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ข่าวประจ าวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2562 

 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ 16/11/2562  ปฏิรูปรัฐธรรมนูญ : กระบวนการส าคัญกว่าสาระ 9 
2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ 16/11/2562  พปชร. มั่นใจ "สมศักดิ์ คุณเงิน" ชนะเลือกตั้งซ่อม

ขอนแก่น พร้อมยกทัพหลวงลุยช่วยหาเสียง 
11 

3 ไทยรัฐออนไลน์ 16/11/2562  ซ่อมขอนแก่นแน่ 12 
4 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 16/11/2562  'ทอน-บุตร ' ว่าไง! 'คารม 'ทุบโต๊ะเลือกตั้งซ่อม

ขอนแก่นส้มหวานต้องหลีกทางให้เพ่ือไทย 
13 

5 คมชัดลึกออนไลน์ 16/11/2562  ภูมิธรรม ยกเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นสมรภูมิวัด 
ความนิยมรัฐบาล 

14 

6 ไทยรัฐออนไลน์ 16/11/2562  เพ่ือไทยตั้งเป้ารักษาฐานเสียงเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น 
เล็งชงคนนอกร่วมแก้ รธน. 

16 

7 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ 16/11/2562  พท. เคาะรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น 
สัปดาห์หน้า มั่นใจชนะแน่ 

18 

8 กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 

16/11/2562  'ภูมิธรรม' มั่นใจเลือกตั้งซ่อมเขต 7 ขอนแก่น 'เพื่อไทย' 
ยังรักษาพื้นท่ีได้ 

19 

9 คมชัดลึกออนไลน์ 16/11/2562  คารม เชื่อ อนค. ไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น 21 
10 กรุงเทพธุรกิจ

ออนไลน์ 
16/11/2562  'อนาคตใหม่’ หลีกทาง ‘เพื่อไทย’ ชิง ส.ส.ขอนแก่น
เขต7 

22 

11 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ 17/11/2562  โพลหนุน "คนนอก" นั่งประธาน กมธ. ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ 23 
12 แนวหน้าออนไลน ์ 17/11/2562 6 เดือนปิดจ๊อบ! โพลระบุ ปชช. หนุน ‘คนนอก’ 

นั่งประธาน กมธ. แก้รัฐธรรมนูญ  
25 

13 คมชัดลึกออนไลน์ 17/11/2562  โพล ชี้ นักการเมืองแก้รัฐธรรมนูญหวังเปิดช่องโกง 27 
14 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 17/11/2562  ซูเปอร์โพลชี้ประชาชนอยากให้แก้นิสัย ส.ส. ก่อนแก้

รัฐธรรมนูญ 
29 

15 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ 17/11/2562  โพลแนะแก้นิสัย "ส.ส." ก่อนแก้รัฐธรรมนูญ 31 
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34 

 
 
 
 
 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
16 มติชนออนไลน์ 17/11/2562  นพดล แนะ กมธ.ศึกษาแก้ รธน. รื้อระบบเลือกตั้ง

อันดับแรก หลังท าฝ่ายบริหารไร้เสถียรภาพ 
33 

17 มติชนออนไลน์ 17/11/2562  พล.อ.สมเจตน์ ชี้ หากแตะ ส.ว. แก้ รธน. ไม่ส าเร็จ 
ไม่มี ส.ว. คนไหนหนุนแน่นอน 

34 

18 มติชนออนไลน์ 17/11/2562  เพื่อไทย ขานรับ “เพนกวิน” นศ.ธรรมศาสตร์ 
ร่วม กมธ. รื้อ รธน. โควต้าฝ่ายค้าน 

35 

19 มติชนออนไลน์ 17/11/2562  ‘วันชัย’ ชง ‘ชวน’ เปิดประชุมร่วม ส.ว.-ส.ส. ถกแก้ 
รธน. ถึงจะยอมร่วมวง ไม่งั้นไม่ร่วมแน่ 

36 

20 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 17/11/2562  ตั้งซ่อมขอนแก่นเพื่อไทยจอง 37 
21 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 17/11/2562  อีกแล้ว 'เอี่ยม' ชูเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นวัดศรัทธา

รัฐบาล 
39 

22 เดลินิวส์ออนไลน์ 17/11/2562  เพื่อไทยชี้เลือกตั้งซ่อมขอนแก่นวัดใจประชาชน 40 
23 กรุงเทพธุรกิจ

ออนไลน์ 
17/11/2562  ชะตา 'ธนาธร' ชะตา 'อนาคตใหม'่ วิบากกรรม 10 คดี
เสี่ยงยุบพรรค 

41 

24 มติชนออนไลน์ 17/11/2562  ‘โฆษก พปชร.’ ซัด ‘อนค.’ อย่าปลุกม็อบสร้างขัดแย้ง 
ลั่น ‘อยู่ไม่เป็น’ วาทกรรมจมปลักอดีต 

44 

25 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 17/11/2562  'ช่อ'โว' อยู่ไม่เป็น 'ฟีเวอร์จัด! คนแห่ตอบรับเพียบ 
จ่อเช็กบิล กกต. 

45 

26 แนวหน้าออนไลน์ 17/11/2562  'อนาคตใหม่' เอาแน่!! เตรียมเช็คบิล 'กกต.' ปม 'ธนาธร'
ถือหุ้นสื่อฯ 

46 

27 แนวหน้าออนไลน ์ 18/11/2562  ‘พุทธิพงษ์ ’ฟันธง! เสียงส่วนใหญ่พรรคร่วม 
เคาะเลือก ปธ.กมธ. แก้ รธน. 

47 

28 มติชนออนไลน์ 18/11/2562  บทน า : เลือกซ่อมขอนแก่น 49 
29 มติชนออนไลน์ 18/11/2562  “วิษณุ” เลี่ยงตอบปมศาล รธน. ชี้ชะตา “ธนาธร” 

บอกอย่าเพิ่งเดาค าตัดสินบวกหรือลบ 
50 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 

15 พ.ย. 2562 

ผอ.สพต.จัดการศึกษาดูงาน  
"แนวคิดในการสร้างชมุชนเข้มแข็งและการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” 

หลักสูตร พตส.10 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
น าคณะนักศึกษา พตส. รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงานแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง 
ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับน าไปต่อยอดในการจัดท า
เอกสารวิชาการและน าเสนอผลงานต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
มอบของที่ระลึกแก่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงราย และตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ อีกด้วย  
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 

"ประธาน กกต." ร่วมงานครบรอบ 20 ปี  

วันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
18 พ.ย. 2562 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย 
นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมบริจาคเงินแก่องค์กรสาธารณกุศล 
ณ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 

“กกต.” องค์กรเกรด A  
ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 

(Integrity and transparency Assessment – ITA) 

ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2562 จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ในส่วนองค์อิสระ ส านักงานศาล ส านักงานอัยการ และส่วนราชการในสังกัดรัฐสภารวม 12 แห่ง  
ผ่านการประเมิน 11 แห่ง โดย ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้คะแนน 87.39 จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
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การประชุม / กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2562 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
18 พฤศจิกายน 

2562 

08.30 น. ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 
อาคาร 4 ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

สนามบินน้ า 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมงานวันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 20 ปี 

 13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

วันอังคารที่ 
19 พฤศจิกายน 

2562 

13.30 น.  
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

วันพฤหัสบดีที ่
21 พฤศจิกายน 

2562 

09.00 น. จังหวัดขอนแก่น นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม
การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่ง
ทีว่่าง  

 15.00 น. จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 20.00 น. 
 

โรงละครแห่งชาติ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ และร่วมชม
การแสดงคอนเสิร์ต “Four Royal Orchestral Suites 
for His Majesty the King X” เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศกัราช 2562 

วันศุกร์ที่ 
22 พฤศจิกายน 

2562 
 

09.00 น. 
 

จังหวัดสระบุรี ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้าน 
ไม่ขายเสียงต้นแบบต าบลหนองจระเข้ ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจระเข้ อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุร ี

 
 
 

สัปดาห์นี้มีอะไร 
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การประชุม / กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2562 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที ่
18 พฤศจิกายน 

2562 

10.00 น.  
 

สถานีโทรทัศน์ True vision นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์บันทักเทปรายการ "คิดดี 
สังคมดี" หัวข้อ "การมีส่วนของประชาชน"  

 13.30 น.  
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

วันอังคารที่ 
19 พฤศจิกายน 

2562 

07.30 น. 
 

กองบัญชาการกองทัพไทย นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ร่วมเป็นเกียรติในโอกาสวันสถาปนา
กรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ 23 

 13.30 น. 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันพุธที่ 
20 พฤศจิกายน 

2562 

13.30 น. อาคารัฐสภา (เกียกกาย) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

วันศุกร์ที่ 
22 พฤศจิกายน 

2562 
 

11.11 น. 
 

จังหวัดสระบุรี นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้าน 
ไม่ขายเสียงต้นแบบต าบลหนองจระเข้ ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจระเข้ อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 

 13.30 น. 
 

ห้องประชุม 501 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์
กองทุนเพ่ือกิจการสาธารณะประโยชน์ 

 
 

สัปดาห์นี้มีอะไร 
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ปฏิรูปรัฐธรรมนูญ : กระบวนการส าคัญกว่าสาระ 
วันที่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 10:30 น. 

 
 
 
 
 
 
