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รวมขาววันเสาร      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 4 เมษายน 2563 
 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ ติดหล่มโควิด! 20 พรรคจัดประชุมใหญ่ไม่ได้ ‘กกต.’ นัดถกด่วน

หาทางออกพรุ่งน้ี 
3 

2 มติชนออนไลน์ ที่ปรึกษากฎหมายกกต.นัดถกหาทางออกปมจัดประชุมใหญ่พรรค
การเมืองพรุ่งน้ี 

4 

3 สําข่าวไทยออนไลน์ 20 พรรคแจ้ง กกต. จัดประชุมใหญ่สามญัประจําปีไม่ได้        5 
4 ผู้จัดการออนไลน์ 20 พรรคแจ้งแล้วประชุมใหญ่ไม่ได้ ที่ปรึกษากฎหมาย กกต. นัดถก

ด่วนพรุ่งน้ี 
6 

5 มติชนออนไลน์ ปิยบุตร ส่งกําลังใจถึงโรม ถกูป่ารอยต่อฟ้องปิดปาก เปิดซักฟอกนอก
สภา เครือข่ายบ๊ิกป้อม 

7 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปิยบุตร' แหวกโควิด ชมเปาะ 'โรม' ส.ส.เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 9 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'โรม' รับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นประมาท 'บ๊ิกป้อม' ปมป่ารอยต่อ 

เลขาฯก้าวไกล โวยรัฐบาลใช้กฎหมายปิดปาก 
11 

8 แนวหน้าออนไลน์ 'เสรีพิศุทธ์' เลิกด้ือ! ยอมงดถก กมธ. หลังองค์ประชุมไม่ครบล่มไม่เป็นท่า 12 
9 ไทยรัฐออนไลน์ "ชวน" รอดู ครม.ขอเปิดสภาสมัยวิสามญั ถก พ.ร.ก.กู้เงิน หรือไม่ 13 
10 คมชัดลึกออนไลน์ "ชวน" เผยสภาฯ เตรียมพร้อมพิจารณาร่าง กม.งบ64 ต้น มิ.ย. 14 
11 ไทยรัฐออนไลน์ "สมคิด" ปัดใช้งบฯ 1 ล้านล้าน สู้โควิด-19 รับหารือตัดงบฯ 10% 

ทุกกระทรวง 
15 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หน่อย'กาง จม.เปิดผนึกของพรรคการเมืองทั่วโลกสู้สงครามโควิด 
ยืนยันจุดยืนเพ่ือไทยไม่ฉวยโอกาสทางการเมือง 

16 

13 สยามรัฐออนไลน์ ไม่ต้องมา..!! “ชวน”เปิด 7 ช่องทางร้องทุกข์งดเดินทางมาสภากันโค
วิด-19 ระบาด 

18 

14 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนกร" แขวะ พวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ํา ขอทุกฝ่ายมั่นใจ "บ๊ิกตู่" 19 
 
 

บทความ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ คาบลูกคาบดอก : อย่าเห็นแก่ตัว 20 
2 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ไวรัส-ปชต.ที่กลายพันธ์ุ 21 
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วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563, 16.45 น. 
ติดหล่มโควิด! 20 พรรคจัดประชุมใหญ่ไม่ได้ ‘กกต.’นัดถกด่วนหาทางออกพรุ่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 เมษายน 2563 ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ปรึกษากฎหมาย
ของ กกต. ได้นัดประชุมกันในวันพรุ่งน้ี( 4 เมษายน 2563) ที่สํานักงาน กกต. เพ่ือพิจารณากรณีที่ กกต. มอบหมายให้
ที่ปรึกษากฎหมายศึกษาข้อกฎหมาย ในเรื่องที่พรรคการเมืองมีหนังสือหารือถึงความเป็นไปได้ที่ไม่สามารถจัดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรค  ตามท่ีมาตรา 37 มาตรา 43 และมาตรา 61 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 
2560 ที่กําหนดให้พรรคการเมืองต้องจัดประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือรับรองรายงานการดําเนินกิจการของ
พรรคการเมืองประจําปี และรับรองงบการเงินของพรรคที่ต้องจัดทําภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 แหล่งข่าว ระบุว่า ที่ต้องเร่งหารือแม้ว่าจะเป็นวันหยุด เพราะเรื่องดังกล่าวถือว่าสําคัญ ประกอบกับ
ขณะนี้เดือนเมษายนแล้ว หากนับวันจริงๆจะถือว่าเหลือเวลาไม่นาน โดยการประกาศเคอร์ฟิว ไม่ใช่อุปสรรคที่ทําให้
พรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมได้ แต่การที่พรรคจะหาสถานท่ีจัดการประชุม การท่ีตัวแทนของแต่ละภาคแต่ละ
จังหวัด จะเดินทางมาร่วมประชุมอาจทําไม่ได้ในช่วงน้ี ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน ดังน้ันการที่พรรคการเมืองแจ้งเหตุไม่
สามารถจัดการประชุมได้ เพราะสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นทางออกดีที่สุด  
 อย่างไรก็ตาม แม้ กกต.จะยังไม่มีมติในเรื่องดังกล่าว แต่มีรายงานว่ามีพรรคกาเมือง 20 พรรค จาก 70 
พรรคการเมืองได้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรคมายังสํานักงาน กกต.แล้ว 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/483920 
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วันที่ 3 เมษายน 2563 - 15:57 น.  
ที่ปรึกษากฎหมายกกต.นัดถกหาทางออกปมจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองพรุ่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ปรึกษากฎหมายกกต. นัดถกหาทางออกปมจัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง พรุ่งนี้ (4เม.ย.) พบ 20 พรรคแจ้งเหตุ
ต่อกกต.ไม่สามารถจัดประชุม 
 เมื่อวันที่ 3 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 
ได้นัดประชุมกันในวันที่ 4 เมษายน ที่สํานักงาน กกต. เพ่ือพิจารณากรณีที่ กกต.มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย 
ศึกษาข้อกฎหมายในเรื่องที่พรรคการเมืองมีหนังสือหารือ ถึงความเป็นไปได้ที่ไม่สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปีของพรรค ตามท่ีมาตรา 37 มาตรา 43 และมาตรา 61 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่กําหนดให้
พรรคการเมืองต้องจัดประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือรับรองรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ประจําปี และรับรองงบการเงินของพรรคที่ต้องจัดทําภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 แหล่งข่าวระบุว่า ที่ต้องเร่งหารือแม้ว่าจะเป็นวันหยุด เพราะเรื่องดังกล่าวถือว่าสําคัญ ประกอบกับ
ขณะนี้เดือนเมษายนแล้ว หากนับวันจริงๆจะถือว่าเหลือเวลาไม่นาน อย่างไรก็ตาม การประกาศเคอร์ฟิว ไม่ใช่อุปสรรค
ที่ทําให้พรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมได้ แต่การที่พรรคจะหาสถานท่ีจัดการประชุม การที่ตัวแทนของแต่ละภาค 
แต่ละจังหวัดจะเดินทางมาร่วมประชุมอาจทําไม่ได้ในช่วงน้ีไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน ดังน้ันการที่พรรคการเมืองแจ้ง
เหตุไม่สามารถจัดการประชุมได้ เพราะสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นทางออกดีที่สุด 
 ทั้งน้ี มีรายงานว่า เบ้ืองต้นมีพรรคการเมือง จํานวน 20 พรรค จาก 70 พรรคการเมือง ได้แจ้งเหตุที่ไม่
สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรคมายังสํานักงาน กกต.แล้ว 
 
