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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 24 ธนัวาคม 2562 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว  

สนง.กกต.  
เลขที่ 

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 119/2562 ชี้แจงข้อเท็จจริงเกีย่วกับ
เหตุการณ์ในวันเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จงัหวัดขอนแก่น 
เขตเลือกต้ังที ่7 แทน
ต าแหน่งทีว่่าง 

เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
ฐานเศรษฐกิจ
ออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจ
ออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
 
ข่าวสด 

 

กกต.แจงยิบข้อสงสัย ปัญหาเลือกตั้ง
ซ่อมเขต 7 ขอนแก่น 
การเลือกตั้ง ส.ส. เขต 7 ขอนแก่น 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
กกต.แจงยิบ 4 ข้อกังขาเลือกซ่อมขอนแก่น 
กกต.แจง4ข้อสงสัยเลือกตั้ งซ่อมส.ส.
ขอนแก่น 
กกต.แจงยิบเหตุสงสัยทุจริตเลือกตั้ง
ซ่อม ส.ส.ขอนแก่นเขต 7 
กกต. แจงธงผู้สมัครพปชร. อยู่บนโต๊ะ
ท างาน แค่น ามาตรวจ ชี้เหตุที่ยืนคุม
คนกาบัตร 
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ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ 

เดลินิวส์ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 

23 ธ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
(กกต.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้  กกต.จะมีการประชุม ซึ่งจะมี
การน าผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จังหวัดขอนแก่น เข้ารายงานต่อที่
ประชุมกกต. เพ่ือประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป ส่วนเรื่อง
ร้องเรียนในการเลือกตั้งซ่อม กรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าผู้น าท้องถิ่น
ลงคะแนนให้กับคนชราที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของเจ้าตัวในการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น อยู่ระหว่างกระบวนการไต่สวน
ของกกต.จังหวัด ที่ก าลังสอบข้อเท็จจริงอยู่ จึงต้องรอให้ทางจังหวัด
สรุปส านวนเพื่อส่งให้ กกต.ต่อไป 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
2 ไทยรัฐออนไลน์ 

มติชนออนไลน์ 
 

นายอภินันท์ จันทร์อุปาละ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในเช้าวันนี้ได้น ารายงานผล
การเลือกตั้งพร้อมเรื่องร้องเรียนมาแจ้งต่อ กกต.กลางแล้ว โดยเรื่อง
ร้องเรียนมีประเด็นที่พรรคเพ่ือไทยยื่นร้อง นายจักรธร โงะบุดดา 
ก านันต าบลบ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งที่ถูกกล่าวหาว่าลงคะแนนแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเรื่อง
นี้ กกต.ก าลังสอบสวนและจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 

24 
25 

 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "เอ๋ ปารีณา" ใช้ต าแหน่ง ส.ส.ก้าวก่าย จนท. ป่าไม้ 26 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เรืองไกร' ร้องกกต. สอบ 'ปารณีา' ใช้ต าแหน่งส.ส.แทรกแซงกรมป่าไม้ 27 
3 คมชัดลึกออนไลน์ ร้องกกต.เอาผิดปารีณาใช้ต าแหน่งแทรกแซงป่าไม้ 28 
4 มติชนออนไลน์ ‘สมศักดิ์’ น้ าตาซึม ขอบคุณ ปชช.หลังชนะเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น 30 
5 มติชนออนไลน์ ‘คุณหญิงหน่อย’ โพสต์ขอบคุณชาวหนองเรือ-มัญจาคีรี ล 32 
6 ข่าวสดออนไลน์ เพ่ือไทย รับความพ่ายแพ้ จี้สอบสิ่งที่ประชาชนสงสัย 33 
7 ไทยรฐัออนไลน์ ฟัน “ธนาธร” สน.ปทุมวัน เรียก แจ้ง 4 ข้อหา คดีแฟลชม็อบไล่เผด็จการ 34 
8 คมชัดลึกออนไลน์ ไพบูลย์ ฟันธง มาดามเดียร์ ไม่หลุดเก้าอ้ี ส.ส. 35 
9 ไทยรฐัออนไลน์ โฉมหน้า 10 รัฐมนตรี กับฉายาที่สื่อท าเนียบรัฐบาลรังสรรค์ให้ 36 
10 ไทยรฐัออนไลน์ อนาคตใหม่ แขวะ ฉายารัฐบาล ไม่น่าใช่ รัฐเชียงกง แต่เป็นเซียนโกงมากกว่า 37 
11 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ “วัฒนา” อัดยับอ านาจรฐัรุมกินโต๊ะเพ่ือไทยจนแพ้การเลือกตัง้ที่ขอนแก่น 39 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไก'่จิกดะอ านาจรัฐ-ทหาร-เงิน ท าเพ่ือไทยพ่ายเลือกซ่อมส.ส. 40 
13 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ “วัฒนา” อัดยับอ านาจรฐัรุมกินโต๊ะเพ่ือไทยจนแพ้การเลือกตัง้ที่ขอนแก่น 41 
14 แนวหน้าออนไลน์ “พิชิต” ยกเลือกตั้งขอนแก่น “บัตรคนจน” อาวุธช่วย “พปชร.” 42 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 แนวหน้าออนไลน์ แพ้แล้วพาล? 'วัฒนา' โวยลั่นอ านาจรัฐรุมกินโต๊ะ พท .จนพ่ายเลือกตั้ง

ซ่อมขอนแก่น 
43 

16 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ “พท.” ชี้สังคมแคลงใจ 'ผลเลือกตั้งซ่อม' ซัดจนท.รัฐท าให้แพ้ 44 
17 ช่อง 7 ออนไลน์ “พรรคเพ่ือไทย” ขอบคุณทุกคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเขต 7 ขอนแก่น 45 
18 ช่อง 7 ออนไลน์ “ก านัน” ลุยแจ้งความยายให้การเท็จและฟ้องสื่อท า 

เสื่อมเสียชื่อเสียง 
47 

19 ช่อง 7 ออนไลน์ “อนาคตใหม่” ชี้รัฐบาล “เซียนโกง” น่าจะเหมาะหว่าเชียงกง 48 
20 ช่อง 7 ออนไลน์ “เพ่ือไทย” ถาม กกต. เลือกตั้งซ่อมขอนแก่นสุจริตหรือไม่ 49 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ พท. แพ้แล้วโวยอ านาจรัฐ สอบ ‘ก านัน’กาบัตรแทน 50 
22 คมชัดลึกออนไลน์ ชัยชนะ 'พลังลุงตู'่ ความถดถอย 'พลังแม้ว' 53 
23 แนวหน้าออนไลน์ ‘ไพศาล’ ย้อนยุค ‘จอมพล ป.’ ตั้งพรรครวมพวกเจ้าเล่ห์มุ่งสืบทอดอ านาจ 54 
24 ไทยโพสต์ออนไลน์ คดียุบ อนค.-ข้อหาล้มล้างฯ วงการเมืองลือหนัก มติ...ต่อ..? 55 
25 ไทยรฐัออนไลน์ อวยรัฐเชียงกง-ฉายานายกรัฐมนตรี คืออิเหนาเมาหมัด 57 
26 ไทยรฐัออนไลน์ เจ๊หน่อย มอง รบ.เชียงกง ท า ปชช.ล าบาก 61 
27 คมชัดลึกออนไลน์ ช่อ ปูด บิ๊กตู่ ส่งเก้าอ้ีนายกฯให้บิ๊กแดง แค่ รูปแบบ รธน. 62 
28 แนวหน้าออนไลน์ สุเทพ-วรงค์ ปลุกระดมต้าน ลัทธิชังชาติ 63 
29 สยามรฐัออนไลน์ "อนุสรณ์" ขอบคุณทุกเสียงที่บริสุทธิ์เลือกผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย 65 
30 มติชนออนไลน์ “เพ่ือไทย” แถลงรับความพ่ายแพ้ 66 
31 มติชนออนไลน์ ก านันต าบลบ้านเม็งแจ้งความเอาผิดยายให้การเท็จ 68 
32 มติชนออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ เตือน กกต.อย่าเพลิดเพลินกับการใช้อ านาจ 70 
33 มติชนออนไลน์ ‘ช่อ’ ลั่น ประเทศจะดีกว่านี้ ถ้ามีนายกฯ ที่ไม่ใช่ ‘ประยุทธ์’ 71 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 บทความ 
 

ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ชัยชนะ 'พลังลุงตู'่ ความถดถอย 'พลังแม้ว' 73 
2 เนชั่น 22 ออนไลน์ บรรยากาศเลือกตั้ง ส.ส. ขอนแก่นเขต 7 75 
3 พันทิปออนไลน์ เลือกตั้งซ่อมขอนแก่น งงคะแนนพรรคเสรีรวมไทย ? 76 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'แดงตัวพ่อ' ชี้เพ่ือไทยเสื่อมถอย อย่ามาอ้างแพ้เลือกตั้งเพราะซื้อเสียง 

ก็แค่ปลอบใจตัวเอง 
77 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ เส้นทางสุดท้าย "๑ หญิง ๒ ชาย" 78 
6 แนวหน้าออนไลน์ บ้านเกิดเมืองนอน 82 
7 แนวหน้าออนไลน์ บทบรรณาธิการ 83 
8 คมชัดลึกออนไลน์ ชัยชนะ 'พลังลุงตู'่ ความถดถอย 'พลังแม้ว' 84 
9 ไทยรฐัออนไลน์ ลุงไม่ยอม 86 
10 ไทยรัฐออนไลน์ 24 ธ.ค. 2562 05:03 น.  “รัฐธรรมนูญ” ตัวแปรส าคัญ” 87 
11 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ เหมือนการฉายหนังเก่าเรื่อง “สามพรานโมเดล” 

เพียงแต่ย้ายวิกจากสามพรานรามา มาฉายที่หนองเรือเธียเตอร์ 
88 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันนี้ เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะท างานของกีฬาสัมพันธ์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือหารือการเตรียมความพร้อมของกีฬาทุกประเภท                        
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุคณะท างานของกฬีาสมัพนัธอ์งคก์รตามรฐัธรรมนญู 

24 ธ.ค. 2562 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 

 
 
 
  

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาส  
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านัก
บริหารการสนับสนุนโดยรัฐ และส านักประชาสัมพันธ์ น าโดย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง นางสาวเกษสุดา ภูสะพาน ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ นายสมพล พรผล ผู้อ านวยการ
ส านักกิจการพรรคการเมือง และนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์  ณ ห้องท างาน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 

 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
อวยพรปใีหม.่..สง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัปใีหม ่พทุธศกัราช 2563 

23 ธ.ค. 2562 
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วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาส  
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของส านักกิจการพรรคการเมือง  
ส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ และส านักประชาสัมพันธ์ น าโดยนางสาวเกษสุดา ภูสะพาน  ผู้อ านวยการ                
ส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ นายสมพล พรผล ผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง และนางสาวพัชรินทร์           
รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ณ ห้องท างานรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 6 
 

 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
อวยพรปใีหม.่..สง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัปใีหม ่พทุธศกัราช 2563 

23 ธ.ค. 2562 
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กกต.แจงยิบข้อสงสัย ปัญหาเลือกตั้งซ่อมเขต 7 ขอนแก่น 

จันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 20.45 น. 

 
  "กกต." แจงข้อสงสัยการลต.ซ่อม เขต 7 ขอนแก่น ชี้หากเข้าข่ายทุจริตพร้อมตรวจสอบ เตรียมสืบสวน
ตามระเบียบปม”ก านัน”ลงคะแนนแทน ส่วนป้ารีดบัตรจนขาดไม่เป็นการเจตนาฉีก 

  เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจงหลังมีข่าวในเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ หรือการร้องเรียนระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ในการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่
ผ่านมานั้น โดยระบุว่า  ในกรณีธงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข  2 ตั้งอยู่บนโต๊ะท างาน ของ
พนักงานสืบสวนและไต่สวน  เนื่องจากพนักงานสืบสวนฯ ได้เข้าสังเกตการณ์การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลัง
ประชารัฐ ที่โรงเรียนหนองเรือ อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น   จึงได้น าธงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ที่ได้รับแจกมาเพ่ือ
ประกอบการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา และใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ไม่ได้กระท าเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน ให้แก่ผู้สมัคร อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิ ได้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ส านักงาน กกต.จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนใช้คว าม
ระมัดระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว 

ส่วนกรณีก านันต าบลบ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งถูกกล่าวหาว่า 
ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง ไม่เป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งตัวแทนของพรรคเพ่ือไทยได้มายื่นค าร้องต่อ ผอ.
กกต.จังหวัดขอนแก่นแล้ว และจะได้ด าเนินการสืบสวนตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการ
วินิจฉัยชี้ขาด  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม  กับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายต่อไป นอกจากนั้นกรณีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ถูกกล่าวหาว่า ยืนคุมเชิงดูผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขณะลงคะแนนในคูหา จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่า ตาม
บันทึกเหตุการณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เข้าช่วยอ านวยความสะดวกในการออกเสียง
ลงคะแนนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ด้วยการน าผู้สูงอายุเข้าคูหาออกเสียงลงคะแนน และคลี่บัตรเลือกตั้ง



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ สามารถลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งได้  ซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หากมีมูลจะได้ด าเนินการ
สืบสวน ตามระเบียบ กกต.ต่อไป 

   ส่วนกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉีกบัตรเลือกตั้ง หรือกระท าให้บัตรเลือกตั้งชารุดหรือเสียหาย จากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พบว่าเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุน าบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งแล้วใส่ลงในหีบบัตร
เลือกตั้ง  แต่ไม่สามารถหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งได้  เพราะพับบัตรเลือกตั้งไม่สนิท จึงดึงบัตรเลือกตั้งฉบับดังกล่าว
กลับมาพับให้สนิทเป็นผลให้เกิดรอยฉีกขาด  ในขณะพับบัตรเลือกตั้ง  โดยได้หย่อนบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในสภาพฉีกขาด
แล้วลงในหีบบัตรเลือกตั้ง  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ไม่ได้จงใจกระท าให้บัตรช ารุดหรือเสียหายแต่อย่าง
ใด  กรณีนี้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้งแล้ว    และ
ในการนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้วินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งที่มีรอยฉีกขาดดังกล่าว เป็นบัตร
เสีย  และแยกบัตรเสียดังกล่าวออกไว้ต่างหากไม่นับบัตรเสียเป็นคะแนน 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/748454 
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อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/417363 
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23 ธันวาคม 2562 - 18:28 น. 

 

 

กกต.แจงยิบ 4 ข้อกังขาเลือกซ่อมขอนแก่น 

กกต.ร่อนเอกสารแจง 4 ข้อกังขา ลต.ซ่อมขอนแก่น ปมร้องก านันกาบัตรคะแนนอยู่ระหว่างไต่สวน ส่วนกรณีร้อง 

กปน.ยืนคุมเชิงดูการกาบัตร เบื้องต้นแค่อ านวยความสะดวกผู้สูงอายุ 

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจงกรณีท่ีปรากฏข่าวใน

สื่อเก่ียวกับเหตุการณ์หรือการร้องเรียนระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น กกต.ขอชี้แจงข้อเท็จจริง

เกีย่วกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

          1.กรณี ธงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 2 ตั้งอยู่บนโต๊ะท างาน ของพนักงานสืบสวน

และไต่สวน เป็นกรณีท่ีสืบเนื่องจากเม่ือวันที่ 21 ธ.ค.62 พนักงานสืบสวนและไต่สวนของ กกต.ประจ าจังหวัดขอนแก่น 

ได้เข้าสังเกตการณ์การปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังของพรรคพลังประชารัฐ ที่โรงเรียนหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

พนักงานสืบสวนและไต่สวนจึงได้น าธงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ที่ได้รับแจกมาเพ่ือประกอบการรายงานการปฏิบัติหน้าที่

ต่อผู้บังคับบัญชาและใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยมิได้กระท า

การเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน ให้แก่ผู้สมัคร อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

แต่อย่างใด ทั้งนี้ ส านักงาน กกต.ประจ าจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนใช้ความระมัดระวัง ใน

การปฏิบัติหน้าที่แล้ว 

          2.กรณี ก านันต าบลบ้านเม็ง ซึ่งเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งถูกกล่าวหาว่า ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งไม่

เป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งตัวแทนของพรรคเพ่ือไทยได้มายื่นค าร้องในกรณีดังกล่าว ต่อผู้อ านวยการการ

เลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่นแล้ว ซึ่งจะได้ด าเนินการสืบสวนตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และ

การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป     
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3.กรณี กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งถูกกล่าวหาว่ายืนคุมเชิงดูผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขณะลงคะแนนในคูหา จาก

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าตามบันทึกเหตุการณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเข้า

ช่วยอ านวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ด้วยการน าผู้สูงอายุเข้าคูหา

ออกเสียงลงคะแนนและคลี่บัตรเลือกตั้ง เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งได้ ซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างการ

ตรวจมูลกรณี หากมีมูลจะได้สืบสวน ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2561 ต่อไป 

         4.กรณี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉีกบัตรเลือกตั้ง (กระท าให้บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหาย) จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ได้ความว่าเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้สูงอายุน าบัตรเลือกตั้ง ที่ได้ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งแล้วใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง 

แต่ไม่สามารถหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งได้ เพราะพับบัตรเลือกตั้งไม่สนิท จึงดึงบัตรเลือกตั้งฉบับดังกล่าวกลับมาพับให้

สนิทเป็นผลให้เกิดรอยฉีกขาด ในขณะพับบัตรเลือกตั้ง โดยได้หย่อนบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในสภาพฉีกขาดแล้วลงในหีบบัตร

เลือกตั้ง ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้สูงอายุจึงมิได้จงใจกระท าด้วยประการใดๆ ให้บัตรชารุดหรือเสียหายแต่อย่างใด 

กรณีนี้ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้งแล้ว และใน

การนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้วินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งที่มีรอยฉีกขาดดังกล่าว เป็นบัตรเสีย 

และแยกบัตรเสียดังกล่าวออกไว้ต่างหากมิได้นับบัตรเสียเป็นคะแนน 

 

 

อ้างอิง : komchadluek.net/news/politic/406280 
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23 Dec 2019 

กกต.แจง4ข้อสงสัยเลอืกตั้งซ่อมส.ส.ขอนแก่น 

  กกต.แจงเหตุสงสัยในการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 
ขอนแก่น ชี้หากเข้าข่ายทุจริตพร้อมตรวจสอบเพ่ือให้ เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย วันนี้ (23 ธ.ค.612) ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ชี้แจงกรณีการร้องเรียนระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ในการเลือกตั้ง ส.ส.
เขต 7 ขอนแก่น แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า กรณีพบธงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง หมายเลข  2 ตั้งอยู่บนโต๊ะท างาน ของพนักงานสืบสวนและไต่สวน  เนื่องในสกพนักงานสืบสวนฯ ได้
เข้าสังเกตการณ์การปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังของพรรคพลังประชารัฐ ที่โรงเรียนหนองเรือ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค จึงได้
น าธงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ที่ได้รับแจกกลับมาเพ่ือประกอบการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาและใช้
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง   ไม่ได้กระท าเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนน ให้แก่ผู้สมัคร อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

โดยส านักงาน กกต.จังหวัดขอนแก่นได้แจ้งให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนใช้ความระมัดระวัง ในการปฏิบัติ
หน้าที่แล้วส่วนกรณีก านันต าบลบ้านเม็ง ซึ่งเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งถูกกล่าวหาว่า ลงคะแนนในบัตร
เลือกตั้ง ไม่เป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งตัวแทนของพรรค เพื่อไทยได้มายื่นค าร้องต่อ ผอ.กกต.จังหวัด
ขอนแก่นแล้ว  จะได้ด าเนินการสืบสวนตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้
ขาด  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม  กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป 
ส าหรับกรณีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งถูกกล่าวหา ว่ายืนคุมเชิงดูผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขณะลงคะแนนในคูหา จาก
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่า ตามบันทึกเหตุการณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
เข้าช่วยอ านวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ด้วยการน าผู้สูงอายุ
เข้าคูหาออกเสียงลงคะแนนและคลี่บัตรเลือกตั้งเพ่ือให้ผู้สูงอายุ สามารถลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งได้   ซึ่งกรณีนี้อยู่
ระหว่างการตรวจสอบ หากมีมูลจะได้ด าเนินการสืบสวน ตามระเบียบ กกต.ต่อไป  

ส่วนกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉีกบัตรเลือกตั้ง หรือกระท าให้บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหาย   จากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พบว่าเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุน าบัตรเลือกตั้ง   ที่ได้ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งแล้วใส่ลงใน
หีบบัตรเลือกตั้ง  แต่ไม่สามารถหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งได้  เพราะพับบัตรเลือกตั้งไม่สนิท จึงดึงบัตรกลับมาพับ
ให้สนิทเป็นผลให้เกิดรอยฉีกขาด  ในขณะพับบัตรเลือกตั้ง  โดยได้หย่อนบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในสภาพฉีกขาดแล้วลงใน
หีบบัตรเลือกตั้ง ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ไม่ได้จงใจกระท าให้บัตรช ารุดหรือเสียหายแต่อย่างใด   ซึ่ง
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้งแล้ว  และในการ
นับคะแนนเลือกตั้ง กปน.ได้วินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งที่มีรอยฉีกขาดดังกล่าว เป็นบัตรเสีย   และแยกบัตรเสียดังกล่าว
ออกไว้ต่างหากไม่นับบัตรเสียเป็นคะแนน 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/417397 

https://www.thansettakij.com/content/417397
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กกต. แจงยิบเหตสุงสัยทุจริตเลอืกตั้งซอ่ม ส.ส.