ทวี สุรฤทธิกุล 
************************ 
สาระแค่ “เข้าใจ” แต่กระบวนการนั้น “เข้าถึงจิตวิญญาณ” 
 จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.  2540 มาอย่างเข้มข้น ท าให้เกิด
ความเชื่อว่า กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนั้นได้สร้าง “คุณค่า” บางอย่างแก่สังคมไทยได้อย่างดียิ่ง นั่นก็คือ 
การตระหนักถึง “ความส าคัญของการมีส่วนร่วม” จนท าให้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ชื่อว่า “รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน” 
 กว่าจะมาเป็นรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ต้องผ่านกระบวนการ “หล่อหลอม” มาก่อนหน้านั้นหลายปี แรงผลักดัน
ที่ส าคัญก็คือเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ใน พ.ศ. 2535 ที่ส่งผลให้เกิดกระแสของการปฏิรูปการเมือง อันเนื่องมาจาก
ประชาชนได้มองเห็น “ความเลวร้ายของการเมือง 2 ขั้ว” ระหว่างขั้วของทหาร กับขั้วของนักการเมือง 
โดยเปรียบเทียบว่าทั้งสองขั้วนั้นก็มีความเลวร้ายพอๆ กัน และอยากให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ พร้อมกับที่มี
การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักวิชาการ น าโดยนายอมร จันทรสมบูรณ์ ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ร่วม
ท าการศึกษาแนวทางของการปฏิรูปการเมือง ในรูปแบบของงานวิจัยที่มีข้อเสนอที่น่าสนใจมากมาย 
 โดยเฉพาะการจัดระบบการตรวจสอบถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมของประชาชน  จนกระทั่งภายหลัง 
การเลือกตั้งในเดือนกันยายน ๒๕๓๕ ได้รัฐบาลที่น าโดยนายชวน หลีกภัย และมีนายมารุต บุนนาค เป็นประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประชาชนได้เรียกร้องผ่าน ส.ส. เสนอให้ท าการปฏิรูปการเมือง  แต่รัฐบาลก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจ 
กระทั่งร้อยตรีฉลาด วรฉัตร ได้ออกมาอดข้าวประท้วง ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวาง ที่สุดนาย
มารุตจึงได้ให้จัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาการเมือง” ขึ้นท าการศึกษา แต่ก็ยังไม่ได้ด าเนินการอะไรได้มากนัก รัฐบาล
ก็ได้ยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
 หลังการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 13 กันยายน 2538 และได้นายกรัฐมนตรีใหม่คือนายบรรหาร ศิลปอาชา 
กระแสการเรียกร้องของประชาชนก็ยิ่งกระหึ่มก้อง รัฐบาลจึงให้จัดตั้ง  “คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง” ซึ่งก็ได้
ท าการศึกษาแนวทางต่างๆ เพ่ือการปฏิรูปการเมืองนั้นอย่างเร่งด่วน ร่วมกับการจัดท าโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย
เพ่ือการปฏิรูปการเมืองนั้นขึ้นทั่วประเทศ สุดท้ายผลสรุปของของคณะกรรมการก็เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน 
 โดยได้เสนอให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่ต้องเริ่มต้นด้วยการแก้ไขมาตรา 219 ที่ว่าด้วยการแก้ไข
รัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญ  2534 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ที่ใช้อยู่ขณะนั้น เพ่ือเปิดทางให้มีการจัดตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นเสียก่อน จนกระทั่งสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบ จึงได้ด าเนินการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มี
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สมาชิกจ านวน 99 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 23 คน ร่วมกับสมาชิกที่มาจากการเลือกกันเองของผู้สมัครเป็น
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละจังหวัดอีก 76 คน 
 ผู้เขียนได้อยู่ในบรรยากาศและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางการเมืองในช่วงนั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากที่ได้
ไปร่วมชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่น าโดยพลเอกสุจินดา คราประยูร  ตั้งแต่วันแรกที่เรือตรีฉลาด วรฉัตร ได้ออกมาอด
อาหารประท้วงที่หน้ารัฐสภา แล้ว พลตรีจ าลอง ศรีเมือง หัวหน้าพรรคพลังธรรมก็ออกมาร่วมอดอาหารประท้วงด้วย 
จนถึงวันที่พลตรีจ าลองถูกทหารเข้าจับกุมกลางถนนราชด าเนินในวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 อันน ามาซึ่งการก่อ
จลาจลต่อมาอีก 3 วัน ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้เรียกให้พลเอกสุจินดากับพลตรีจ าลอง
มาเข้าเฝ้าฯ เพ่ือให้ยุติความขัดแย้งในครั้งนั้น 
 หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ผู้เขียนที่ท างานอยู่ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช ก็ได้ร่วมกับกลุ่มนักวิชาการเสนอความคิดเห็นแนวทางต่างๆ ในการปฏิรูปการเมือง โดยเฉพาะกลไกในการ
ตรวจสอบนักการเมืองและการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง  จนเมื่อรัฐบาลของนายบรรหารได้ตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปการเมือง ในปี 2538 และต่อมาในปี 2539 ก็ได้มีโครงการให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมเผยแพร่ประชาธิปไตย 
โดยได้ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นศูนย์ประสานงานในการเผยแพร่ประจ าจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งผู้เขียนก็เป็น
ผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ 
 กระทั่งเมื่อมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นในปี 2540 โดยให้มีอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนไปในทุกจังหวัด ซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญของจังหวัดนนทบุรี คือนายบุญเลิศ คชายุทธ
เดช ก็ได้เชิญผู้เขียนไปช่วยงานในฐานะรองประธานอนุกรรมาธิการชุดนั้นด้วย  จึงได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนในครั้งนั้นอย่างเข้มข้น จนกระทั่งส าเร็จเป็นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ก็ได้ร่วมเผยแพร่และ
บรรยายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาอย่างสม่ าเสมอ 
 ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีของการปฏิรูปการเมืองที่ผู้เขียนได้เข้าไปมีส่วนร่วม ท าให้ผู้เขียนพบว่าคนไทยมี
ความสนใจทางการเมือง “ค่อนข้างมาก” แม้ว่าดูผิวเผินเหมือนจะไม่ค่อยจะสนใจหรือแสดงออกทางการเมืองอะไร
มากนัก แต่เมื่อได้ร่วมสนทนาพูดคุยและ “เข้าหา” ประชาชนหลายๆ กลุ่ม ก็ท าให้ทราบว่าประชาชนเหล่านั้นมีความรู้
ทางการเมืองค่อนข้างดี โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นต่อการไร้เสถียรภาพของการเมืองไทย  และปัญหาความไร้
ประสิทธิภาพของกลไกต่างๆ ในทางการเมือง เช่น ระบบราชการ และรฐัสภา 
 การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าจะมีขึ้น ผู้เขียนขอเสนอให้เน้น  “กระบวนการ” โดยต้องตั้งเป้าหมายว่า
ต้องการที่จะให้เกิด “คุณค่า” อะไรขึ้นบ้าง อย่างเช่นกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ได้สร้างให้เกิดคุณค่า
ของ “การมีส่วนร่วม” และ “ความตระหนักรู้” ในปัญหาของการเมืองไทย ซึ่งได้ก่อให้เกิดความผูกพันกับรัฐธรรมนูญ
ที่พวกเขาได้ร่วมกันสร้างขึ้น แม้ว่าต่อมารัฐธรรมนูญนี้จะถูก “บิดเบือน”โดยนักการเมืองที่คลั่งอ านาจ แต่ก็ท าให้คน
ไทยจ านวนมหาศาลทราบถึงข้อบกพร่อง 
 และเกิดแนวคิดที่จะท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ดีขึ้น (แต่โชคร้ายที่รัฐธรรมนูญ 2 ฉบับหลังคือ 2550 และ 
2560 ไม่ได้ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่เข้มข้นเหมือนในปี 2540 แม้ว่าจะมีกระบวนการท า
ประชามติ แต่ก็เป็นเพียง “พิธีกรรม” เพ่ือการรับรองให้รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนี้ได้ประกาศใช้เท่านั้น) ถ้าเป็นไปได้
ส่วนตัวของผู้เขียนอยากให้เกิดคุณค่าในเรื่องที่เกี่ยวกับ “การลดความขัดแย้งในสังคมไทย” คือควรสร้างกระบวนการ
ในการร่างรัฐธรรมนูญที่จะก่อให้เกิดความรักความสามัคคี จนกระทั่งได้รัฐธรรมนูญที่ได้เนื้อหาไปในแนวทางดังกล่าว 
ซึ่งคงจะไม่เกินปัญญาของคนไทยที่จะคิดในเรื่องนี้ร่วมกัน กระบวนการนี้บางทีอาจจะต้องเริ่มจากความ “ใจกว้าง” 
ของรัฐบาล ที่ควรจะเป็นผู้น าในการด าเนินการทั้งหลายนี้ 
 
https://www.posttoday.com/politic/columnist/606488   
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พปชร. ม่ันใจ"สมศักดิ์ คุณเงิน"ชนะเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น พร้อมยกทัพหลวงลุยช่วยหาเสียง 
วันที่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 13:33 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 โฆษก พปชร. ม่ันใจ"สมศักดิ์ คุณเงิน"ชนะเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นแน่ เชื่อชาวบ้านต้องการส.ส.ที่อยู่ฝั่ง
รัฐบาล พร้อมยกทัพหลวงลุยช่วยหาเสียงทันที 
 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ  กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.
ขอนแก่น เขต7 ว่า พรรคพลังประชารัฐมีความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มาก โดยทราบจากนายเอกราช ช่าง
เหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งรับผิดชอบพ้ืนที่จ.ขอนแก่นว่า พรรคจะส่งนายสมศักดิ์ คุณเงิน ลงสมัคร
ในเขตนี้ เนื่องจากที่ผ่านมานายสมศักดิ์แพ้เพียงไม่ก่ีคะแนน ที่ส าคัญคือ นายสมศักดิ์ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน
มาโดยตลอด เกาะติดพ้ืนที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคจึงมีความมั่นใจอย่างมากว่า
จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง นอกจากนี้ เมื่อสมัครเสร็จแล้วแกนน าพรรคจะยกทัพหลวงไปช่วยหาเสียงทันทีอีกด้วย 
 นายธนกร กล่าวอีกว่า ส าหรับคู่แข่งจากพรรคเพ่ือไทยนั้นเราไม่กังวลอะไร เพราะเชื่อว่าพ่ีน้องประชาชนใน
พ้ืนที่ต้องการได้ส.ส.ที่เป็นรัฐบาล เนื่องจากจะสามารถผลักดันผลงานให้กับพ่ีน้องประชาชนได้คล่องตัวกว่าส.ส.ฝ่าย
ค้าน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาลด าเนินโครงการต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับ
การตอบรับอย่างดีจากพ่ีน้องประชาชน อีกทั้งชาวบ้านยังเห็นถึงความตั้งใจจริงของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในการบริหารประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ จากการที่ตนได้พูดคุยกับนายเอกราชและ
นายสมศักดิ์นั้น ต่างมั่นใจมากว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ 
 
https://www.posttoday.com/politic/news/606532 
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ซ่อมขอนแก่นแน่ 
16 พ.ย. 2562 14:09 น 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนกร” ม่ันใจ “สมศักดิ์ คุณเงิน” ชนะเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น แน่ ไม่กังวลชนเพื่อไทย พร้อมยกทัพหลวงลุยช่วย
หาเสียงทันท ี
 วันที่ 16 พ.ย. 2562 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
ขอนแก่น เขต 7 ว่า พรรคพลังประชารัฐมีความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มาก โดยทราบจาก นายเอกราช ช่าง
เหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งรับผิดชอบพ้ืนที่ จ.ขอนแก่น ว่า ทางพรรคจะส่ง นายสมศักดิ์ คุณเงิน 
ลงสมัครในเขตนี้ เนื่องจากท่ีผ่านมา นายสมศักดิ์ แพ้เพียงไม่ก่ีคะแนน ที่ส าคัญคือลงพ้ืนที่ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนมา
โดยตลอด เกาะติดพ้ืนที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคจึงมีความม่ันใจอย่างมากว่า
จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และเม่ือสมัครเสร็จแล้วแกนน าพรรคจะยกทัพหลวงไปช่วยหาเสียงทันทีอีกด้วย 
 นอกจากนี้ นายธนกร กล่าวอีกว่า ส าหรับคู่แข่งจากพรรคเพ่ือไทยเราไม่กังวลอะไร เพราะเชื่อว่าพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการได้ ส.ส.ที่เป็นรัฐบาล เนื่องจากจะสามารถผลักดันผลงานให้กับพ่ีน้องประชาชนได้คล่องตัว
กว่า ส.ส.ฝ่ายค้าน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาลด าเนินโครงการต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่ีน้องประชาชน อีกทั้งชาวบ้านยังเห็นถึงความตั้งใจจริงของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการบริหารประเทศอีกด้วย  อีกทั้งจากการที่ได้
พูดคุยกับ นายเอกราช และนายสมศักดิ์ ต่างมั่นใจมากว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ 
 
https://www.thairath.co.th/news/politic/1705668 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1705668


 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะสื่อสำรองคก์รฯ และ                                 
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์ ติดต่อ 17920 - 17924 13 

 

 
 