 
อ้าอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2120013 
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3 เม.ย. 2020 15:36:09  
20 พรรคแจ้งกกต.จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีไม่ได้        
   
 
 
 
 
 
 
 
 สํานักงานกกต.3 เม.ย.-ที่ปรึกษากฎหมายกกต.นัดประชุมหาข้อสรุปกรณีพรรคการเมืองไม่สามารถ
จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองได้ ชี้เหตุโควิด-19ระบาดเป็นทางออก พบ 20 พรรคแจ้ง
แล้วจัดประชุมไม่ได้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.)  นัดประชุมวันพรุ่งน้ี( 4 
เม.ย.) ที่สํานักงานกกต. เพ่ือพิจารณากรณีที่กกต.มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายศึกษาข้อกฎหมายเรื่องที่พรรค
การเมืองมีหนังสือหารือกรณีไม่สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรค ตามที่มาตรา 37 มาตรา 43 และ
มาตรา 61  ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่กําหนดให้พรรคการเมืองต้องจัดประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เพ่ือรับรองรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองประจําปีและรับรองงบการเงินของพรรคที่ต้องจัดทํา
ภายในเดือนเมษายนของทุกปี แม้ว่าพรุ่งน้ีจะเป็นวันหยุดแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสําคัญจึงต้องเร่งพิจารณา ประกอบ
กับขณะน้ีเดือนเมษายนแล้ว หากนับวันจริง ๆ แล้วถือว่าเหลือเวลาอีกไม่นาน  
  ทั้งน้ี การประกาศเคอร์ฟิวไม่ใช่อุปสรรคที่ทําให้พรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมได้ แต่การที่พรรคจะ
หาสถานที่จัดการประชุม การที่ตัวแทนของแต่ละภาค แต่ละจังหวัดจะเดินทางมาร่วมประชุมอาจทําไม่ได้ในช่วงน้ีไป
จนถึงสิ้นเดือนเมษายน ดังน้ัน การที่พรรคการเมืองแจ้งเหตุไม่สามารถจัดการประชุมได้ เพราะสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 เป็นทางออกที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากกต.จะยังไม่มีมติเรื่องดังกล่าว แต่มีรายงานว่ามีพรรค
การเมือง 20 พรรคจาก 70 พรรคการเมืองได้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรคมายัง
สํานักงานกกต.แล้ว.-สํานักข่าวไทย   
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e86f579e3f8e40af4432d27 
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เผยแพร่: 3 เม.ย. 2563 16:28   ปรับปรุง: 3 เม.ย. 2563 17:33   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
20 พรรคแจ้งแล้วประชุมใหญ่ไม่ได้ ที่ปรึกษากฎหมาย กกต.นัดถกด่วนพรุ่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย กกต.เตรียมประชุมด่วนพรุ่งนี้ กรณีพรรคไม่สามารถประชุมใหญ่ได้ เหตุเหลือเวลาไม่นาน 20 
พรรค แจ้ง กกต.แล้ว 
 วันน้ี (3 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได้นัด
ประชุมกันในวันพรุ่งน้ี (4 เม.ย.) ที่สํานักงาน กกต. เพ่ือพิจารณากรณีที่ กกต.มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย ศึกษาข้อ
กฎหมายในเร่ืองที่พรรคการเมืองมีหนังสือหารือถึงความเป็นไปได้ที่ไม่สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของ
พรรค ตามท่ีมาตรา 37 มาตรา 43 และมาตรา 61 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่กําหนดให้พรรคการเมือง
ต้องจัดประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือรับรองรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองประจําปี และ
รับรองงบการเงินของพรรคที่ต้องจัดทําภายในเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าที่ต้องเร่งหารือ แม้ว่าจะเป็น
วันหยุด เพราะเรื่องดังกล่าวถือว่าสําคัญ ประกอบกับขณะน้ีเดือนเมษายนแล้ว หากนับวันจริงๆ จะถือว่าเหลือเวลาไม่
นาน 
 ทั้งน้ี แหล่งข่าวระบุว่า การประกาศเคอร์ฟิวไม่ใช่อุปสรรคที่ทําให้พรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมได้ 
แต่การที่พรรคจะหาสถานที่จัดการประชุม การที่ตัวแทนของแต่ละภาค แต่ละจังหวัดจะเดินทางมาร่วมประชุมอาจทํา
ไม่ได้ในช่วงน้ีไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน ดังน้ัน การที่พรรคการเมืองแจ้งเหตุไม่สามารถจัดการประชุมได้ เพราะ
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นทางออกดีที่สุด 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กกต.จะยังไม่มีมติในเรื่องดังกล่าว แต่ก็มีรายงานว่ามีพรรคการเมือง 20 พรรค จาก 
70 พรรคการเมืองได้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรคมายังสํานักงาน กกต.แล้ว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000034481 
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วันที่ 3 เมษายน 2563 - 19:36 น.  
ปิยบุตร ส่งกําลังใจถึงโรม ถูกป่ารอยต่อฟ้องปิดปาก เปิดซักฟอกนอกสภา เครือข่ายบิ๊กป้อม 
 
 
 
 
 
 
 