ขอนแก่นเขต 7 
23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 21:46 น.   

23 ธ.ค.62 -  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงหลังข่าวในสื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการร้องเรียนระหว่างการออกเสียง
ลงคะแนน ในการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ากรณีธงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง หมายเลข 2 ตั้งอยู่บนโต๊ะท างานของพนักงานสืบสวนและไต่สวน เนื่องจากพนักงานสืบสวนฯ ได้เ ข้า
สังเกตการณ์การปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังของพรรคพลังประชารัฐ ที่โรงเรียนหนองเรือ   อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น จึงได้น าธงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ที่ได้รับแจกมาเพ่ือประกอบการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา
และใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่ได้กระท าเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนน ให้แก่ผู้สมัคร อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ส านักงาน กกต.
จังหวัดขอนแก่นได้แจ้งให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนใช้ความระมัดระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ส่วนกรณีก านันต าบล
บ้านเม็ง ซึ่งเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งถูกกล่าวหาว่า ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง ไม่เป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ซึ่งตัวแทนของพรรคเพ่ือไทยได้มายื่นค าร้องต่อ ผอ.กกต.จังหวัดขอนแก่นแล้ว จะได้ด าเนินการสืบสวนตาม
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ต่อไป ส าหรับกรณีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งถูกกล่าวหาว่ายืนคุมเชิงดูผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขณะลงคะแนนในคูหา จาก
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่า ตามบันทึกเหตุการณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเข้า
ช่วยอ านวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ด้วยการน าผู้สูงอายุเข้าคูหา
ออกเสียงลงคะแนนและคลี่บัตรเลือกตั้งเพ่ือให้ผู้สูงอายุ สามารถลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งได้ ซึ่งกรณีนี้ อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบ หากมีมูลจะได้ด าเนินการสืบสวน ตามระเบียบ กกต.ต่อไป 
นอกจากนี้กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉีกบัตรเลือกตั้ง หรือกระท าให้บัตรเลือกตั้งชารุดหรือเสียหาย จากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พบว่าเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุน าบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งแล้วใส่ลงในหีบบัตร
เลือกตั้ง แต่ไม่สามารถหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งได้ เพราะพับบัตรเลือกตั้งไม่สนิท จึงดึงบัตรเลือกตั้งฉบับดังกล่าว
กลับมาพับให้สนิทเป็นผลให้เกิดรอยฉีกขาด ในขณะพับบัตรเลือกตั้ง โดยได้หย่อนบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในสภาพฉีกขาดแล้ว
ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ไม่ได้จงใจกระท าให้บัตรช ารุดหรือเสียหายแต่อย่างใด กรณีนี้ 
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้งแล้ว และในการนับ
คะแนนเลือกตั้ง กปน.ได้วินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งที่มีรอยฉีกขาดดังกล่าว เป็นบัตรเสีย และแยกบัตรเสียดังกล่าวออกไว้
ต่างหากไม่นับบัตรเสียเป็นคะแนน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53132 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/53132
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กกต. แจงธงผูส้มัครพปชร. อยู่บนโต๊ะท างาน แค่น ามาตรวจ ชีเ้หตทุี่ยืนคุมคนกาบัตร 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 20:23 น. 

 

กกต. แจงธงผู้สมัครพปชร. อยู่บนโต๊ะท างาน แค่น ามาตรวจ ชี้เหตุที่ยืนคุมคนกาบัตร 
กกต. – เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวระบุตามที่ปรากฏข่าวในสื่อ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือการร้องเรียนระหว่างการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งซ่อม เขต 7 จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 
22 ธ.ค. ที่ผ่านมา 

โดย กกต. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนดังนี้ 
1 ) กรณีธงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 2 ตั้งอยู่บนโต๊ะท างานของพนักงาน

สืบสวนและไต่สวน กกต. นั้น สาเหตุมาจากที่พนักงานสืบสวน ได้เข้าสังเกตการณ์การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของ
พรรคพลังประชารัฐ ที่โรงเรียนหนองเรือ และได้น าธงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ที่ได้รับแจกมาเพื่อประกอบการ
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา และใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ มิได้กระท าการเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนน ให้แก่ผู้สมัครแต่อย่างใด 

2 ) กรณีก านัน ต.บ้านเม็ง ซึ่งเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ถูกกล่าวหาว่าลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งไม่
เป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะได้ด าเนินการสืบสวนตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และ
การวินิจฉัยชี้ขาด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม กับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายต่อไป 

3 ) กรณีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ถูกกล่าวหาว่ายืนคุมเชิงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขณะลงคะแนนในคูหา  
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เข้าช่วยอ านวยความสะดวกในการออกเสียง
ลงคะแนนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ด้วยการน าผู้สูงอายุเข้าคูหาออกเสียงลงคะแนนและคลี่บัตรเลือกตั้ง
เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างการตรวจมูลกรณ ี

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3247126 

 
 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3247126
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 23 ธ.ค. 2562 13:58 น 

 

 

 

 

จรุงวิทย์ เผย จ่อชงผลเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น เข้าท่ีประชุม กกต. 25 ธ.ค.นี้  

ชงผลเลือกตั้งซ่อม เขต 7 ขอนแก่น เข้าที่ประชุม กกต. เพื่อรับรองผล 25 ธ.ค.นี้ ส่วนปมก านันลงคะแนน
แทนยายวัย 86 รอทางจังหวัดสรุปส านวนส่งให้กกต. 

วันที่ 23 ธ.ค. พันต ารวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะมีการประชุม ซึ่งจะมีการน าผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จังหวัดขอนแก่น เข้ารายงานต่อที่ประชุมกกต. เพ่ือ
ประกาศรับรองผล ส.ส.ใหม่ต่อไป ส าหรับเรื่องร้องเรียนในการเลือกตั้งซ่อม กรณีที่มีข้อกล่าวหาว่า ผู้น าท้องถิ่น
ลงคะแนนให้กับคนชราที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของเจ้าตัวในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น อยู่ระหว่าง
กระบวนการไต่สวนของ กกต.จังหวัด ที่ก าลังสอบข้อเท็จจริงอยู่ จึงต้องรอให้ทางจังหวัดสรุปส านวนเพ่ือส่งให้ กกต.
ต่อไป. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1732518 
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กกต.ชงผลเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น เข้าที่ประชุม 25 ธ.ค. 

กกต.เตรียมชงผลเลือกตั้งซ่อม เขต 7 ขอนแก่นเข้าที่ประชุม 25 ธ.ค.นี้ 
จันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 14.23 น. 

 

 

 
 

  เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 
ธ.ค.นี้  กกต.จะมีการประชุม ซึ่งจะมีการน าผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จังหวัดขอนแก่น เข้ารายงานต่อที่ประชุมกกต. 
เพ่ือประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป ส่วนเรื่องร้องเรียนในการเลือกตั้งซ่อม กรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าผู้น าท้องถิ่น
ลงคะแนนให้กับคนชราที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของเจ้าตัวในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น อยู่ระหว่าง
กระบวนการไต่สวนของกกต.จังหวัด ที่ก าลังสอบข้อเท็จจริงอยู่ จึงต้องรอให้ทางจังหวัดสรุปส านวนเพื่อส่งให้ กกต.ต่อไป  

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/748390 
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เลขากกต. เผย เตรียมชงผลลต.ซ่อม เขต 7 ขอนแก่นเข้าที่

ประชุมกกต. 25 ธ.ค.นี ้
วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562 - 13:55 น. 

 
 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1835687 
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"จรุงวทิย์" เผย เตรียมชงผลเลือกตั้งซ่อม เขต 7 ขอนแก่นเข้าที่
ประชุมกกต. 25 ธ.ค.นี ้
 สยามรัฐออนไลน์  23 ธนัวาคม 2562 14:10  

 
 

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง (กกต.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ 
กกต.จะมีการประชุม ซึ่งจะมีการน าผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จังหวัดขอนแก่น เข้ารายงานต่อที่ประชุมกกต. เพ่ือ
ประกาศรับรองผลส.ส.ใหม่ต่อไป ส าหรับเรื่องร้องเรียนในการเลือกตั้งซ่อม กรณีท่ีมีข้อกล่าวหาว่าผู้น าท้องถิ่นลงคะแนน
ให้กับคนชราที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของเจ้าตัวในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น อยู่ระหว่างกระบวนการไต่
สวนของกกต.จังหวัด ที่ก าลังสอบข้อเท็จจริงอยู่ จึงต้องรอให้ทางจังหวัดสรุปส านวนเพื่อส่งให้กกต.ต่อไป 

 

อา้งอิง : https://siamrath.co.th/n/122731 
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กกต.นัด 25 ธ.ค.ประชุมรับรองผลเลอืกตั้งซ่อมส.ส.ขอนแก่น 
23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:07 น.    

 

 

 

23 ธ.ค.62- พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ กกต.จะมี
การประชุม ซึ่งจะมีการน าผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จังหวัดขอนแก่น เข้ารายงานต่อที่ประชุมกกต. เพ่ือประกาศรับรอง
ผลส.ส.ใหม่ต่อไป ส าหรับเรื่องร้องเรียนในการเลือกตั้งซ่อม กรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าผู้น าท้องถิ่นลงคะแนนให้กับคนชราที่
ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของเจ้าตัวในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น อยู่ระหว่างกระบวนการไต่สวนของกกต.
จังหวัดขอนแก่นที่ก าลังสอบข้อเท็จจริงอยู่ จึงต้องรอให้ทางจังหวัดสรุปส านวนเพื่อส่งให้กกต.ต่อไป 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53094 
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“จรุงวิทย”์ชงผลเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่นเข้ากกต.25ธ.ค. 

23 Dec 2019 

 

 

“จรุงวิทย์”ชงผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ขอนแก่น เข้าที่ประชุมกกต.25 ธ.ค.นี้ 

วันนี้(23 ธ.ค.62) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ

การเลือกตั้งจะมีการประชุมในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ ซึ่งจะมีการน าผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จ.ขอนแก่น เข้ารายงานต่อ

ที่ประชุม กกต.เพื่อประกาศรับรองผล ส.ส.ใหม่ต่อไป ส าหรับเรื่องร้องเรียนในการเลือกตั้งซ่อมกรณีที่มีข้อกล่าวหา

ว่า ผู้น าท้องถิ่นลงคะแนนให้กับคนชราที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของเจ้าตัว ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่าน

มานั้น อยู่ระหว่างกระบวนการไต่สวนของ กกต.จังหวัด ที่ก าลังสอบข้อเท็จจริงอยู่ จึงต้องรอให้ทางจังหวัดสรุป

ส านวนเพ่ือส่งให้ กกต.ต่อไป 
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23 ธ.ค. 2562 13:30 น.   

 

 

 

แจง ธง พปชร.บนโต๊ะจนท.ยัน แค่เก็บเป็นหลักฐานไว้ค านวณค่าใช้จ่ายหลังลต. 

กกต.ขอนแก่น แจง ธง พปชร.บนโต๊ะ จนท. เป็นหลักฐานที่เก็บไว้ค านวณค่าใช้จ่ายหลังเลือกตั้ง เผย ส่ง

คะแนน สนง.กกต.กลางแล้ว ยัน ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ปมกล่าวหาก านันลงคะแนนแทนยายวัย 86 ปี  

วันที่ 23 ธ.ค. นายอภินันท์ จันอุปาละ ผู้อ านวยการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในเช้าวันนี้ได้น า

รายงานผลการเลือกตั้งพร้อมเรื่องร้องเรียนมาแจ้งต่อ กกต.กลางแล้ว โดยเรื่องร้องเรียนมีประเด็นที่พรรคเพ่ือไทยยื่น

ร้อง นายจักรธร โงะบุดดา ก านันต าบลบ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ถูก

กล่าวหาว่าลงคะแนนแทนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งเรื่องนี้ กกต.ก าลังสอบสวนและจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ส่วน

คดีอาญาที่ท้ังสองฝ่ายมีการไปแจ้งความด าเนินนั้น เป็นเรื่องของบุคคลทั้งคู่ 

ผอ.กกต.ขอนแก่น ยังกล่าวถึงกรณีที่มีธงของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐวางบนโต๊ะท างานของเจ้าหน้าที่ กกต.

ที่ส านักงาน กกต.ขอนแก่น ว่าธงดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ กกต.เก็บมาจากเวทีหาเสียงของพรรคพลัง

ประชารัฐ ซึ่งตัวเองได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปสังเกตการณ์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการชี้แจงค่าใช้จ่ายหลังการเลือกตั้ง 

ว่าเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดหรือไม่ ยืนยันเจ้าหน้าที่ กกต.เป็นกลาง สิ่งที่เห็นคือหลักฐานที่เก็บไว้ โดย กกต.มีการ

รวบรวมหลักฐานเช่นนี้ของผู้สมัครทุกพรรค และในส านักงานไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตดังกล่าว จึงเป็นไปไม่ได้ที่

เจ้าหน้าที่จะไปช่วยผู้สมัครพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งหาเสียง แต่ยอมรับว่าเป็นความเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ที่น าไปวาง

ไว้บนโต๊ะท างาน. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1732515 
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กกต.ขอนแก่น น าผลเลือกตั้งส.ส. เขต 7 ขอนแก่น รายงานกกต.กลางแล้ว 
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 11:37 น. 

 
 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1835314 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1835314
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"เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบ "เอ๋ ปารีณา" ใช้
ต าแหน่ง ส.ส.ก้าวก่าย จนท. ป่าไม้เร่งจดัสรรที่ดนิ
แม่ "ธนาธร" เป็นป่าชุมชน 
 สยามรัฐออนไลน์  23 ธันวาคม 2562 14:13   

 

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.62 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพ่ือไทย เข้า
ยื่นค าร้องต่อ กกต. ขอให้ตรวจสอบ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ์ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีใช้สถานะหรือต าแหน่ง
หน้าที่ส.ส.ก้าวก่าย แทรกแซงการพิจารณาของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดานายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ ที่จ.ราชบุรี เพ่ือให้ที่ดินดังกล่าวเป็นป่าชุมชน ตามความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ ที่มีการร้องเรียน 

นายเรืองไกร กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้มีการส่งเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 ที่ตนเองเป็นกรรมาธิการฯ อยู่ด้วย จากเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นรายงานการประชุมของกรมป่าไม้ 
พบว่า นอกจากจะได้มีการสรุปล าดับเหตุการณ์ การจัดตั้งป่าชุมนุมหมู่ที่ 14 บ้านหนองน้ าใส ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.
ราชบุรี ที่ชาวบ้านมีการไปร้องเรียน น.ส.ปารีณา ขอให้ตรวจสอบที่ดินของนางสมพร ซึ่งถือหนังสือ นส.2 และ นส. 3 
เพราะต้องการให้ที่ดินดังกล่าวถูกตั้งเป็นป่าชุมชน จนกระท่ังมีการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ น.ส.ปารีณา ก็
ได้เข้าไปร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 โดยในรายงานการประชุมดังกล่าวระบุถ้อยค า ของ น.ส.ปารีณาที่แจ้ง
กับที่ประชุม ว่าจะก าชับประสาน เร่งรัด การตรวจสอบดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด  เพ่ือที่จะให้พ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นป่าชุมชนได้เร็วขึ้น จึงเห็นว่าถ้อยค านี้เข้าข่ายว่า น.ส.ปารีณาใช้ต าแหน่ง ส.ส.ก้าวก่าย แทรกแซง การท างาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และผู้อ่ืน ผิด มาตรา 185 (1) ต้องมาร้องต่อ กกต. เพราะ หาก กกต.เห็นว่า
ผิดจริง ก็ต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้สมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของนางปารีณาสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 101 (7 ) ประกอบมาตรา 82 วรรค 4 

“การที่คุณปารีณาดูแลช่วยเหลือประชาชนนั้นถูกต้องแล้ว แต่หมายถึงต้องตั้งกระทู้ญัตติในสภาผู้แทนราษฎร์ ถามว่า
การไปร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วใช้ถ้อยค าในลักษณะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่รีบด าเนินการถูกต้องแล้วหรือ จึงต้องมา
ร้องต่อกกต.ให้พิจารณาซึ่งอาจต้องเรียกเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาให้ปากค าว่าการใช้ถ้อยค าลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็น
ความผิดหรือไม่” นายเรืองไกร กล่าว 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/122733 

 

https://siamrath.co.th/n/122733
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'เรืองไกร' ร้องกกต. สอบ 'ปารีณา' ใช้ต าแหน่งส.ส.แทรกแซงกรมป่าไม้ 
23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:01 น. 

 

 23 ธ.ค.62- ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพ่ือไทย เข้า
ยื่นค าร้องต่อ กกต.  ขอให้ตรวจสอบ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี  พรรคพลังประชารัฐ กรณีใช้สถานะหรือ
ต าแหน่งหน้าที่ส.ส.ก้าวก่าย แทรกแซงการพิจารณาของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ   มารดา
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่จ.ราชบุรี  เพ่ือให้ที่ดินดังกล่าวเป็นป่าชุมชน ตามความต้องการของชาวบ้านในพ้ืนที่ ที่มีการ
ร้องเรียน  

นายเรืองไกรกล่าวว่า กรมป่าไม้ได้มีการส่งเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ที่ตนเองเป็นกรรมาธิการฯอยู่ด้วย  จากเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นรายงานการประชุม
ของกรมป่าไม้  พบว่า นอกจากจะได้มีการสรุปล าดับเหตุการณ์ การจัดตั้งป่าชุมนุมหมู่ที่ 14 บ้านหนองน้ าใส ต.รางบัว 
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  ที่ชาวบ้านมีการไปร้องเรียน น.ส.ปารีณา ขอให้ตรวจสอบที่ดินของนางสมพร    ซึ่งถือหนังสือ นส.2 
และ นส. 3  เพราะต้องการให้ที่ดินดังกล่าวถูกตั้งเป็นป่าชุมชน จนกระทั่งมีการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   และ 
น.ส.ปารีณา ก็ได้เข้าไปร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 โดยในรายงานการประชุมดังกล่าวระบุถ้อยค า ของ 
น.ส.ปารีณาที่แจ้งกับที่ประชุม ว่าจะก าชับประสาน เร่งรัด การตรวจสอบดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือที่จะให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นป่าชุมชนได้เร็วขึ้น    จึงเห็นว่าถ้อยค านี้เข้าข่ายว่า  น.ส.ปารีณาใช้ต าแหน่ง ส.ส.ก้าวก่าย 
แทรกแซง การท างานของเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และผู้อ่ืน ผิด มาตรา 185 (1)  ต้องมาร้องต่อ กกต. 
เพราะ หาก กกต.เห็นว่าผิดจริง  ก็ต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้สมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของนางปารีณา
สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7 ) ประกอบมาตรา 82 วรรค 4    

“การที่คุณปารีณาดูแลช่วยเหลือประชาชนนั้นถูกต้องแล้ว แต่หมายถึงต้องตั้งกระทู้ญัตติในสภาผู้แทนราษฎร์ 
ถามว่าการไปร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วใช้ถ้อยค าในลักษณะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่รีบด าเนินการถูกต้องแล้วหรือ จึง
ต้องมาร้องต่อกกต.ให้พิจารณาซึ่งอาจต้องเรียกเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาให้ปากค าว่าการใช้ถ้อยค าลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็น
ความผิดหรือไม่” 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53093 

https://www.thaipost.net/main/detail/53093
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23 ธันวาคม 2562 - 13:50 น. 

