟซบุ๊กของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ หรือแจ้งให้ ส.ส.พรรคเพื่อไทยในพ้ืนที่ ช่วยประสานงานได้อีกทางหนึ่ง 
ระบุมีประเด็นส าคัญสู้ต่อในศาลสูง 

ดีเอสไอได้ตั้งคณะท างานขึ้นมาพิจารณากลั่นกรอง เพ่ือเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามที่
ปรากฏเป็นข่าวแล้วนั้น บัดนี้ การพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว เห็นว่าเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน 
ความเห็นของพนักงานอัยการ และค าพิพากษาของศาล ทั้งที่พิพากษายกฟ้อง และที่ท าความเห็นแย้งไว้ท้ายค าพิพากษา 
ประกอบกับความเห็นของพนักงานอัยการที่เห็นควรไม่อุทธรณ์ค าพิพากษาแล้ว ดีเอสไอเห็นว่ายังมีประเด็นส าคัญแห่ง
คดีที่ควรต้องน าสู่การพิจารณาของศาลสูงเพ่ือวินิจฉัย อธิบดีดีเอสไอจึงมีความเห็นให้ส่งอัยการสูงสุด เพ่ือพิจารณาตาม
กฎหมายต่อไป และส่งความเห็นพร้อมส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการแล้วเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 
 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1830991 
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พปชร. ร้าว 'บิ๊กป้อม' เล็งยึดพรรค! 

 
พปชร.ร้าว 'บิ๊กป้อม' ขอนั่งบัญชาการเอง ไล่ "อุตตม-สนธิรัตน์" พ้นหัวหน้า-เลขาฯพรรค บีบปรับครม. 

ความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองในช่วงปิดสมัยประชุม ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากพรรคพลังประชารัฐ              
(พปชร.) โดยรายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในพรรคอย่างหนัก เพื่อ
เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคจากนายอุตตม สาวนายน และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค  
 โดยมีการผลักดัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค นายสันติ พร้อมพัฒน์
เป็นเลขาธิการพรรค แผนการเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค พปชน.ในครั้งนี้ เป็นรวมพลังของ พล.อ.ประวิตรกับบรรดา
แกนน าของพรรคที่รวมก าลังกันหลายสาย  
 อาทิเช่น นายวิรัช รัตนเศรษฐ นายสุชาติ ชมกลิ่น นายอนุชา นาคาศัย และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่
ต้องการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค และต้องการปรับคณะรัฐมนตรีใหญ่ในเดือนมิ.ย.ภายหลังการประชุม
พรรคตามกฎหมาย 
 “ปฏิบัติการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่มอบหมายให้ใครด าเนินการ หรือแค่ส่งสัญญาณ แต่
ข่าวที่เชื่อถือได้ยืนยันว่า พล.อ.ประวิตร เป็นผู้บอกกล่าวด้วยวาจาด้วยตัวเองกับนายอุตตม ว่า ขอให้ลาออกจากหัวหน้า
พรรค และตัวเองจะเป็นหัวหน้าพรรคแทน หลังจากนั้นได้ส่งเสธ.อ.ไปกดดันให้นายอุตตม เขียนใบลาออกจากต าแหน่ง
หัวหน้าพรรค”แหล่งข่าวกรรมการบริหารพรรค พปชร.กล่าว 
 รายงานข่าวแจ้งว่า ล่าสุดนายอุตตม ปฏิเสธที่จะเขียนใบลาออก ก็มีการเคลื่อนไหวจากเสธ.อ. ที่เป็นมือขวา 
โดยโทรศัพท์ และเดินทางไปล็อบบี้ให้กรรมการบริหารพรรคหลายคนให้ลาออกจากต าแหน่ง โดยตั้งเป้าว่าให้ลาออกเกิน
ครึ่งหนึ่งของกรรมการ ซึ่งจะมีผลท าให้นายอุตตม ต้องพ้นจากต าแหน่งโดยอัตโนมัติซึ่งจะน าไปสู่การล้างไพ่ใหม่ และ
สามารถเรียกประชุมใหญ่ เพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ในเดือน พ.ค.นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/9977?line= 
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ก้าวไกล จี้ รัฐบาลคลาย ล็อค พรก.และคืนอ านาจให้ประชาชน เลิกรวมศูนย์อ านาจท่ีบิ๊กตู่ 
 

 
 
นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวถึงการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า โดยเนื้อแท้แล้วเป็นการรวมศูนย์อ านาจมาไว้ที่ พล.อ.ประยุทธ์ 
และสามารถใช้อ านาจเบ็ดเสร็จได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ เราจึงเห็นการใช้กฎหมายไปด าเนินคดีกับผู้ที่น าอาหารไป
บริจาค จับขังคนงานก่อสร้างที่จ าเป็นต้องเดินทางระหว่างเคอร์ฟิว หรือจับขังคนไร้บ้าน ใช้กฎหมายไปปิดปาก
ประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ความผิดพลาดของรัฐบาลในสื่อสังคมออนไลน์ กระทั่งขู่จะจัดการกับนักศึกษาที่ต้อง การ
เรียกร้องขอคืนค่าเทอม 
 นายชัยธวัช กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม จน
ส่งผลให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงตามล าดับ แต่สิ่งที่พวกเราได้รับตอบแทนคือมาตรการเยียวยา
ของรัฐบาลที่สับสน ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ทันท่วงที และไม่ทั่วถึง  อีกทั้งพล.อ.ประยุทธ์ ประเมินความทุกข์ร้อนของ
ประชาชนต่ าและช้าเกินไป รัฐบาลเข้มแข็งเสมอเวลาสั่งห้ามประชาชนท านู้นท านี่ แต่เฉื่อยแฉะเวลาพวกเราไม่มีเงิน 
หนี้สินท่วมหัว ไม่มีข้าวสารกรอกหม้อ ต้องรอคอยการสงเคราะห์อย่างไร้ศักดิ์ศรี 
 "วันนี้เราเห็นภาพประชาชนในหลายจังหวัดไปรวมตัวกันรอรับอาหารบริจาคโดยไม่กลัวไวรัสมากขึ้นเรื่อยๆ 
พวกเขาก าลังจะไม่สนใจมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐอีกแล้ว เพราะกลัวจะอดตายมากกว่า และหากรัฐบาลยังไม่คลาย
ล็อก ประเมินกันว่าจะมีคนตกงานไม่ต่ ากว่า 7 ล้านคนในเดือนมิถุนายน ดังนั้น พล.อ.ประยุทธิ์ต้องเชื่อมั่นในประชาชน
ว่าไม่มีใครอยากให้ไวรัสระบาดไปมากกว่านี้ พวกเรายินดีจะร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค แต่พร้อมกันนั้น ก็
ไม่มีใครอยากให้ครอบครัวตนเองอดตายหรือล้มละลาย ไม่มีใครอยากให้ประเทศไทยการ์ดตก แต่พวกเราอยากให้
ประเทศนี้ปล่อยหมัดชกกับปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนได้ด้วย" นายชัยธวัช กล่าว   
 อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/9980?line= 
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ด่วน! นายกฯ ต่ออายุเคอร์ฟิว ห้ามออกจากบ้านหลังเวลาก าหนด อีกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
ด่วน! นายกฯ ต่ออายุเคอร์ฟิว ห้ามออกจากบ้านหลังเวลา ไปอีกเดือน หลังจากต่ออายุ พระราชก าหนด การ
บริหารราชในสถาณการณ์ฉุกเฉิน (พรก.ฉุกเฉิน) 

รายงานข่าวจากท าเนียบรัฐบาล แจ้งว่า การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม 
เป็นประธาน ได้พิจารณาการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปอีก 1 เดือน ส่วนมาตรการการผ่อนปรนต่างๆนั้น จะ
อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ ยังมีรายงานข่าวเพ่ิมอีกว่า ที่ประชุมยังมีมติต่ออายุ มาตรการเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหะสถาน 
ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 เดือน ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 อีกด้วย  
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_4025000 
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27 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 

‘หน่อย’จี้ฟังหมออย่าสนมั่นคง 
 

 
ลุ้นอังคารนี้ "บิ๊กตู่" คลายล็อกดาวน์ เปิดเมืองรีสตาร์ทธุรกิจร้านค้า หลังครบบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว  