ปิยบุตร ส่งกําลังใจถึงโรม ถูกป่ารอยต่อฟ้องปิดปาก เปิดซักฟอกนอกสภาบิ๊กป้อม  
 วันน้ี (3 เม.ย.) นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีต ส.ส.บัญชีรายช่ือ เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ส่ง
กําลังใจถึงนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล หลังถูกมูลนิธินุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ฟ้องหม่ิน
ประมาท หลังเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ โดยระบุว่า 
 [ส่งกําลังใจให้ “รังสิมันต์ โรม” ถูก "ฟ้องปิดปาก" กรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจ เปิดโปง #ป่ารอยต่อ 
เครือข่ายประวิตร ] 
 "Rangsiman Rome -รังสิมันต์ โรม เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา 
ซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ จากการที่รังสิมันต์ได้ทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
 หลังเกิดปัญหาการบริหารจัดการเวลาการอภิปราย จนทําให้ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่เพ่ิงถูกยุบ
พรรคไปไม่ก่ีวันในขณะน้ัน ไม่เหลือเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนที่เหลืออยู่เลย อดีต ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ จึง
ย้ายสถานที่มาอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาต่อที่บริเวณจุดแถลงข่าว 
 โดย รังสิมันต์ อภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิดเผย เครือข่ายประวิตร -ป่ารอยต่อ 
ว่าคือ การเกาะเก่ียวกันของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งกลุ่มที่ถืออํานาจรัฐ และกลุ่มที่ถืออํานาจทุน การร่วมกิจกรรม
ของมูลนิธิป่ารอยต่อฯ เสมือนเป็น “ต๋ัว” สําหรับการเข้าไปสู่ “ประวิตร Club” 
 การอภิปรายองรังสิมันต์ คือ การทําหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจ
ของรัฐมนตรี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นหลักสําคัญของระบบรัฐสภา 
นอกจากน้ีการอภิปรายของรังสิมันต์ถือเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 จึงเห็นได้ชัดว่าการฟ้องหม่ินประมาทของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดต่อรังสิมันต์ในครั้งน้ี ถือเป็น
การ #ฟ้องปิดปาก (SLAPP) เพ่ิมภาระการต่อสู้คดีให้กับผู้วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ีอมุ่งให้หยุดการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน 
 ผมรู้จักรังสิมันต์มานานแล้วต้ังแต่สมัยเขาเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผมยังเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่น่ัน เห็นเขามาต้ังแต่เป็นนักศึกษา เป็นนักกิจกรรมต่อต้านรัฐประหาร 2557 รณรงค์เรื่อง
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน จนต้องเข้าคุก และมีคดีติดตัวหลายคดี จนวันน้ีได้รับเลือกต้ังจากประชาชนให้เป็น
ผู้แทนของพวกเขา 
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 ไม่ว่ารังสิมันต์จะเปลี่ยนบทบาทสถานะอย่างไร แต่ความต้ังใจมุ่งมั่นและความกล้าหาญของเขาในการ
เผชิญหน้ากับความอยุติธรรม ยังคงเหมือนเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
 ช่ือของ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ เป็น “ของร้อน” ที่สุดในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา กว่าจะได้
ยืนยันว่ามีช่ือ พล.อ.ประวิตร อยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายด้วย เราต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ระหว่างทางก็
เจอการกดดันจากหลายทิศทาง และด้วยอํานาจอิทธิพลของ พล.อ.ประวิตร ส.ส. คนไหนที่จะอภิปราย ก็คงต้อง
รับภาระหนักอย่างแน่นอน 
ผมถามรังสิมันต์ว่าพร้อมรับความเสี่ยงไหม? เขายืนยันหนักแน่นว่าพร้อม 
 ผมเห็นเขาทํางาน เตรียมข้อมูล ซ้อมอภิปรายอย่างหนัก ก็อยากเห็นเขาแสดงบทบาท “ผู้แทนราษฎร” 
อภิปราย “กล่องดวงใจ” ของระบอบ คสช. เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ให้ประชาชนได้เห็นว่า ระบอบ คสช. น้ี ดํารง
อยู่ได้ด้วยอะไร 
 จนมาถึงวันสุดท้าย เขากลับไม่มีโอกาสอภิปราย แม้กระท่ังขอช้ีแจงเหตุผล ขอเวลา ประธานในที่ประชุม
ก็ยังไม่ให้โอกาส 
 อาจมีใครหลายคนกระหย่ิมย้ิมย่องดีใจว่าทําภารกิจสําเร็จ save “กล่องดวงใจ” ของระบอบ คสช. ได้ 
แต่ความดีใจโล่งใจน้ัน แลกมากับการที่ประชาชนไม่ได้โอกาสฟังอภิปรายเปิดเผยเครือข่าย พล.อ.ประวิตร 
 ดังน้ัน เพ่ือมิให้ประชาชนเสียโอกาสน้ี และเพ่ือมิให้ผู้ที่สมรู้ร่วมคิดในโครงการ "save ประวิตรจากการ
ถูกอภิปราย" ทําสําเร็จ รังสิมันต์จึงเอาตนเองเข้าเสี่ยง อภิปรายนอกสภาที่จุดแถลงข่าว 
 ใครที่ติดตามการเมืองไทย คงทราบดีว่าการอภิปรายนอกสภา ผู้อภิปรายเส่ียงที่จะถูกฟ้องมากกว่า 
เพราะไม่มีเอกสิทธ์ิความคุ้มกันได้มากเท่ากับการอภิปรายในสภา แต่รังสิมันต์ยืนยันกับผมว่า "เขาพร้อม" 
 เขาบอกว่า หลังจากเขาออกมาต่อต้านเผด็จการ คสช. จนเข้าคุกมาหลายครั้ง มีหลายคดีติดตัว น่ันทําให้
เขาผ่านพ้นความกลัวมาหมดแล้ว 
 สื่อมวลชนหลายสํานักปฏิบัติหน้าที่ของสื่อที่ดี ถ่ายทอดไลฟ์ผ่านทางเพจเฟสบุคจนจบ ประชาชนเข้ามา
ดูจํานวนมาก และยังมีสื่อที่กล้าหาญ เชิญรังสิมันต์ไปสัมภาษณ์ต่อในรายการ 
เป็นไปดังคาด รังสิมันต์ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 ประเทศน้ี ใครที่อยากมีอํานาจ ครองอํานาจ ใช้อํานาจ แต่ไม่อยากถูกวิจารณ์ ไม่อยากถูกตรวจสอบ ก็
มักเอา “กฎหมายหมิ่นประมาท” มาเป็นอาวุธปักหลังคนอ่ืน 
 ผมขอให้ประชาชนผู้ทรงอํานาจสูงสุดของประเทศน้ี ร่วมกันให้กําลังใจสนับสนุน รังสิมันต์ โรม 
ผู้แทนราษฎร ที่ปฏิบัติหน้าที่ “ผู้แทน” ของพวกท่านได้อย่างกล้าหาญ 
 ในอุปรากรเร่ือง Mariage de Figaro มีตอนหน่ึง Figaro กล่าวว่า "ปราศจากเสรีภาพในการตําหนิติ
เตียน ก็ไม่มีซึ่งคําสรรเสริญเยินยอ" 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2121138 
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03 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:54 น.     