 

ร้องกกต.เอาผิดปารีณาใช้ต าแหน่งแทรกแซงป่าไม้ 

เรืองไกร ร้องกกต.สอบ "ปารีณาใช้ต าแหน่ง ส.ส. แทรกแซงป่าไม้เร่งจัดสรรที่ดินราชบุรี ในการถือครองแม่"ธนา

ธร"เป็นป่าชุมชน 

23 ธันวาคม 2562 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพ่ือ

ไทย เข้ายื่นค าร้องต่อ กกต. ขอให้ตรวจสอบ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ทั้งนี้กรณีใช้สถานะ

หรือต าแหน่งหน้าที่ส.ส.ก้าวก่าย แทรกแซงการพิจารณาของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา

ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่จ.ราชบุรี เพ่ือให้ที่ดินดังกล่าวเป็นป่าชุมชน ตามความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ 

นายเรืองไกร กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ส่งเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2563 ที่ตนเองเป็นกรรมาธิการฯอยู่ด้วย จากเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นรายงานการประชุมของกรมป่าไม้ 

พบว่า นอกจากจะมีการสรุปล าดับเหตุการณ์ การจัดตั้งป่าชุมนุมหมู่ท่ี 14 บ้านหนองน้ าใส ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

ที่ชาวบ้านมีการไปร้องเรียน น.ส.ปารีณา ขอให้ตรวจสอบที่ดินของนางสมพร ซึ่งถือหนังสือ นส.2 และ นส. 3 เพราะ

ต้องการให้ที่ดินดังกล่าวถูกตั้งเป็นป่าชุมชน จนกระทั่งมีการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ น.ส.ปารีณา ก็ได้เข้า

ไปร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า ในรายงานการประชุมดังกล่าวระบุถ้อยค า ของ น.ส.ปารีณาที่แจ้งกับที่ประชุม ว่าจะ

ก าชับประสาน เร่งรัด การตรวจสอบดังกล่าว ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพ่ือที่จะให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นป่า

ชุมชนได้เร็วขึ้น จึงเห็นว่าถ้อยค านี้เข้าข่ายว่า น.ส.ปารีณาใช้ต าแหน่ง ส.ส.ก้าวก่าย แทรกแซง การท างานของเจ้าหน้าที่

รัฐเพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ผิด มาตรา 185 (1) ต้องมาร้องต่อ กกต. เพราะ หาก กกต.เห็นว่าผิดจริง ก็ต้อง

เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้สมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของนางปารีณาสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7 

) ประกอบมาตรา 82 วรรค 4 

“การที่คุณปารีณาดูแลช่วยเหลือประชาชนนั้นถูกต้องแล้ว แต่หมายถึงต้องตั้งกระทู้ญัตติในสภาผู้แทนราษฎร์ 

ถามว่าการไปร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วใช้ถ้อยค าในลักษณะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่รีบด าเนินการถูกต้องแล้วหรือ จึง

ต้องมาร้องต่อกกต.ให้พิจารณาซึ่งอาจต้องเรียกเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาให้ปากค าว่าการใช้ถ้อยค าลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็น

ความผิดหรือไม่”นายเรืองไกรกล่าว 

อ้างอิง : komchadluek.net/news/politic/406189 
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‘สมศักดิ์’ น้ าตาซึม ขอบคุณปชช.หลังชนะเลอืกตั้งซ่อมขอนแก่น ลัน่พร้อมท าตามทุก
นโยบายที่หาเสียงไว้ 
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 - 21:38 น. 

 
‘สมศักดิ์’ น้ าตาซึม ขอบคุณปชช.หลังชนะเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น ลั่นพร้อมท าตามทุกนโยบายที่หาเสียงไว้ 

 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/12/1830279-1.jpg
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_1834543 
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‘คุณหญิงหน่อย’ โพสต์ขอบคุณชาวหนองเรอื-มัญจาคีรี ลงคะแนนให้ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย 
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 10:09 น. 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1835002 
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เพื่อไทย รับความพ่ายแพ้ จี้สอบสิ่งที่ประชาชน
สงสัย พร้อมสูต้่อปากน้ า-ก าแพงเพชร 
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 12:29 น. 

  เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 ธ.ค. ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และ
ผู้น าฝ่ายค้าน พร้อมด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค, นายพงศกร อรรนพพร ผอ.เลือกตั้งซ่อมเขต 7 
ขอนแก่น และ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผอ.พรรค ร่วมแถลงผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 ขอนแก่น ที่พรรคเพ่ือไทยพ่ายแพ้
ให้กับพรรคพลังประชารัฐ 

นายสมพงษ ์กล่าวว่า ในนามของพรรคเพืััอไทย ต้องขอบคุณพ่ีน้องประชาชน จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะประชาชน
ในพ้ืนที่หนองเรือและมัญจาคีรี ที่สนับสนุนเสียงบริสุทธิ์ให้พรรคเพ่ือไทย ในนามของ นายธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้สมัครของ
พรรค และขอบคุณชาวขอนแก่นทุกคนที่ให้ก าลังใจ เรายืนยันว่าทุกคะแนนเสียงไม่สูญเปล่าแน่นอน 

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า พวกเราจะเดินหน้าอย่างเข้มแข็งในการตรวจสอบรัฐบาล และทวงสัญญาจากรัฐบาล
ที่เคยให้ไว้กับประชาชน ทั้งนี้ สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยในประเด็นต่างๆ ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง รวมถึงหน่วยราชการท าความกระจ่างให้สิ้นข้อสงสัย เพราะสังคมก าลังจับตาพวกท่านอยู่ 
ด้าน นายพงศกร กล่าวว่า ขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ให้โอกาสตนเข้าไปท าหน้าที่ผอ.การเลือกตั้งซ่อมเขต 7 ขอนแก่น เรา
ลงไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มที่ตามระบอบประชาธิปไตย ตอนหาเสียงเรามั่นใจว่าจะชนะแน่นอน แต่ด้วยปัจจัย
หลายอย่างท่ีปรากฏท าให้ผลเลือกตั้งออกมาในรูปแบบนี้ 

นายสมพงษ์ กล่าวเสริมว่า พรรคเพ่ือไทยท ากันอย่างเต็มที่แล้ว เราภาคภูมิใจในทุกคะแนนเสียงที่ได้มา เพราะ
เป็นคะแนนเสียงบริสุทธิ์ที่พ่ีน้องประชาชนต้องการมอบให้พรรคเพ่ือไทย นอกจากนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของพรรค และ
ส.ส.ทุกคนที่ลงไปช่วยหาเสียง ตลอดจนสื่อมวลชนที่น าเสนอข่าวอย่างเป็นธรรมด้วย 

ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นการสะท้อนว่าความนิยมของพรรคฝ่ายค้านตก และของฝ่ายรัฐบาลเพ่ิมขึ้นหรือไม่  นาย
สมพงษ ์กล่าวว่า การเลือกตั้งมีแพ้ มีชนะ จะมองว่ารัฐบาลมีเสียงความนิยมข้ึนคงไม่ใช่ เพราะต้องไปดูพฤติกรรมในการ
หาเสียงซึ่งผ่านมาแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของสื่อต้องแสวงหาข้อเท็จจริง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดควรด าเนินการ
ตรวจสอบ เพราะเราท าอะไรไม่ได้ เราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร เราไปร้องเรีย ก็ไม่มีใครสนใจ เรายอมรับในความพ่ายแพ้ 
และยินดีกับ นายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐด้วย 
เมื่อถามว่าผลที่ออกมาสะท้อนว่าพรรคเพ่ือไทยควรต้องปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบางชุดของพรรคเพ่ือให้การท างานใน
พรรคราบรื่น และมีประสิทธิภาพขึ้นหรือไม่ นายสมพงษ์ กล่าวว่า ถ้าท่านเห็นความสมัครสมานสามัคคีของเราตลอดช่วง
ที่ผ่านมา ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้เราเปิดตัวผู้สมัครล่าช้าไป 
ต่อข้อถามว่าการเลือกตั้งซ่อม จ.สมุทรปราการ และก าแพงเพชร พรรคเพื่อไทยยังจะส่งผู้สมัครทั้ง 2 จังหวัดหรือไม่ นาย
สมพงษ์ กล่าวว่า เตรียมพร้อมอยู่เพื่อที่จะส่งลงทั้ง 2 พื้นที่   
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_324414 

https://www.facebook.com/pheuthaiparty/
https://www.khaosod.co.th/politics/news_324414
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2019/12/23-เพื่อไทย-พร้อมสู้ต่อ.jpg
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23 ธ.ค. 2562 13:07 น   

ฟัน “ธนาธร” สน.ปทมุวัน เรียก แจ้ง 4 ข้อหา คดีแฟลชมอ็บไล่เผด็จการ 

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ ปัดกลั่นแกล้ง สน.ปทุมวัน ออกหมายเรียก “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” กับพวก ให้มา

รับทราบ 4 ข้อหา คดีแฟลชม็อบ วันที่ 27 ธันวาคมนี้ 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 ธ.ค.62 ที่กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (บก.สปพ.) ถนนวิภาวดี

รังสิต พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีอาญาที่ 1050/2562 ของสน.ปทุมวัน กรณีการ

ชุมนุมท่ีน าโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่บริเวณสกายวอล์ก แยกปทุมวัน ช่วงเย็นวันที่ 14 

ธ.ค. ที่ผ่านมา ว่า จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และพวก

รวม 5 คน เชื่อว่าได้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยคณะพนักงานสอบสวนจะท าการออก

หมายเรียก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ นายไพรัฎฐโชติก์ จันทรขจร อดีตผู้สมัคร ส.ส.

พรรคอนาคตใหม่ เขต 5 นครปฐม ในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ เวลา 10.00 น. ที่ สน.ปทุมวัน 

ส าหรับรายอื่นเนื่องจากเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์, น.ส.พรรณิการ์ วา

นิช และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ทางพนักงานสอบสวนได้มีหนังสือไปถึงผู้บังคับบัญชาตาม

ระเบียบ เพื่อขออนุมัติ โดยมีหนังสือไปถึงประธานรัฐสภา เพื่อออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนต่อไป 

ส่วนจะมีการออกหมายเรียกผู้ที่เก่ียวข้องคนอ่ืนให้เข้าพบต ารวจอีกหรือไม่นั้น ขอให้ทางพนักงานสอบสวนได้

รวบรวมพยานหลักฐาน ก็อยากท าให้รอบคอบ ยืนยันไม่มีการกลั่นแกล้ง ได้ด าเนินคดีตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.

2558 4 ข้อหา “ร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง, ร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะ

โดยกีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานีรถไฟ, ร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่

ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะฯ, ร่วมกัน

โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/crime/1732495  

https://www.thairath.co.th/news/crime/1732495
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23 ธันวาคม 2562 - 15:35 น. 

 

ไพบูลย์ ฟันธง มาดามเดียร์ ไม่หลุดเก้าอี้ ส.ส. 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่า  มาดามเดียร์ น.ส.วทันยา 
วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ( พปชร.)อาจหลุดเก้าอ้ี ส.ส.หลังนายสมศักดิ์ คุณเงิน ชนะการเลือกตั้ง
ซ่อมเขต 7 ขอนแก่น ท าให้พรรคพปชร.มีส.ส.เขตมากกว่าจ านวนส.ส.พึงมี ว่า ไม่เป็นความจริง เพราะจ านวนส.ส.พึงมี
จบไปตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองจ านวนส.ส. 
      " หลังจากนี้กรณีที่จะท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อจ านวนส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อมีเพียงการสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่จากเหตุทุจริตการเลือกตั้งเท่านั้น โดยการเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่นที่ผ่านมาเปรียบเทียบได้กับการเลือกตั้ง
ซ่อม ส.ส.ที่นครปฐม ซึ่งเป็นการเลือกตั้งใหม่จากเหตุอ่ืนที่ไม่ใช่การทุจริต จึงไม่ต้องน าคะแนนมาค านวณส.ส.ระบบบัญชี
รายชื่อใหม่  ยกเว้นในกรณีการจัดเลือกตั้งใหม่ในจ.สมุทรปราการ  ซึ่งขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ 
เพราะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล แต่โดยส่วนตัวเท่าที่ได้เห็นข้อมูลหลักฐานของนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ซึ่งมี
ข้อต่อสู้จ านวนมาก ส่วนตัวจึงยังเชื่อว่าอาจไม่มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่หากต้องมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะต้องน า
คะแนนมาค านวณสัดส่วนส.ส.ใหม่ แต่ในเวลานี้ยังไม่มีใครล่วงรู้ผลการเลือกตั้ง พรรคพปชร.อาจได้คะแนนมากกว่าเก่า
หรือเท่าเดิม หรือในกรณีได้คะแนนน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่ไม่มีผลเพียงพอให้เปลี่ยนแปลงจ านวนส.ส.บัญชี
รายชื่อก็เป็นได้ 
 ส าหรับกรณีเลือกตั้งซ่อมนครปฐม ที่น ามาเทียบเคียงกับกรณีเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นครั้งหลังสุดนั้น ก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าวว่าจะต้องมีการ
ค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งเขต 5 ส.ส.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 หรือไม่อย่างไร 
     กกต. ระบุว่า การเลือกตั้ง ส.ส. เขต 5 นครปฐม เป็นการเลือกตั้งเนื่องจากมีการลาออกจากต าแหน่ง ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 94 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 131 ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อภายหลังวันเลือกตั้ง ส.ส. อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
       โดยระบุว่า หากการเลือกตั้ง ส.ส. แทนต าแหน่งที่ว่างลง ไม่ใช่เหตุจากการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่
ต้องค านวณใหม่ และการเลือกตั้ง ส.ส. แทนต าแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใด หลังพ้นเวลา 1 ปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป ไม่
ต้องค านวณ ส.ส. ที่แต่ละพรรคพึงมีใหม่ 
 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic 
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23 ธ.ค. 2562 15:19 น. 

 

โฉมหน้า 10 รัฐมนตรี กับฉายาที่สื่อท าเนียบรัฐบาลรังสรรค์ให ้

เปิดโฉมหน้า 10 รัฐมนตรี เริ่มตั้งแต่ “บิ๊กตู”่ กับฉายาที่สื่อท าเนียบฯ ตั้งให้ หลังว่างเว้นไปกว่า 6 ปีภายหลังได้

รับทราบฉายารัฐบาลและรัฐมนตรี ประจ าปีของผู้สื่อข่าวประจ าท าเนียบรัฐบาล หลังว่างเว้นไม่ได้ตั้งฉายามาถึง 6 ปี 

และในปีนี้ผู้สื่อข่าวประจ าท าเนียบรัฐบาลได้ประชุมและมีมติตั้งฉายารัฐบาล รัฐมนตรี และวาทะแห่งปี ประจ าปี 2562 

กันอีกครั้ง มาดูโฉมหน้า 10 รัฐมนตรี กับฉายารัฐบาล “รัฐเชียงกง” กัน 

1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม : อิเหนาเมาหมัด 

2. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี : พี่ใหญ่สายเอนฯ 

3. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี : ชายน้อยประชารัฐ 

4. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี : ศรีธนญชัยรอดช่อง 

5. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ : รัฐอิสระ 

6. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข : สารหนู 

7. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : เทามนัส 

8. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : มาดามแบนเก้อ 

9. นายศักดิส์ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม : โอ๋ แซ่รื้อ 

10. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สัปเหร่อออน  ท็อป 

ส่วนวาทะแห่งปี “อย่าเพ่ิงเบื่อผมก็แล้วกัน ยังไงผมก็อยู่อีกนานพอสมควร” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1732385 
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23 ธ.ค. 2562 17:15 น 

 

อนาคตใหม่ แขวะ ฉายารัฐบาล ไม่น่าใช่ รัฐเชียงกง แต่เป็นเซียนโกงมากกว่า 

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ แขวะ ฉายารัฐบาลปี 62 ไม่น่าใช่ "รัฐบาลเชียงกง" แต่

ควรเป็น "รัฐบาลเซียนโกง" นา่จะเหมาะกว่า นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้แสดงความเห็น

ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจหลังมีฉายารัฐบาลออกมาว่าเป็นรัฐบาลเชียงกงว่า "รัฐบาลเชียงกงเหรอครับ ส าหรับผมรัฐบาลเซียน

โกงน่าจะเหมาะสมที่สุดส าหรับรัฐบาลประยุทธ์ 2  

เริ่มตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญที่เตรียม 250 ส.ว.ไว้หนุนหลัง ต่อมาเป็นผลการเลือกตั้งผลิตบัตรเขย่งออกมาให้

รัฐบาลมีเสียงข้างมาก, การถวายสัตย์ที่ไม่ครบ และไม่มีการแก้ไขใดๆ, ปฏิบัติการล้มมติเสียงข้างมากจากผลการโหวตตั้ง

กรรมาธิการศึกษาผลกระทบจาก ม.44 สภาจนสามารถโหวตใหม่ได้, ความผิดปกติของการเลือกตั้งซ่อม 2 ครั้ง ที่คนทั้ง

โลกทราบว่านี่คือการโกง 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ผมพอจะนึกออกในขณะนี้ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คุณไม่ได้โกงแค่ฝ่ายค้าน แต่คุณก าลังโกง

ประเทศชาติ โกงประชาชน โกงให้ได้มาซึ่งอ านาจ ไม่สนใจประชาชนแม้แต่น้อย พวกคุณคือเซียนโกงของจริง" นายณัฐ

ชา กล่าว. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1732663 
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อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/609917 
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'ไก'่จิกดะอ านาจรัฐ-ทหาร-เงิน ท าเพื่อไทยพา่ยเลือกซ่อมส.ส. 
23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:00 น.   

 

23 ธ.ค. 62 - นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ 
วันนี้ที่พรรคเพ่ือไทยมีการประชุมสรุปผลการเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่นและการเตรียมการของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือเตรียมการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันพรุ่งนี้ 

ผมได้ให้ก าลังใจคุณหญิงสุดารัตน์และทีมงานที่ได้ทุ่มเทกับการเลือกตั้งซ่อม การแพ้เลือกตั้งไม่ได้ท าให้ผม
ประหลาดใจเพราะรัฐบาลได้ท าทุกทางเพ่ือเอาชนะไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจรัฐของฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจและ
เจ้าหน้าที่รัฐที่แบ่งหน้าที่กันท าอย่างเป็นระบบ ขนาดบนโต๊ะท างานของ กกต. ยังมีธงหาเสียงของผู้สมัคร พปชร. ปักเด่น
เป็นสง่าแสดงการเลือกข้าง นอกจากนี้ยังมีรถฮัมวีที่ใช้ในราชการทหารแต่ปิดทับหมายเลขทะเบียนออกมาวิ่งเพ่นพ่าน
ในขณะเลือกตั้งไม่นับรวมการใช้จ่ายเงินอย่างมโหฬาร แพ้ไปแค่สองพันคะแนนก็นับว่าเก่งแล้วครับ 

ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ผมได้บอกที่ประชุมว่าฝ่ายที่เดือดร้อนและต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือรัฐบาลที่
บริหารไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันไม่ให้พรรคเพ่ือไทยบริหารประเทศได้ พอดีมีคน
กระสันอยากเป็นนายกเมื่อรัฐธรรมนูญร่างเสร็จแล้วจึงแอบไปเพ่ิมบทเฉพาะกาลให้ ส.ว. เลือกนายกได้โดยไม่ได้ไปแก้ใส้
ในท าให้ตัวเองติดกับดักของรัฐธรรมนูญเสียเอง ดังนั้น ถ้ารัฐบาลจะขอแก้เพียงมาตรา 256 ให้ใช้เสียงข้างมากแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ผมไม่เอา เพราะรัฐบาลมีทั้ง ส.ว. และ ส.ส. มากกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญให้เลวมากกว่านี้ขนาดไหนก็ย่อมท า
ได้ หากไม่แก้ทั้งฉบับด้วยการตั้ง สสร. ก็ไม่ต้องแก้กันเพราะฝ่ายค้านไม่ได้เป็นผู้บริหารจึงไม่เดือดร้อนกับอุปสรรคจาก
รัฐธรรมนูญ 

อนึ่ง การเอารถที่ปิดทับแผ่นป้ายทะเบียนมาวิ่งบนถนนเป็นความผิดตาม พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
มาตรา 7 ซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินจึงขอแจ้งความให้ต ารวจด าเนินคดีกับผู้ขับขี่รถยนต์ดังกล่าวด้วย ช่วยตรวจสอบ
ให้ประชาชนทีว่าท าไมทหารไทยในยุคนี้จึงมีพฤติกรรมเยี่ยงโจรไปไหนต้องปิดทับแผ่นป้ายทะเบียนที่ชาวบ้านเรียกพวก
ซุกหัวหลุบหางอันเป็นอาการของสุนัขขี้ขลาด. 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53108 
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อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/609917 
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อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/461917 
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แพ้แล้วพาล? 'วัฒนา' โวยลั่นอ านาจรัฐรุมกินโต๊ะ พท .จนพ่ายเลอืกตั้งซ่อมขอนแก่น 
วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 16.54 น. 