30 เม.ย. "เจ๊หน่อย" ท าสุขุม แนะต้องฟังข้อเสนอแพทย์ไม่ใช่หน่วยงานความมั่นคง "ปชป." เตือนท าแล้วต้อง
เอาอยู่ เชื้อโควิดไม่ระบาดรอบสอง ฝ่ายค้านไล่บี้นายกฯ ยื่น ป.ป.ช.เอาผิดฐานท า จ.ม.ถึง 20 เจ้าสัว อ้างเข้าข่ายการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบคุคลกับส่วนรวม  
     นับถอยหลังก่อนถึงวันอังคารที่ 28 เม.ย. ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะน าเรื่องเข้าหารือใน
ที่ประชุมถึงการต่ออายุการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมถึงมาตรการต่างๆ เช่น เคอร์ฟิว ที่จะครบก าหนดในวัน
พฤหัสบดีที่ 30 เม.ย.นี้ ก็ได้มีความเห็นจากฝ่ายต่างๆ ออกมา  
     คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ผู้มีอ านาจควรคิดถึงการเปิดเมือง
อย่างปลอดภัยมากกว่าต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แม้ว่าโควิด-?19 จะยังอยู่กับสังคมไทยและสังคมโลก แต่บริบทความมั่นคง
ของชาติเปลี่ยนไป ที่ปัจจุบันต้องต่อสู้กับเชื้อโรค และผู้ท าหน้าที่สู้รบคือบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ใช่การทหารที่ต้องรบ
ราฆ่าฟันกับศัตรู การจะต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ต้องฟังแพทย์ไม่ใช่หน่วยงานความมั่นคง และมุ่งสร้างสมดุลระหว่าง
การควบคุมโรคกับการให้ธุรกิจด าเนินการได้ 
     คุณหญิงสุดารัตน์ได้เสนอ 5 ข้อส าหรับการเปิดเมือง คือ 1."Reopening แบบมีข้อบังคับด้านสาธารณสุข" 
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยและไม่มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมเป็นกลุ่มแรก เมื่อเปิดเมืองต้องท าความสะอาดฆ่า
เชื้อในที่สาธารณะและขนส่งสาธารณะสม่ าเสมอ 2.สนับสนนุทุกจังหวัดที่จะเปิดเมืองให้มีความสามารถในการตรวจหา
เชื้อ และน าตัวผู้ติดเชื้อมาเข้าระบบแยกตัว รวมทั้งเอกซเรย์พ้ืนที่สม่ าเสมอ ไม่ให้มีการกลับมาระบาดใหม่ 
        3.ยังต้องเข้มงวดในการป้องกันผู้ติดเชื้อใหม่ไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ด้วยมาตรการ State  Quarantine 14 
วัน อย่างต่อเนื่อง 4.สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับมือหากมีการระบาดรอบใหม่ 5.ส าหรับประชาชนต้องปรับตัวให้เข้ากับ New Normal โดยให้ความ
ร่วมมือในการสวมหน้ากาก, Social Distancing และรักษาสุขภาพอนามัย ขณะที่รัฐบาลต้องสนับสนุนให้ Work from 
Home หรือการเรียนออนไลน์อีกสักระยะ 
    คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ข้อเรียกร้องของพรรคเพ่ือไทยที่ต้องการให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งห้อง
ประชุมใหญ่สร้างเสร็จแล้ว สามารถใช้มาตรการ Social Distancing ได้ เพื่อจะได้น าปัญหาการเยียวยาและความ
เดือดร้อนของประชาชนเข้าพิจารณาร่วมกันทุกฝ่าย พรรคเพ่ือไทยกังวลใจกับเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ที่ควรน ามา
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พิจารณาเปรียบเทียบกับการตัดงบประมาณปี 63-64 ที่ไม่จ าเป็นออกมาใช้ จะได้ลดจ านวนเงินที่จะกู้ได้เพราะจัดงบ
ในช่วงที่ไม่มีวิกฤติ แต่เมื่อมีวิกฤติที่เปรียบเหมือนไฟไหม้บ้าน หัวหน้าครอบครัวมีเงินจ านวนหนึ่งสามารถที่จะซื้อรถใหม่ 
แต่ไฟไหม้บ้านพอดีจึงต้องจัดล าดับความส าคัญการใช้เงิน 
     ส่วนความเห็นจากคนในพรรคร่วมรัฐบาล นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน  ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้คลายล็อกมาตรการต่างๆ ว่า การจะคลายล็อกหรือไม่ข้ึนอยู่กับการพิจารณาบนพ้ืน
ฐานข้อมูลที่รอบด้าน ทั้งข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะข้อมูลทางสาธารณสุขถือเป็นปัจจัย
ส าคัญในการประเมินสถานการณ์ว่าควรคลายล็อกหรือไม่ แค่ไหนอย่างไร จะคลายล็อกบางจังหวัด บางพื้นที่หรือบาง