 'ปิยบุตร' แหวกโควิด ชมเปาะ 'โรม' ส.ส.เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 เม.ย. 63- ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊กPiyabutr Saengkanokkul ว่า[ ส่งกําลังใจให้“รังสิมันต์โรม” ถูก"ฟ้องปิดปาก" กรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เปิดโปง#ป่ารอยต่อเครือข่ายประวิตร] 
 วันน้ีRangsiman Rome - รังสิมันต์โรมเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
ซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5 จังหวัดเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษจากการที่รังสิมันต์ได้ทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อย่างเต็มที่เมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์2563 
 หลังเกิดปัญหาการบริหารจัดการเวลาการอภิปรายจนทําให้ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่เพ่ิงถูกยุบพรรค
ไปไม่ก่ีวันในขณะนั้นไม่เหลือเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนที่เหลืออยู่เลยอดีตส.ส. พรรคอนาคตใหม่จึงย้าย
สถานที่มาอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาต่อที่บริเวณจุดแถลงข่าว 
 โดยรังสิมันต์อภิปรายไม่ไว้วางใจพล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณเปิดเผยเครือข่ายประวิตร- ป่ารอยต่อว่าคือ
การเกาะเก่ียวกันของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆทั้งกลุ่มที่ถืออํานาจรัฐและกลุ่มที่ถืออํานาจทุนการร่วมกิจกรรมของมูลนิธิ
ป่ารอยต่อฯเสมือนเป็น“ต๋ัว” สําหรับการเข้าไปสู่“ประวิตรClub” 
 การอภิปรายของรังสิมันต์คือการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจของ
รัฐมนตรีด้วยความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนซึ่งเป็นหลักสําคัญของระบบรัฐสภา
นอกจากน้ีการอภิปรายของรังสิมันต์ถือเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 จึงเห็นได้ชัดว่าการฟ้องหม่ินประมาทของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5 จังหวัดต่อรังสิมันต์ในครั้งน้ีถือเป็น
การ#ฟ้องปิดปาก(SLAPP) เพ่ิมภาระการต่อสู้คดีให้กับผู้วิพากษ์วิจารณ์เพ่ีอมุ่งให้หยุดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน 
 ผมรู้จักรังสิมันต์มานานแล้วต้ังแต่สมัยเขาเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผม
ยังเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่น่ันเห็นเขามาต้ังแต่เป็นนักศึกษาเป็นนักกิจกรรมต่อต้านรัฐประหาร2557 รณรงค์เรื่อง
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนจนต้องเข้าคุกและมีคดีติดตัวหลายคดีจนวันน้ีได้รับเลือกต้ังจากประชาชนให้เป็น
ผู้แทนของพวกเขา 
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 ไม่ว่ารังสิมันต์จะเปลี่ยนบทบาทสถานะอย่างไรแต่ความต้ังใจมุ่งมั่นและความกล้าหาญของเขาในการ
เผชิญหน้ากับความอยุติธรรมยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
 ช่ือของพล.อ.ประวิตรวงศ์สุวรรณเป็น“ของร้อน” ที่สุดในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมากว่าจะได้
ยืนยันว่ามีช่ือพล.อ.ประวิตรอยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายด้วยเราต้องใช้ความพยายามอย่างมากระหว่างทางก็เจอ
การกดดันจากหลายทิศทางและด้วยอํานาจอิทธิพลของพล.อ.ประวิตรส.ส. คนไหนที่จะอภิปรายก็คงต้องรับภาระหนัก
อย่างแน่นอน 
ผมถามรังสิมันต์ว่าพร้อมรับความเสี่ยงไหม? เขายืนยันหนักแน่นว่าพร้อม 
 ผม เ ห็น เขาทํ า ง าน เตรี ยมข้ อมู ลซ้ อมอ ภิปรายอยากหนั ก ก็อยาก เ ห็น เขาแสดงบทบาท
“ผู้แทนราษฎร” อภิปราย“กล่องดวงใจ” ของระบอบคสช. เพ่ือประโยชน์ของประชาชนให้ประชาชนได้เห็นว่า
ระบอบคสช. น้ีดํารงอยู่ได้ด้วยอะไร 
 จนมาถึงวันสุดท้ายเขากลับไม่มีโอกาสอภิปรายแม้กระทั่งขอช้ีแจงเหตุผลขอเวลาประธานในที่ประชุมก็
ยังไม่ให้โอกาส 
 อาจมีใครหลายคนกระหย่ิมย้ิมย่องดีใจว่าทําภารกิจสําเร็จsave “กล่องดวงใจ” ของระบอบคสช. ได้แต่
ความดีใจโล่งใจน้ันแลกมากับการที่ประชาชนไม่ได้โอกาสฟังอภิปรายเปิดเผยเครือข่ายพล.อ.ประวิตร 
 ดังน้ันเพ่ือมิให้ประชาชนเสียโอกาสน้ีและเพ่ือมิให้ผู้ที่สมรู้ร่วมคิดในโครงการ"save ประวิตรจากการถูก
อภิปราย" ทําสําเร็จรังสิมันต์จึงเอาตนเองเข้าเสี่ยงอภิปรายนอกสภาที่จุดแถลงข่าว 
 ใครที่ติดตามการเมืองไทยคงทราบดีว่าการอภิปรายนอกสภาผู้อภิปรายเส่ียงที่จะถูกฟ้องมากกว่าเพราะ
ไม่มีเอกสิทธ์ิความคุ้มกันได้มากเท่ากับการอภิปรายในสภาแต่รังสิมันต์ยืนยันกับผมว่า"เขาพร้อม"  
 เขาบอกว่าหลังจากเขาออกมาต่อต้านเผด็จการคสช. จนเข้าคุกมาหลายคร้ังมีหลายคดีติดตัวน่ันทําให้เขา
ผ่านพ้นความกลัวมาหมดแล้ว 
 สื่อมวลชนหลายสํานักปฏิบัติหน้าที่ของสื่อที่ดีถ่ายทอดไลฟ์ผ่านทางเพจเฟสบุคจนจบ ประชาชนเข้ามาดู
จํานวนมากและยังมีสื่อที่กล้าหาญเชิญรังสิมันต์ ไปสัมภาษณ์ต่อในรายการ 
เป็นไปดังคาดรังสิมันต์ ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 ประเทศน้ีใครที่อยากมีอํานาจครองอํานาจใช้อํานาจ แต่ไม่อยากถูกวิจารณ์ ไม่อยากถูกตรวจสอบก็มัก
เอา“กฎหมายหมิ่นประมาท” มาเป็นอาวุธปักหลังคนอ่ืน 
 ผมขอให้ประชาชนผู้ทรงอํานาจสูงสุดของประเทศน้ี ร่วมกันให้กําลังใจสนับสนุนรังสิมันต์ โรม 
ผู้แทนราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่“ผู้แทน” ของพวกท่านได้อย่างกล้าหาญ 
 ในอุปรากรเร่ือง Mariage de Figaro มีตอนหน่ึงFigaro กล่าวว่า "ปราศจากเสรีภาพในการตําหนิติเตียน
ก็ไม่มีซึ่งคําสรรเสริญเยินยอ" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/61962 
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03 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 12:35 น.      
'โรม' รับทราบข้อกล่าวหาหม่ินประมาท 'บิ๊กป้อม' ปมป่ารอยต่อ เลขาฯก้าวไกลโวยรัฐบาลใช้กฎหมายปิดปาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 เม.ย.63 - นายรังสิมันต์ โรม  ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบตํารวจ
ตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวน สน.บางขุนนนท์ หลังถูก พ.อ.ภิญโญ บุญทรงสันติกุล ตัวแทนมูลนิธิอนุรักษ์ป่า
รอยต่อแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทผู้อ่ืนโดยการโฆษณา กรณีได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี นอกสภาในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อปลายเดือน ก.พ. 2563 ที่ผ่าน
มา ที่พูดถึงอาณาจักรป่ารอยต่อ 
 นายรังสิมันต์ โรม เปิดเผยว่า พร้อมต่อสู้คดีและยืนยันในความบริสุทธ์ิของตนเอง ยํ้าว่าการอภิปราย 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นอกสภาเป็นการทําหน้าที่ตนและ ส.ส.ทุกคนสามารถกระทําได้ เป็น
สิทธิตามกฎหมายที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาล โดยยอมรับว่าการอภิปรายครั้งน้ันตนได้พาดพิง พล.อ.ประวิตร 
และมีความสัมพันธ์เชิงอํานาจ กับมูลนิธิป่ารอยต่อ อย่างไรก็ตามตนต้ังข้อสังเกตว่าการแจ้งความดําเนินคดีครั้งน้ี
อาจจะมี พล.อ.ประวิตร อยู่เบ้ืองหลังหรือไม่ 
 ขณะที่นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล เดินทางมาให้กําลังใจ พร้อมเปิดเผยว่า ที่สิ่ง ส.ส.
รังสิมันต์ทําน้ันเป็นการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาล มองว่าคดีเช่นน้ีเกิดขึ้นมากมายต้ังแต่เกิด
รัฐประหารเป็นการใช้กฎหมายปิดปากประชาชน ซึ่งปัจจุบันก็เห็นได้จากกรณีที่มีคนออกมาเปิดโปงกักตุนหน้ากาก
อนามัย เครื่องมือทางการแพทย์ แต่สิ่งที่รัฐบาลทํากลับไปตรวจสอบและดําเนินคดีกับคนท่ีออกมาเปิดโปงแทนท่ีจะไป
ดําเนินคดีกับคนที่กักตุน รัฐบาลควรจะส่งเสริมให้มีการตรวจสอบให้มากขึ้นเพ่ือนําไปแก้ปัญหาให้ถูกจุด 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/61922 
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วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563, 17.28 น. 
'เสรีพิศุทธ์'เลิกด้ือ! ยอมงดถก กมธ. หลังองค์ประชุมไม่ครบล่มไม่เป็นท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า ล่าสุด คณะกรรมาธิการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคเสรีรวมไทย เป็นประธาน ได้มีคําสั่งงดประชุมคณะกรรมาธิการ ในวันพุธ ที่ 8 เมษายน 
2563 แล้ว หลังจากเม่ือวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 คณะกรรมาธิการไม่สามารถเปิดประชุมได้ เน่ืองจากมีกรรมาธิการ
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม เพราะมีกรรมาธิการหลายท่านได้ลาการประชุม เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทําให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และเพ่ือต้องการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของ
รัฐบาล หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมาตรการในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/483932 
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ไทยรัฐออนไลน์3 เม.ย. 2563 17:11 น. 
"ชวน" รอดู ครม.ขอเปิดสภาสมัยวิสามัญ ถก พ.ร.ก.กู้เงิน หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
"ชวน" รอดู ครม.ถกนัดพิเศษ เปิดวิสามัญ ถก พ.ร.ก.กู้เงิน หรือไม่ ชี้ ไม่จําเป็นต้องเปิดวิสามัญ เหตุรธน.
กําหนดให้พิจารณาสมัยสามัญวาระแรกได้ เริ่ม22 พ.ค. โดยจัดรูปแบบที่นั่งส.ส.ใหม่ -เผย ร่วมบริจาคโครงการ
หน้ากากเด็กฟรี 
 วันที่ 3 เม.ย. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้เเทนราษฎร ได้มอบเงินบริจาคให้โครงการ 
"Mini Mask หน้ากากเพ่ือเด็ก" ที่นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ เจ้าของโครงการ
ดังกล่าวจัดระดมทุน รับบริจาคคนละ 19 บาท ผ่านบัญชีโครงการมินิมาสก์ หน้ากากเพ่ือเด็ก ธนาคารกรุงเทพ เลขที่
บัญชี 162-3-07855-5 หลังจากมีผู้มาลงทะเบียนรับหน้ากากเด็กเเล้วเกือบ 700,000 คน 
 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไป ว่า 
การเปิดสมัยประชุม ยังคงดําเนินไปตามรัฐธรรมนูญ ที่จะเร่ิมต้ังแต่วันที่ 22 พ.ค. โดยเลขาธิการสภาฯ จะจัดรูปแบบที่
น่ังของ ส.ส.ให้ห่างจากกัน ซึ่งจะจัดให้น่ังทั้งด้านบน จํานวน 300 ที่น่ัง และด้านล่างอีกประมาณ 800 ที่น่ัง หากเมื่อมี
การเปิดสมัยประชุมแล้วแต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ก็ต้องหาวิธีการเตรียมการเอาไว้ต้ังแต่เวลาน้ี ดังน้ัน การให้น่ังห่าง
กันน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและพยายามให้ทุกคนได้รับความปลอดภัยมากที่สุด สําหรับวาระสําคัญของการเปิด
ประชุมสมัยประชุมหน้า คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่ง
จะสามารถพิจารณาวาระที่ 1 ได้ ในช่วงต้นเดือนมิ.ย.และคิดว่า ไม่จําเป็นต้องเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพราะมี
การทําปฏิทินการพิจารณากฎหมายงบประมาณไว้หมดแล้ว 
 เมื่อถามว่า หากรัฐบาลมีการออกพระราชกําหนด ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ปัญหาผลกระทบ
ภาพรวม จากการเเพร่ระบาดของโควิด-19 จะต้องเปิดสภาสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาให้สภาฯ อนุมัติพระราชกําหนด
หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ไม่จําเป็นต้องมีการเปิดประชุมวิสามัญ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญกําหนดให้สามารถพิจารณาเป็น
วาระแรกได้ เมื่อมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ เพราะเป็นเรื่องด่วน แต่ทั้งน้ี ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัด
พิเศษ ในวันน้ีก่อน อย่างไรก็ตาม หากจะมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญในช่วงน้ี ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลและการเข้าช่ือ
สมาชิกรัฐสภาทั้งส.ส.และส.ว. ซึ่งตนก็พร้อมปฏิบัติตาม 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1811806 
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3 เมษายน 2563 - 12:27 น.  
"ชวน" เผยสภาฯเตรียมพร้อมพิจารณาร่างกม.งบ64 ต้นมิ.ย.  
 