 

 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/462062/preview 
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พท.ชี้สังคมแคลงใจ 'ผลเลอืกตั้งซ่อม' ซดัจนท.รัฐท าให้แพ้ 
 

 
 
"สมพงษ์" แจงพรรคเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งซ่อมขอนแก่น ยังพร้อมตรวจสอบรัฐบาลต่อ "อนุดิษฐ์" ซัดจนท.รัฐเอ่ียวท าให้แพ้ 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย แถลงกับผู้สื่อข่าวกรณีการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดขอนแก่น หลังแพ้คะแนน
แก่พรรคพลังประชารัฐ ระบุ ส่วนตัว และสมาชิกพรรคฯ ยังเข้มแข็ง พร้อมจะตรวจสอบรัฐบาลต่อไป และจะเดินทาง
ทวงสัญญาที่รัฐบาลเคยให้ไว้ แม้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ จะเหมือนว่าฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ชนะ แต่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัย 
และส่วนตัวก็หวังว่าหน่วยงานราชการจะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ 

ทางด้าน นายพงศกร อรรณนพพร รองหัวหน้าพรรคฯ ในฐานะ ผอ.เลือกตั้งของพรรค กล่าวว่า ก่อนการ
เลือกตั้งในวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น ทางพรรคฯได้ลงไปรณรงค์ในการหาเสียงอย่างเต็มที่และตามรูปแบบประชาธิปไตย 
และทางพรรคมีความมั่นใจว่าจะต้องชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอน แต่ด้วยปัจจัยในหลายรูปแบบที่ท าให้ผลเลือกตั้ง
ออกมาในรูปแบบนี้ ถึงแม้ว่าทางพรรคพลังประชารัฐ จะมีคะแนนชนะไปอย่างเฉียดฉิว แต่ทางพรรคเพ่ือไทยก็ไม่
เสียดายเพราะถือว่าท าอย่างเต็มที่แล้วนาวาเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวเพ่ิมเติมถึงกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ท าให้การเลือกตั้งบิดเบือน ทั้งนี้ตนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเป็นอ่ืน เพ่ือ
สะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึน 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859341 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859341
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พรรคเพ่ือไทย วอน 

เลือกตั้งคร้ังต่อไปจดัแบบยุ ตธิรรมหน่อยพรรคเพ่ือไทย วอนเลื 

 
พรรคเพื่อไทยขอบคุณทุกคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเขต 7 ขอนแก่น  
 
เรียกร้องให้จัดเลือกตั้งในอนาคต ทั้งที่ จ.ก าแพงเพชรและ จ.สมุทรปราการ อย่างเป็นธรรม  พร้อมเปิดตัว
ผู้สมัครชิง นายก อบจ.เชียงราย เตือนผู้สมัครรายอื่น ห้ามน าโลโก้พรรคไปใช้ 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค 

พร้อมด้วยผู้อ านวยการเลือกตั้งพรรค  แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่พรรคได้รับ ในการเลือกตั้ง สส.เขต 7 จังหวัด
ขอนแก่น โดยทุกคะแนนเสียงจะไม่สูญเปล่ า และพรรคเ พ่ือไทยจะยั ง เดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลต่อไป  
อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งครั้งนี้ แม้รัฐบาลจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง แต่สังคมก็ยังเคลือบแคลงสงสัยในประเด็น
ต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการวางตัวเป็นกลางของข้าราชการและการจัดการเลือกตั้งของ กกต. จึงขอเรียกร้องว่า เหตุการณ์
ลักษณะนี้  จะไม่ เกิดขึ้น อีกในการเลือกตั้ งซ่อมในครั้ งหน้า ทั้ งที่จั งหวัดสมุทรปราการ และก าแพงเพชร  
หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย เชื่อว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนความนิยมของรัฐบาล หรือ ฝ่ายค้านว่าเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
แต่เป็นเรื่องของภาพรวมของการเลือกตั้งทั้งหมด ที่บางอย่างก็ไม่สามารถร้องเรียนอะไรได้ ยืนยันว่า พรรคไม่จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใดๆในพรรค เพราะท่ีผ่านมา สมาชิกภายในพรรคทุกคนร่วมกันท างานอย่างเต็มที่ มีความ
สมัครสมานสามัคคีกันด ี

นอกจากนี้ แกนน าพรรค ยังได้เปิดตัวนางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ลงชิงต าแหน่ง นายก อบจ.เชียงราย และ
ชี้แจงว่า แม้ผู้สนใจลงสมัครรายอ่ืนๆ จะเคยสังกัดพรรคเพ่ือไทยมาก่อน แต่เมื่อพรรคประกาศชัดเจนว่า จะส่งนางสาววิ
สาระดี ลงชิงต าแหน่งแล้ว บุคคลอ่ืนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้โลโก้พรรคในการหาเสียงได้ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า การเสนอชื่อ
นางสาววิสาระดี จะไม่น าไปสู่ความขัดแย้ง จนมีสมาชิกพรรคลาออก ต่อไป 

 
อ้า 
อ้าวจดัอ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/383371 
 
รมหน่อย 

https://news.ch7.com/detail/383371
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 จากกรณียายวัย 86 ปี เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.หนองเรือ อ้างถูกก านัน ต าบลบ้านเม็ง           

น าบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ไปกาหมายเลข 2 แทนยาย ล่าสุดก านันแจ้งความยายให้การเท็จ รวมทั้งยังแจ้งความเอาผิด

ผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนที่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ความคืบหน้ากรณีนางทัน พลเสน่ห์ อายุ 86 ปี ชาวบ้านหนองหอย 

ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.บรรลุ สินนา สว.(สอบสวน) สภ.หนองเรือ ด าเนินคดีกับนาย

จักรธร โงะบุดดา ก านันต าบลบ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ 17 โดยกล่าวหา

ว่าถูกก านันแย่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งไปกาลงคะแนนแทน จึงเข้าแจ้งความเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและด าเนินคดี

ตามกฎหมาย เพราะไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามที่ตัวเองต้องการจะเลือกพรรคที่ชอบ กระทั่งช่วงบ่ายวันเดียวกัน ก านันต าบลบ้าน

เม็งได้เดินทางเข้าแจ้งความกลับ และขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองโดยยืนยันว่าไม่ได้กระท าอย่างที่ถูกยายกล่าวหา 

ล่าสุด พ.ต.อ.ภพกร กวินโยธิน ผกก.สภ.หนองเรือ เปิดเผยว่า ภายหลังจากท่ีผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าแจ้งความ

ทั้งสองฝ่าย พนักงานสอบสวนก็จะมีการเรียกสอบปากค าทั้ง 2 ฝ่าย รวมพยานในที่เกิดเหตุคือเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย

เลือกตั้งที่ 17 ขณะนี้สอบปากค ายายและก านันไปแล้ว เหลือเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งจ านวน 9 ปาก และผู้

สังเกตการณ์ของพรรคการเมืองทั้ง 2 พรรค รวมทั้งหมดที่จะต้องสอบปากค าเบื้องต้นมี 11 ปาก เพ่ือด าเนินการตาม

ขั้นตอน ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ผิดถูกว่ากันไปตามพยานหลักฐาน  

  นายจักรธร โงะบุดดา ก านันต าบลบ้านเม็ง ผู้ถูกกล่าวหา เปิดเผยว่า ช่วงเช้าวันนี้ได้เดินทางเข้าแจ้งความ

เอาผิดในเรื่องดังกล่าวกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งสื่อมวลชนที่น าเสนอข่าวสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับตัวเอง 

ภายหลังจากเม่ือช่วงบ่ายวานนี้ได้เข้าแจ้งความกลับ โดยเป็นการลงบันทึกประจ าวันเอาไว้ก่อน เนื่องจากสงสารยาย แต่

เมื่อมีข่าวสารแพร่หลายออกไปทางสื่อมวลชนช่องทางต่าง ทั้งโซเชียลมีเดีย และสื่อหลัก พบว่าบางสื่อสร้างความเสื่อม

เสียชื่อเสียงโดยไม่มีการตรวจสอบให้ดีก่อนลงข่าว และในส่วนของยายที่กล่าวหาตนเองก็จะแจ้งความเอาผิดในข้อหาให้

การเท็จ รวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังพายายเข้าแจ้งความ เพราะแทนที่จะเป็นลูกหลานของยายที่พาแจ้งความ กลับเป็น

หัวคะแนนของพรรคการเมืองหนึ่งเป็นคนพาเข้าแจ้งความแทน ตนก็สงสารคุณยายแต่ในสิ่งที่คุณยายพูดมันท าร้ายแรง 
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กับตนเองเกินไป อยากให้เอาความจริงมาพูดกัน ตอนนี้รู้สึกงงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใน

พ้ืนที่กับใครมาก่อน และตนก็เพ่ิงเคยเจอคุณยายเป็นครั้งแรก อยากให้ทุกคนวิเคราะห์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรื่องจริง

ใครพูดจริงใครพูดเท็จ ตนมองว่าเป็นเรื่องของการเมือง เพราะท าไมคุณยายไม่โวยวายตอนที่เกิดเหตุในคูหา ท าไมจึงไป

เข้าแจ้งความและกล่าวหาตนเองได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนเตรียมการมาไว้เป็นอย่างดี  ด้านนายอภินันท์ จันทร์อุปละ 

ผอ.กต.จ.ขอนแก่น กล่าวถึงกรณีนี้ว่า ทาง กกต.ได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะประสานทางต ารวจ สภ.หนองเรือ ใน

ส่วนของการให้ปากค าของทั้งสองฝ่าย ส่งมายัง กกต.เพ่ือจะรายงานให้ทาง กกต.กลางได้ทราบและพิจารณาตามข้ันตอน 

พร้อมทั้งสอบปากค าอย่างละเอียดและเป็นทางการ ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย 

 

อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/383292 
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 7HD ร้อนออนไลน์  

อนาคตใหม่ช้ีรัฐบาล"เซียนโกง"น่าจะเหมาะกว่าเชียงกง 
 

 

  

  นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

“Nattacha Boonchaiinsawat - ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์”หลังมีฉายารัฐบาลออกมาว่าเป็นรัฐบาลเชียงกงว่า ส าหรับ

ตนรัฐบาลเซียนโกงน่าจะเหมาะสมที่สุดส าหรับรัฐบาลประยุทธ์ 2 เพราะเริ่มตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญที่เตรียม 250 สว.

ไว้หนุนหลัง ต่อมาเป็นผลการเลือกตั้งผลิตบัตรเขย่งออกมาให้รัฐบาลมีเสียงข้างมาก ปฏิบัติการล้มมติเสียงข้างมากจาก

ผลการโหวตตั้งกรรมาธิการศึกษาผลกระทบจาก.44 ในสภาจนสามารถโหวตใหม่ได้ รวมถึงความผิดปกติของการ

เลือกตั้งซ่อม 2 ครั้งที่คนทั้งโลกทราบนี้ว่านี้คือการโกง 

 นายณัฐชา ยังกล่าวอีกว่า “สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คุณไม่ได้โกงแค่ฝ่ายค้าน แต่คุณก าลังโกงประเทศชาติ 

โกงประชาชน โกงให้ได้มาซึ่งอ านาจ โดยไม่สนใจประชาชนแม้แต่น้อย พวกคุณคือเซียนโกงของจริง” นายณัฐชา กล่าว 

อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/383358 
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 นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อม เขต 7 จังหวัดขอนแก่น ว่า 

ประชาชนทั้งประเทศ ไม่สบายใจที่เห็นภาพการปักธงและหมายเลขของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐบนโต๊ะท างานของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ในขณะรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้ง จนถูกตั้งค าถามถึงการวางตัวของ

เจ้าหน้าที่รัฐว่าเป็นกลางหรือไม่ คลิปภาพรถของทหารออกมาวิ่งกดดันบรรยากาศการเลือกตั้งเต็มเมือง รวมถึงการใช้รถ

เหล่านี้ในการติดตามการหาเสียงของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล ถ้าบริสุทธิ์ใจท าไมต้องปิดแผ่นป้ายทะเบียน 

ก านันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่แทรกแซงการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการกาบัตรลงคะแนนแทนประชาชนที่

ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของตัวเอง พฤติกรรมเหล่านี้ อยากถาม กกต.ว่า ท่านจะรับรองให้การเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นครั้งนี้ 

เ ป็ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ที่ สุ จ ริ ต แ ล ะ เ ที่ ย ง ธ ร ร ม ห รื อ ไ ม่ 

 พรรคเพ่ือไทย ยอมรับการตัดสินใจของประชาชน แต่ขอตั้งค าถามว่า เราจะอยู่กันท่ามกลางกติกาการ

เลือกตั้งและการบังคับใช้กฎหมายที่บิดเบี้ยวแบบนี้ได้จริงหรือ เรารับได้กับการมีธงของกกต. รับได้กับการใช้ทรัพยากร

ของกองทัพมากดดันการเลือกตั้งได้จริงหรือ 

 

อ้างอิง: https://news.ch7.com/detail/383307 
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พท. แพ้แล้วโวยอ านาจรัฐ สอบ ‘ก านัน’กาบัตรแทน 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น.      

 กกต.ชงผลเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นเขต 7 เข้าที่ประชุม 25 ธ.ค. ตั้ง 
กก.สอบปมก านันกาบัตรแทนผู้มีสิทธิ์ แจงธงผู้สมัคร พปชร.บนโต๊ะท างานแค่หลักฐาน พท.อ้างสังคมเคลือบแคลง พป
ชร.ได้ชัยชนะ โวยใช้อ านาจรัฐทุกทางท ากันเป็นระบบ 
    เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.
ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่างลง ซึ่งได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.62 ผลคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่า นาย
สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ ได้รับคะแนนสูงสุดที่ 40,252 คะแนน นายธนิก มาสีพิทักษ์ พรรคเพ่ือไทย ได้รับ
คะแนน 38,010 คะแนน และนายสุทัศน์ ผลบุญ พรรคพัฒนาชาติ ได้รับคะแนน 306 คะแนน รวมทั้งสิ้น 78,568 
คะแนน ทั้งนี้ นายสมศักดิ์มีคะแนนเสียงทิ้งห่างนายธนิก 2,242 คะแนน และได้เป็นว่าที่ ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 อย่างไรก็
ต า ม  ต้ อ ง ร อ  ก ก ต . ป ร ะ ก า ศ รั บ ร อ ง อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า ร อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง 
        ในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมีท้ังหมด 132,063 คน โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ 81,063 คน คิดเป็นร้อยละ 61.38 แบ่งเป็น 
เป็นบัตรดี 78,568 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.32 บัตรเสีย 1,680 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.07 และบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครรายใด 
815 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.01 
    พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ กกต.จะมีการประชุม ซึ่งจะมีการน าผลการ
เลือกตั้งซ่อมเขต 7 จังหวัดขอนแก่น เข้ารายงานต่อที่ประชุม กกต. เพ่ือประกาศรับรองผล ส.ส.ใหม่ต่อไป ส่วนกรณีที่มี
ข้อกล่าวหาว่าผู้น าท้องถิ่นลงคะแนนให้กับผู้สูงอายุที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของเจ้าตัวในการเลือกตั้งนั้น อยู่ระหว่าง
กระบวนการไต่สวนของ กกต.ขอนแก่นที่ก าลังสอบข้อเท็จจริงอยู่ จึงต้องรอให้ทางจังหวัดสรุปส านวนเพ่ือส่งให้ กกต.
ต่อไป 
        ด้านนายอภินันท์ จันอุปะละ ผู้อ านวยการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงเช้าได้น ารายงานผลการ
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 จังหวัดขอนแก่น พร้อมเรื่องร้องเรียนมาแจ้งต่อ กกต.กลางแล้ว โดยเรื่องร้องเรียนมีประเด็นที่
พรรคเพ่ือไทยยื่นร้องนายจักรธร โงะบุดดา ก านันต าบลบ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งทีถู่กกล่าวหาว่าลงคะแนนแทนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งเรื่องนี้ กกต.ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและก าลังไต่สวนอยู่ 
โดยต้องสรุปผลภายใน 20 วันตามระเบียบ และยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย ส่วนคดีอาญาที่ท้ัง 2 ฝ่ายมีการไป
แ จ้ ง ค ว า ม ด า เ นิ น ค ดี นั้ น  เ ป็ น เ รื่ อ ง ข อ ง บุ ค ค ล ทั้ ง คู่    
    ส าหรับกรณีที่มีธงของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐวางบนโต๊ะท างานของเจ้าหน้าที่ที่ส านักงาน กกต.ขอนแก่นนั้น 
นายอภินันท์กล่าวว่า ธงดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ กกต.เก็บมาจากเวทีหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่ง
ตนได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปสังเกตการณ์ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการชี้แจงค่าใช้จ่ายหลังการเลือกตั้งว่าเป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนดหรือไม่ ยืนยันเจ้าหน้าที่ กกต.เป็นกลาง สิ่งที่เห็นคือหลักฐานที่เก็บไว้ โดย กกต.มีการรวบรวมหลักฐาน
เช่นนี้ของผู้สมัครทุกคน และในส านักงานไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตดังกล่าว จึงเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่จะไปช่วยผู้สมัคร
พรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งหาเสียง แต่ยอมรับว่าเป็นความเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ที่น าไปวางไว้บนโต๊ะท างาน ที่ สภ.