'ทอน-บุตร'ว่าไง!'คารม'ทุบโต๊ะเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นส้มหวานต้องหลีกทางให้เพื่อไทย 
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:48 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 16 พ.ย.62 นายคารม พรพรหมกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งซ่อม 
เขต 7 จ.ขอนแก่นว่า  ในมุมมองส่วนตัวเชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่จะไม่ส่งสมัครรับเลือกตั้ง โดยอ้างอิงมารยาทของฝ่าย
ค้านว่า อย่างในการเลือกตั้งซ่อเขต เลือกตั้ง5 จ.นครปฐม พรรคเพ่ือไทยได้หลีกทางให้กับพรรคอนาคตใหม่มาแล้ว 
แต่อย่างไรแล้วขึ้นอยู่กับมติของพรรค เนื่องจากขณะนี้คะแนนของพรรคที่จะเอาคืนมาไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล ฉะนั้นการที่ให้พรรคเพื่อไทยได้ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม จ.ขอนแก่น 
 โดยที่มีรายงานข่าวว่าพรรคเพ่ือไทยจะส่งนายอดิศรดิ์ เพียงเกษ ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่าง
เขต 7 จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นอดีตส.ส.เก่า เรียกได้ว่าเจ้าตัวมีประสบการทางการเมืองที่จะมาช่วยสนับสนุนของนายสุทิน 
คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับวิปฝ่าย
ค้าน เมื่อถามว่าการเลือกตั้งซ่อมใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว จะมีการคุยกับพรรคฝ่ายค้านอย่างไรบ้าง นายคารมกล่าวว่า คิดว่า
น่าจะมีดารคุยกันในเร็วๆนี้ เพราะการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้ว 
 
https://www.thaipost.net/main/detail/50404 
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ภูมิธรรม ยกเลือกตั้งซ่อม ขอนแก่น สมรภูมิวัดความนิยม รัฐบาล  
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 - 15:50 น.  
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิธรรม ยกเลือกตั้งซ่อม ขอนแก่น วัดความนิยมรัฐบาล ฝ่ายค้าน คาดสัปดาห์ได้ตัวผู้สมัคร  ม่ันใจเพื่อไทยรักษา
พื้นที่ 
 16 พฤศจิกายน 2562  ภูมิธรรม ยกเลือกตั้งซ่อม ขอนแก่น สมรภูมิวัดความนิยม รัฐบาล - ผลงานฝ่ายค้าน 
คาดสัปดาห์ได้ตัวผู้สมัคร กังวลหาก พรรคฝ่ายค้านส่งคนแข่งตัดคะแนนเสียง  มั่นใจเพ่ือไทยยังรักษาพ้ืนที่ได้ 
 นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่าภายในสัปดาห์หน้าการพิจารณาบุคคลเพื่อส่ง
ลงสมัครรับเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น เขต 7 แทนต าแหน่งที่ว่างของพรรคเพ่ือไทยจะแล้วเสร็จ ล่าสุดได้เปิดให้ผู้สนใจเสนอ
ตัว และจะรับฟังความเห็นของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรรมการประจ า จังหวัด ประชาชน และส.ส.ในพ้ืนที่ 
 ทั้งนี้การหารือดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพราะแต่ละพรรคมีสิทธิที่จะพิจารณาส่ง
บุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งได้ อีกท้ังผลของการลงคะแนนหรือได้ตัวส.ส.จะไม่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส.ส.บัญชี
รายชื่อของพรรค อย่างไรก็ตามพรรคเพ่ือไทย มั่นใจต่อความพร้อมในการส่งบุคคลลงสมัครรัเลือกตั้งเพราะพ้ืนที่ 
จ.ขอนแก่นถือเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรค 
 ยอมรับว่ากังวลหากพรรคฝ่ายค้านจะส่งคนลงเลือกตั้ง เพราะจะตัดคะแนน แต่ในพ้ืนที่ขอนแก่น พรรคเพ่ือ
ไทยท างานต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าประชาชนจะเลือกตัวแทนของพรรคเข้าไปท างานในสภา  ส าหรับการเลือกตั้งซ่อมทุก
ครั้งยอมรับว่าเหนื่อยและล าบาก เพราะต้องสู้กับรัฐบาลที่มีความพร้อม มีทุกกลไกในมือ 
 เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นสมรภูมิ ชี้วัดความศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชน จากผลการท างาน
ของรัฐบาลที่ผ่านมาว่าประชาชนพึงพอใจหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับการท างาของพรรคฝ่ายค้าน เรื่องการส่งผู้สมัคร
ของพรรคฝ่ายค้านลงแข่งขันนั้นหากพรรคร่วมฝ่ายค้านจะส่งสามารถท าได้ แต่หากไม่ส่งขอให้เป็นก าลังใจให้พรรคเพ่ือ
ไทยด้วย 
 จี้ คนใช้ ใกล้ชิด  "บิ๊ กตู่ - บิ๊ กป้ อม"หยุดปลด " เสรีพิ ศุทธ์ "  เหตุ เ ลี่ ยงแจงในกมธ .ปราบโกง 
นายภูมิธรรม  กล่าวต่อกรณีที่ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล เสนอเรื่องต่อนายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนนราษฎร 
ให้เปลี่ยนประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร 
คือ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ไปเป็นส.ส.ของพรรครัฐบาล ว่า โควต้าประธาน
กมธ.ชุดดังกล่าวเป็นของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในทางปฏิบัติไม่ควรใช้ประเด็นที่ไม่เป็นไปตามครรลองเพ่ือเปลี่ยนตัว
บุคคลที่เป็นไปตามข้อตกลง อย่างไรก็ตามในการท างานของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ฐานะประธานกมธ. การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร  นั้นไม่มีประเด็นที่ท าผิดกฎหมายหรือเกินกรอบรัฐธรรมนูญ 
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บุคคลที่ใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ไม่ควรวิตกเกิดเหตุและตนมองว่า พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร ควรมาชี้แจงต่อกมธ.ฯ 
ชุดดังกล่าว เพราะท่ีผ่านมาพบค ายืนยันแล้วว่าเป็นไปตามกฎหมาย  
 "นายกฯ และรองนายกฯ ควรมาชี้แจง ไม่ควรหลบเลี่ยง หากมั่นใจว่าท าตามกฎหมายควรมาชี้แจง และ
มั่นใจว่าสิ่งที่ท ามาทั้งหมดถูกต้อง ไม่ควรกลัวการมาชี้แจงกับกรรมาธิการ ไม่ควรถือว่าเป็นศักดิ์ศรี หรือเรื่องเสื่อมเสีย 
จนท าให้การท างานในสภาผู้แทนราษฎร ไม่เป็นไปตามครรลอง"นายภูมิธรรม กล่าว แนะให้คนหลากหลายร่วม 
กมธ.สภา ศึกษาแนวทางแก้รธน.สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหา-ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม 
 นายภมิธรรม  กล่าวต่อประเด็นความคืบหน้าการพิจารณาตัวแทนของพรรคเพ่ือไทย  เพ่ือเข้าไปเป็น
กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร ว่า อยู่ระหว่างพิจารณา  
ส่วนตัวมองว่า เพื่อให้การเปิดประตูแก้ไขรัฐธรรมนูญ เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ต้องการให้บุคคลที่เข้าร่วมมาจาก
บุคคลที่หลากหลาย อาทิ ตัวแทนสื่อมวลชน, กลุ่มนักศึกษา, กลุ่มวิชาชีพต่างๆ ตัวแทนนักการเมือง 
 นอกจากเป็นโควต้าที่มาจากพรรคการเมืองเท่านั้น เพ่ือท าให้รัฐธรรมนูญที่หากจะจัดท าขึ้นใหม่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับสังคมได้ ทั้งนี้ตนมองว่าไม่ควรให้คนกลุ่มเดิมเข้ามาด าเนินการเรื่อง
ดังกล่าว ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆ อย่างหลากหลาย เพ่ือสะท้อนการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 
 
 
https://www.komchadluek.net/news/politic/399378?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral  
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เพื่อไทยตั้งเป้ารักษาฐานเสียงเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น เล็งชงคนนอกร่วมแก้รธน. 
16 พ.ย. 2562 16:47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ภูมิธรรม” เผย มีผู้เสนอตัวลง ส.ส. 2-3 คน เตรียมคัดสรร 18 พ.ย. นี้ ตั้งเป้ารักษาฐานเสียง ชี้ ไม่เหมาะ ส.ส.
พลังประชารัฐเรียกร้องเปลี่ยนตัว “เสรีพิศุทธ์” เล็งชงคนนอกร่วม กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ 
 เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 16 พ.ย. 2562 ที่ศูนย์ฝึกอบรมวีเทรน ดอนเมือง นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษา
หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 ว่า ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร โดยขณะนี้มีผู้เสนอตัวที่จะลงสมัครแล้ว 2-3 คน ซึ่งจะต้องฟัง ส.ส.ของพรรคใน 
จ.ขอนแก่น และ ส.ส.ภาคอีสานทั้งหมดด้วย  คาดว่าจะสรุปตัวผู้สมัครของพรรคได้ภายสัปดาห์หน้า ยืนยันว่า 
พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมในการท างานในพื้นที่ เพราะ จ.ขอนแก่น ถือเป็นพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยท างานใกล้ชิด
กับประชาชนมาโดยตลอด โดยตั้งเป้าหมายว่าจะรักษาฐานที่ม่ันเพื่อให้การท างานของฝ่ายค้านมีประสิทธิภาพ
ต่อไป และต้องสู้กับคู่แข่งที่ถือกลไกอ านาจรัฐอยู่ด้วยเช่นกัน  ส่วนพรรคฝ่ายค้านอ่ืนๆ จะส่งผู้สมัครลงแข่งขันด้วย
หรือไม่ก็เป็นสิทธิ แต่ถ้าไม่ส่งเชื่อมั่นว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะให้ก าลังใจเรา ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้
ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงกับการคิดค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ท าให้เงื่อนไขในการส่งผู้สมัครของแต่ละพรรคจึงแตกต่างกัน
ไป แต่โดยรวมถือเป็นสมรภูมิที่จะวัดศรัทธาของประชาชนว่าจะมีให้กับรัฐบาลหรือกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 นอกจากนี้ นายภูมิธรรม ยังกล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงกลาโหม ไม่ไปชี้แจงข้อซักถามต่อคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ตามค าสั่งเรียกว่า กรณีดังกล่าวถือว่ากรรมาธิการท าหน้าที่ไปตามกรอบหน้าที่  เมื่อมีข้อสงสัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ควรไปชี้แจงตามที่เรียก ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวล
หากไม่ได้ท าอะไรผิด เพราะที่ผ่านมารัฐมนตรีหลายคน รวมไปถึง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ยังเข้าชี้แจงด้วย
ตนเอง ส่วนกรณีกรรมาธิการบางคนมีท่าทีที่ท าให้การด าเนินการไม่มีประสิทธิภาพ มองว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วง อยากให้
ทุกฝ่ายละประโยชน์ส่วนตัวท าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ ส าหรับเรื่องที่กรรมาธิการซีกพรรคพลังประชารัฐเรียกร้องให้
เปลี่ยนตัว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ออกจากเป็นประธานนั้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้ต าแหน่งนี้มาตามครรลอง 
โดยถือเป็นโควตาของพรรคฝ่ายค้าน จึงถือว่าไม่เหมาะสม 
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 ขณะที่เรื่องสัดส่วนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ตามโควตาของพรรค
เพ่ือไทย นายภูมิธรรม ระบุว่า เบื้องต้นพรรคอยากเสนอให้มีสัดส่วนจากบุคคลภายนอก โดยพยายามดึงตัวแทนจาก
กลุ่มวิชาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคม นักศึกษา สื่อมวลชน มากกว่าการแบ่งโควตาเป็นสัดส่วนตามภาค 
หรือส่วนกลาง เพราะที่ผ่านมาชัดเจนแล้วว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างมาจากคนหน้าเก่านั้นสร้างปัญหาไว้มากมาย  
ซึ่งกระบวนการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ถือเป็นการหาทางเปิดแรก ดังนั้น จึงควรเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากส่วนอื่นๆ ซึ่งจะมีความหลากหลายมากกว่า 
 