กิจการ ซึ่งขณะนี้ก็มีข้อเสนอจากหลายภาคส่วนเกี่ยวกับมาตรการ เงื่อนไขในการคลายล็อกส่งถึงมือผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วน
ในการตัดสินใจพอสมควร 
    นายองอาจย้ าว่าเรื่องนี้จะต้องท าอย่างมียุทธศาสตร์ มีเหตุผล ตรงไปตรงมา สามารถอธิบายสังคมได้ การคลายล็อก
ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ เงื่อนไข ค าสั่ง ข้อควรปฏิบัติที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ เพราะสังคมไทย
คงไม่อยากให้เกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 ที่รุนแรงขึ้นมาอีก และไม่ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรก็ต้องมั่นใจว่าสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ โดยไม่มีการแพร่ระบาดอีกหรือเรียกว่าเอาอยู่ 
      "ถึงแม้การตัดสินใจว่าจะคลายล็อกหรือไม่เป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่าย เพราะผลที่ออกมาหลังตัดสินใจไปแล้วอาจ
ออกมาบวกหรือลบก็ได้ แต่เชื่อว่ารัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะตัดสินใจโดยค านึงถึงข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ทาง
สาธารณสุขและข้อมูลผลกระทบกับประชาชน ผลกระทบทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป ด้วยความรอบคอบบนพ้ืนฐานเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมเป็นส าคัญ"  นายองอาจกล่าว 
พรรครัฐบาลขวางเปิดสภาวิสามัญ 
     นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการที่ฝ่ายค้านเคลื่อนไหวเพ่ือขอให้เปิดประชุมรัฐสภา
สมัยวิสามัญว่า เรื่องพระราชก าหนดกู้เงินทั้ง 3 ฉบับ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 ระบุไว้ชัดว่า ในการประชุมรัฐสภา
คราวถัดไป คือเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ก็มีการบังคับให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราช
ก าหนดต่อรัฐสภาโดยไม่ชักช้า เชื่อว่าการรออีกไม่ถึงหนึ่งเดือนก็ไม่ถือว่าช้าไปแต่อย่างใด เพราะกระบวนการต่างๆ ได้
ระบุไว้ชัดในรัฐธรรมนูญแล้ว เมื่อถึงเวลาน าพระราชก าหนดเข้าท่ีประชุม ฝ่ายค้านก็สามารถใช้สิทธิ์แสดงเหตุและผลได้
อย่างเต็มที่ว่าจะอนุมัติหรือไม่  ประการที่สอง การขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญโดยใช้ช่องทาง ส.ส.และ ส.ว.เข้าชื่อกัน 1 
ใน 3 หรือ ส.ส.เข้าชื่อกัน 1 ใน 3 นั้น ไม่ว่าจะใช้ช่องทางใดทั้งสองกรณีต้องได้ชื่อจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิก
รัฐสภาเท่าท่ีมีอยู่ มีสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศ
เรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ ซึ่งเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  123 หากมีการลงชื่อกันครบก็
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ประธานรัฐสภาไม่สามารถตัดสินใจเปิดสมัยประชุมวิสามัญได้ด้วยตนเอง 
ช่องทางนี้รัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ชัดเช่นกัน  
    "เข้าใจดีถึงการที่ ส.ส.ฝ่ายค้านอยากสะท้อนความคิดเห็นในมุมต่างๆ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย แต่ด้วยสถานการณ์
ขณะนี้อาจจะไม่เอ้ืออ านวยให้เปิดประชุมได้ ช่องทางที่ดีที่สุดคือฝ่ายค้านสามารถสรุปความเห็นจาก ส.ส.ของแต่ละ
พรรค แล้วน าเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านผู้น าฝ่ายค้านเพ่ือให้เสนอต่อรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลก็ต้องรับฟังอยู่แล้ว ก็จะเป็น
ช่องทางที่เกิดประโยชน์ในการระดมความเห็น" โฆษกพรรค ปชป.กล่าว  
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พท.บี้เอาผิดบิ๊กตู่ท า จ.ม.ถึง 20 เจ้าสัว  
     