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

51 

 

หนองเรือ นายจักรธร โงะบดดา ก านันต าบลบ้านเม็ง ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนต ารวจภูธรหนองเรือ เพ่ือเอา
ผิดกับสื่อมวลชนเพ่ิมเติม โดยมีชาวบ้านเดินทางมาให้ก าลังใจจ านวนมาก หลังจากพบว่ามีการเผยแพร่ข่าวสาร ทั้งที่ยัง
ไม่ได้สอบถามข้อเท็จจริงจนท าให้ชื่อเสียงเสียหาย กรณีท่ี นางทัน พลเสน่ห์ อายุ 86 ปี ชาวบ้านเม็ง กล่าวหาว่านายจักร
ธร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ 17 ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. กา
บัตรลงคะแนนเสียงแทนตนเอง และมีนางละเอียด หวานเขียง อ้างว่าเป็นผู้สังเกตการณ์รอบนอกจากพรรคเพ่ือไทย น า
ยายทันเข้าแจ้งความ 
    โดยนายจักรธรกล่าวว่า ได้แจ้งความเอาผิดบางสื่อที่แพร่ข่าวออกไปโดยไม่มีการตรวจสอบให้ดีก่อน ภายหลังจากเมื่อ
ช่วงบ่ายวันที่ 22 ธ.ค. ได้เข้าแจ้งความกลับนางทัน โดยเป็นการลงบันทึกประจ าวันเอาไว้ก่อน เนื่องจากสงสารยาย ซึ่ง
จะแจ้งความเอาผิดในข้อหาให้การเท็จ รวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังพายายเข้าแจ้งความ เพราะแทนที่จะเป็นลูกหลานของ
ยายที่พาแจ้งความ กลับเป็นหัวคะแนนของพรรคการเมืองหนึ่งเป็นคนพาเข้าแจ้งความแทน และกล่าวหาตนได้อย่าง
คล่องแคล่วเหมือนเตรียมการไว้เป็นอย่างดี แล้วท าไมไม่โวยวายตอนเกิดเหตุตอนที่อยู่คูหา จึงมองว่าเป็นเรื่องการเมือง 
    พ.ต.อ.ภพกร กวินโยธิน ผกก.สภ.หนองเรือ เปิดเผยว่า ภายหลังจากท่ีผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าแจ้งความทั้ง 
2 ฝ่าย ทางพนักงานสอบสวนจะมีการเรียกสอบปากค าทั้ง  2 ฝ่าย รวมพยานในที่เกิดเหตุคือเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย
เลือกตั้งที่ 17 ซึ่งขณะนี้สอบปากค ายายทันและก านันไปแล้ว เหลือเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง จ านวน 9 ปาก และผู้
สังเกตการณ์ของพรรคการเมืองทั้ง 2 พรรค รวมทั้งหมดที่จะต้องสอบปากค าเบื้องต้นมี 11 ปาก ยืนยันให้ความเป็น
ธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย ผิดถูกว่ากันไปตามพยานหลักฐาน 
    ที่พรรคเพ่ือไทย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย 
แถลงถึงผลการเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น เขต 7 โดยนายสมพงษ์กล่าวว่า ขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น 
โดยเฉพาะอ าเภอหนองเรือ อ าเภอมัญจาคีรี ที่สนับสนุนเสียงอันบริสุทธิ์ให้กับพรรคเพ่ือไทย พร้อมทั้งขอบคุณประชาชน
ภาคอีสานที่ให้ก าลังใจ ทุกคะแนนเสียงที่มอบให้จะไม่สูญเปล่า พรรคจะเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง จะเดินหน้าตรวจสอบ
รัฐบาล ทวงถามสัญญาที่รัฐบาลให้ไว้กับประชาชน แม้ว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาฝ่ายรัฐบาลจะชนะ แต่สังคมยังเคลือบ
แคลงสงสัยในเรื่องต่างๆ มากมาย หวังให้หน่วยงานราชการที่ดูแลการเลือกตั้งช่วยท าให้ทุกข้อสงสัยเกิ ดความกระจ่าง 
เพราะสังคมจับตาอยู ่
    ส่วนการที่รัฐบาลได้รับชัยชนะ ไม่ได้มองว่ารัฐบาลได้รับคะแนนนิยมมากขึ้น แต่เนื่องจากพรรคเปิดตัวผู้สมัครล่าช้า 
ท าให้เสียเปรียบที่จะลงพ้ืนที่แนะน าตัวผู้สมัครกับประชาชน แต่ต้องยอมรับผลการเลือกตั้ง และไม่จ าเป็นต้องปรับ
คณะกรรมการท างานใหม่ เพราะที่ผ่านมาเห็นว่าทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดี
กั บ น า ย ส ม ศั ก ดิ์  คุ ณ เ งิ น  ส . ส . พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ  แ ล ะ ห วั ง ว่ า น า ย ส ม ศั ก ดิ์ จ ะ ท า ห น้ า ที่ ใ ห้ ดี  
    น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า ยอมรับผลการเลือกตั้ง แต่อยากสะท้อนความสงสัย และปัญหาที่เกิดการเลือกตั้งที่อาจไม่
บริสุทธิ์ คือ การพบทุจริตการเลือกตั้งในพ้ืนที่ จึงหวังให้ผู้ที่รับผิดชอบได้น าข้อมูลไปปรับปรุง เพ่ือให้การเลือกตั้งครั้ง
ต่ อ ไ ป ไ ม่ มี ข้ อ ค ร ห า  จั ด ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ใ ห้ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง บ ริ สุ ท ธิ์  แ ล ะ ว า ง ตั ว เ ป็ น ก ล า ง 
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 นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการหาเสียงของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐว่า โมเดลนี้ไม่ต้อง
หาเสียง ไม่ต้องปราศรัยย่อย ไม่ต้องน าเสนอนโยบาย ไม่ต้องขายพรรค กลัวคนจะรู้ว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคอะไร ถึงวัน
เลือกตั้งค่อยใช้วิธีบริหารจัดการแบบพิเศษ แล้วสามารถมีผลคะแนนที่ดีได้ อาจจะเป็นโมเดลการเลือกตั้งของพรรค
รัฐบาลต่อไป ซึ่งผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทยขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะร้องให้มีการตรวจสอบการเลือกตั้งที่อาจไม่สุจริตและ
เที่ยงธรรมต่อไป 
    นายวัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ได้ให้ก าลังใจคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค และทีมงานที่ได้ทุ่มเทกับการเลือกตั้งซ่อม การแพ้เลือกตั้งไม่ได้ท าให้ประหลาดใจ เพราะรัฐบาลได้ท า
ทุกทางเพ่ือเอาชนะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจรัฐของฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจ และเจ้าหน้าที่รัฐที่แบ่งหน้าที่กันท า
อย่างเป็นระบบ ขนาดบนโต๊ะท างานของ กกต.ยังมีธงหาเสียงของผู้สมัคร พปชร.ปักเด่นเป็นสง่าแสดงการเลือกข้าง 
นอกจากนี้ยังมีรถฮัมวีที่ใช้ในราชการทหาร แต่ปิดทับหมายเลขทะเบียนออกมาวิ่งเพ่นพ่านในขณะเลือกตั้ง ไม่นับรวม
การใช้จ่ายเงินอย่างมโหฬาร แพ้ไปแค่ 2,000 คะแนนก็นับว่าเก่งแล้ว. 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53138 
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ชัยชนะ 'พลังลุงตู่' ความถดถอย 'พลังแม้ว' 
23 ธันวาคม 2562 - 17:00 น.  

   เนื่องจากการหาเสียงของพรรคเพ่ือไทยที่เขต 7 ขอนแก่น ก็ไม่ต่างจากพรรคอนาคตใหม่ที่เขต 5 นครปฐม 
คือ เปิดเวทีปราศรัยพุ่งเป้าโจมตี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นหลัก อนาคตใหม่ มีค าขวัญ “ทน
ลุงไม่ไหว เลือกอนาคตใหม่” เพื่อไทย ก็มี “กาไล่ลุง” เพื่อไทยกับอนาคตใหม่ เน้นกลยุทธ์ปราศรัยใหญ่ ใช้
โซเชียลมีเดียกระจายข่าว และใช้แกนน าเสื้อแดงในขอนแก่น เป็นหัวคะแนนเกาะติดพ้ืนที่   
           ต่างจากพรรคพลังประชารัฐ ที่ด าเนินกลยุทธ์ปราศรัยย่อย เหมือนพรรคชาติไทยพัฒนา บวกกับการจัดตั้ง
เชิงลึกทางยุทธวิธี โดยทีมงานมืออาชีพ สุดท้ายเกมเลือกตั้งซ่อม เพื่อไทยพ่ายพลังประชารัฐ ด้วยหนองเรือโมเดล 
เหมือนอนาคตใหม่แพ้ชาติไทยพัฒนา ด้วยสามพรานโมเดล 
    เหตุปัจจัยที่ท าให้ “สมศักดิ์” กลับเข้าสภาฯ เป็น ส.ส.สมัยที่ 6 มีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ประการแรก 
สมศักดิ์ คุณเงิน มวยฟอร์มเก๋า เคยเป็น ส.ส.ขอนแก่น 5 สมัย (2531,2535/1,2538,2544 และ 2548) มีฐานเสียง
ส าคัญคือ อ.หนองเรือ คนหนองเรือไม่มีค าถามกับสมศักดิ์เรื ่อง “คุณธรรม ความสามารถ” เพียงแต่ที่ผ่านมา 
ชาวบ้านไม่ชอบพรรคที่สมศักดิ์สังกัดเท่านั้นเอง  
            ประการที่สอง พรรคพลังประชารัฐ เป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล จึงได้เปรียบเรื่องการหาเสียงด้วยผลงาน
รูปธรรม ชาวบ้านจับต้องได้ แม้ชาวบ้านจะไม่ชอบพรรค แต่ก็มองว่า เลือกตั้งซ่อม ส.ส. มิอาจไปเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้  
            ประการที่สาม การหาเสียงของพลังประชารัฐ แบ่งบทบาทการเล่นชัดเจน ทีมงานสมศักดิ์ หาเสียงใน อ.
หนองเรือ เป็นหลัก ส่วนทีมงานเอกราช ช่างเหลา ก็ตรึงพื้นที่ อ.มัญจาคีรี โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.
เกษตรฯ มาเป็นผู้บัญชาการส่วนหน้า 
 ประการที่สี่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แม่ทัพเพื่อไทย ได้กลายเป็นจุดอ่อนของธนิก เพราะคุณหญิงสุดารัตน์ 
ยังหาเสียงแบบเก่า “เล่าความทุกข์ชาวบ้าน” แล้วร่ าไห้เรียกคะแนนสงสาร ชาวบ้านรู้สึกเบื่อลูกอ้อนท านองนี้  
ประการที่ห้า ความไม่เอกภาพของแกนน าเพ่ือไทย แม้จะมีการปราศรัยใหญ่ แต่แกนน าพรรคก็ผลุบๆโผล่ๆ เหมือน
ไม่เต็มใจมาหาเสียง แถมบางช่วงแกนน า “ขาใหญ่” ก็ลอยแพคุณหญิงสุดารัตน์ ให้หาเสียงกับธนิกเพียงล าพัง 
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเล็กๆน้อยๆ อย่างหัวคะแนนบางส่วนของนวัธ เตาะเจริญสุข ได้แปรพักตร์มาช่วยทีมงานของ
เอกราช ช่างเหลา เพราะได้ไฟเขียวมาจากคนในตระกูล “เตาะ” 
      ชัยชนะของพลังประชารัฐ ในพื้นที่สีแดงเข้ม “หนองเรือ-มัญจาคีรี” จึงเป็นหนังตัวอย่างส าหรับการสลายขุม
ก าลังสีแดง รวมถึงสีส้มในอนาคต 
  

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/406259?adz= 
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‘ไพศาล’ย้อนยุค‘จอมพลป.’ ตั้งพรรครวมพวกเจ้าเล่ห์มุ่งสืบทอดอ านาจ โดนปฏิวัติ-ตาย
ต่างแดน 
วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 07.31 น. 

 
 

 
 

 
 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/462143 
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คดียุบ อนค.-ข้อหาลม้ล้างฯ วงการเมืองลือหนัก 

มติ...ตอ่..? 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น.   

ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แวดวงการเมืองก็รับรู้กันทั่วไปแล้วว่า คดียุบพรรคอนาคตใหม่ในค าร้องที่ผู้ร้อง คือ  
ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ได้ยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญ ให้ตัดสิทธิ์กรรมการบริหาร
พรรคพรรคอนาคตใหม่และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากเป็นปฏิปักษ์ -ล้มล้างการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                ศาลรัฐธรรมนูญ ได้แจ้งต่อผู้ร้องและผู้ถูกร้อง คือพรรคอนาคตใหม่แล้วว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มีการเปิด
ห้องพิจารณาคดีไต่สวนค าร้องคดีดังกล่าว เพ่ือเรียกผู้ร้องคือนายณฐพร และผู้ถูกร้องคือกรรมการบริหารพรรคอนาคต
ใหม่มาเบิกความต่อหน้าองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
                ท าให้ผู้ติดตามทางการเมือง ก็ได้แต่เฝ้ารอว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะนัดฟังค าวินิจฉัยคดีดังกล่าวเมื่อใด 
เพราะเมื่อไม่มีการไต่สวนค าร้อง และฝ่ายผู้ร้องกับฝ่ายผู้ถูกร้องมีการส่งเอกสารค าชี้แจงต่างๆ โดยเฉพาะค าชี้แจงสรุป
ต่อศาลรัฐธรรมนูญไปตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ก็เหลือเพียงแค่กระบวนการเดียวคือ รอดูว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะนัด
ประชุมเพ่ือลงมติค าร้องคดีดังกล่าววันไหน และผลค าวินิจฉัยจะออกมาอย่างไร คือ อยู่ระหว่างการรอฟังผลเท่านั้น 
                เพียงแต่ระหว่างการรอดังกล่าว ก็มาเกิดกรณี กรรมการการเลือกตั้ง ยื่นค าร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ 
กรณีเงินกู้ 191ล้านบาท แทรกเข้ามา ท าให้ความสนใจของคนในสังคมพุ่งไปที่ค าร้องดังกล่าวมากกว่า และท าให้คดีของ
นายณฐพรเงียบหายไป 
                จนกระทั่งมีการออกมาเปิดเผยเองของพรรคอนาคตใหม่เมื่อช่วงสุปสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เมื่อ   19 ธันวาคม 
2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งไม่รับค าร้องของพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะผู้ถูกร้อง ที่ขอให้เปิดห้องพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อท าการไต่สวนพยานในคดีดังกล่าว และต่อมาก็มีการเผยแพร่เอกสารของศาลรัฐธรรมนูญที่ลงนามโดย นุ
รักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญที่แจ้งไปยังผู้ร้องพรรคอนาคตใหม่ว่า     “ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า 
คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จ าต้องท าการไต่สวน” 
                ความเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนในคดีค าร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ข้างต้น สรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆ ตามล าดับดังนี้ 
                หลังศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องคดีดังกล่าวไว้วินิจฉัยด้วยมติ 5 ต่อ 4 เมื่อ 19 ก.ค.2562 จากนั้น
กระบวนการพิจารณาคดีก็ด าเนินไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการที่ศาล
รัฐธรรมนูญให้ฝ่ายนายณฐพรและพรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสาร พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนทุกกระบวนความ
แล้ว โดยเฉพาะ ”ค าชี้แจงข้อกล่าวหาของพรรคอนาคตใหม่” และ ”เอกสารข้อโต้แย้งเพ่ือหักล้างค าชี้แจงข้อกล่าวหาที่ 
นายณฐพร ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ” 
                ต่อมาเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม มีข่าวว่าศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งต่อทั้งสองฝ่ายว่ า ค าร้องดังกล่าวศาล
รัฐธรรมนูญจะไม่เปิดห้องพิจารณาคดี และให้รอการนัดประชุมลงมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไป 
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                ก็ปรากฏว่าระหว่างการรอนัดหมายประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือลงมติคดีดังกล่าว ฝ่ายพรรค
อนาคตใหม่ก็ยังดิ้นสู้อีกรอบ โดยใช้สิทธิ์ท าหนังสือเพ่ือร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดห้องพิจารณาคดีไต่สวนค าร้อง ก็คือ
พรรคอนาคตใหม่ร้องขอให้ศาลเรียกนายณฐพรและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ และพยานที่พรรคอนาคตใหม่จะ
เสนอชื่อไปเพื่อให้ทั้งหมดไปเบิกความสู้คดีกันในห้องพิจารณาคดี   
                จนต่อมาเม่ือ 19  ธันวาคม ศาลรัฐธรรมนูญก็มีหนังสือแจ้งไปยังพรรคอนาคตใหม่ว่า ค าร้องดังกล่าวศาลไม่
รับพิจารณา เพราะเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จ าต้องท าการไต่สวน 
                จึงเท่ากับว่า หลังจากนี้ก็เข้าสู่โหมดที่ต้องรอดูกันว่า  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะนัดประชุมเพ่ือลงมติในค า
ร้องคดีดังกล่าวในช่วงไหน และผลการลงมติจะออกมาอย่างไร จะยกค าร้อง คือ อนาคตใหม่ไม่โดนยุบพรรค-
กรรมการบริหารพรรคไม่โดนตัดสิทธิ์ หรือจะมีค าสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค 
                เวลานี้แวดวงนักกฎหมาย-แวดวงการเมือง ก็มีการวิเคราะห์ทิศทางค าร้องคดีดังกล่าวออกเป็นสองฝั่ง   
                ฝั่งแรก มองว่า การที่ศาล รธน.เห็นว่า ค าร้องคดีดังกล่าว มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัย
ได้โดยไม่จ าต้องเปิดห้องไต่สวน มองแบบโลกสวย ก็ไม่แน่ อนาคตใหม่อาจได้เฮ เพราะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจมอง
ว่า พยานหลักฐานของผู้ร้องไปไม่ถึง คือ แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับค าร้องไว้วินิจฉัย แต่จากพยานเอกสาร พยานหลักฐาน
ที่ผู้ร้องยื่นมา รวมถึงค าชี้แจงข้อกล่าวหาของพรรคอนาคตใหม่ ทางศาลรัฐธรรมนูญอาจเห็นว่าตัวผู้ถูกร้องคือพรรค
อนาคตใหม่ และกรรมการบริหารพรรคไม่ได้มีพฤติการณ์อะไรที่จะเป็นการล้มล้างการปกครอง อย่างที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง 
จึงไม่จ าเป็นต้องเรียกฝ่ายตัวแทนอนาคตใหม่มาเบิกความชี้แจงอะไรเพ่ิมเติม ก็อาจจะมีการยกค าร้อง 
                ขณะที่อีกฝั่ง เห็นแย้ง โดยมองไปตรงกันข้ามเลย คือมองว่าอาจเป็นไปได้ที่ตัวค าร้องและพยานหลักฐานที่
ผู้ร้องยื่นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ อาจจะมีน้ าหนัก มีเหตุผล ที่รับฟังได้มากกว่า ค าชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายอนาคตใหม่ 
และพยานหลักฐานที่ได้รับเพียงพอแล้วต่อการลงมติ ท าให้ฝั่งนี้ก็มองว่าผลการลงมติของที่ประชุมตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญที่จะออกมา อาจไม่เป็นผลดีกับพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ 
                ฝั่งไหน จะคาดการณ์ผิดหรือคาดการณ์ถูก ให้รอฟังผล ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ออกมาได้ร่วม สาม
สัปดาห์แล้วว่า ท่าทีความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในค าร้องคดีนี้ยังไม่นิ่ง เสียงยังแตกอยู่ ตุลาการยังมีมุมมอง
ด้านข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เห็นต่างกันอยู่บางเรื่อง ประเมินทิศทางได้ยาก แต่บางเรื่องก็ชัดเจนไม่มีประเด็นให้
พิจารณา เช่น ประเด็นพฤติการณ์การแสดงออกทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม ก่อนจะเข้ามาเป็น
กรรมการบริหารพรรคลงเลือกตั้ง  
                จนกระทั่งเม่ือไม่กี่วันที่ผ่านมา ข่าวบางกระแสบอกว่า อาจเริ่มจะนิ่งๆ แล้ว จนมีกระแสข่าวโหม
กระหน่ าในแวดวงการเมืองว่า คดีนี้มติอาจออกมาเป็น ...ต่อ... ?. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53133 
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อวยรัฐเชียงกง-ฉายานายกรัฐมนตรี คืออเิหนาเมาหมดั 

สมคิด-ชายน้อยประชารัฐ วิษณุศรีธนญชัยรอดช่อง เทามนัส-มาดามแบนเก้อ 

นักข่าวให้ฉายารัฐบาลและ รมต.ที่โดดเด่นปี 2562 “รัฐบาลประยุทธ์-รัฐเชียงกง” “บิ๊กตู่” ชอบว่าแต่คนอ่ืน

แถมเจอปัญหารุมเร้าสมกับอาการของพระเอกในวรรณคดี “อิเหนาเมาหมัด” “ลุงป้อม” “ชิวๆพ่ีใหญ่สายเอ็นฯ” 

“สมคิด” บ่นงานเศรษฐกิจกะเผลกขาเดียวได้ฉายา “ชายน้อยประชารัฐ” “วิษณุ” ส่องช่องกฎหมายยิ่งกว่าแว่นขยาย

เหมาะเจาะกับ “ศรีธนญชัยรอดช่อง” “จุรินทร์” มุ่งแต่งานนโยบายพรรคเลยเป็น “รัฐอิสระ” “เสี่ยหนู” ไม่หนูตามชื่อ

พิษสงใช่ย่อยกลายเป็น “สารหนู” ในรัฐบาล “ธรรมนัส” เจอขุดอดีตให้กังขาจาก “ผู้กองมนัส” เป็น “เทามนัส” เย้ย 