 
https://www.thairath.co.th/news/politic/1705736  
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พท.เคาะรายช่ือผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น สัปดาห์หน้า ม่ันใจชนะแน่ 
วันที่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 19:44 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิธรรม เผย พรรคเพื่อไทยเตรียมเคาะรายช่ือผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น สัปดาห์หน้า ม่ันใจพรรคจะชนะ 
เชื่อ เปลี่ยนตัว ประธาน กมธ. ไม่ได้ 
 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน สภาผู้แทนราษฎร และแกนน าพรรคเพ่ือ
ไทย กล่าวถึง การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 ว่า พรรคได้เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจแสดงความจ านงลงสมัครรับ
เลือกตั้งไปแล้วส่วนหนึ่ง และในวันที่ 19 พ.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครของพรรค คาดว่าจะได้
ตัวผู้สมัคร ภายในสัปดาห์หน้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ ทั้ง ส.ส.ขอนแก่น และ ส.ส.ภาคอีสาน ว่า
ผู้สมัครคนใดได้รับความนิยม และกระแสตอบรับดีจากคนในพ้ืนที่ การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้  ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าของพ้ืนที่เดิม จึงต้องรักษาฐานเสียงไว้ให้ได้ 
 นายภูมิธรรม กล่าวว่า ที่ส าคัญ ยังเป็นการพิสูจน์ความศรัทธา  และความนิยมของประชาชนที่มีต่อการ
ท างานของฝ่ายค้าน และรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ยอมรับว่า มีความกังวลอยู่บ้าง หากต้องลงแข่งขันและต้องต่อสู้กับ
พรรคร่วมฝ่ายค้าน หากจะส่งผู้สมัครลงแข่งขัน แต่ก็หวังว่าประชาชนจะยังคงสนับสนุนผู้สมัครของพรรค 
 ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่ประกาศไม่ส่งผู้สมัคร แต่จะสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐนั้น นายภูมิธรรม มอง
ว่า เป็นเรื่องที่ต่อสู้กัน เพราะพรรคยังเชื่อว่าประชาชนในพื้นที่จะยังสนับสนุนพรรคเพ่ือไทย เจ้าของพ้ืนที่เดิม และหาก
เป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมือง 2 ขั้ว ก็หวังว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะไม่ส่งผู้สมัคร และเอาใจช่วยผู้สนับสนุนพรรค
เพ่ือไทย 
 นายภูมิธรม กล่าวว่า ส่วนกรณีความขัดแย้งในคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎร ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวช เป็นประธาน ว่า เท่าที่ติดตามการท าหน้าที่
ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เห็นว่าท างานอย่างเต็มที่ตามขอบเขต กฎหมายก าหนด เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีค าถาม ก็เชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องมาตออบ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงมาตอบค าถาม  เพราะรัฐมนตรี
หลายคน หรือแม้แต่ผู้บัญชาการทหารบก ก็มาชี้แจง 
 ส่วนเรื่องการเปลี่ยนตัวประธานกรรมาธิการ นายภูมิธรรม กล่าวว่า วิธีปฎิบัติแบบนี้ไม่เคยมี เพราะ พล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ ได้ต าแหน่งประธานตามสัดส่วนของโค้วต้าฝ่ายค้าน เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควร หากจะมีการเปลี่ยนตัว และ
เชื่อว่าคงไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ 
 
https://www.posttoday.com/politic/news/606561 
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'ภูมิธรรม' ม่ันใจเลือกตั้งซ่อมเขต7 ขอนแก่น 'เพื่อไทย' ยังรักษาพื้นที่ได้  
16 พฤศจิกายน 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิธรรม” ม่ันใจเลือกตั้งซ่อมเขต7 ขอนแก่น เพื่อไทยยังรักษาพื้นที่ได้ ชี้เป็นการวัดศรัทธาของประชาชนระหว่าง
ฝ่ายค้านกับรัฐบาล 
 เมื่อวันที่ 16 พ.ย.62 นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะกรรมการ
และเลขากรรมการสรรหาพรรคเพ่ือไทย บอกถึงกรณีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 จ.ขอนแก่น ว่า จะมีการประชุม
คณะกรรมการสรรหา ในวันจันทร์ ที่ 18 พ.ย.เวลา 13.30น. โดยได้มีการประกาศเชิญชวนผู้ที่จะอาสาเข้ามาสมัครลง
เลือกตั้งไปตั้งแต่วันที่15 พ.ย.แล้ว และมีคนเข้ามาแสดงความจ านวค์หลายท่าน  ซึ่งจะมีการพูดคุยเพ่ือพิจารณาถึง
ความเหมาะสม โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้า เพราะจะต้องมีกระบวนการสรรหา  โดยพูดคุย กับ
ผู้สมัคร และ ส.ส.ในแต่ละเพ่ือที่ของจังหวัดขอนแก่น และรับฟังจากรรมการจังหวัดในหน่วยเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ ในพรรคฝ่ายค้านด้วยกันก็มีสิทธิที่จะพิจารณาส่งคนลงเลือกตั้งได้ เพราะแต่ละพรรคการเมืองก็มีสิทธิที่
จะน าเสนอบุคคลของตัวเองที่มีความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละพรรค ซึ่งก็คงจะเงื่อนไขการ
พิจารณาอยู่แล้วว่าจะส่งผู้สมัครหรือไม่อย่างไร เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนบัญชี
รายชื่อ โดยพรรคเพ่ือไทยก็จะท าให้ดีที่สุด และพ้ืนที่ครั้งนี้ เป็นพ้ืนที่เดิมของพรรคเพ่ือไทย ที่ท างานมาต่อเนื่อง จึง
มั่นใจว่าจะประชาชนจะเลือกพรรคเพื่อไทยเพ่ือให้เดินหน้าท างานต่อไปได้ 
 โดยขณะนี้ก็มีผู้แสดงความจ านง 3ท่าน ซึ่งพรรคก็พยายามจะตรวจสอบคุณสมบัติ และรับฟังความคิดเห็น
จากทุกส่วน รวมถึงผู้แทนราษฎรในภาคอีสานก็จะต้องมีการช่วยกันในการสรรหา และน าข้อมูลมาหารือ เพื่อพิจารณา 
ทั้งนี้ก็ต้องการรักษาที่นั่งและท างานในฐานะฝ่ายค้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ นายภูมิธรรม มอง
ว่า เป็นการต่อสู้เพ่ือวัดความศรัทธาของประชาชน ระหว่างฝ่ายรัฐบาลที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้น าอยู่ ได้
ท างานผลงานต่างๆเป็นที่พอใจกับประชาชนแล้วหรือไม่  กับฝ่ายค้านที่ก าลังท าหน้าที่มาตลอด  จะท าให้เกิด 
การเปรียบเทียบของทั้งสองฝ่าย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยก็ให้ความส าคัญเต็มท่ี 
ทั้งนี้ มั่นใจว่า เพ่ือไทยมีความพร้อมและประชาชนยังให้การสนับสนุนพรรค  แม้การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยังล าบาก เพราะ
ต้องสู้กับรัฐบาลที่มีกลไกอยู่ แต่เชื่อว่า พรรคฝ่ายค้านจ าค านึงถึงผลประโยชน์ทางการเมืองในการท าหน้าที่ของฝ่าย
ค้านให้ดีที่สุด 
 นายภูมิธรรม ยังบอกถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) เชิญนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
และรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ไปชี้แจงปมถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ ในวันที่ 20 พ.ย. ว่า สิ่งที่ 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ และกรรมาธิการโดยรวมท านั้น ก็ถือว่าเป็นการท าหน้าที่ไปตามกรอบของกฎหมาย คือการท า
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หน้าที่ในการตรวจสอบ เมื่อมีค าถามและการสงสัย หากเรียนเชิญไปก็ควรมาชี้แจง และคิดว่านายกรัฐมนตรี ไม่ควร
หลบเลี่ยงกระบวนการต่างๆ เพราะถือเป็นเวทีที่แต่ละฝ่ายมีทัศนที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถมาท าความเข้าใจกันได้ 
และท้ังนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะกังวล ถ้าสิ่งที่ท ามีกฎหมายรองรับ 
 ทั้งนี้ มองว่า ยังมีกรรมาธิการบางท่าน มีท่าทีที่เป็นภาพพจน์ ว่า จะไปต่อสู้ เอาคืน และตั้งใจที่จะท าให้การ
ท าด าเนินการไม่เกิดประสิทธิภาพ จึงถือว่ายังมีความน่าเป็นห่วง ดังนั้น จึงมองว่า ทุกฝ่ายควรเอาประโยชน์ส่วนตน
ออก เพ่ือให้ได้เดินไปตามระบบของสภา และหากคนเหล่านั้นเป็นห่วงนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีมากเกินไป 
ส่วนกรณีที่จะมีการเลือกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่ง
 ขณะนี้มีการพูดคุยว่า การเลือกกรรมาธิการฯครั้งนี้ เป็นการเปิดประตูครั้งแรกของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถ้า
เป็นไปได้ ก็อยากให้โควต้าของคณะกรรมาธิการ 19 คน ที่เป็นการรวมมือกันจากประชาชนหลากหลายวิชาชีพ ทั้งตัว
แทนนักศึกษา ตัวแทนสื่อมวลชน และตัวแทนกลุ่มวิชาชีพ ก็จะท าให้รัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นใหม่เป็น รัฐธรรมนูญที่จะ
สะท้อนปัญหาความต้องการของคนทั้งสังคมได้ เพราะที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ร่างโดยคน
กลุ่มหนึ่งนั้นสร้างปัญหามาจนถึงทุกวันนี้และเป็นอุปสรรคในการแก้ไข ดังนั้นหากจะแก้ไขก็ไม่ควรไปน าคนกลุ่มเดิมๆ
เข้ามา ควรมีกระบวนการที่กว้างขวางและจะดึงตัวแทนจากกลุ่มต่างๆเข้ามา  ซึ่งจะไม่ได้เริ่มจากโควต้า 
 
 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/854858?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral 
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คารม เชื่ออนค.ไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น  
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 - 17:30 น.  
 
 
 
 
 
 
คารม เชื่ออนค.ไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต7 ขอนแก่น หลีกทางเพื่อไทยเจ้าของพื้นที่ 
 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ชั้น 6 JJ Mall นายคารม พรพรหมกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ 
กล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จ.ขอนแก่นว่า  ในมุมมองส่วนตัวเชื่อว่าพรรคเราจะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
โดยมารยาทของฝ่ายค้านที่ผ่านมาในการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 นครปฐม พรรคเพ่ือไทย ได้หลีกทางให้กับพรรคอนาคต
ใหม่มาแล้ว แต่อย่างไรแล้วขึ้นอยู่กับมติของพรรค เนื่องจากขณะนี้คะแนนของพรรคที่จะเอาคืนมาไม่มีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ฉะนั้นการที่ให้พรรคเพ่ือไทยได้ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต7 จ.ขอนแก่น ก็เห็นมีรายงานข่าวว่า
พรรคเพ่ือไทยจะส่งนายอดิศรดิ์ เพียงเกษ ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่างเขต 7 จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นอดีต
ส.ส.เก่า เรียกได้ว่าเจ้าตัวมีประสบการทางการเมืองที่จะมาช่วยสนับสนุนของนายสุทิน  คลังแสง ประธาน
 คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับวิปฝ่ายค้าน
ผู้สื่อข่าวถามว่า การเลือกตั้งซ่อมที่ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วจะมีการคุยกับพรรคฝ่ายค้านอย่างไรบ้าง นายคารม กล่าวว่า คิด
ว่าน่าจะมีการคุยกันในเร็วๆนี้ เพราะการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้ว 
 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดขอนแก่น ตัดสินประหารชีวิต นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น 
พรรคเพ่ือไทย ในคดีจ้างวานฆ่านายสุชาติ โคตรทุม อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และศาลไม่อนุญาต
ให้ประกันตัวเพ่ือสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ 
 ส าหรับ ผลการเลือกตั้งใน เขต 7 ขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น นายนวัธ ได้รับเลือกตั้งด้วย
คะแนน 29,710 คะแนน รองลงมาคือ ผู้สมัครจากพลังประชารัฐ 26,553 คะแนน ผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ 
12,414 คะแนน ผู้สมัครจากพรรคประชาชาติ 9,350 คะแนน ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือชาติ 1,767 คะแนน ผู้สมัครจาก
พรรคเสรีรวมไทย 1,062 คะแนน ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 889 คะแนน เป็นต้น  
 
 
https://www.komchadluek.net/news/politic/399384?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral  
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'อนาคตใหม’่ หลีกทาง ‘เพื่อไทย’ ชิงส.ส.ขอนแก่นเขต7  
16 พฤศจิกายน 2562  
 
  
 
 
 
 
 