 ขณะที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.และสมาชิกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า เตรียมยื่นหนังสือถึงประธาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 27 เม.ย.นี้ เพ่ือขอให้ไต่สวนโดยด่วน และส่ง
เรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือพิจารณาว่า  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ
นายกรัฐมนตรี มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่  หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ จากกรณีท าจดหมายเปิดผนึกถึง
มหาเศรษฐีประมาณ 20 ราย 
     นายเรืองไกรกล่าวว่า ในหนังสือได้อ้างถึงค าแถลงออกรายการวิทยุโทรทัศน์ และเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกลง
วันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา เรื่องขอให้มหาเศรษฐีให้ความร่วมมือระดับชาติช่วยเหลือรัฐบาลต่อสู้โรคระบาดโควิด-19 
รวมทัง้การให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆ จากการตรวจอย่างถี่ถ้วนรอบด้านทั้งทางรัฐธรรมนูญ กฎหมายค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พบว่าเข้าข่ายกระท าความผิดและสมควรได้รับโทษเหมือนกับนักการเมืองในอดีตที่เคยโดนมาแล้ว 
     ทั้งนี้ หนังสือค าร้องดังกล่าวของนายเรืองไกรระบุถึงการกระท าความผิดของ พล.อ.ประยุทธ์เป็นข้อๆ ดังนี้ 1.
ขัดรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 164 และ 165 โดยมาตรา 164 ระบุว่า ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้อง
ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 4 ประการ เช่น 
ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรอบคอบและระมัดระวังในการด าเนินกิจการต่างๆ, รักษา
วินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด, รัฐมนตรีต้อง
รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ ในเรื่องท่ีอยู่ในหน้าที่และอ านาจของตน มาตรา 165 ระบุว่า ในกรณีท่ีมีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของ ส.ส.และ ส.ว. นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยัง
ประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติใน
ปัญหาที่อภิปรายมิได้ 
     2.ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 219 ที่เชื่อมโยงถึงมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเข้าข่ายกระท าผิดอย่างร้ายแรง โดย
มาตรา 219 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นบังคับใช้และให้ใช้
บังคับแก่ ส.ส. ส.ว. และคณะรัฐมนตรีด้วย ส าหรับมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2561 หมวด 1 ข้อ 9 บัญญัติว่า "ต้อง
ไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติ
หน้าที่" และข้อ 27 บัญญัติว่า "การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด 1 ให้ถือว่ามีลักษณะ
ร้ายแรง" 
     นายเรืองไกรกล่าวว่า ในหนังสือค าร้องถึงประธาน ป.ป.ช.ระบุว่า จดหมายเปิดผนึกลงนามในฐานะ
นายกรัฐมนตรี แต่กลับไม่มีเลขที่หนังสือ สถานที่ออกหนังสือ กลุ่มมหาเศรษฐีที่ได้รับจดหมายดังกล่าว บางรายก็ได้
ตอบสนองต่อค าขอในจดหมายแล้ว จึงถือได้ว่าการกระท าอาจเข้าข่ายความผิดที่ส าเร็จแล้ว  โดยเฉพาะในเรื่องการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกฯ ย่อมต้องทราบข้อเท็จจริง
จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา อีกท้ังในฐานะผู้ตรา  พ.ร.ก.รวม 3 ฉบับ วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท ส่วน
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หนึ่งก็อาจจะน าไปใช้เพื่อเอ้ือประโยชน์บริษัทของกลุ่มคนดังกล่าว 
     นายเรืองไกรบอกว่า กลุ่มคนดังกล่าวบางรายยังมีธุรกิจที่รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในโครงการต่างๆ เช่น  โครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน, โครงการ
สนามบินพาณิชย์แห่งใหม่, โครงการสัมปทานสินค้าปลอดอากร, โครงการอีอีซี, โครงการต่อสัญญาสัมปทานทางด่วน, 
โครงการรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่,  โครงการเกี่ยวกับกิจการยาสูบ เป็นต้น 
     "บางธุรกิจเคยถูกอภิปรายว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับตัวนายกฯ อาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้ธุรกิจเหล่านี้ซึ่ง
เกิดข้ึนก่อนวิกฤติโควิด-19 ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤติโรคระบาดดังกล่าวขึ้นมา มีผลท าให้ธุรกิจต่างๆ ประสบปัญหาทาง
การเงินจนต้องร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล กรณีท่ีเกิดขึ้นจึงมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันในลักษณะที่ส่อไปในทาง
ทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งแม้เนื้อความในจดหมายมีการสื่อความหมายว่าเป็นการขอความช่วยเหลือจากกลุ่มคนดังกล่าวก็
ตาม แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่าที่กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ได้ประโยชน์ไปจากรัฐ ย่อมท าให้เห็นเจตนาที่อาจแอบ
แฝงซ่อนอยู่ในลักษณะอ าพรางไว้" อดีต ส.ว.กล่าว  
     นายเรืองไกรกล่าวตอนท้ายว่า พฤติการณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกฯ ที่ขอความร่วมมือ  ขอความ
สนับสนุนช่วยเหลือจากมหาเศรษฐี เข้าข่ายเป็นการกระท าผิดขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมาย  มาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรงหรือไม่ เป็นเรื่องที่ ป.ป.ช.ต้องด าเนินการตามหน้าที่ด้วยการไต่สวนโดยเร็ว แล้วส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญานักการเมือง หากด าเนินการล่าช้าในลักษณะประวิงเวลา หรือหาเหตุมากล่าวอ้างวินิจฉัยเพื่อตัดตอนคดีไม่ให้
ไปถึงศาลยุติธรรม ป.ป.ช.อาจถูกด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ได้.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64346  
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วิเคราะห์การเมอืง : ระดมสมองวาดพิมพ์เขียวรับมือโควิด-19 รับมอืปัญหาปากท้อง 
27 เม.ย. 2563 05:02 น. 