“มนัญญา” แบนสารพิษไร้ผลให้เรียก “มาดาม แบนเก้อ” “ศักดิ์สยาม” ไอเดียบรรเจิดรื้อทุกเรื่องจัดให้แบบจีนๆ “โอ๋ 

แซ่รื้อ” ส่วน “วราวุธ” สิงสาราสัตว์มีชื่อทยอยตายบวกกับต้องมาสางคดีร้อนๆรับหน้าที่ “สัปเหร่อออนท็อป” ขณะที่วา

ทะแห่งปีคือ “อย่าเพ่ิงเบื่อผมก็แล้วกัน ยังไงผมก็อยู่อีกนานพอสมควร” ด้าน “นายกฯตู”่ ค้อนตาเขียว ห่วงคนท างาน

เสียก าลังใจ 

อนาคตใหม่ แขวะ ฉายารัฐบาล ไม่น่าใช่ รัฐเชียงกง แต่เป็นเซียนโกงมากกว่าจุรินทร์ บอกฉายา "รัฐอิสระ" ไม่มี

ปัญหา "น่ารัก" ไร้ความเห็น "รัฐเชียงกง"สื่อท าเนียบตั้งฉายารัฐบาล “นายกฯ” อิเหนาเมาหมัด “บิ๊กป้อม” พ่ีใหญ่สาย

เอนฯว่างเว้นไปนานนับ 6 ปี ที่ผู้สื่อข่าวประจ าท าเนียบรัฐบาลไม่ได้ตั้งฉายาให้กับรัฐบาล เนื่องจากการเมืองไม่ปกติและ

รัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ปีนี้ถึงวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้สื่อข่าวได้ร่วมระดมความคิดเห็นสะท้อนภาพ

และการท างานรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามธรรมเนียมแบบแสบๆคันๆ เหมือนที่เคยปฏิบัติ 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากท าเนียบรัฐบาลว่า เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ผูส้ื่อข่าวประจ าท าเนียบรัฐบาลได้น าเอกสารที่เป็นมติ

จากที่มีการประชุมตั้งฉายารัฐบาลเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ออกมาเผยแพร่ ระบุว่า การตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจ าปีถือ

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาสะท้อนความคิดเห็นต่อการท างานของรัฐบาล จากท างานที่ปรากฏต่อสื่อสาธารณะ 
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โดยมิได้มีอคติหรือเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง ทั้งหมดเกิดจากมติส่วนรวม ในปีนี้ได้ประชุมและมีมติตั้ง

ฉายารัฐบาล รัฐมนตรี และวาทะแห่งปี ประจ าปี 2562 โดยฉายารัฐบาล คือ “รัฐเชียงกง” สะท้อนภาพรัฐบาล คล้าย

แหล่งค้าขายอะไหล่มือสอง ประกอบกันขึ้นจาก ข้าราชการยุคก่อน และนักการเมืองหน้าเก่า แม้ใช้ประโยชน์ได้ แต่ยัง

ขาดความน่าเชื่อถือสะท้อนความไม่มีเสถียรภาพ 

ส าหรับฉายา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม คือ “อิเหนาเมาหมัด” โดยยกค า

สุภาษิต “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง” แนวทางปฏิบัติและนโยบายของนายกฯ หลายเรื่อง มักต าหนิ หรือไม่เห็นด้วยกับสิ่ง

ที่เกิดขึ้นในอดีต สุดท้ายกลับมาท าเอง เช่นโครงการประชานิยม บอกไม่เป็นนายกฯ สุดท้ายก็กลับมา ไม่อยากเล่น

การเมืองก็หนีไม่พ้น หนีการตอบกระทู้ในสภาฯ มองข้ามข้อครหาเรื่องงูเห่าการเมือง การซื้อตัว ส.ส. ตั้งคนมีคดีท่ี

เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองเป็นรัฐมนตรี แต่งตั้งญาติพ่ีน้องเข้าสภาฯ ยอมให้พรรคท่ีสนับสนุนใช้นโยบายค่าแรง

หาเสียงทั้งท่ีเคยต าหนิว่าการขึ้นค่าแรงเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน อีกทั้งไม่สามารถควบคุมให้รัฐบาลมีความเป็นเอกภาพ 

เกิดปัญหาติดขัดการท างานกับพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงงบประมาณที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบ และฝ่ายตรงข้ามรุมเร้า 

คล้ายโดนระดมหมัดเข้าถาโถม แม้พยายามสวนหมัดสู้แต่หลายครั้งถึงกับมึนชกโดนตนเองก็มี 

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ฉายา “พ่ีใหญ่สายเอ็นฯ” ในฐานะพ่ีใหญ่ของ 3 ป. นอกจาก

ต้องคอยดูแลน้องรักแล้ว ยังต้องเอนเตอร์เทนพรรคร่วมรัฐบาล ต้องเอ็นดูคนในพรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่คดีระหว่าง

ประเทศยันฟาร์มไก่ ท าให้งานด้าน ความมั่นคงที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเหลือเพียงเดินสายเปิดงานอีเวนต์ งานประชุม

ทั่วๆไปเท่านั้น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ฉายา “ชายน้อย ประชารัฐ” เป็นเจ้าของโปรเจกต์โครงการประชา

รัฐ ที่หวังเดินหน้าต่อยอดในรัฐบาลนี้ กลับท าไม่ได้อย่างที่หวัง ถูกริบอ านาจงานด้านเศรษฐกิจหลายกระทรวง คล้ายคน

ง่อยเปลี้ยเสียขา ขาดมือไม้ท างาน เจ้าตัวถึงกับออกปากว่า “ตอนนี้เหมือนคนที่เหลือเพียงขาเดียวเท่านั้น” สุดท้าย

เหมือนตัวคนเดียว พรรคร่วมก็ไม่เอาด้วย 

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ “ศรีธนญชัยรอดช่อง” เป็นกูรูด้านกฎหมาย สามารถช่วยรัฐบาลรอดพ้น

ปากเหวได้ทุกครั้ง เปิดทางตันด้วยช่องว่างทางกฎหมายที่แม้แต่แว่นขยายก็ยังมองไม่เห็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกฯและ รมว.พาณิชย์ “รัฐอิสระ” เมื่อมีฝ่ายค้านอิสระ รัฐบาลนี้ก็มีฝ่ายรัฐบาลอิสระเช่นกัน ให้ความส าคัญเดินหน้า

เฉพาะนโยบายของพรรคตนเองเป็นหลัก ไม่สนใจภาพรวม ไม่สามารถควบคุม ส.ส.ของพรรคได้ สร้างความหวาดระแวง

ภายในรัฐบาลตลอดเวลา 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ได้ฉายา “สารหนู” แม้มี ชื่อเล่นว่าหนู แต่ไม่

หนูอย่างที่คิด พิษสงรอบตัว ด้วยจ านวน ส.ส.ในมือ มีผลต่อความเป็นไปของรัฐบาล สามารถต่อรองคุมกระทรวงใหญ่ไว้

ในมือได้ ทั้งนโยบายแบนสามสารพิษโดดเด่นถูกจับตามองถึงกับเป็นชนวนความขัดแย้งเกิดขึ้นในรัฐบาล ก่อนจะสยบ

รอยร้าวได้ในที่สุด น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ “มาดามแบนเก้อ” ด้วยบุคลิกเฉิดฉายเด็ดเดี่ยว
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โดดเด่น เดินหน้าแบน 3 สารพิษอย่างไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม แม้ต้องชนกับเจ้ากระทรวงก็ไม่หวาดหวั่น เดินหน้า

ตามธงที่ถือไว้ แต่จนแล้วจนรอดการแบนสามสารยังไม่สามารถปฏิบัติได้จริง 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม “โอ๋ แซ่รื้อ” ชื่อเล่นว่า “โอ๋” ผุดไอเดียบรรเจิดจนคนต่อต้าน เช่น ติดตั้ง 

GPS ในรถยนต์ส่วนบุคคลยังไม่พอ เดินหน้ารื้อหลายโครงการที่เป็นปัญหา เช่น รื้อมาตรการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า รื้อ

คดีค่าโง่ทางด่วน รื้อหลักสูตรสอบใบขับขี่ รื้อแผนท่าเรือปากบารา-สงขลา 2 รื้อแผนฟื้นฟู ขสมก.แม้แต่ไม้ก้ันรถไฟยังถูก

รื้อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ “เทามนัส” แม้คดีความต่างๆจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่การถูกขุดคุ้ย

ล่าสุดทั้งเรื่องคดียาเสพติดในต่างประเทศ วุฒิการศึกษา ยังท าให้คนกังขาในความโปร่งใส รวมถึงการท าหน้าที่มือ

ประสานสิบทิศทางการเมืองยังถูกครหาเรื่องการซื้อตัว ส.ส.พรรคเล็ก และดีลการเมืองกับฝ่ายค้าน 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สัปเหร่อออนท็อป” นับแต่เข้ารับต าแหน่ง

เกิดเหตุไม่คาดฝันซ้ าไปซ้ ามากับบรรดาสิงสาราสัตว์ที่มีชื่อเสียง ทั้งพะยูนมาเรียม แพนด้าช่วงช่วง เสือของกลาง ช้างป่า

เขาใหญ่ แต่สามารถแสดงศักยภาพรับมือเหตุต่างๆได้ดี คล้ายท าหน้าที่สัปเหร่อเก็บกวาดทุกเรื่อง รวมไปถึงคดีความ

ร้อนๆ ของคนในพรรคแกนน ารัฐบาลที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ส าหรับวาทะแห่งปี ได้แก่ “อย่าเพิ่งเบื่อผมก็แล้วกัน ยังไงผมก็อยู่อีกนานพอสมควร” เป็นค าพูดของ พล.อ.

ประยุทธ์ที่กล่าวระหว่างให้โอวาทเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทีมชาติไทย ที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 พ.ย.

2562 ก่อนจะไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ที่ฟิลิปปินส์ 

ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม กล่าวหลังทราบได้รับฉายา 

“อิเหนา เมาหมัด” ว่า “สร้างสรรค์ๆ” โดยที่สื่อยังไม่ได้ซักถามใดๆต่อ ช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกับผู้สื่อข่าวอีกครั้ง

ระหว่างไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) ว่า “ไม่

สนใจ” หลังการประชุม ก.ตร.ยังคงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ โดยท าท่าจะไปที่โพเดียม แต่เปลี่ยนใจรีบเดินกลับทันที โดย

ได้หันมามองค้อนใส่กลุ่มผู้สื่อข่าวท าเนียบรัฐบาลด้วยสีหน้าบึ้งตึง พร้อมโบกมือท าทีเป็นไม่สนใจ 

กระท่ังเวลา 17.30 น. ที่ห้องบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ พล.อ.

ประยุทธ์กล่าวระหว่างเป็นประธานพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปี 2562 ตอนหนึ่งว่า ไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือดีใจ 

แต่ไม่ใช่เรื่องตลกและเรื่องล้อเล่นในการท างานของพวกเรา จะท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มีก าลังใจท างาน เพราะท าไปแล้วตั้งกัน 

เป็นแบบนี้ ถ้าตนไม่ทุ่มเทไม่ตั้งใจด่ามาเลย ด่าตรงๆ ต่อหน้า ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถึงตรงนี้นายกฯ ถอนหายใจและ

กล่าวว่า เฮ้อ ไม่รู้ท าไงเหมือนกัน เห็นตนสนุกสนานงานโน้นงานนี้ หลายคนก็คิดว่าบ้านเมืองเป็นแบบนี้ นายกฯมี

ความสุขอยู่ได้ยังไง ท าอะไรไม่ได้เลยเหรอ ชีวิตตนจริงใจกับทุกคนเสมอ ไม่เคยเรียกร้องอะไร เพียงแต่ขอให้ท างานให้

ประเทศชาติ ยืนยันทุกอย่างไม่มีปัญหา ท าได้ๆ ส่วนท าอะไรไม่ถูกใจขออโหสิกรรมชาตินี้และชาติหน้า 
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ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง นายกฯ และ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ฉายา “รัฐอิสระ” น่ารักดี เป็นมุมมอง

ของสื่อท าเนียบฯ ไม่อยากโต้แย้งอะไร ถือเป็นเรื่องปกติมุมมองจากสื่อ ไม่มีปัญหา ฉายารัฐเชียงกงนั้นก็รับฟังไว้ แต่คิด

ว่า การท างานทุกคนมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ท าหน้าที่ในความรับผิดชอบตัวเองให้ประสบความส าเร็จ สุดท้าย

จะเป็นความส าเร็จรวมของรัฐบาล 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ฉายาสัปเหร่อออนท็อปน่ารักน่าชังดี 

ดีใจเพราะเพ่ิงได้เป็น รมว.ครั้งแรกในชีวิตมีฉายา ต้องขอบคุณพ่ีๆสื่อท่ีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ถือเป็นเกียรติที่ได้เป็น 

1 ใน 10 จาก 36 คน เป็นสิ่งกระตุ้นและก าลังใจท างาน จะพยายามให้มากข้ึน ปีหน้าจะได้ลุ้นว่าจะได้ฉายาอะไร น.ส. 

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “มาดามแบนเก้อ” รู้ได้อย่างไรว่าท าไม่ได้มติคณะกรรมการวัตถุ

อันตรายยังไม่ออกเลย เมื่อถามว่า เป็นนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยยังไม่สามารถท าได้ น.ส.มนัญญาตอบว่า “แต่ก็ยังไม่มี

สารพิษเข้าใช่ไหม ถ้ามีเข้ามาถือว่ายังแบนไม่ได้ แต่นี่ยังไม่มีเรื่องสารพิษเข้า” 

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีสื่อมวลชนตั้งฉายารัฐบาลเป็นรัฐบาล

เชียงกงว่า “รัฐบาลเซียนโกง” น่าจะเหมาะสมที่สุด รัฐบาลประยุทธ์ 2 เริ่มตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญที่เตรียม 250 ส.ว.

ไว้หนุนหลัง เลือกตั้งผลิตบัตรเขย่งให้รัฐบาลมีเสียงข้างมาก ถวายสัตย์ที่ไม่ครบไม่มีการแก้ไข ปฏิบัติการล้มมติเสียงข้าง

มากโหวตตั้ง กมธ.มาตรา 44 การเลือกตั้งซ่อม 2 ครัง้ คนทั้งโลกทราบว่าคือการโกงให้ได้มาซึ่งอ านาจ ไม่สนใจ

ประชาชนแม้แต่น้อย พวกคุณคือเซียนโกงของจริง 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1732965 
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23 ธ.ค. 2562 18:10 น. 

 

เจ๊หน่อย มอง รบ.เชียงกง ท า ปชช.ล าบาก แก ้ศก.ไม่เป็น ชมสื่อฯ ตั้งฉายาเฉียบ 
"เจ๊หน่อย" มอง "รัฐบาลเชียงกง" อะไหล่เหมือนกันแต่เครื่องยนต์ที่เป็นหัวหน้าคนละฝีมือ อัดปชช.ล าบาก 

แก้เศรษฐกิจไม่เป็น ชี้ ประยุทธ์ ว่าคนอ่ืน แต่ตัวเองท ายิ่งกว่า ชมสื่อท าเนียบฯ เฉียบ ตั้งฉายารบ.  
วันที่ 23 ธ.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชน

ประจ าท าเนียบรัฐบาลได้ตั้งฉายา “รัฐเชียงกง” ให้กับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า ก็ต้อง
บอกว่า สื่อมวลชนได้สะท้อนภาพได้ชัดเจน ซึ่งต้องบอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการรวมตัวของรัฐบาล
ที่มีพรรคการเมืองมากที่สุดถึง 18 พรรคการเมือง เป็นรัฐบาลที่มีชิ้นส่วนประกอบกันเรียกว่า ปะผุเยอะมาก ถ้าจะนับ
อายุจริงๆ ก็ต้องบอกว่า พล.อ.ประยุทธ์ อยู่มานาน 6 ปีแล้ว ส่วนรัฐบาลก็ท างานมา 6 เดือนแล้ว อยากจะบอกว่า วันนี้
ปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้านเดือดร้อนมาก ตั้งแต่ระดับรากหญ้า พอคนรากหญ้า หรือเศรษฐกิจรากฐานกระทบไปไม่ได้ ก็
จะลามไปยังระดับเล็ก กลาง และระดับใหญ่ ซึ่งไม่ได้ใหญ่มาก โรงงานและผู้ประกอบการ ก็ทยอยเจ๊ง ทยอยปิดตัว นี่คือ
เสียงสะท้อนที่เรารับมา 

 “ต้องบอกว่าจริงๆ รัฐบาลหมดเวลาแล้ว โดยเฉพาะตัวนายกฯ ที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจต้องมีความเข้าใจ
ปัญหาจริงๆ อย่าไปว่าคนอ่ืนไม่เข้าใจ และต้องลงมาแก้ไขปัญหาจริงๆ ขณะนี้ประชาชนเรียกร้องให้แก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจของผู้ประกอบการคนไทย แต่กลับให้สิทธิพิเศษและความคุ้มครอง ด้านศุลกากร
กับธุรกิจขนาดใหญ่” ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าว... 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลต้องเปลี่ยนวิธีคิด ไม่ใช่บริหารดูแลช่วยแต่เศรษฐกิจรายใหญ่ เอกชน
เพียงไม่ก่ีราย แต่ละเลยระดับรากหญ้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับประมาณ 30 ล้านคน ที่มีก าลังซื้อในประเทศ และการออก
นโยบาย ที่เรียกว่า ทุจริตเชิงนโยบายที่เกิดข้ึนในหลายนโยบาย ที่ไปเอ้ือประโยชน์ให้เฉพาะคนรวย มันท าให้ความ
เหลื่อมล้ าให้ห่างขึ้นอีก ไม่สามารถท าให้เศรษฐกิจโดยรวมเดินไปได้ สุดท้ายการส่งออก ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องค่าเงินบาท 
แต่ก าลังของผู้ประกอบการไทย รัฐบาลไม่ได้ช่วยให้เท่าเทียมต่างประเทศ แม้แต่ค่าเงินบาทก็ไม่บริหารให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม 

“วันนี้มันแสดงให้เห็นว่าฝีมือรัฐบาลมีมากแค่ไหน ถึงแม้จะใช้อะไหล่คล้ายคลึงกัน แต่ตัวเครื่องยนต์หลักไม่
เหมือนกัน ระหว่างหัวหน้ารัฐบาลเชียงกงกับรัฐบาลไทยรักไทย อย่างท่ีประชาชนเห็นทุกเรื่องที่ว่า ทุกเรื่องที่อ้าง
รัฐประหารตัวเองก็ท า แล้วท ายิ่งกว่าเสียอีก ต้องบอกว่าสื่อท าเนียบ เฉียบ เหมือนเดิม ต้องขอชื่นชมค่ะ” คุณหญิงสุดา
รัตน์ กล่าว  

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1732763 
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23 ธันวาคม 2562 - 20:10 น. 