 
 
 
 
 
 
 
"ชวน" เผยสภาฯ เตรียมพร้อมพิจารณาร่างกม.งบ64ต้นมิ.ย. เข้มคัดกรอง ยํ้า พ.ร.ก.กู้เงิน-โอนงบ ของ "รบ." ทํา
ได้ไม่ต้องเปิดสภาฯ สมัยวิสามัญ  
           เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2563 - นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้เเทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียม
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 ช่วงที่เปิดสมัยประชุม
สามัญ เดือนพฤษภาคม ว่า ในการพิจารณาวาระแรก คาดว่าจะเริ่มพิจารณาได้ต้นเดือนมิถุนายน โดยเป็นไปตาม
กรอบของปฏิทินพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณที่กําหนดไว้ ซึ่งมาตรการคุมเข้มการระบาดไวรัสโควิด-19 ช่วงเปิด
สมัยประชุมน้ัน ต้องเข้มข้นทั้งมาตรการคัดกรองและการทําความสะอาดพ้ืนที่ ทั้งน้ีแผนที่เตรียมไว้รองรับการจัดห้อง
ประชุมคือ มาตรการเว้นระยะห่างของที่น่ัง  
            นายชวน ยังกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมคลอดมาตรการใช้งบประมาณเพ่ือกู้วิกฤตโควิด-19 ผ่านออก
กฎหมายโอนงบประมาณ รวมถึงกฎหมายกู้เงิน ในรูปแบบของพระราชกําหนด ว่า ไม่จําเป็นต้องเปิดประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญพิจารณา เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดอํานาจให้รัฐบาลดําเนินการได้ แต่ต้องแจ้งต่อสภาฯ ในการเปิด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ เป็นเรื่องด่วน. 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/426036?adz= 
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ไทยรัฐออนไลน์3 เม.ย. 2563 13:30 น. 
"สมคิด" ปัดใช้งบฯ 1 ล้านล้าน สู้โควิด-19 รับหารือตัดงบฯ 10% ทุกกระทรวง  
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจ แถลง มาตรการดูแลเศรษฐกิจไทย สู้โควิด-19 ปัด ใช้งบฯ ถึง 
1 ล้านล้านบาท แต่คาดใช้งบฯ 10% ของจีดีพี รับ มีการหารือตัดงบฯ ทุกกระทรวง ประมาณ 10%  
 วันที่ 3 เม .ย. ที่ศูนย์โควิด-19 ที่ทําเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 
ฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงว่า มาตรการแก้โควิด-19 มีคําถามจากสื่อมวลชนว่า จะต้องใช้เงินถึง 1 ล้านล้านบาท ตามที่มีการ
ลือกันก่อนหน้าน้ีหรือไม่ นายสมคิด กล่าวว่า เราจะต้องใช้เงินดําเนิการใน 3 กิจกรรม คือ 1. เยียวยาดูแลพ่ีน้อง
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 2. นํางบประมาณไปทํากิจกรรมเศรษฐกิจ ไม่ให้ระบบเศรษฐกิจหยุดน่ิง และ 3. รักษา
ระบบเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งมาตรการที่ออกมา ก็ใกล้เคียงประเทศอ่ืนๆ ที่เขาทํากัน 
โดยคาดว่า ต้องใช้งบประมาณ ประมาณร้อยละ 10 ของจีดีพี อันน้ีมีการคาดการณ์ไว้แล้ว ในที่ประชุม ครม.
เศรษฐกิจ  ใกล้เคียง 10% ของงบประมาณท่ีใช้ได้ อีกส่วนคือ การออกพระราชกําหนด พ.ร.ก. 2 ฉบับ ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เตรียมออก ซอฟต์โลนจะเป็นเท่าไร อย่างไร คงต้องผ่านการพิจารณาจาก ครม.ก่อน แต่ทั้งหมดเช่ือ
ว่า สามารถสร้างความมั่นใจกับประชาชนว่าจะสามารถก้าวข้ามวิกฤติน้ีไปได้ เราต้องไม่ให้มีปัญหาใดในวันข้างหน้า 
เราจําเป็นต้องครอบคลุมไว้ก่อน  
 นายสมคิด กล่าวต่ออีกว่า มีการหารือ เรื่องตัดงบประมาณทุกกระทรวงลง 10% หรือใกล้เคียง ซึ่ง
กระทรวงการคลังจะมีการไปจัดการอยู่ ต้องรอดู แต่ยืนยันเราจะทําให้ดีที่สุด เราจะทําไม่ใช่แค่เยียวยา แต่เราจะดูแล
ระบบเศรษฐกิจ ใน 2-3 เดือนข้างหน้าของประเทศด้วย ขอให้ประชาชนสบายใจว่า เราดูแลอยู่นะครับ  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1811624 
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03 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 12:51 น.      
'หน่อย'กางจม.เปิดผนึกของพรรคการเมืองทั่วโลกสู้สงครามโควิด ยืนยันจุดยืนเพื่อไทยไม่ฉวยโอกาสทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 เม.ย.63 -  เวลา11.00 น. ที่พรรคเพ่ือไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์ พรรค
เพ่ือไทย เป็นตัวแทนอ่านจดหมายเปิดผนึกร่วมจากพรรคการเมืองต่างๆเก่ียวกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการต่อสู้
กับโควิด-19  โดยเน้ือหาในจดหมายระบุว่า 1.ยกย่องชมเชยผู้ทํางานด้านสุขภาพที่อุทิศตนเพ่ือช่วยชีวิตและปกป้อง
สุขภาพอนามัยของประชาชน 2.สนับสนุนให้ทุกประเทศมีแผนฉุกเฉินและยุทธศาสตร์ที่จะต่อสู้กับ โควิด-19 ตาม
เง่ือนไขของแต่ละชาติและร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพ่ือควบคุมโรคและดูแลผู้ป่วย 3.เน้นความเข็มแข็งขององค์กรภาค
ประชาชนและจิตอาสา ด้วยการปลดปล่อยศักยภาพของภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับ โควิด-19 
 4.ทุกประเทศต้องมีมาตรการและเป้าหมายที่จะปกป้องผู้ได้รับผลกระทบที่อ่อนแอและธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดกลาง SME’S 5.ทุกประเทศต้องยกระดับการประสานระหว่างประเทศเก่ียวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
และห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทาน ลดหรือยกเว้นอากรต่างๆให้การค้าเดินไปได้เพ่ือป้องกันการถดถอยของเศรษฐกิจ
โลก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการ และการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือต่อสู้กับ โควิด-19 
 6.ต้องต่ืนรู้ที่จะสร้าง “ประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตเพ่ือมนุษยชาติ” เพราะเรามีโลกใบเดียวที่อยู่
ร่วมกัน โดยถือเอา โควิด-19 เป็นโอกาสที่จะสร้าง“ประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตของการสาธารณสุข” ในเบ้ืองต้น 
7.ช่ืนชมประเทศต่างๆและประเทศจีนที่ใช้ท่าทีที่เปิดเผยโปร่งใสและรับผิดชอบ ในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับโควิด-19 
อย่างทันท่วงที และแบ่งปันประสบการณ์ในเร่ืองดังกล่าว ตลอดจนการช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่
ประชาคมโลก 8.ต้องไม่เอาประเด็นสาธารณสุขที่ต้องร่วมมือกันไปเป็นประเด็นการเมือง ด้วยการประณามประเทศอ่ืน
โดยอ้างโควิด-19 
 9.ขอให้พรรคการเมืองทั่วโลกประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ทุ่มพลังทางการเมืองเพ่ือต่อสู้กับ โควิด-19 
ร่วมกัน 10.สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกในการกํากับดูแลการสาธารณสุขโลก 
11.ปัญหา โควิด-19 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงขณะหน่ึงในห้วงเวลาของมนุษยชาติ เฉกเช่นแสงอาทิตย์ที่จะสาดส่อง
หลังพายุใหญ่ ขอเพียงเราทุกคนต่อสู้ร่วมกันด้วยความมุ่งมั่นและใช้วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ เราก็จะผ่านพ้นไปได้ 
 คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากจดหมายเปิดผนึกจะนํามาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งทางในประเทศ
และความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งมิติเรื่องการควบคุม ป้องกัน การรักษา และมิติที่จะทําให้การพัฒนาด้านต่างๆเดิน 
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อยู่ได้ โดยในมิติน้ี บางเร่ืองเกี่ยวกับความร่วมมือภายในประเทศ เช่น การร่วมมือสนับสนุนทุกสิ่งที่พอทําได้ทั้งเรื่อง 
เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ วันน้ีเราไม่ได้คิดแบ่งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล แต่ต้องร่วมมือ จับมือ เอาชนะสงครามไวรัสให้ได้
เสียก่อน ซึ่งข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของเราที่นําเสนอก็ได้เสนอในเชิงแนะนํา เราไม่ได้มามองว่า ห้วงน้ีจะฉวยโอกาส
ทางการเมือง ซึ่งตรงน้ีเป็นจุดยืนของเรา 
 สําหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะปัญหาต่อเน่ือง เพราะถ้าเราไม่สามารถสยบโรคในเวลา
อันสั้น จะกระทบกับเศรษฐกิจไทย ถ้าปล่อยให้ยืดเย้ือ ผลกระทบจะแรง เราไม่อยากเดินไปถึงจุดที่คนไข้ล้น
โรงพยาบาล หรือจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ ก็เยียวยาไม่ได้ ดังน้ันสิ่งทั้งหมดเป็นความเห็นพ้องที่เราจะร่วมมือกัน
แก้ปัญหาเหล่าน้ี 
 นายโภคิน พลกุล รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า นายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกกับพรรคการเมืองต่างๆท่ัวโลก ในการร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 เพราะนับแต่เกิดไวรัสโควิด-19 เราห่วงใย อยากรู้ว่า พรรคการเมืองอ่ืนๆมองเรื่องน้ีอย่างไร 
พรรคเพ่ือไทยได้รับการติดต่อจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่อยากทําจดหมายเปิดผนึกร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆท่ัว
โลก ว่าจะร่วมมือแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  เพราะวันน้ีเราถูกท้าทายด้วยศัตรู ดังน้ันเราจะต่อสู้กับเช้ือโรคน้ีอย่างไร 
เพ่ือให้คนทํามาหากินต่อไปได้ ภายใต้การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให้เศรษฐกิจ กิจกรรมสังคมหยุดชะงัก ซึ่งจะ
หยุดระยะยาวไม่ได้ ไม่อย่างน้ันเศรษฐกิจจะถดถอยอย่างรุนแรง เราจึงต้องร่วมกันสร้างประชาคมท่ีแบ่งปัน อนาคต
มนุษยชาติด้วยกัน วันน้ีไม่ว่าชาติไหน ภาษาใด เราต่างเจอศัตรูตัวจริง จึงต้องมาร่วมมือกันต่อสู้ทางด้านสาธารณสุข
แบบวิทยาศาสตร์ มีการร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เมื่อเศรษฐกิจหยุดชะงัก เราจะเดินต่อไปอย่างไร จะฟ้ืนฟูสิ่ง
ต่างๆได้อย่างไร ที่ควรเป็นนโยบายร่วมกันของทุกประเทศ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/61924 
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สยามรัฐออนไลน์ 3 เมษายน 2563 14:29 น.  
ไม่ต้องมา..!! “ชวน”เปิด 7 ช่องทางร้องทุกข์งดเดินทางมาสภากันโควิด-19 ระบาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ต้องมา..!! “ชวน”เปิด 7 ช่องทางให้ปชช.ร้องทุกข์งดเดินทางมาสภากันโควิด-19 ระบาด 
 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า 
ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ระบาด และเป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาส.ส.อยู่ในพ้ืนที่ แต่ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหา
ความเดือดร้อนมายังสภาผู้แทนราษฏรได้ 7 ช่องทางโดยไม่ต้องเดินทางมา คือ 1.ส่งเรื่องมายังกลุ่มงานประสาน
การเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารรัฐสภา(เกียกกาย) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 2.หรือโทรศัพท์มาที่
หมายเลข 02-2425958 โทรสาร 02-2425983 3.ส่งข้อร้องเรียนมาทางไปรษณีย์ถึงสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพ 4.ส่งทางเว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/help 5.ส่ง
ทางอีเมล help@parliament.go.th 6.ส่งเร่ืองไปหน่วยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ7.
สามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐเช่น ศูนย์บริการประชาชน 1111 หากเรื่องใดที่เก่ียวข้องกับสภาทางศุนย์จะส่ง
เรื่องมายังสภาฯ  
 “ขอยืนยันว่าทุกเรื่องที่ส่งมาถึงมือประธานรัฐสภาแน่นอน และหลายเร่ืองที่ประชาชนร้องทุกข์มาทาง
ประธานสภาได้ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานต่างๆและคณะกมธ.ที่เก่ียวของสภาแล้วให้พิจารณาแก้ไขแน่นอน” นายสมบูรณ์ 
กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/144259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  19 