 
หมุดหมายส าคัญตามแนวนโยบายเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่โครงสร้าง ภายใต้เจตนารมณ์ อุดมการณ์และจิตวิญญาณ
อันแรงกล้าของพรรคอนาคตใหม่ 

พรรคก้าวไกลสานต่อมรดกตกทอด บนถนนการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า
พรรคก้าวไกล จะเดินหน้าต่ออย่างไม่ลดละ ท่ามกลางข้อครหาเป็นนอมินีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ และคณะอนาคตใหม่ 

บทบาทพรรคก้าวไกลบนก ามือแม่ทัพคนใหม่ นายพิธา บอกว่า อุดมการณ์และเป้าหมายของคณะอนาคตใหม่
และพรรคก้าวไกลเหมือนกันคีย์แมนที่คิดเรื่องอุดมการณ์นโยบายยังสังกัดพรรคก้าวไกลแล้วจะเป็นนอมินีได้อย่างไร เรา
เดินไปพร้อมกัน ต่างแค่บทบาทวิธีการการท างาน คณะอนาคตใหม่ลงหามวลชนได้เต็มที่ ไม่มีภารกิจในสภาฯ พรรคก้าว
ไกลมีภารกิจในสภาฯและลงพ้ืนที่ 
เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกัน 

เช่นเดียวกับจุดยืนทางการเมืองต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษาก่อนโควิดระบาด การเมืองไม่ใช่แค่ในสภาฯ สิ่ง
ที่พูดในสภาฯก็สะท้อนในเวทีนักศึกษา บางประเด็นที่พูดในเวทีนักศึกษาก็กลับมาที่สภาฯต้องยอมรับพลังของนักศึกษา
บริสุทธิ์มาก ฟังแต่ละประเด็นมาจากข้างใน บริสุทธิ์มากจนไม่อยากให้พรรคการเมืองเข้าไปเป็นข้อครหาและท าลาย
ความบริสุทธิ์ของนักศึกษา 
นักศึกษาไม่เคยพูดถึงพรรคอนาคตใหม่ พูดถึงอนาคตของพวกเขา 

เราตามให้ก าลังใจ ชื่นชมและขอให้ผู้ใหญ่ในประเทศได้มีเวทีให้นักศึกษาเสนอความเห็นเช่น คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร ควรดึงนักศึกษาเข้าร่วมด้วย 

ขณะที่บทบาทของพรรคก้าวไกลคงเข้มข้นมากว่าเดิมนับตั้งแต่เปิดสภาฯ เพราะได้ปรับทัพใหม่ อาทิ ตั้ง
คณะท างานติดตามการระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะท างานติดตามฝุ่นพีเอ็ม 2.5 คณะติดตามตรวจสอบคอร์รัปชัน 
ประพฤติมิชอบ หากพบทุจริตอาจใช้กลไกสภาฯตรวจสอบให้สังคมได้รับทราบ โดยไม่ต้องรอยื่นญัตติอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาล 