“คารม” เชื่อ “อนาคตใหม”่ หลีกทางเพื่อไทย ไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต7 ขอนแก่น 
 เมื่อวันที่ 16 พ.ย.62 ที่ชั้น 6 JJ Mall นายคารม พรพรหมกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่  
กล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จ.ขอนแก่นว่า ในมุมมองส่วนตัวเชื่อว่าพรรคเราจะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพราะ
โดยมารยาทของฝ่ายค้านที่ผ่านมาในการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 นครปฐม พรรคเพื่อไทย  ได้หลีกทางให้กับพรรคอนาคต
ใหม่มาแล้ว แต่อย่างไรแล้วขึ้นอยู่กับมติของพรรค เนื่องจากขณะนี้คะแนนของพรรคที่จะเอาคืนมาไม่มีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ฉะนั้นการที่ให้พรรคเพ่ือไทยได้ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต7 จ.ขอนแก่น ก็เห็นมีรายงานข่าว
ว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งนายอดิศรดิ์ เพียงเกษ ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่างเขต 7 จ.ขอนแก่น ซ่ึงเป็นอดีต
ส.ส.เก่า เรียกได้ว่าเจ้าตัวมีประสบการทางการเมืองที่จะมาช่วยสนับสนุนของนายสุทิน คลังแสง ประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับวิปฝ่ายค้าน 
 เมื่อถามว่าการเลือกตั้งซ่อมที่ใกล้จะเกิดข้ึนแล้วจะมีการคุยกับพรรคฝ่ายค้านอย่างไรบ้าง นายคารม กล่าวว่า 
คิดว่าน่าจะมีการคุยกันในเร็วๆนี้ เพราะการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้ว 
 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/854865?utm_source=category&utm_medium=intern
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โพลหนุน "คนนอก" นั่งประธานกมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ 
วันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 07:24 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิด้าโพลเผยประชาชน 59.11% ชี้ประธานกมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ ควรมาจากคนนอกไม่ใช่ตัวแทนพรรค
การเมือง-รัฐบาล 

 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน เรื่อง “ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 13 – 14 
พฤศจิกายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจาย ทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,257 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

 จากการส ารวจเมื่อถามถึงที่มาของประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ  พบว่า ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 59.11 ระบุว่า ควรมาจากคนนอกที่ไม่ใช่ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาล 
รองลงมา ร้อยละ 16.63 ระบุว่า ควรมาจากตัวแทน พรรคร่วมฝ่ายค้าน ร้อยละ 12.89 ระบุว่า ควรมาจากตัวแทน
พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 8.43 ระบุว่า ควรมาจากตัวแทนรัฐบาล และร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่
สนใจ 

 ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิด/พฤติกรรมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ประธานกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญพึงมี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.07 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ อย่าง
ชัดเจนจากรัฐธรรมนูญ 2560 รองลงมา ร้อยละ 21.32 ระบุว่า เป็นคนที่สนับสนุน รัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน 
ร้อยละ 15.19 ระบุว่า เป็นคนที่เคยร่างรัฐธรรมนูญมาก่อน ร้อยละ 7.40 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่เคยร่างรัฐธรรมนูญเลย 
ร้อยละ 7.16 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่สนับสนุน รัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน 
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 ร้อยละ 6.60 ระบุว่า ไม่เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ร้อยละ 5.97 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่เคยแสดงออก อย่าง
ชัดเจนว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญ 2560 ร้อยละ 5.65 ระบุว่า เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ร้อยละ 
3.02 ระบุว่า เป็นคนที่ได้ประโยชน์ จากรัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน ร้อยละ 1.91 ระบุว่า เป็นคนที่เสียประโยชน์ 
จากรัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน และร้อยละ 4.38 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงระยะเวลาในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่า  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.22 ระบุว่า ไม่
เกิน 6 เดือน รองลงมา ร้อยละ 32.06 ระบุว่า ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 11.14 ระบุว่า ไม่ควรมีก าหนดระยะเวลา ร้อยละ 
6.29 ระบุว่า ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 0.32 ระบุว่า ไม่เกิน 5 ปี และร้อยละ 1.03 ระบุว่า 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

https://www.posttoday.com/politic/news/606574 
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6เดือนปิดจ๊อบ!โพลระบุปชช.หนุน‘คนนอก’นั่งประธานกมธ.แก้รัฐธรรมนูญ 
วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 08.02 น. 
 

 

 

 

 

 

6เดือนปิดจ๊อบ!โพลระบุปชช.หนุน‘คนนอก’นั่งประธานกมธ.แก้รัฐธรรมนูญ 

 17 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ท าการส ารวจระหว่าง
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่ว
ประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,257 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

 จากการส ารวจเมื่อถามถึงที่มาของประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ  พบว่า ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 59.11 ระบุว่า ควรมาจากคนนอกที่ไม่ใช่ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน และรัฐบาล 
รองลงมา ร้อยละ 16.63 ระบุว่า ควรมาจากตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน , ร้อยละ 12.89 ระบุว่า ควรมาจากตัวแทน
พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล , ร้อยละ 8.43 ระบุว่า ควรมาจากตัวแทนรัฐบาล และร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่
สนใจ 

 ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิด/พฤติกรรมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ประธานกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญพึงมี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.07 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ อย่าง
ชัดเจนจากรัฐธรรมนูญ 2560 รองลงมา ร้อยละ 21.32 ระบุว่า เป็นคนที่สนับสนุน รัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน , 
ร้อยละ 15.19 ระบุว่า เป็นคนที่เคยร่างรัฐธรรมนูญมาก่อน , ร้อยละ 7.40 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่เคยร่างรัฐธรรมนูญเลย 
, ร้อยละ 7.16 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่สนับสนุน รัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน 

 ร้อยละ 6.60 ระบุว่า ไม่เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญ 2560 , ร้อยละ 5.97 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่เคยแสดงออก 
อย่างชัดเจนว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญ 2560 , ร้อยละ 5.65 ระบุว่า เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญ 2560 , 
ร้อยละ 3.02 ระบุว่า เป็นคนที่ได้ประโยชน์ จากรัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน , ร้อยละ 1.91 ระบุว่า เป็นคนที่เสีย
ประโยชน์ จากรัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน และร้อยละ 4.38 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   
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 ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงระยะเวลาในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่า  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.22 ระบุว่า ไม่
เกิน 6 เดือน รองลงมา ร้อยละ 32.06 ระบุว่า ไม่เกิน 1 ปี , ร้อยละ 11.14 ระบุว่า ไม่ควรมีก าหนดระยะเวลา , ร้อย
ละ 6.29 ระบุว่า ไม่เกิน 2 ปี , ร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไม่เกิน 3 ปี , ร้อยละ 0.32 ระบุว่า ไม่เกิน 5 ปี และร้อยละ 1.03 
ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

https://www.naewna.com/politic/454479    
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โพล ช้ี นักการเมืองแก้รัฐธรรมนูญหวังเปิดช่องโกง  
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 - 09:06 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หว่ันบานปลายสู่ความรุนแรง โพล ช้ีแก้รัฐธรรมนูญ หวังเปิดช่องโกง ควรแก้นิสัยนักการเมืองก่อน  

 17 พฤศจิกายน 2562 ส านักวิจัย ซูเปอร์โพล น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ กับ แก้
นิสัย ส.ส. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)   

 ได้น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง แก้รัฐธรรมนูญ กับ แก้นิสัย ส.ส. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขา
อาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผ่าน “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social Media Voice) ด้วยระบบ Net Super 
Poll จ านวน 4,551 ตัวอย่าง และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” (Traditional Voice) จ านวน 1,189 ตัวอย่าง 
ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านม 

 ทั้งนี้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.5 ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา 144 ในขณะที่เพียงร้อยละ 
7.5 เคยอ่าน และเมื่อถามความเห็นว่า นักการเมืองแก้รัฐธรรมนูญเพ่ืออะไรระหว่าง แก้เพ่ือเปิดช่องคดโกงได้ กับ แก้
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.8 คิดว่านักการเมืองจะแก้เพ่ือเปิดช่องคดโกงได้ 
ในขณะที่ร้อยละ 15.2 คิดว่าจะแก้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

 ที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.5 คิดว่าควรแก้นิสัย ส.ส.ก่อนแก้รัฐธรรมนูญ เพราะ ส.ส.ยังมี
ภาพลักษณ์แย่ ๆ เหมือนเดิม ชอบขู่ วางอ านาจ ท้าตีท้าต่อย ก่อความขัดแย้งในสังคม ท าตัวอดอยากหิวโหยมาหลายปี 
วิ่งเต้นเบื้องหลัง เป็นอีแอบ ล็อบบี้ ส่อคดโกง หาผลประโยชน์ มุ่งมาเอาทุนคืน  ในขณะที่ร้อยละ 13.5 คิดว่าควรแก้
รัฐธรรมนูญก่อน เพราะอยากได้รัฐธรรมนูญแบบปี 40 และต้องการเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน เป็นต้น 

 ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.7 คิดว่าปมการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรง
บานปลายในสังคมได้โดยพบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 54.9 เชื่อว่าจะน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ร้อยละ 42.8 
ระบุอาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ในขณะที่ ร้อยละ 2.3 ไม่เชื่อ  
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าวด้วยว่า ผลการส ารวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social 
Media Voice) ผ่านระบบ Net Super Poll พบว่า ปมแก้ไขรัฐธรรมนูญก าลังเข้าถึงคนทั้งหมดประมาณ 7,811,252 
คน หรือ เจ็ดล้านกว่าคน แต่เป็นจ านวนที่น้อยกว่าประมาณสามเท่าของจ านวนคนที่ มาตรการ ชิมช้อปใช้ เข้าถึง คือ 
21,898,746 หรือ ยี่สิบกว่าล้านคน ในโลกโซเชียล และเสียงตอบรับต่อการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเสียงตอบรับเชิงลบร้อย
ละ 55.9 ในขณะที่เสียงตอบรับเชิงบวกมีร้อยละ 44.1  

 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลส ารวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” 
ครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ากระแสการแก้รัฐธรรมนูญถูกจุดขึ้นจากฝ่ายการเมืองมากกว่าฝ่ายประชาสังคมและยังไม่ตอบโจทย์ไม่
ตรงเป้าความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศท่ีก าลังตอบรับมาตรการชิมช้อปใช้มากกว่าและประชาชนยัง
กังวลว่าปมแก้รัฐธรรมนูญจะน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายในสังคมจนอาจเกิดเหตุจลาจลขึ้นเหมือนบาง
ประเทศในเวลานี้ ยิ่งไปกว่านั้นประชาชนยังเคลือบแคลงสงสัยด้วยว่า ส.ส.จะท าเพ่ือเปิดช่องโกงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้องมากกว่าเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวม 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/399429?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral  

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/399429?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.komchadluek.net/news/politic/399429?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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ซูเปอร์โพลชี้ประชาชนอยากให้แก้นิสัย ส.ส.ก่อนแก้รัฐธรรมนูญ 
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:24 น. 
 