 

 
4 เม.ย. 2563 09:20 น. 
"ธนกร" แขวะ พวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ํา ขอทุกฝ่ายม่ันใจ "บิ๊กตู่" 
 
 
 
 
 
"ธนกร" โฆษกพปชร.วอน ทุกฝ่ายเชื่อม่ัน"บิ๊กตู่" แขวะ พวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ํา ขยันให้ข่าวทุกวัน  เพราะ
กลัวโลกลืม แนะ ประชาชนปฏิบัติตามเคอร์ฟิวอย่างเคร่งครัด 
  วันที่ 4 เม.ย. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า สถานการณ์ของไวรัสโค
วิด-19 ยังคงแพร่ระบาด รัฐบาลภายใต้การนําของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เร่ง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ืองภายใต้ศูนย์ ศบค.ตามแผนงานที่วางไว้ ขอให้พ่ีน้องประชาชนเช่ือมั่นในตัว พล.อ.
ประยุทธ์ ว่า ท่านจะพาเราผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปได้อย่างแน่นอน ขอให้ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม สําหรับคําแนะนําของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่ว่า จะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุ
ราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย, นายพิชัย นริพทะพันธ์ อดีตรมว.พลังงาน, นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต
แกนนําพรรคไทยรักษาชาติ และนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. หลายสิ่งหลายอย่างรัฐบาลได้ดําเนินการแล้ว 
ขอให้หยุดวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ลงบ้าง เพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับพ่ีน้องประชาชน และจะเป็น
การบ่ันทอนคนทํางานมากกว่า 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ตนไม่ค่อยเข้าใจว่า ทําไมคนเหล่าน้ีออกมาพูดได้ทุกวัน แต่ไม่เคยช่วยลงมือทําอะไร 
เข้าทํานองมือไม่พายเอาเท้าราน้ํา เหมือนกลัวโลกลืม จึงต้องออกมาพูดผ่านสื่อทุกวัน ซึ่งน่าเบ่ือมาก เช่ือว่า ประชาชน
มองออกว่าใครดีแต่พูด วันน้ี พล.อ.ประยุทธ์ มุ่งทํางานให้ประชาชนอย่างเดียว ไม่สนใจเร่ืองการเมือง ขอให้หยุดตําหนิ 
ติเตียน กระแหนะกระแหน ท่านนายกฯ ได้แล้ว เปลี่ยนเป็นกําลังใจให้ทุกๆ คนจะดีกว่า ส่วนการประกาศเคอร์ฟิวของ
รัฐบาลน้ัน ก็เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ ขอให้พ่ีน้องประชาชนปฏิบัติตัวตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพ่ือหยุดเช้ือ ช่วย
ชาติ ขอให้ช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม อย่าฝ่าฝืน เพราะจะมีโทษตามกฎหมาย 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1812168 
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คาบลูกคาบดอก : อย่าเห็นแก่ตัว 
 
 
 
 
 