ส.ส.เขตและ ส.ส.บัญชีรายชื่อท างานสอดประสาน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เคยพูดก่อนถูกยุบพรรคอนาคตใหม่ว่า 
ส.ส.ที่เหลือไม่ใช่ดาวฤกษ์ แต่ท างานเป็นดาวกระจาย เน้นทีมเวิร์ก หัวหน้าพรรคและคณะเรียงแถวหน้ากระดานเดินไป
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พร้อมกัน การท างานรูปแบบนี้รวดเร็ว แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันกาล เช่น ไวรัสโควิดระบาด พรรครีบจัดท าตั้ง
คณะท างานติดตามอย่างรวดเร็ว 

ส.ส.คนไหนมีประเด็นเฉพาะก็เข้ามาเสริมให้เรื่องนั้นแน่นขึ้น อย่างด้านความยากจน เหลื่อมล้ า นายณัฐวุฒิ บัว
ประทุม รองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย ร่วมลงพ้ืนที่เจ้าของพ้ืนที่เพ่ือรับทราบปัญหาทันที พบเห็นมาตรการช่วยเหลือ
ของรัฐบาลตกหล่น ก็รีบสะท้อนไปถึงรัฐบาล 

วันนี้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือฝนตกไม่ทั่วฟ้า ประชาชนกว่าครึ่งประเทศถูกทิ้ง เข้าไม่ถึง
มาตรการของรัฐบาล เกิดจากการประเมินต่ า เป็นบทเรียนราคาแพงที่แลกมาด้วยชีวิตของคนจ านวนไม่น้อยที่ประสบ
ปัญหาปากท้อง 
100 วันตั้งแต่เกิดโควิดเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมาก 100 วันต่อไปรัฐบาลควรมีวาระเตรียมพร้อม 

เช่น อีกไม่ถึง 1 สัปดาห์ครบล็อกดาวน์ บรรดาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีกระแสเงินสดแค่ 27 วัน อะไรจะ
เกิดขึ้นตามมาหากรัฐบาลไม่เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันกาล อีกประมาณ 30 วันเข้าฤดูฝน ตามสถิติโรค
ประจ าปีไข้เลือดออก 1 หมื่นกว่าคน โรคไข้หวัดใหญ่ 2 หมืน่กว่าคน โรคปอดบวม 5 พันคน ทั้งหมดมีเวลาตั้งหลักรับมือ
ในสิ่งที่จะเกิดข้ึน และจะเยียวยาประชาชนอย่างไร สภาพปัญหาปากท้องของประชาชนเกือบครึ่งประเทศ อีกแค่ 7 นาที 
หรือ 7 ชั่วโมง ย่อมมีความหมายต่อชีวิต 

เป็นสิ่งที่พยายามเสนอรัฐบาลโดยตรงหากเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญขอเรียกร้องนายกรัฐมนตรีและ ครม.
เร่งเปิดประชุม เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด และการใช้งบประมาณด้วยความรอบคอบ ซึ่งขอให้
เริ่มจากวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ก่อนก าหนดงบประมาณ 

ไม่แน่ใจ พ.ร.บ.โอนงบประมาณปี 63 พ.ร.ก.เงินกู้ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 สะท้อน
ยุทธศาสตร์อะไร และอาจรวมถึงการวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีใหม่ เพราะโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิม เปลี่ยนแปลงชัดเจน 

ขอย้ าอีกครั้งว่ารัฐบาลควรมีวาระ 100 วัน เพ่ือแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและโรดแม็ป 1 ปี ข้อเสนอนี้ประชาชน
ในพ้ืนที่เสนอมา หลังล็อกดาวน์ประเทศ แต่ไม่ได้ล็อกดาวน์หนี้สิน ล็อกดาวน์ค่าเช่า ล็อกดาวน์ความหิวโหยของ
ประชาชน ทั้งหมดเกิดจากยิ่งคัดกรองก่อนเยียวยายิ่งก่อให้เกิดความสับสนและสร้างปัญหา 

โรดแม็ป 1 ปี อาจเป็น 3 เดือนแรกช่วยให้ประชาชนตั้งหลักได้ 3 เดือนถัดไปช่วยให้ประชาชนปรับตัวได้ อาจ
เยียวยาถ้วนหน้าตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีประมาณ 50 ล้านคน เดิมรัฐบาลใช้ระบบคัดเข้า ต่อไปควรใช้ระบบคัดออก 
ข้าราชการ คนร่ ารวย คัดออกไป ครอบครัวไหนมีลูกให้เพิ่มอีกคนละ 1 พันได้ไหม 
และอีก 6 เดือนสู้ต่อ สู้อย่างไรต้องช่วยกันเอาไปพูดคุยกันในสภาฯ 