 

 

 

 

 

 17 พ.ย. 2562 นายนพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) น าเสนอผลส ารวจ
ภาคสนาม เรื่อง แก้รัฐธรรมนูญ กับ แก้นิสัย ส.ส. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนินโครงการทั้ง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่าน “เสียงประชาชนใน
โลกโซเชียล” (Social Media Voice) ด้วยระบบ Net Super Poll จ านวน 4,551 ตัวอย่าง และ “เสียงประชาชนในสังคม
ดั้งเดิม” (Traditional Voice) จ านวน 1,189 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่
ผ่านมา พบว่า 

 ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.5 ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา 144 ในขณะที่เพียงร้อยละ 7.5 เคยอ่าน 
และเมื่อถามความเห็นว่า นักการเมืองแก้รัฐธรรมนูญเพ่ืออะไรระหว่าง แก้เพ่ือเปิดช่องคดโกงได้ กับ แก้เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.8 คิดว่านักการเมืองจะแก้เพ่ือเปิดช่องคดโกงได้ ในขณะที่ร้อย
ละ 15.2 คิดว่าจะแก้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

 ที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.5 คิดว่าควรแก้นิสัย ส.ส.ก่อนแก้รัฐธรรมนูญ เพราะ ส.ส.ยังมีภาพลักษณ์
แย่ ๆ เหมือนเดิม ชอบขู่ วางอ านาจ ท้าตีท้าต่อย ก่อความขัดแย้งในสังคม ท าตัวอดอยากหิวโหยมาหลายปี วิ่งเต้นเบื้องหลัง 
เป็นอีแอบ ล็อบบี้ ส่อคดโกง หาผลประโยชน์ มุ่งมาเอาทุนคืน  ในขณะที่ร้อยละ 13.5 คิดว่าควรแก้รัฐธรรมนูญก่อน เพราะ
อยากได้รัฐธรรมนูญแบบปี 40 และต้องการเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เป็นต้น 

 ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.7 คิดว่าปมการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบาน
ปลายในสังคมได้โดยพบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 54.9 เชื่อว่าจะน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ร้อยละ 42.8 ระบุอาจจะ
น าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ในขณะที่ ร้อยละ 2.3 ไม่เชื่อ 
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 นายนพดล กล่าวด้วยว่า ผลการส ารวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social Media Voice) ผ่านระบบ 
Net Super Poll พบว่า ปมแก้ไขรัฐธรรมนูญก าลังเข้าถึงคนทั้งหมดประมาณ 7,811,252 คน หรือ เจ็ดล้านกว่าคน 
แต่เป็นจ านวนที่น้อยกว่าประมาณสามเท่าของจ านวนคนที่ มาตรการ  ชิมช้อปใช้ เข้าถึง คือ 21,898,746 หรือ ยี่สิบ
กว่าล้านคน ในโลกโซเชียล และเสียงตอบรับต่อการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเสียงตอบรับเชิงลบร้อยละ 55.9 ในขณะที่เสียง
ตอบรับเชิงบวกมีร้อยละ 44.1  

 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลส ารวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” 
ครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ากระแสการแก้รัฐธรรมนูญถูกจุดขึ้นจากฝ่ายการเมืองมากกว่าฝ่ายประชาสังคมและยังไม่ตอบโจทย์ไม่
ตรงเป้าความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศท่ีก าลังตอบรับมาตรการชิมช้อปใช้มากกว่าและประชาชนยัง
กังวลว่าปมแก้รัฐธรรมนูญจะน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายในสังคมจนอาจเกิดเหตุจลาจลขึ้นเหมือนบาง
ประเทศในเวลานี้ ยิ่งไปกว่านั้นประชาชนยังเคลือบแคลงสงสัยด้วยว่า ส.ส.จะท าเพ่ือเปิดช่องโกงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้องมากกว่าเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวม 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/50440  
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โพลแนะแก้นิสัย "ส.ส." ก่อนแก้รัฐธรรมนูญ 
วันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 11:34 น. 
 
 

 

 

 

 

ซูเปอร์โพลเผยคน 86.5% คิดว่าควรแก้นิสัย ส.ส.ก่อนแก้รัฐธรรมนูญ เหตุมีภาพลักษณ์แย่ ขณะที่ 97.7% หว่ัน
ปมแก้รธน.น าไปสู่ความขัดแย้ง 

 ส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง แก้รัฐธรรมนูญ กับ แก้นิสัย ส.ส. 
กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผ่าน “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” ด้วยระบบ Net Super Poll จ านวน 4,551 ตัวอย่าง และ “เสียงประชาชนใน
สังคมดั้งเดิม” จ านวน 1,189 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า 

 ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.5 ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา 144 ในขณะที่เพียงร้อยละ 7.5 เคยอ่าน 
และเมื่อถามความเห็นว่า นักการเมืองแก้รัฐธรรมนูญเพ่ืออะไรระหว่าง แก้เพ่ือเปิดช่องคดโกงได้ กับ แก้เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.8 คิดว่านักการเมืองจะแก้เพ่ือเปิดช่องคดโกงได้ ในขณะที่ร้อย
ละ 15.2 คิดว่าจะแก้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

 ที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.5 คิดว่าควรแก้นิสัย ส.ส.ก่อนแก้รัฐธรรมนูญ เพราะ ส.ส.ยังมี
ภาพลักษณ์แย่ ๆ เหมือนเดิม ชอบขู่ วางอ านาจ ท้าตีท้าต่อย ก่อความขัดแย้งในสังคม ท าตัวอดอยากหิวโหยมาหลายปี 
วิ่งเต้นเบื้องหลัง เป็นอีแอบ ล็อบบี้ ส่อคดโกง หาผลประโยชน์ มุ่งมาเอาทุนคืน ในขณะที่ร้อยละ 13.5 คิดว่าควรแก้
รัฐธรรมนูญก่อน เพราะอยากได้รัฐธรรมนูญแบบปี 40 และต้องการเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เป็นต้น 

 นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.7 คิดว่าปมการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบาน
ปลายในสังคมได้โดยพบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 54.9 เชื่อว่าจะน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ร้อยละ 42.8 
ระบุอาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ในขณะที่ ร้อยละ 2.3 ไม่เชื่อ 

  

 นายนพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลส ารวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” 
และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” ครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ากระแสการแก้รัฐธรรมนูญถูกจุดขึ้นจากฝ่ายการเมืองมากกว่า
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ฝ่ายประชาสังคมและยังไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงเป้าความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ก าลังตอบรับ
มาตรการชิมช้อปใช้มากกว่าและประชาชนยังกังวลว่าปมแก้รัฐธรรมนูญจะน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายใน
สังคมจนอาจเกิดเหตุจลาจลขึ้นเหมือนบางประเทศในเวลานี้ 

 "ยิ่งไปกว่านั้นประชาชนยังเคลือบแคลงสงสัยด้วยว่า ส.ส.จะท าเพ่ือเปิดช่องโกงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
พวกพ้องมากกว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวม"นายนภดลกล่าว 

 

https://www.posttoday.com/politic/news/606585 
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นพดล แนะ กมธ.ศึกษาแก้รธน. รื้อระบบเลือกตั้งอันดับแรก หลังท าฝ่ายบริหารไร้เสถียรภาพ 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 - 15:11 น.  
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พล.อ.สมเจตน์ ชี้ หากแตะส.ว. แก้รธน.ไม่ส าเร็จ ไม่มีส.ว.คนไหนหนุนแน่นอน 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 - 15:36 น.  
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เพื่อไทย ขานรับ “เพนกวิน” นศ.ธรรมศาสตร์ ร่วมกมธ.รื้อรธน.โควต้าฝ่ายค้าน 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 - 16:03 น. 
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‘วันชยั’ ชง ‘ชวน’ เปิดประชุมร่วม ส.ว.-ส.ส. ถกแก้ รธน. ถึงจะยอมร่วมวง ไม่งั้นไม่ร่วมแน่ 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 - 17:51 น.  
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ตั้งซ่อมขอนแก่นเพื่อไทยจอง 
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น. 
 

 

 

 

 

 

เลือกตั้งซ่อมเขต 7 ขอนแก่น ส้มหวานหลบเพื่อไทยตั้งแต่ไก่ยังไม่โห่ "อดิศร" กันท่า รู้กันอยู่ที่ตรงนี้เป็นที่ของใคร 
การเลือกตั้งทั่วไปมันมีเจ้าของ ส่วนพลังประชารัฐส่ง "สมศักดิ์ คุณเงิน" เชื่อเข้าวินแน่เพราะคราวที่แล้วแพ้เฉียดฉิว 

     นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย  กล่าวถึงการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 7 จ.
ขอนแก่น ว่าในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร  โดยขณะนี้มีผู้เสนอตัวที่จะลง
สมัครแล้ว 2-3 คน ซึ่งจะต้องฟัง ส.ส.ของพรรคใน จ.ขอนแก่น และ ส.ส.ภาคอีสานทั้งหมด โดยคาดว่าจะสรุปตัว
ผู้สมัครของพรรคได้ภายในสัปดาห์หน้า 

 เขายืนยันว่าพรรคเพ่ือไทยมีความพร้อมในการท างานในพ้ืนที่ เพราะ จ.ขอนแก่นถือเป็นพ้ืนที่ที่พรรคเพ่ือ
ไทยท างานใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอด โดยตั้งเป้าหมายว่าจะรักษาฐานที่มั่นเพ่ือให้การท างานของฝ่ายค้านมี
ประสิทธิภาพต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องสู้กับคู่แข่งที่ถือกลไกอ านาจรัฐอยู่ด้วยเช่นกัน   "พรรคฝ่ายค้านอ่ืนๆ จะส่ง
ผู้สมัครลงแข่งขันด้วยหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ แต่ถ้าไม่ส่งก็เชื่อม่ันว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะให้ก าลังใจเรา 

 อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงกับการคิดค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
ท าให้เงื่อนไขในการส่งผู้สมัครของแต่ละพรรคจึงแตกต่างกันไป แต่โดยรวมถือเป็นสมรภูมิที่จะวัดศรัทธาของประชาชน
ว่าจะมีให้กับรัฐบาลหรือกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

 นายภูมิธรรมยังกล่าวถึงสัดส่วน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ตาม
โควตาของพรรคเพ่ือไทยว่า เบื้องต้นพรรคอยากเสนอให้มีสัดส่วนจากบุคคลภายนอก โดยพยายามดึงตัวแทนจากกลุ่ม
วิชาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคม นักศึกษา สื่อมวลชน มากกว่าการแบ่งโควตาเป็นสัดส่วนตามภาคหรือ
ส่วนกลาง เพราะที่ผ่านมาชัดเจนแล้วว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างมาจากคนหน้าเก่านั้นสร้างปัญหาไว้มากมาย ซึ่งกระบวนการ
พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ถือเป็นการหาทางเปิดแรก ดังนั้นจึงควรเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากส่วนอื่นๆ ซึ่งจะมีความหลากหลายมากกว่า 
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 นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า  ทุกพรรคมีสิทธิสมัครได้หมด 
ไม่ได้ปิดกั้นใคร ขณะที่พรรคเพ่ือไทยมีการสรรหาผู้สมัครอยู่ ผู้ตัดสินคือประชาชน  ตนก็อยากเชิญชวนทุกพรรค
การเมือง ว่าลักษณะ ประเพณ ีหรือความผูกพันในการเคลื่อนไหวที่เป็น 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านกันมา  

 "เราก็พอมีอะไรกันอยู่ เรารู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของใคร การเลือกตั้งทั่วไปมันมีเจ้าของ พูดง่ายๆ มีมารยาท ให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ลักษณะท านองนี้ก็เป็นได้ ส่วนในกลุ่มพรรคฝ่ายค้านยัง ไม่ได้คุยกัน พรรคเพ่ือไทยเองก็มี
คณะกรรมการสรรหาในการพิจารณาวันจันทร์นี้ ใครมีเจตจ านงจะลงสมัครก็เสนอมา เป็นไปตามกฎหมาย ยังไม่ได้ฟัน
ธงว่าเป็นใครอย่างไร" นายอดิศรกล่าว 

 ด้านนายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จ.
ขอนแก่น ว่าในมุมมองส่วนตัวเชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่จะไม่ส่งสมัครรับเลือกตั้ง  โดยอ้างอิงมารยาทของฝ่ายค้านว่า 
อย่างในการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จ.นครปฐม พรรคเพ่ือไทยได้หลีกทางให้กับพรรคอนาคตใหม่มาแล้ว แต่อย่างไรแล้ว
ขึ้นอยู่กับมติของพรรค เนื่องจากขณะนี้คะแนนของพรรคท่ีจะเอาคืนมาไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ฉะนั้นการที่
ให้พรรคเพ่ือไทยได้ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม จ.ขอนแก่น โดยที่มีรายงานข่าวว่าพรรคเพ่ือไทยจะส่งนายอดิศร เพียงเกษ 
ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่างเขต 7 จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.เก่า เรียกได้ว่าเจ้าตัวมีประสบการณ์
ทางการเมืองที่จะมาช่วยสนับสนุนของนายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ
วิปฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับวิปฝ่ายค้าน เมื่อถามว่า การเลือกตั้งซ่อมใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว จะมีการคุยกับ
พรรคฝ่ายค้านอย่างไรบ้าง นายคารมกล่าวว่า คิดว่าน่าจะมีการคุยกันในเร็วๆ นี้ เพราะการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้ว     

 ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า  พรรคพลังประชารัฐมีความพร้อม
ส าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มาก โดยทราบจากนายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  ซึ่ง
รับผิดชอบพ้ืนที่ จ.ขอนแก่น ว่าทางพรรคจะส่งนายสมศักดิ์ คุณเงิน ลงสมัครในเขตนี้ เนื่องจากที่ผ่านมานายสมศักดิ์
แพ้เพียงไม่กี่คะแนน ที่ส าคัญคือลงพ้ืนที่ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนมาโดยตลอด เกาะติดพ้ืนที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคจึงมีความมั่นใจอย่างมากว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และเมื่อสมัครเสร็จ
แล้วแกนน าพรรคจะยกทัพหลวงไปช่วยหาเสียงทันทีอีกด้วย 

 นอกจากนี้ นายธนกรกล่าวอีกว่า ส าหรับคู่แข่งจากพรรคเพ่ือไทยเราไม่กังวลอะไร  เพราะเชื่อว่าพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการได้ ส.ส.ที่เป็นรัฐบาล เนื่องจากจะสามารถผลักดันผลงานให้กับพ่ีน้องประชาชนได้คล่องตัว
กว่า ส.ส.ฝ่ายค้าน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาลด าเนินโครงการต่างๆ มากมาย  โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่ีน้องประชาชน อีกทั้งชาวบ้านยังเห็นถึงความตั้งใจจริงของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการบริหารประเทศอีกด้วย  อีกทั้งจากการที่ได้
พูดคุยกับนายเอกราช และนายสมศักดิ์ ต่างมั่นใจมากว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้. 
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อีกแล้ว 'เอี่ยม' ชูเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นวัดศรัทธารัฐบาล 
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 พ.ย. 2562 นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณี การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต7 
ขอนแก่นว่า ถ้ากกต.สามารถบริหารจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม  แข่งขันกันอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 
ตรงไปตรงมา เจ้าหน้าที่รัฐวางตัวเป็นกลาง ไม่มีการใช้กลไกอ านาจรัฐเข้าไปแทรกแซง ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ทุจริต
การเลือกตั้ง เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะได้รับผลการเลือกตั้งที่ดี 
 5 ปีที่ผ่านมาผลงานของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ทั้งตอนเป็นรัฐบาลทหาร หรือรัฐบาลหลังเลือกตั้ง ไม่มีอะไร
ใหม่ ประชาชนอยู่กันอย่างยากล าบาก ปัญหาหนี้ครัวเรือนพุ่ง ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ า เอสเอ็มอีพัง สตาร์ทอัพไม่ได้
เกิดราคาสินค้าเกษตรตกต่ า คนตกงานเฉพาะบัณฑิตจบใหม่ก็สูงถึง 500,000 คน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความเหลื่อม
ล้ า คุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม ลดต่ าลง  
 การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ศรัทธาประชาชนว่า จะมอบคะแนนให้ฝ่ายค้านไปตรวจสอบรัฐบาล 
หรือมอบคะแนนไปเพ่ิมความมั่นใจให้ฝ่ายรัฐบาลว่าการท างานที่ผ่านมาประชาชนพึงพอใจ ประชาชนคนขอนแก่น
ตัดสินใจได้และตัดสินใจแล้ว 
 นายอนุสรณ์กล่าวว่า โอกาสครั้งส าคัญที่ประชาชนชาวขอนแก่นจะได้ท าหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศ  ใน
การเลือกฝ่ายค้านเข้าไปตรวจสอบ กระตุกความเข้าใจผิดของพล.อ.ประยุทธ์กลับมา ถ้ารัฐบาลแพ้เลือกตั้งในครั้งนี้ 
จะมีสารพัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา เพราะกลัวว่าภัยจะลามมาถึงตัว กลัวจะมีสารพัดม็อบมาขับไล่ไม่
สามารถอยู่ยาวอย่างที่ใจต้องการได้ ที่สุดประชาชนจะได้ประโยชน์ 
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เพื่อไทยช้ีเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นวัดใจประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
"เพื่อไทย"ระบุศึกเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นเป็นบทพิสูจน์ศรัทธาประชาชนมอบคะแนนให้ฝ่ายค้านไปตรวจสอบหรือ
สร้างความม่ันใจให้รัฐบาล อาทิตย์ท่ี 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.48 น. 
 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้ง
ที่ 7 จ.ขอนแก่น  ว่า  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สามารถบริหารจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม 
แข่งขันกันอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ตรงไปตรงมา เจ้าหน้าที่รัฐวางตัวเป็นกลาง ไม่มีการใช้กลไกอ านาจรัฐเข้าไปแทรกแซง 
ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ทุจริตการเลือกตั้ง เชื่อว่าพรรคเพ่ือไทยจะได้รับผลการเลือกตั้งที่ดี 5 ปีที่ผ่านมา  ผลงานของ
รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ทั้งตอนเป็นรัฐบาลทหาร หรือรัฐบาลหลังเลือกตั้ง 
ไม่มีอะไรใหม่ ประชาชนอยู่กันอย่างยากล าบาก ปัญหาหนี้ครัวเรือนพุ่ง ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ า เอสเอ็มอีพัง สตาร์ท
อัพไม่ได้เกิด ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า คนตกงาน เฉพาะบัณฑิตจบใหม่ก็สูงถึง 500,000 คน ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ความเหลื่อมล้ า คุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม ลดต่ าลง การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจนจน์ศรัทธาประชาชนว่า
จะมอบคะแนนให้ฝ่ายค้านไปตรวจสอบรัฐบาลหรือมอบคะแนนไปเพ่ิมความมั่นใจให้ฝ่ายรัฐบาลว่าการท างานที่ผ่านมา
ประชาชนพึงพอใจ ประชาชนคนขอนแก่นตัดสินใจได้และตัดสินใจแล้ว 
 
 "โอกาสครั้งส าคัญที่ประชาชนชาวขอนแก่นจะได้ท าหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศ ในการเลือกฝ่ายค้านเข้า
ไปตรวจสอบ กระตุกความเข้าใจผิดของพล.อ.ประยุทธ์ กลับมา ถ้ารัฐบาลแพ้เลือกตั้งในครั้งนี้ จะมีสารพัดมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจออกมา เพราะกลัวว่าภัยจะลามมาถึงตัว กลัวจะมีสารพัดม็อบมาขับไล่ไม่สามารถอยู่ยาวอย่างที่ใจ
ต้องการได้ ที่สุดประชาชนจะได้ประโยชน์" นายอนุสรณ์ กล่าว. 
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ชะตา 'ธนาธร' ชะตา 'อนาคตใหม่' วิบากกรรม 10 คดีเสี่ยงยุบพรรค 
17 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 เข้าสู่โหมดชี้เป็นชี้ตาย “พรรคอนาคตใหม่” ทุกย่างก้าวของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม ่สื่อนัยยะถึงความอยู่รอดของชาวสีส้ม จนบรรดาแฟนคลับลุ้นกันตัวโก่ง และลุ้นกันอีกหลายยก 

 หลายคดีที่รออยู่ในชั้นศาล อยู่ระหว่างการไต่สวนมูลฟ้อง และบางคดีก าลังจะอ่านค าวินิจฉัย หลายคดีใน
ชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ก าลังเรียกสอบปากค าผู้ร้อง-ผู้ถูกร้อง เพื่อเสาะหาข้อเท็จจริง ก่อนส่งส านวน
ให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” 

 หลายคดีในชั้นอัยการ-ต ารวจ อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน เพ่ือพิจารณาว่าจะยื่นฟ้องร้องเอาผิดได้หรือไม่ 
ซึ่งมีหลายคดีค้างเก่าเก็บมานาน 

 “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เคยระบุว่า พรรคอนาคตใหม่โดนฟ้องรวมแล้ว 20 
กว่าเรื่อง ซึ่งต้องติดตามดูว่า พรรคอนาคตใหม่ คดีใดจะเข้าข่ายถึงขั้นต้องยุบ พรรคอนาคตใหม่ ตามที่เกจิหลายส านัก
ท านายไว้หรือไม ่

โดยคดีที่ฟ้องร้องและมีความเกี่ยวข้องกับการยุบ พรรคอนาคตใหม่ มีดังนี ้

 1.นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นค าร้องต่อ กกต. ให้ไตร่สวน
กรณีที่ “ธนาธร” ถือหุ้น บ.วีลัคมีเดีย เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้าม ไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 98(3) ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ประกอบ ม.42(3) ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 

 โดย กกต. มีมติส่งส านวนให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าเข้าข่ายต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้หรือไม่ โดย ศาล
รัฐธรรมนูญ จะมีค าวินิจฉัยในวันที่ 20 พ.ย. นี้ 

 ฝากฝั่ง “ธนาธร” ชิงแถลงปิดคดีถือหุ้น บ.วีลัค นอกศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่เคยมีใครท ามาก่อน เพ่ือชี้แจงข้อ
สงสัยในประเด็นการถือหุ้น บ.วีลัค แม้จะยืนยันว่า บ.วีลัค ไม่ให้คุณ-ให้โทษ กับการสมัคร ส.ส. แต่ตามตัวบทกฎหมาย
ที่ต้องพิจาณาคือมีหุ้นสื่อไว้ในครอบครองจริงหรือไม ่
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คดีดังกล่าวหาก ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าการถือหุ้นสื่อของ ธนาธร” ขัดต่อคุณสมบัติของ ส.ส. จะท าให้ “ธนาธร” 
สิ้นสุดการด ารงต าแหน่ง ส.ส. ทันที แต่ยังมีสถานะเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อยู่ 

 ทว่า กกต. สามารถน าค าวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ ไปพิจารณาต่ออีกได้ เพราะหาก “ธนาธร” รู้อยู่ว่า
ขาดคุณสมบัติการลงรับสมัคร ส.ส. แต่ยังเป็นคนลงนามส่ง ส.ส. ลงสมัครทั้งระบบบัญชีรายชื่อ-ระบบเขต ก็มีโอกาส
ที่จะ กกต. จะยื่นค าร้องให้ ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค
อนาคตใหม่อีกครั้งได ้

 อย่างไรก็ตามกรณี “ธนาธร” ถือหุ้นสื่อจะสะเทือนถึงขั้นยุบพรรค ก็ต้องรอให้ถึงกระบวนการข้างต้น ซึ่งต้อง
ใช้เวลาอีกนานพอสมควร 

 2.นายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์ ยื่นค าร้องต่อ กกต. เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2562 ขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยให้
เหตุผลว่า การกระท าของ “ธนาธร-ปิยบุตร” มีพฤติการณ์เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายหลังมีการใช้วาทะกรรมจะสานต่อภารกิจ ของคณะราษฎร 2475 ให้ส าเร็จลุลวง 

 3.นายศรีสุวรรณ ยื่นร้องให้ไต่สวน สอบสวน และวินิจฉัย เพ่ือส่งให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิในการสมัครรับ 
เลือกตั้งของ “ธนาธร” กรณีคุณสมบัติอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ในกรณีถือหุ้น  
บ.วีลัค-มีเดีย 

 4.ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล (ผู้กองปูเค็ม) ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต. ให้ยุบ พรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 
29 มี.ค. 2562 จากกรณีที ่“ธนาธร” ให้สัมภาษณ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ 

 5.นายสุรวัชร สังขฤกษ์ ประธานกลุ่มการเมืองภาคประชาชน ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต. ให้ยุบ พรรค
อนาคตใหม่ เนื่องจากเห็นว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่งและ วรรค
สอง เข้าข่ายล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 6.นายสนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัครส.ส.เขต 1 สมุทรสาคร พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ยื่นเรื่องให้ 
กกต. พิจารณาระงับการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.ของ “ธนาธร” เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 กรณี
เชิญตัวแทนสถานทูตต่างๆ กว่า 12 คน ที่ไม่ใช่คนไทยหรือไม่มีสัญชาติไทยไปร่วมอยู่ในกลุ่มของพรรคอนาคตใหม่ 
เข้าสังเกตการณ์ที่ สน.ปทุมวัน ซึ่งในช่วงนี้ยังอยู่ในกระบวนการเลือกตั้ง 