 
 ภาวะผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญในการต่อสู้กับ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะถ้าประชาชนไม่เช่ือ
ผู้นําไม่เคารพในคําสั่งของรัฐ นอกจากจะเกิดภาวะ รัฐล้มเหลว ยังจะกลายเป็น ความล้มเหลวของภาวะผู้นํา เมื่อ
บ้านเมืองไม่มีขื่อมีแป ไม่มีผู้นําแล้ว ประเทศจะเกิดความสับสนวุ่นวายตามมาแน่นอน 
 การรับมือกับโควิด-19 ในบ้านเรายังไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ส่วนหน่ึงมาจาก การขาดความรู้ความเข้าใจ
ของชาวบ้าน ส่วนหนึ่งมาจากการใช้มาตรการควบคุมคัดกรองที่ไม่เด็ดขาด แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตัวตาม
ประกาศของสาธารณสุข เช่น การใช้มาตรการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เป็นต้น ยังเบียดเสียดยัดเยียด ขึ้นรถเมล์ 
รถไฟฟ้า แย่งกันขึ้นลิฟต์ ไม่สวมหน้ากากอนามัยก็มี ทุกคนแสดงความเห็นแก่ตัวกันหมด 
 และทุกคนก็จะอ้างว่า ในเมื่อบริษัท โรงงาน สถานที่ราชการ ยังไม่ประกาศให้ปิดทําการ ก็ต้องไปทํางาน
กันตามปกติ จะยังต้องใช้ชีวิต ตามปกติ รวมทั้งมาตรการเยียวยาของภาครัฐ ก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่าง
ทั่วถึง ลงทะเบียนเยียวยากว่า 20 ล้านคน รัฐคัดกรองแล้ว สามารถช่วยได้แค่ไม่เกิน 9 ล้านคน แล้วอีกกว่า 11 ล้าน
คน จะเอาอะไรกินเอาอะไรใช้ เป็นปัญหาตามมาอีกบานตะไท 
 โดยเฉพาะถ้ารัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ทุกพ้ืนที่เสี่ยง ทุกจังหวัด ประกาศเคอร์ฟิว ย่ิงจะเป็นการ
จุดชนวนให้เกิดความวุ่นวายป่ันป่วนขึ้นในประเทศ เห็นทีจะหนีการจลาจลไม่พ้น รัฐบาลตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้า
คายไม่ออก จะปิดเมืองก็ไม่ได้ จะไม่ปิดก็ไม่รอด 
 ปัญหาต่อไปคือถ้ามี มาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกมาเข้มข้นมากขึ้น รัฐก็ต้องมีมาตรการ
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมากข้ึน จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร หรือการที่ รมต.แต่กระทรวง ออก
มาตรการแจกหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้าน แจกเน็ตฟรีให้เล่นเน็ตอยู่กับบ้าน น่าจะเลยความจําเป็นตรงจุดน้ันมานาน
แล้วเพราะสถานการณ์ในขณะนี้ต้องการความเช่ือมั่น 
 เงินและอาหารจะเป็นปัจจัยสําคัญที่สุด นอกจากอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาที่จะใช้รักษาโควิด-19 
หลายประเทศ ผู้นํา รมต. ส.ส. ส.ว. เขาประกาศไม่รับเงินเดือน และผลประโยชน์ทั้งหมดเพ่ือเอาไปเยียวยาประชาชน 
นายกฯ กัมพูชา สมเด็จฮุนเซน อยู่ข้างบ้านเราน่ีแหละ ทําจดหมายถึง รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและกระทรวงการคลัง
และ รมว.สาธารณสุขว่า จะสละเงินเดือน 7 เดือน ให้กับหน่วยงานที่สู้กับโควิด-19 ได้ใจคนทั้งประเทศ 
 เวลาน้ีโควิด-19 อยู่ใกล้ตัวเต็มที หน่วยงานรัฐ ดีเอสไอ กองทัพ ทําเนียบ สภาคนใกล้ตัว รมต.ติดโควิด-
19 กันหมด คนที่เป็นผู้บริหารประเทศ ยังคิดจะเอางบประเทศมาแจกโน่นแจกน่ี เอาความดีความชอบ ไม่ยอมเสียสละ 
จะสร้างภาวะผู้นําในยามวิกฤติได้อย่างไร. 
 
อ้างอิง ; https://www.thairath.co.th/news/local/1811508 
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บทบรรณาธิการ : ไวรัส-ปชต.ที่กลายพันธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 โควิด-19 เป็นภัยพิบัติร้ายแรงแค่ไหน นายอันโตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ แถลงว่าโควิด-
19 เป็นภัยคุกคามต่อคนทั้งโลก กระทบทั้งต่อสันติภาพและเศรษฐกิจโลกในระดับที่ไม่มีเหตุการณ์ใดในหลายทศวรรษ
ที่ผ่านมาเทียบได้ และอาจเกิดความวุ่นวายในประเทศต่างๆ เป็นวิกฤติที่ท้าทายที่สุด นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 
 ขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติ กําลังพูดอยู่ ตัวเลขของผู้ติดเช้ือไวรัสพุ่งขึ้นเป็น 873,541 คน กําลังจะ
ถึงล้านอยู่รอมร่อ มีผู้เสียชีวิต 43,254 คน สหรัฐอเมริกาเป็นแชมป์โลก มีผู้ติดเช้ือ 216,691 คน เสียชีวิต 4,751 ราย 
แซงหน้าจีน ซึ่งเป็นต้นตอของโรคเป็นเรื่องที่เหลือเช่ือ 
 เมื่อเกิดการแพร่ระบาดใหม่ๆ ที่เมืองอู่ฮ่ันของจีน กําลังลามมายังบางประเทศในเอเชีย หลายฝ่ายแสดง
ความเป็นห่วงแอฟริกา เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีด้อยพัฒนา ทั้งทางเทคโนโลยี การแพทย์และเศรษฐกิจ แต่
กลับเป็นยุโรปกับอเมริกาที่หนักหนาสาหัสที่สุดในโลก เสียชีวิตนับหมื่นๆ วันเดียวเกือบพันศพ 
ทั้งๆที่ประเทศเหล่าน้ัน ต่างเป็นอุตสาหกรรมที่มั่งคั่งร่ํารวย และก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแพทย์ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา อภิมหาอํานาจของโลก แต่ถูกโควิด-19 ถล่มงอมพระรามกว่าประเทศไหนๆ ยกเว้นอิตาลีที่มีคนตาย
มากกว่า แต่ในขณะเดียวกัน หลายประเทศในเอเชียกลับควบคุมไวรัสได้ดีกว่าโลกตะวันตก เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 
 หลายคนอาจจะบอกว่า เหตุที่โลกตะวันออกทําได้ดีกว่า เพราะระบอบการปกครองและวัฒนธรรม 
ชัดเจนที่สุดคือจีนซึ่งเป็นต้นตอของโควิดเป็นคอมมิวนิสต์เต็มตัว ประชาชนคุ้นเคยกับการเช่ือฟังคําสั่ง ส่วนโลก
ตะวันตกเป็นโลกเสรี ไม่ชอบรับคําสั่งจากรัฐ แต่หลายประเทศในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้หรือญี่ปุ่น ก็เป็นประชาธิปไตย 
แต่เป็นคนมีระเบียบวินัย 
 มีรายงานข่าวจากสหรัฐฯ อ้างแหล่งข่าวฝ่ายข่าวกรอง อเมริกันกล่าวหาว่าจีนปกปิดข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
โควิด-19 ของตน ไม่บอกความจริงที่แท้ว่าติดเช้ือก่ีคน และเสียชีวิตก่ีคน ข่าวที่ออกมาอ้างว่าจีนควบคุมโควิดได้ แต่
นายแพทย์ไทยบางคนเช่ือว่า โลกตะวันตกโดยเฉพาะอิตาลีได้รับโควิดพันธ์ุที่แพร่เร็ว และมีความรุนแรงกว่า 
 คุณหมอท่านน้ีเตือนว่า ไวรัสที่ แพร่ระบาดที่สนามมวยน่าจะเป็นพันธ์ุดุจากอิตาลี เพราะแพร่รวดเร็ว
แพร่หลาย แต่เรื่องน้ียังไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และถ้าเป็นจริงก็ทําให้น่าสงสัยว่าไวรัสที่มีต้นตอจากจีน พอไป
ถึงโลกตะวันตกจะกลายพันธ์ุหรืออย่างไร แบบเดียวกับประชาธิปไตยที่ไทยลอกแบบยุโรปมา มักกลายเป็นเผด็จการ
ครึ่งใบ. 
 
อ้างอิง ; https://www.thairath.co.th/news/politic/1811478 
 
 