 

 

ช่อ ปูด บิ๊กตู ่ส่งเก้าอี้นายกฯให้บิ๊กแดง แค่ รูปแบบ รธน. 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กล่าวบนเวที

ระหว่างลงพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ และยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ซึ่งได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ตราบ

ใดที่ยังมีรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเลือกตั้งแบบนี้ อีก 10 ชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ก็

ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แล้วเขาเตรียม 

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายกฯ คนต่อไป ว่า ตนพูดถึงที่มีการพูดกันเฉยๆ เพราะหากดูจาก

บนเวทีจริงๆ ก็พูดกันว่า มีการคุยกันว่าเขาคุยกันไว้แล้วว่า จาก พล.อ.ประยุทธ์ จะมีการส่งไม้ต่อให้แก่ พล.อ.อภิรัชต์ 

ความจริงก็พูดกันทั่วไป ไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่อะไร 

" ในบริบทที่พูดนั้นคือ การกล่าวถึงรัฐธรรมนูญ และเป็นการท าความเข้าใจกับประชาชน เพราะบางคนอาจจะ

คิดว่าเปลี่ยนนายกฯ แล้วทุกอย่างจะดีข้ึน จึงไม่จ าเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตนจึงพูดว่า โดยระบบกฎหมายการเลือกตั้ง 

ที่อยู่ในระบบรัฐธรรมนูญนั้นมันเอื้อต่อการสืบทอดอ านาจของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นการอธิบาย

ระบบการสืบทอดอ านาจของ คสช.ที่อาศัยรัฐธรรมนูญฉบับนี้"  

             ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้เคยออกมาสยบข่าวลือ ว่า ให้อยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นจริงดีกว่าว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ เพราะด้วยสถานะภาวะต่างๆ ไม่สามารถเป็นไปได้ เพราะ 1.ตนยัง
รับราชการอยู่  2.ตนเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามต าแหน่ง ซึ่งรัฐธรรมนูญระบุว่า ไม่สามารถเป็นไปตามข่าวได้อยู่แล้ว   

         ผู้สื่อข่าวถามว่า ในอนาคตมีโอกาสจะมาเล่นการเมืองหรือไม่  พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า “ผมเป็นเพ่ือนกับ
นักการเมืองดีกว่า ผมไม่เล่นการเมือง ผมไม่เล่นกับนักการเมือง” 

 

อ้างอิง:https://www.komchadluek.net/news/politic/406296?utm_source=category&utm_medium
=internal_referral&utm_campaign=politic 
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อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/462102/preview 
 

https://www.naewna.com/politic/462102/preview
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"อนุสรณ"์ ขอบคุณทุกเสียงที่บริสุทธิเ์ลือกผูส้มัครของพรรคเพื่อไทย 
 สยามรัฐออนไลน์  23 ธันวาคม 2562 10:27   

 
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อม เขต 7 จังหวัดขอนแก่น ว่า
พรรคเพ่ือไทย ขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงอันบริสุทธิ์ที่ได้มอบให้กับผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย ในการเลือกตั้งซ่อม
จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นชัยชนะของประชาชนที่ได้ท าให้คนไทยทั้งประเทศรู้ว่า มีประชาชนเห็นต่างและยืนตรงข้าม
รัฐบาลจ านวนมาก ประชาชนเลือกผู้สมัครของพรรคฝ่ายค้าน ให้ไปทวงสัญญานโยบายที่รัฐบาลหาเสียงและแถลง
นโยบายไว้ แต่ไม่สามารถท าได้ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ าทุกรายการ ตอนหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ ประกาศข้ าวตันละ 
18,000 บาท อ้อย ตันละ 1,000 บาท ราคาจริงตกต่ าและท าไม่ได้ ค่าแรงขั้นต่ า 425 บาท ปรับจริงแค่ 5-6 บาท ลด
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% กลายเป็นแค่การยกตัวอย่างช่วงหาเสียง มารดาประชารัฐที่จะให้เงิน ตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์ 
ยังไม่สามารถแจกใครได้ เบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาท สารภาพว่าให้ไม่ได้ เพราะรัฐบาลไม่มีเงิน การเลือกตั้งเป็นช่องทาง
หนึ่งที่ได้ให้ประชาชนแสดงความรู้สึกและประเมินผลงานรัฐบาล ผลคะแนนที่เบียดกันมาก อย่าฉวยโอกาสทึกทักว่า 
ประชาชนพึงพอใจผลงานรัฐบาล เลยไม่คิดจะปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น คนที่ติดตามการเมืองทราบดี รัฐบาลบอบช้ า
แค่ไหน กว่าจะผ่านประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยในสนามเลือกตั้งซ่อมนี้มาได้ ถ้าโมเดล ไม่ต้องหาเสียง ไม่ต้องปราศรัย
ย่อย ไม่ต้องน าเสนอนโยบาย ไม่ต้องขายพรรค กลัวคนจะรู้ว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคอะไร ถึงวันเลือกตั้งค่อยใช้วิธีบริหาร
จัดการแบบพิเศษ แล้วสามารถมีผลคะแนนที่ดีได้ อาจจะเป็นโมเดลการเลือกตั้งของพรรครัฐบาลต่อไป ในสนามนี้
ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยขอสงวนสิทธิ์ ในการที่จะร้องให้มีการตรวจสอบการเลือกตั้งที่อาจไม่สุจริตและเที่ยงธรรมต่อไป 

"พรรคเพ่ือไทย หัวใจคือประชาชน เชื่อมั่นว่าการเดินเข้าหาและฟังเสียงประชาชน ท าให้ได้ผลคะแนนที่ใสสะอาด ทุก
คะแนนคือความภาคภูมิใจที่ได้ยืนหยัดเคียงข้างประชาชน ส่วนพรรคที่ได้คะแนนมากกว่า ประชาชนถามว่า มีความสุข
จริงหรือกับที่มาของคะแนนที่เต็มไปด้วยข้อกังขา ทั้งการใช้อ านาจรัฐ การวางตัวของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นกลาง ได้เปรียบ
ขนาดนี้ยังลุ้นเหนื่อยกว่าจะผ่านฝ่ายประชาธิปไตย "นายอนุสรณ์ กล่าว 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/122669 

 

https://siamrath.co.th/n/122669
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“เพื่อไทย” แถลงรับความพ่ายแพ้ ขอบคุณทุกคะแนนบริสุทธิ์ ยินดีกับ “สมศักดิ์” 
วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562 - 11:41 น 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1835337 
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ก านันต าบลบ้านเม็งแจ้งความเอาผิดยายให้การเท็จ รวมทั้งสื่อมวลชนลง
ข่าวสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง 
วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562 - 13:22 น. 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1835538 
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‘เพื่อไทย’ เตือน กกต.อยา่เพลิดเพลินกบัการใชอ้  านาจ 
วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562 - 15:17 น. 

 

 

 
 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1836188 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1836188
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‘ช่อ’ ลัน่ ประเทศจะดกีว่านี ้ถ้ามีนายกฯ ทีไ่ม่ใช่ ‘ประยุทธ์’ 
ยนัต้องแก้รธน.ทั้งฉบบั 
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 18:06 น. 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1836817 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1836817
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23 ธันวาคม 2562 - 17:00 น. 

ชัยชนะ 'พลังลุงตู่' ความถดถอย 'พลังแม้ว' 

              เหมือนการฉายหนังเก่าเรื่อง “สามพรานโมเดล” เพียงแต่ย้ายวิกจากสามพรานรามา มาฉายที่หนองเรือเธีย

เตอร์ เนื่องจากการหาเสียงของพรรคเพ่ือไทยที่เขต 7 ขอนแก่น ก็ไม่ต่างจากพรรคอนาคตใหม่ที่เขต 5 นครปฐม คือ 

เปิดเวทีปราศรัยพุ่งเป้าโจมตี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นหลัก 

             อนาคตใหม่ มีค าขวัญ “ทนลุงไม่ไหว เลือกอนาคตใหม่” เพ่ือไทย ก็มี “กาไล่ลุง”เพ่ือไทยกับอนาคตใหม่ เน้น

กลยุทธ์ปราศรัยใหญ่ ใช้โซเชียลมีเดียกระจายข่าว และใช้แกนน าเสื้อแดงในขอนแก่น เป็นหัวคะแนนเกาะติดพ้ืนที่ 

           ต่างจากพรรคพลังประชารัฐ ที่ด าเนินกลยุทธ์ปราศรัยย่อย เหมือนพรรคชาติไทยพัฒนา บวกกับการจัดตั้งเชิง

ลึกทางยุทธวิธี โดยทีมงานมืออาชีพ 

            สุดท้ายเกมเลือกตั้งซ่อม เพ่ือไทยพ่ายพลังประชารัฐ ด้วยหนองเรือโมเดล เหมือนอนาคตใหม่แพ้ชาติไทย

พัฒนา ด้วยสามพรานโมเดล        

            กกต.ขอนแก่น แถลงข่าวตอนดึก ประกาศผลคะแนนทางการ การเลือกซ่อมเขต 7 ขอนแก่น (มัญจาคีรี และ

หนองเรือ) ปรากฏว่า สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ ได้ 40,252 คะแนน ส่วนธนิก มาสีพิทักษ์ ได้ 38,010 

คะแนน สมศักดิ์เฉือนชนะไป 2,242 คะแนน  

            ย้อนไปดูผลคะแนนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 นวัธ เตาะเจริญสุข เพ่ือไทย ได้ 29,710 คะแนน,สมศักดิ์ คุณ

เงิน พลังประชารัฐ 26,553 คะแนน,สมควร ไกรพน อนาคตใหม่ 12,414 คะแนน และนาวิน ค าเวียง ประชาชาติ 

9,350 คะแนน แสดงว่า สมศักดิ์ได้คะแนนเพิ่มข้ึนจากครั้งที่แล้ว ประมาณ 1.3 หมื่นคะแนน  

            เหตุปัจจัยที่ท าให้ “สมศักดิ์” กลับเข้าสภาฯ เป็น ส.ส.สมัยที่ 6 มีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก  

            ประการแรก สมศักดิ์ คุณเงิน มวยฟอร์มเก๋า เคยเป็น ส.ส.ขอนแก่น 5 สมัย (2531,2535/1,2538,2544 และ 

2548) มีฐานเสียงส าคัญคือ อ.หนองเรือ              

           คนหนองเรอืไม่มีค าถามกับสมศักดิ์เรื่อง “คุณธรรม ความสามารถ” เพียงแต่ที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่ชอบพรรคที่

สมศักดิ์สังกัดเท่านั้นเอง  
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            ประการที่สอง พรรคพลังประชารัฐ เป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล จึงได้เปรียบเรื่องการหาเสียงด้วยผลงานรูปธรรม 

ชาวบ้านจับต้องได้ แม้ชาวบ้านจะไม่ชอบพรรค แต่ก็มองว่า เลือกตั้งซ่อม ส.ส. มิอาจไปเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีได้  

            ประการที่สาม การหาเสียงของพลังประชารัฐ แบ่งบทบาทการเล่นชัดเจน ทีมงานสมศักดิ์ หาเสียงใน อ.หนอง

เรือ เป็นหลัก ส่วนทีมงานเอกราช ช่างเหลา ก็ตรึงพ้ืนที่ อ.มัญจาคีรี โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ มาเป็น

ผู้บัญชาการส่วนหน้า 

          ประการที่สี่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แม่ทัพเพ่ือไทย ได้กลายเป็นจุดอ่อนของธนิก เพราะคุณหญิงสุดารัตน์ 

ยังหาเสียงแบบเก่า “เล่าความทุกข์ชาวบ้าน” แล้วร่ าไห้เรียกคะแนนสงสาร ชาวบ้านรู้สึกเบื่อลูกอ้อนท านองนี้  

            ประการที่ห้า ความไม่เอกภาพของแกนน าเพ่ือไทย แม้จะมีการปราศรัยใหญ่ แต่แกนน าพรรคก็ผลุบๆโผล่ๆ 

เหมือนไม่เต็มใจมาหาเสียง แถมบางช่วงแกนน า “ขาใหญ่” ก็ลอยแพคุณหญิงสุดารัตน์ ให้หาเสียงกับธนิกเพียงล าพัง  

            นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเล็กๆน้อยๆ อย่างหัวคะแนนบางส่วนของนวัธ เตาะเจริญสุข ได้แปรพักตร์มาช่วยทีมงาน

ของเอกราช ช่างเหลา เพราะได้ไฟเขียวมาจากคนในตระกูล “เตาะ”ชัยชนะของพลังประชารัฐ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 

“หนองเรือ-มัญจาคีร”ี จึงเป็นหนังตัวอย่างส าหรับการสลายขุมก าลังสีแดง รวมถึงสีส้มในอนาคต 

 

  อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/406259?adz= 
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บรรยากาศเลือกตั้ง ส.ส. ขอนแก่นเขต 7 
22 ธ.ค. 2562 

 

เลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 แทนต าแหน่งว่า คึกคักแต่เช้า ผู้สมัครพรรคเพ่ือไทย ถือฤกษ์ เวลา 09:09 น. ใช้สิทธิ พบมีฉีกบัตร

และผู้พิการแจ้งความ จนท.ประจ าหน่วยกาเบอร์ให้ผิดวันที่ 22 ธ.ค.2562 

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 7 ขอนแก่น คึกคักตั้งแต่เช้า โดยที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 6 
วัดป่าศรีมัญจา ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง และนายธนิก มาสีพิทักษ์ 
ผู้สมัครพรรคเพ่ือไทย ได้เดินทางมาตรวจสอบล าดับรายชื่อและใช้สิทธิเลือกตั้ง ในเวลา 09:09 น. โดยนายธนิก อยู่ใน
ล าดับที่ 173 จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 186 คนโดยที่บริเวณด้านหน้าที่การติดป้ายรายละเอียดผู้สมัคร ทั้ง 4 คน และมีติด
ค าสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครหมาย 3 พ.ต.อ.กิตติกูร กาญจนสกุล ออกจากรายชื่อผู้สมัคร หากกากบาทลงช่องหมายเลข 3 
ถือว่าเป็นบัตรเสีย เนื่องจากพ.ต.อ.กิตติกูร ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย หลังลงสมัครรับเลือกตั้งท า
ให้ศาลมีค าสั่งถอนชื่อดังกล่าวนายวิทยา ค าควร ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ที่ 6 วัดป่าศรีมัญจา กล่าวว่า 
หลังจากท่ี กกต.ได้ติดประกาศถอนรายชื่อผู้สมัครหมายเลข 3 ได้มีการให้ค าแนะน าประชาชนที่มาใช้สิทธิเพ่ือไม่ให้เกิด
บัตรเสีย ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิครบทั้งหมด  

ซึ่งหลังจากการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00 น. มานั้นยังคงไม่พบสิ่งผิดปกติหรือข้อผิดพลาดในการ
จัดการเลือกตั้งแต่อย่างใด ขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นยังคงทยอยมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องเช่นกันทั้งนี้รายงานแจ้งว่า 
หน่วยเลือกตั้งที่ 17 บ้านเม็ง ต.จรเข้ อ.หนองเรือ ได้มีผู้พิการนั่งรถเข็น ชื่อ นางธัน เข้าแจ้งความ สภ.หนองเรือ ว่า นาย
จักรธร ก านัน จนท.ปกครองท้องถิ่นประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้เอาบัตรยายไปกาเบอร์ 2 โดยนางธัน ระบุว่า เจ้าหน้าที่
ประจ าหน่วยได้เข็นรถให้ตนเข้าไป และได้ถามว่าจะกาเบอร์ไหน บอกว่าจะกาเบอร์ 1 แต่เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยได้กา
เบอร์ 2 ให้ โดยระบุว่าแม้จะพิการแต่สามารถกากบาทได้ จึงมาแจ้งความที่ สภ.หนองเรือ และที่หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ต.
จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้มีการฉีกบัตรลงคะแนน โดยนางทองเพชร นีรกุล อยู่บ้านเลขท่ี 54 ม.6 ต.จระเข้ อ.
หนองเรือ ได้มาลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ท าบัตรฉีกขาด จากนั้น กกต.ได้ประสานแจ้งต่อ จนท.ตร.สภ.หนองเรือ แล้ว 
การด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378755460/ 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378755460/
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เลือกตั้งซ่อมขอนแก่น งงคะแนนพรรคเสรีรวมไทย? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ้างอิง : https://pantip.com/topic/39507740 
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'แดงตัวพ่อ' ชี้เพ่ือไทยเสื่อมถอย อย่ามาอ้างแพ้เลือกตั้งเพราะซื้อเสียง 

ก็แค่ปลอบใจตัวเอง 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07:05 น.      

 
24 ธ.ค.62 - นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นักเคลื่อนไหวกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณี

พรรคเพื่อไทย แพ้เลือกตั้งซ่อมส.ส.จังหวัดขอนแก่น โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
ความเสื่อมถอยและจุดจบพรรคเพ่ือไทย 

(22.12.62) การเลือกตัง้ซ่อมขอนแก่นพรรคเพ่ือไทยแพ้พรรคพลังประชารัฐ ยับเยิน การอ้างเหตุว่า มีการใช้เงิน
ซื้อเสียง(แต่จับไม่ได้สักที) เป็นเหตุผลเก่า แค่ปลอบใจกันเอง  
ความพ่ายแพ้สะท้อนได้หลายแง่มุมด้วยกันทั้งตัวบุคคล การลงพ้ืนที่หาเสียง ยุทธวิธีหาเสียง นโยบายการหาเสียง ภาวะ
ผู้น าภายในพรรค และบทบาทของพรรค 

พรรคเพ่ือไทยก าลังเสื่อมถอยด้วยเหตุที่มีแต่นักเลือกตั้ง และนักการเมืองที่ไร้ศักยภาพ ขาดความมุ่งมั่นจริงจัง
ในการต่อสู้ทางการเมือง เหินห่างจากชาวบ้านและท าได้แค่สร้างภาพฉาบฉวย อาศัยบุญเก่าที่สะสมกันมาแต่ทว่าไร้มนต์
ขลังไปแล้ว ไม่มีสิ่งที่ดีกว่าและเหนือกว่าเดิม 
หากพรรคเพ่ือไทยยังอาศัยแค่บุญเก่า ห่างเหินจากชาวบ้าน ขาดความมุ่งมั่นจริงจังและขาดความกล้าหาญทางการเมือง 
ไม่ได้ต่อสู้เป็นปากเสียงแทนความเดือดร้อนของชาวบ้าน ฯลฯ ก็ต้องพบกับความเสื่อมถอยในที่สุด" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53145 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/53145


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

78 

 

 
 

 
เส้นทางสดุท้าย "๑ หญิง ๒ ชาย" 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น. 

  ไม่เอานะ...ช่อ! 