 7.นายศรีสุวรรณ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือระงับการประกาศผลและเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง ว่าที่ ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่ถือหุ้นสื่อ จ านวน 11 คน 

 8.นายศรีสุวรรณ ยื่นต่อ กกต. กรณี “ธนาธร” ให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงิน โดยในการบัญชีแสดงทรัพย์สินต่อ
ป.ป.ช. ของ “ธนาธร” ระบุว่าให้ยืม 191 ล้านบาทแบ่งเป็น 2 สัญญา สัญญาแรก 161 ล้านบาท สัญญาที่สอง 
30 ล้านบาท 
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 แม้ “ธนาธร-ปิยะบุตร” จะชี้แจงว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 62 ไม่ได้ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองกู้
เงิน แต่ถูกย้อนศรกลับว่า สิ่งที่ไม่ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่ได้ระบุไว้ คือสิ่งที่ห้ามท า จึงเกิดปัญหาการตีความ
เกิดข้ึนอีกครั้ง 

 จึงท าให้ “ธนาธร-อนาคตใหม่” ต้องเร่งแก้เกมด้วยการระดมเงินบริจาคเข้า พรรคอนาคตใหม่ โดยมีบุคคล
ต่างๆภายในพรรคและผู้สนับสนุนพรรคร่วมบริจาค ทว่ากลับเกิดปัญหาท าให้เกิดข้อสงสัยเป็นคดียื่นร้องกันอีก 

 9.นายศรีสุวรรณ ยื่น กกต. กรณี “ธนาธร-ภรรยา” บริจาคเงินให้พรรครวม 17.2 ล้านบาทเศษ อาจเข้า
ข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง ที่ห้ามบุคคลบริจาคเงินให้พรรคเกิน 10 ล้านบาทต่อปีหรือไม่ 

 10.นายศรีสุวรรณ ยื่น กกต. คดี น.ส.พรรณิการ์ วาณิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ บริจาคให้พรรค 1 ล้าน
บาท โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการบริจาคที่ผิดปกติ เนื่องจาก น.ส.พรรณิการ์ แจ้งในการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. 
ว่ามีเงินในบัญชีเพียง 91,066 บาท จากทรัพย์สินที่มีท้ังหมด 3.3 ล้าน 

 โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเทคนิคในการกระจายการบริจาคของนายทุนพรรค เพ่ือเลี่ยง ม.66 กฎหมายพรรค
การเมือง ที่ห้ามบุคคลบริจาคเกิน 10 ล้านบาท หรือไม่ หรือเป็นเงินที่ได้มาโดยวิธีการอ่ืนที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

 ทั้งหมดคือ 10 คดีที่ “ธนาธร-พรรคอนาคตใหม่” ต้องเผชิญวิบากกรรมอีกนาน และไม่สามารถรู้ได้เลยว่า
อนาคตของ พรรคอนาคตใหม ่จะอยู่ในสาระบบการเมืองไทยได้อีกนานเท่าไร 

 จึงมีความเคลื่อนไหวการจัดตั้งพรรคใหม่-พรรคส ารอง วางเอาไว้ เพ่ือใช้เป็นสังกัดใหม่ของ ส.ส.อนาคตใหม่ 
ไม่ให้แตก-แยกไปสังกัดพรรคการเมือง “ขั้วตรงข้าม” 
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‘โฆษกพปชร.’ ซัด ‘อนค.’ อย่าปลุกม็อบสร้างขัดแย้ง ลั่น ‘อยู่ไม่เป็น’ วาทกรรมจมปลักอดีต 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 - 14:10 น.  
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'ช่อ'โว'อยู่ไม่เป็น'ฟีเวอร์จัด! คนแห่ตอบรับเพียบ จ่อเช็กบิลกกต. 
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 19:10 น. 
 

 

 

 

 

 17 พ.ย. 62 – นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า ภาพรวมของการจัดงาน “อยู่
ไม่เป็น” วันที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านมา ถือว่าน่าพอใจอย่างมาก ทั้งในแง่ของจ านวนคนที่มาร่วมงาน รวมทั้งคนที่ติดตามเรา
ผ่านสื่อออนไลน์ อย่าง เฟซบุ๊กไลฟ์ อย่างไรก็ตามคนที่มาร่วมงานประมาณ 2,000 คน ซึ่งเต็มความจุของฮอลล์ ก็แสดง
ให้เห็นว่า ประชาชนเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไปยังสังคม และเห็นด้วยกับเราว่า สังคมจะเปลี่ยนแปลงได้หาก
เราอยู่ไม่เป็น นี่คือใจความส าคัญที่เราจะสื่อสารไปยังประชาชน  

 อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ทางพรรคอนาคตใหม่ จะยังไม่มีการจัดกิจกรรมใหญ่ๆ ลักษณะนี้ในเร็วๆ นี้ เพราะเรามี
ความตั้งใจว่าจะพยายาม จัดงานแบบนี้ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งงานแบบนี้ต้องใช้ทั้งเงินและก าลังคนค่อนข้างมาก จึงไม่
สามารถจัดกิจกรรมลักษณะนี้ได้อย่างต่อเนื่อง 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันจันทร์ที่ 18 พ.ย. ทางพรรคอนาคตใหม่ เตรียมจัดงานแถลงข่าว โดยมีประเด็น
น่าสนใจอาทิ พรรคอนาคตใหม่เตรียมจะฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  กรณีที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ได้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพชองส.ส.ของนายธนาธร  จึง
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ กรณีถือหุ้นในบริษัทวี-ลัคมีเดีย จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชน 
นอกจากนี้พรรคจะมีการเปิดตู้ ปณ. และอีเมล์รับแจ้งเบาะแสคดีทุจริต  คอร์รัปชัน เพ่ือเป็นข้อมูลในการเตรียม
อภิปรายไม่ไว้วางใจอีกด้วย. 
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'อนาคตใหม'่เอาแน่!! เตรียมเช็คบิล'กกต.' ปม'ธนาธร'ถือหุ้นสื่อฯ 
วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 20.16 น. 
 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 มีรายงานข่าวแจ้งว่า ในพรุ่งนี้ (18 พ.ย.) พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) เตรียม
จัดงานแถลงข่าว โดยมีประเด็นน่าสนใจคือ พรรคอนาคตใหม่เตรียมจะฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.
ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ กรณีถือหุ้นในบริษัท วี -ลัค มีเดีย จ ากัด 
ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชน 

 นอกจากนี้ พรรคจะมีการเปิดตู้ ปณ.และอีเมล์รับแจ้งเบาะแสคดีทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือเป็นข้อมูลใน  
การเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกด้วย 

 

https://www.naewna.com/politic/454586 
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‘พุทธิพงษ์’ฟันธง!เสียงส่วนใหญ่พรรคร่วม เคาะเลือกปธ.กมธ.แก้ รธน. 
วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 11.23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พุทธิพงษ์”ย้ าปธ.กมธ.แก้รธน.ต้องเข้าใจและควบคุมประเด็นได้ ไม่ปิดกั้นคนใน-คนนอก รอเลือกคนที่เหมาะสม
ที่สุด ยืนยันพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาร้อยร้าว ลั่น มิตติ้งมีแน่ก่อนสิ้นปี  
 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.ท าเนียบฯนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) กล่าวถึงการหารือกันของพรรคร่วมรัฐบาลเพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า มีการ
หารือกันมาอย่างต่อเนื่อง และมีความคิดเห็นที่หลากหลาย ส าหรับในพรรคพลังประชารัฐ ก็มีคนที่เหมาะสมที่จะเป็น
ประธาน กมธ. โดยนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ ที่พรรคสนับสนุน ก็มีความเหมาะสม ขณะเดียวกันก็ไม่ได้
ปิดกั้นคนนอก ก็มองดูคนท่ีเหมาะสมอยู่เช่นกัน  
 “เห็นประธานวิป ผมก็ฟันธงแล้วว่า ต้องเป็นคนใน ก็ถือว่า ยังหลากหลายความคิดอยู่ แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ 
เราต้องการคนที่เมื่อเข้ามาเป็นประธานแล้ว ต้องมีความเข้าใจในเรื่องรัฐธรรมนูญ ควบคุมประเด็น หรือสาระใน
การศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้  ซึ่งถือว่า เป็นเรื่องท่ีส าคัญที่สุด” นายพุทธิพงษ์ กล่าว  
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในพลังประชารัฐใครจะเป็นคนตัดสินว่า ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
รัฐธรรมนูญควรจะเป็นคนนอกหรือคนใน นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า คิดว่าผู้บริหารทุกคนในพรรคคงต้องมีการพูดคุยกัน 
ทั้งพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค หรือแม้แต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ที่ทุกพรรคให้ความเคารพ  
 เมื่อถามว่า ประธานยุทธศาสตร์พรรค สามารถฟันธงได้เลยใช่หรือไม่ว่า ควรจะเป็นใคร นายพุทธิพงษ์ 
กล่าวว่า เท่าที่ท างานร่วมกันมา พล.อ.ประวิตร ก็เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ทุกพรรค และมี
การพูดคุยกันอยู่ตลอด และเชื่อว่า เรื่องนี้คงมีการพูดคุยกันบ้างแล้ว เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะตัดสินใจ รอคนที่
เหมาะสมที่สุด   
 เมื่อถามว่า ทางพรรคประชาธิปัตย์ต้องการเสนอนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธาน กมธ.ศึกษาแก้ไข
รัฐธรรมนูญฯอยู่แล้ว จะสร้างความล าบากใจที่จะต้องพูดคุยกันหรือไม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ไม่มีปัญหาหรอก ได้
พูดคุยกันหมด ทุกพรรคในพรรคร่วมรัฐบาล และเชื่อว่า มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน คือเสียงส่วนใหญ่ในพรรคร่วม
รัฐบาลเลือกใครก็เป็นคนนั้น  
 
 



 

  

คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะสื่อสำรองคก์รฯ และ                                 
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์ ติดต่อ 17920 - 17924 48 

 

 ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสของพรรคร่วมรัฐบาลที่เริ่มมีรอยร้าว นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า  ยืนยันว่า ในพรรคร่วม
รัฐบาลไม่มีรอยร้าว ตนได้พูดคุยกับทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกุล หรือนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ก็ยังพูดคุยกันดี สนุกสนาน 
ไม่มีอะไรเลยทุกนโยบายเป็นนโยบายของรัฐบาล ไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่ง เชื่อว่า เร็วๆนี้จะมีการพูดคุยกัน  
เมื่อถามว่า ได้วันนัดมิตติ้งพรรคร่วมรัฐบาลหรือยัง นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ก าลังหาอยู่ ต้องให้พร้อมส าหรับทุกพรรค
เพ่ือหาเวลาที่เหมาะสม ซึ่งช่วงเดือนนี้จนถึงเดือนหน้าหลายคนมีภารกิจพอสมควร แต่เชื่อว่า จะเกิดขึ้นได้ภายในสิ้นปี 
ซึ่งจะมีสองส่วนคือ แกนน าพรรคพบกับนายกรัฐมนตรีและรองนายกฯ ส่วนที่สองจะเชิญ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลพูดคุย
พบปะกันบ้าง โดยตนรับเป็นผู้ประสานงานส่วนหนึ่ง 
 
https://www.naewna.com/politic/454649 
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บทน า : เลือกซ่อมขอนแก่น 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 - 10:00 น. 
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“วิษณุ” เลี่ยงตอบปมศาล รธน.ชี้ชะตา “ธนาธร” บอกอย่าเพิ่งเดาค าตัดสินบวกหรือลบ 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 - 12:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.matichon.co.th/politics/news_1758048 
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