อาทิ งบประมาณพัฒนาวัคซีน เพ่ือต่อสู้โควิดของนานาชาติ รัฐสภาอังกฤษผ่านงบประมาณ 1.6 พันล้านบาท 
สถาบันวัคซีนอีก 70 ประเทศมีงบฯพัฒนาวัคซีนในปีนี้ 

ขณะที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติปี 63 ตั้งงบประมาณไว้ 43 ล้านบาท ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯปี 64 ฉบับเดิมก่อน 
ครม.ดึงกลับไปปรับ ตั้งงบฯไว้แค่ 27 ล้านบาท การพัฒนาวัคซีนที่ดีอาจร่วมมือกับประเทศอาเซียน เพ่ือท าคลัง
สาธารณสุข 

ยังไม่นับการกระตุ้นและฟ้ืนเศรษฐกิจ หวังพ่ึงพาการท่องเที่ยวและการส่งออกเหมือนเดิมไม่ได้ โลกใบใหม่ไม่
เหมือนเดิม จะส่งออกอย่างไร เดิมมีมาตรการการส่งออกอยู่หลายตัวอาจเพ่ิมมาตรฐานการส่งออกอีกตั วคือเป็นสินค้า
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จากพ้ืนที่ปลอดโควิดจะกระจายการท่องเที่ยวโดยไม่มีปัญหาด้านสาธารณสุข ไม่ใช่กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-พัทยา แหล่งกระจุก
ตัวของโควิด เป็นโอกาสทองดันแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่มีเสน่ห์ สาธารณสุขพร้อม มีสนามบินตรง 

เป็นวิธีกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว 2.8 ล้านล้าน ปกติกระจุกตัวอยู่กับคนไม่กี่กลุ่ม ให้กระจายไปจังหวัด
อ่ืน ที่ส าคัญการท่องเที่ยวเขาจ่ายเงินสด เงินหมุนในระบบทันที ต่างกับอุตสาหกรรม กว่าเงินจะเข้าหมุนในระบบมันช้า 

สิ่งเหล่านี้ท าให้เศรษฐกิจไทยสู้ต่อไปได้ ตอนนี้ผมคาดว่าสถานการณ์แบบนี้ก าลังเข้ารูปแบบกับดักเศรษฐกิจตัว
แอล เศรษฐกิจซึมยาวถ้าไม่มีมาตรการกระตุ้นและฟ้ืนฟูที่ดี 

ในทางกลับกันอาจมองว่ารัฐบาลกู้เงินมาไม่พอและเสนอให้รัฐบาลกู้เพ่ิมก็ได้ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯปี 64 ยัง
ทุ่มงบฯไปที่  5 กระทรวงท็อป ประกอบ ด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงศกึษาธิการ ก็ควรปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

ส่วนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ไม่ให้
ความส าคัญเท่าท่ีควร ถึงเวลากลับหัวคิดพิชิตโควิดสุดท้ายปรับเพิ่มงบฯกันอย่างไรต้องติดตามกันต่อไป 

ขณะนี้ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่มีใครใช้เวทีนี้ด่ารัฐบาลแน่นอน อย่างมากแค่ติติงรัฐบาลควร
เปิดให้สมาชิกรัฐสภา ฝ่ายบริหารได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ฝ่ายค้านช่วยรัฐบาลได้ด้วยวิธีนี้พร้อมเสนอตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญตรวจสอบงบประมาณแก้ไขโควิดและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจรัฐบาลจะได้น าข้ อมูลที่รอบด้านไปปรับปรุงการใช้
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรงจุด 

สุดท้ายอยากเรียนไปถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ผ่านไปถึง ส.ว.ท่านใดสนใจให้ร่วมลงชื่อขอ
เปิดประชุมได้และการเปิดประชุมได้หรือไม่ คงต้องรอดูผลการประชุมวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านในสัปดาห์นี้ไม่มีเหตุผล
ใดจะไม่เปิดประชุมสมัยวิสามัญ ห้องประชุมสภาฯใหม่ไม่ใช่ปัญหารองรับได้ 850 คน โซเชียลดิสแตนซิ่งนั่งห่างกัน 2 
เมตรได้สบาย ทางออกที่ดีนายกฯควรขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณาวาระแห่งชาติ ให้เห็นแสงสว่างที่
ปลายอุโมงค์. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1830546  
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