                อยากชิงต าแหน่ง "เฟกนิวส์" ตัวแม่แห่งปีรึไง ถึงได้เที่ยวไปพูดพล่อยๆ ว่า  
                นายกฯ คนต่อไป ที่เขาเตรียมไว้ คือ "บิ๊กแดง" 
                เป็นสาว-เป็นนาง...... 
                การท าตัวเป็นคนปากไม่มีหูรูดแบบนี้ มันจะไม่มีราคา รู้มั้ย? 
                และไอ้ลีลาที่แสดง แบบว่า........ 
                "พูดแล้วเหยียบไว้ตรงนี้นะ หมด "ลุงตู่" มีใครรออยู่รู้มั้ย "เขา” เตรียมใครไว้รู้มั้ย.... 
                “บิ๊กแดง”...บิ๊กแดง นะจ๊ะ....ไม่ใช่พี่น้อง "เสื้อแดง" นั่นน่ะ 
                เห่ย...เชยแหลก  
                ตลกยุค "ล้อต๊อก-ชูศรี" เขาเล่นกัน  
                ช่อเป็นคนรุ่นใหม่ "ยุคเหี้ยแลกลิ้น" ในสภา เอามุกนี้มาปั่นหัวชาวบ้าน นอกจากไม่ข าแล้ว  
                เผลอๆ จะเจอ "หมายเรียก" ข้อหาเจตนาสร้างข่าวเท็จ มุ่งหวังทางลบต่อบ้านเมือง 
                แล้วจะมาร้อง "ช่อถูกท าอีกแล้ว" ไม่ได้เชียวนะ! 
                พูดถึงหมายเรียก ก่ีหมายแล้วล่ะ....  
                เห็นเจอทีไร เป็นต้องอ้างติดสมัยประชุม มาตรา ๑๒๕ "ระหว่างสมัยประชุม" ห้ามจับ ห้ามออกหมายเรียก 
ทุกทีไป 
                แต่กลับแต๊ดๆ ไปทั่วบ้าน-ทั่วเมือง  
                ไปปลุกระดมแก้รัฐธรรมนูญ เลิกระบบเกณฑ์ทหาร ทีงั้น ไม่พูดซักค าว่าอยู่ในสมัยประชุม 
                อย่างปล่อยข่าวบิ๊กแดงจะเป็นนายกฯ คนต่อไป ก็ไปตั้งเวทีพูดที่อุตรดิตถ์ วานซืน ก็ไปปลุกระดมเรื่อง
เกณฑ์ทหารที่นครพนมอีก 
                เมื่อวาน (๒๓ ธ.ค.) เห็นทางกองบัญชาการต ารวจนครบาล ออกหมายเรียกช่อกับใครอีกนะ 
                "หลานนายผดุง" ผู้ภักดีทักษิณ ใช่มั้ย?               
                ให้ไปให้ปากค า กรณีเป็น ส.ส. แต่ไปร่วมแฟลชม็อบกับธนาธรที่สกายวอล์ก ปทุมวัน เมื่อ ๒๔ ธ.ค.นั่นน่ะ 
                ทางต ารวจส่งหนังสือขอตัวไปทางประธานรัฐสภา "นายชวน หลีกภัย" แล้ว วัน-สองวันก็คงรู้เรื่องหรอก 
                แต่ก็เข้าใจ ด้วยมาตรา ๑๒๕ คุ้มครอง ยังเชิดได้อยู่ ถ้าพรรคถูกยุบ หมดสภาพ ส.ส.วันไหนละก็ 
                แม่คุณเอ้ย........ 
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                แต่งหน้าค้างคืน เช้าก็เดินสายไปตามหมายเรียก "เรียงโรงพัก" เช้าจรดเย็นไปเลย! 
                แฟลชม็อบ เมื่อ ๑๔ ธันวา.น่าศึกษานะ  
                ศึกษาในด้านว่า "เพ่ือนกิน เพ่ือนกัน เพ่ือนรู้ไม่ทัน เพื่อนกันเอาไปกิน" 
                นอกจากช่อกับหลานผดุงแล้ว ยังมีอีก ๒ คน ถูกหมายเรียกด้วย 
                คือธนาธร บิ๊กบอสอนาคตใหม่ กับนายไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร ผู้สมัคร ส.ส.นครปฐมแทนเมีย แต่สอบตก 
นั่นแหละ 
                ทั้งสอง ไม่ได้เป็น ส.ส. ก็คงต้องไปพบต ารวจ เพ่ือรับทราบข้อหา ในความผิดตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๒๕๕๘  
                -รว่มกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง 
                -รว่มกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานี
รถไฟ 
                -รว่มกันจัดการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกิน
สมควรต่อประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะฯ 
                -รว่มกันโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 
                ก็จิ๊บจ๊อย ไม่หนักหนาอะไร........ 
                แค่ปรับ แค่ดีดไข่ เทียบกับผลที่ได้จากจัดแฟลชม็อบ คุ้มเกินคุ้ม! 
                นายไพรัฏฐโชตกิ์ จันทรขจร ที่เห็นยืนประกบพระเอกธนาธรกลางวงม็อบและถูกหมายเรียกด้วยผู้นี้ 
                เกียรติประวัติกว้างๆ เขาเป็นนักเรียน แต่ตามพ่ีชาย นักศึกษา ยุค ๖ ตุลา.เข้าป่า กลุ่มเดียวกับพวกอยู่
พรรคเพ่ือไทยนี่แหละ 
                เขามีธุรกิจรักษาความปลอดภัย อย่างตอนชุมนุมเผาบ้าน-เผาเมือง บรรดาแกนๆ ก็พ่ึงบริการคุ้มกันของเขา 
                และท่ีแฟลชม็อบ ก็เขานี่แหละ ผู้คุ้มกันแข็งแกร่งท่ีสุดในปฐพีให้กับธนาธร 
                ขออนุญาตไม่เขียนชื่อบ่อยนะครับ บอกตรงๆ เขียนยากเหลือเกิน 
                แรกๆ เห็นนามสกุล "จันทรขจร" ก็สงสัย เพราะผมคุ้นกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนามสกุล "จันทรขจร" สมัยเป็น
เด็กฝึกข่าวโรงพัก 
                อยากรู้ว่าเกี่ยวดองกันอย่างใด ก็ไปค้นๆ ดู 
                ก็ อ้อ..ใช่แล้ว 
                นายไพรัฏฐโชตกิ์ เป็นลูกชาย "พล.ต.ท.จ ารัส จันทรขจร" รอง ผบชน. ประมาณปี ๒๕๑๘-๑๙ 
                แต่ราวๆ ปี ๒๕๐๘-๐๙ พล.ต.ท.จ ารัส ด ารงยศ พ.ต.อ.เป็นผู้ก ากับนครบาล ๑  
                คุมโรงพักเขตเหนือ กองก ากับอยู่บนชั้น ๒ ของโรงพักพญาไท 
                ผมฝึกข่าวอยู่หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย ของพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล โรงพิมพ์อยู่แม้นศรี ตรงข้ามโรง
เลี้ยงเด็ก 
                ผมมีหน้าที่ตระเวนข่าวเขตเหนือ เช้าๆ ต้องแวะโรงพักพญาไท ขึ้นไปห้อง พ.ต.อ.จ ารัส 
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                ไหว้...แลว้เอาหนังสือพิมพ์ให้ท่าน ๑ เล่ม ทุกวัน เมียงๆ ไปทางสิบเวร แอบๆ ดูรายงานประจ าวัน ที่ส่งมา
จากโรงพักต่างๆ ว่า วันนี้มีข่าวอะไรบ้าง 
                หลายปี จนท่านเมตตา อย่างปีใหม่ เจอหน้า นึกว่าจะเอาบุหรี่ซาเล็มเก่าๆ ให้ซักซอง แต่ท่านกลับบอกให้
ผมพนมมือ            
                แล้วท่านก็ให้ศีล-ให้พรผม มีท่านเดียวเท่านั้น ที่ให้พรปีใหม่ จนจ าติดใจมาถึงทุกวันนี้ 
                ท่านเป็น "มือสอบสวน" อันดับ ๑ ของวงการต ารวจยุคนั้น ถึงข้ัน พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ อ.ตร.ออก
ปากชม  
                ท่านสุภาพ เรียบร้อย พูดน้อยค ามาก ไปไหนจะต้องถือสมุดจดบันทึกติดมือเสมอ 
                อย่างคดีฆ่าเบอริแกน บก.หนังสือพิมพ์บางกอกเวิลด์ ทิ้งศพคารถในซอยลือชา ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
เป็นข่าวใหญ่มากยุคนั้น 
                พ.ต.อ.จ ารัสนี่แหละ และ ร.ต.อ.ธนู หอมหวล สวส.โรงพักพญาไท คุมการสืบสวน-สอบสวน จนทราบว่า 
เบอริแกนพาหนุ่มมารักร่วมเพศในรถ เสร็จแล้วถูกฆ่า! 
                อืมมม..ยุคนั้น ในรถ 
                แต่ยุคนี้ อะร้าอร่าม งามสภา! 
                ก็ไม่มีอะไร เพียงเห็นนามสกุล "จันทรขจร" ก็ท าให้นึกย้อนอดีต และอดแปลกใจไม่ได้  
                กับบทบาทลูกเทียบกับพ่อที่ผมเคยเห็น-เคยรู้จักเมื่อ ๓๐-๔๐ ปีที่แล้ว!? 
                ก็ย้อนเข้าเรื่อง "เพ่ือนกิน-เพ่ือนกัน" 
                จะเห็นว่า หลังธนาธรถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพ ส.ส. คนที่หัวร้อนมากที่สุดและออกมาสาดวา
ทะใส่ศาล รวมถึงการลงถนน 
                คือ ปิยบุตรสุดหล่อ! 
                ครั้นถึง ๑๔ ธ.ค. ที่ธนาธรระดมพลแฟลชม็อบ  
                ช่อก็มา หลานผดุงก็มา ไพรัฏฐโชติก์ก็มา หลาย ส.ส.อนาคตใหม่ก็มา  
                และปิยบุตรก็มา! 
                คนอ่ืนมาแบบ "รองเท้าผ้าใบกับใจถึงๆ" ตามสโลแกนทนายนกเขา 
                แต่ปิยบุตรมาแบบ รศ.ดร.ปิยบุตร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ และผู้รู้สารพัดกฎหมาย ระดับ
ปรมาจารย์นิติราษฎร์ ผู้เคยสอนคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
                มาเพียงประสงค์ให้เป็นหนึ่งในร้อย-ในพันของผู้อยู่ในเหตุการณ์แฟลชม็อบของธนาธร 
                แต่ไม่ประสงค์เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อการแฟลชม็อบกับธนาธร! 
                ดังนั้น.......... 
                ในหมายเรียกต ารวจขณะนี้ มีธนาธร มีไพรัฏฐโชติก์ มีพรรณิการ์ มีหลานผดุง "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" 
                ไม่มี "ปิยบุตร" สดุแสนฉลาด! 
                อย่างนี้แหละ ถึงจะเรียก "ความรู้ท่วมหัว เอาตัวรอด" และ "รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอด เป็นยอด
ดี"                ธนาธรนั้น ผมไม่ห่วง 
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                ในความที่เขาเป็นนักธุรกิจ ลงทุนระดับพันล้าน-หมื่นล้านหลายประเทศ ทั้งในสหรัฐ ยุโรป เอเชีย 
                จะเลือกอยู่ประเทศไหน สบายมาก! 
                ปิยบุตร ผมก็ไม่ห่วง 
                มีเมียเป็นชาวฝรัง่เศส ตามไปอยู่กับเมียก็สบายมาก! 
                หว่งแต่ช่อนี่แหละ......... 
                สมมุติพรรคถูกยุบ ตัวเองเป็น กก.บห.ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง และมีอีกหลายคดีทางอาญา 
                ถ้าเขาไปที่ชอบๆ กันหมด เหลือแต่ช่อ ซึ่งตัวเปล่าเล่าเปลือยคนเดียว 
                จะท ายังไง? 
                บอกตรงๆ เสียดาย ร้อยปีจะมีหญิงเก่งอย่างนี้ซักคน!. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/53141 
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อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/42487 

https://www.naewna.com/politic/columnist/42487
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บทบรรณาธิการ 
วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 02.00 น. 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/42483 
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23 ธันวาคม 2562 - 17:00 น. 

 

 

 

ชัยชนะ 'พลังลุงตู่' ความถดถอย 'พลังแม้ว' 

              เหมือนการฉายหนังเก่าเรื่อง “สามพรานโมเดล” เพียงแต่ย้ายวิกจากสามพรานรามา มาฉายที่หนองเรือเธีย

เตอร์ เนื่องจากการหาเสียงของพรรคเพ่ือไทยที่เขต 7 ขอนแก่น ก็ไม่ต่างจากพรรคอนาคตใหม่ที่เขต 5 นครปฐม คือ 

เปิดเวทีปราศรัยพุ่งเป้าโจมตี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นหลัก 

             อนาคตใหม่ มีค าขวัญ “ทนลุงไม่ไหว เลือกอนาคตใหม่” เพ่ือไทย ก็มี “กาไล่ลุง”เพ่ือไทยกับอนาคตใหม่ เน้น

กลยุทธ์ปราศรัยใหญ่ ใช้โซเชียลมีเดียกระจายข่าว และใช้แกนน าเสื้อแดงในขอนแก่น เป็นหัวคะแนนเกาะติดพ้ืนที่ 

           ต่างจากพรรคพลังประชารัฐ ที่ด าเนินกลยุทธ์ปราศรัยย่อย เหมือนพรรคชาติไทยพัฒนา บวกกับการจัดตั้งเชิง

ลึกทางยุทธวิธี โดยทีมงานมืออาชีพ 

            สุดท้ายเกมเลือกตั้งซ่อม เพ่ือไทยพ่ายพลังประชารัฐ ด้วยหนองเรือโมเดล เหมือนอนาคตใหม่แพ้ชาติไทย

พัฒนา ด้วยสามพรานโมเดล        

            กกต.ขอนแก่น แถลงข่าวตอนดึก ประกาศผลคะแนนทางการ การเลือกซ่อมเขต 7 ขอนแก่น (มัญจาคีรี และ

หนองเรือ) ปรากฏว่า สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ ได้ 40,252 คะแนน ส่วนธนิก มาสีพิทักษ์ ได้ 38,010 

คะแนน สมศักดิ์เฉือนชนะไป 2,242 คะแนน  

            ย้อนไปดูผลคะแนนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 นวัธ เตาะเจริญสุข เพ่ือไทย ได้ 29,710 คะแนน,สมศักดิ์ คุณ

เงิน พลังประชารัฐ 26,553 คะแนน,สมควร ไกรพน อนาคตใหม่ 12,414 คะแนน และนาวิน ค าเวียง ประชาชาติ 

9,350 คะแนน แสดงว่า สมศักดิ์ได้คะแนนเพิ่มข้ึนจากครั้งที่แล้ว ประมาณ 1.3 หมื่นคะแนน  

            เหตุปัจจัยที่ท าให้ “สมศักดิ์” กลับเข้าสภาฯ เป็น ส.ส.สมัยที่ 6 มีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก  

            ประการแรก สมศักดิ์ คุณเงิน มวยฟอร์มเก๋า เคยเป็น ส.ส.ขอนแก่น 5 สมัย (2531,2535/1,2538,2544 และ 

2548) มีฐานเสียงส าคัญคือ อ.หนองเรือ              
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           คนหนองเรือไม่มีค าถามกับสมศักดิ์เรื่อง “คุณธรรม ความสามารถ” เพียงแต่ที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่ชอบพรรคที่

สมศักดิ์สังกัดเท่านั้นเอง  

            ประการที่สอง พรรคพลังประชารัฐ เป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล จึงได้เปรียบเรื่องการหาเสียงด้วยผลงานรูปธรรม 

ชาวบ้านจับต้องได้ แม้ชาวบ้านจะไม่ชอบพรรค แต่ก็มองว่า เลือกตั้งซ่อม ส.ส. มิอาจไปเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีได้  

            ประการที่สาม การหาเสียงของพลังประชารัฐ แบ่งบทบาทการเล่นชัดเจน ทีมงานสมศักดิ์ หาเสียงใน อ.หนอง

เรือ เป็นหลัก ส่วนทีมงานเอกราช ช่างเหลา ก็ตรึงพ้ืนที่ อ.มัญจาคีรี โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ มาเป็น

ผู้บัญชาการส่วนหน้า 

          ประการที่สี่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แม่ทัพเพ่ือไทย ได้กลายเป็นจุดอ่อนของธนิก เพราะคุณหญิงสุดารัตน์ 

ยังหาเสียงแบบเก่า “เล่าความทุกข์ชาวบ้าน” แล้วร่ าไห้เรียกคะแนนสงสาร ชาวบ้านรู้สึกเบื่อลูกอ้อนท านองนี้  

            ประการที่ห้า ความไม่เอกภาพของแกนน าเพ่ือไทย แม้จะมีการปราศรัยใหญ่ แต่แกนน าพรรคก็ผลุบๆโผล่ๆ 

เหมือนไม่เต็มใจมาหาเสียง แถมบางช่วงแกนน า “ขาใหญ่” ก็ลอยแพคุณหญิงสุดารัตน์ ให้หาเสียงกับธนิกเพียงล าพัง  

            นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเล็กๆน้อยๆ อย่างหัวคะแนนบางส่วนของนวัธ เตาะเจริญสุข ได้แปรพักตร์มาช่วยทีมงาน

ของเอกราช ช่างเหลา เพราะได้ไฟเขียวมาจากคนในตระกูล “เตาะ”ชัยชนะของพลังประชารัฐ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 

“หนองเรือ-มัญจาคีร”ี จึงเป็นหนังตัวอย่างส าหรับการสลายขุมก าลังสีแดง รวมถึงสีส้มในอนาคต 

 

  อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/406259?adz= 
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24 ธ.ค. 2562 05:05 น.                 ลุงไม่ยอม 

วันนี้ (24 ธ.ค.) คณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจ คสช.ที่ สภาฯลงมติ
แต่งตั้งจ านวน 49 คน จะประชุมนัดแรกอย่างเป็นทางการ“แม่ลูกจันทร์” ฟันธงล่วงหน้าว่า ฝ่ายรัฐบาลจะเสนอชื่อ 
“นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมาธิการตามใบสั่งท่านลุงผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ฉลองรัฐธรรมนูญรอศาลรัฐธรรมนูญ 3 อยู่ 5 ไป 

ส่วนฝ่ายค้านจะเสนอชื่อ “ดร.โภคิน พลกุล” ขุนพลใหญ่พรรคเพ่ือไทย ประกบชิงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมาธิการตามกติกาคาดว่าผลการโหวตชิงด า นายพีระพันธุ์ชนะขาด ดร.โภคิน ด้วยคะแนน 28 ต่อ 18 คะแนน 
งดออก เสียง 3 คะแนน ส าหรับต าแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญคาดว่าจะมี 3 คน 
มาจากโควตา ครม. 1 คน โควตาพรรคร่วมรัฐบาล 1 คน และโควตาพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 1 คน 

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าในการประชุมนัดแรกของคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาธิปไตยครึ่งใบ จะเป็นการหารือกรอบการท างานและหลักการกว้างๆ เพ่ือให้ปิดจ๊อบทันเส้นตายที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 
120 วัน ยังไม่ลงลึกถึงรายละเอียดว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอย่างไร? จะแก้ไขเฉพาะบางมาตรา? หรือจะแก้ไขใหม่ทั้ง
ฉบับให้หมดคราบเผด็จการ? ประเด็นร้อนๆเหล่านี้ หากรีบน าเข้าหารือในที่ประชุมเร็วเกินไปอาจสุ่มเสี่ยงเป็นเงื่อนไข
ขัดแย้งลุกลาม เพราะใครๆก็อ่านขาดว่า “รัฐบาลลุงตู่” ไม่อยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจ คสช. เป็น
รัฐธรรมนูญที่ดีไซน์พิเศษเพ่ือให้ลุงตู่อยู่ยาว  

ฉะนั้น เพ่ือ “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล ประเด็นแรกที่คณะกรรมาธิการชุดนี้
ควรหยิบมาหารือคือช าแหละส่วนดีและส่วนเสียของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ชัดเจน ตรงไหนเป็นเนื้อดีก็ไม่จ าเป็นต้อง
แก้ไข ตรงไหนเป็นเนื้อร้ายต้องตัดทิ้งออกไป เมื่อแยกเนื้อดีเนื้อเน่าในรัฐธรรมนูญออกจากกันแล้ว จึงร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นขั้นต่อไป 

จากนั้นจึงหาข้อยุติว่าควรแก้ไขเร่งด่วนที่สุดกี่ประเด็น (1 ประเด็น? 2 ประเด็น? 3 ประเด็น? ฯลฯ) ตรงนี้คือ 
จุดส าคัญท่ีต้องพูดจาท าความเข้าใจให้ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลที่ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้เต็มเปา ถ้านายกฯลุงตู่ไม่เปิดไฟเขียวให้ ส.ว.ลากตั้งโหวตเห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ การตั้งคณะกรรมาธิการศึกษา
แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เสียเวลาฟรีๆไป 120 วัน 

“แม่ลูกจันทร์” กระชุ่นฝ่ายค้านอย่าฝันเฟ่ืองว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญครึ่งใบให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ รัฐบาล
ลุงตู่ไม่ยอมให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแน่นอน “แม่ลูกจันทร”์ ชี้ว่า มีประเด็นเดียวที่ทุกฝ่ายน่าจะเห็นพ้องต้องกัน
ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ คือโละทิ้งระบบเลือกตั้งสับปะรังเค กลับมาเป็นระบบเลือกตั้งแบบเดิมที่ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบถ้าไม่
แก้ประเด็นนี้...การเมืองไทยจะยุ่งเป็นฝอยขัดหม้อต่อไปอีก 500 ปี. 

“แม่ลูกจันทร์” 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1732416 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1732416
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24 ธ.ค. 2562 05:03 น.  “รัฐธรรมนูญ” ตัวแปรส าคัญ” 
การเมืองจะไปทางไหน? 

ว่าจะรอฟังผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 ขอนแก่นแต่อยากให้ชัวร์ๆ เสียก่อนดีกว่าผลจะออกมาอย่างไรแล้ว
ค่อยว่ากัน องคาพยพทางการเมืองใกล้จบปีเก่าผ่านไปสู่ปีใหม่ดูเหมือนว่ามีการวางแผน เตรียมการและซ่องสุมก าลัง
เอาไว้ให้พร้อมเพ่ือเปิดศึกใหญ่กันในปีชวด (2563) 

เริ่มตั้งแต่ต้นปีเดือนแรกเลยทีเดียวเป็นกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ที่ผสานการเมืองอย่างแยกไม่ออกเพราะฝ่ายผู้จัด
งานนี้ในวันที่ 12 ม.ค. 63 เพ่ือรับศักราชใหม่ทางการเมือง“วิ่งไล่ลุง” นั้นว่าไปแล้วน่าจะเป็นการ “ต่อยอด” หลังจาก
ประเดิม “ลงถนน” ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา 

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้ออกมาให้ค าจ ากัดว่าเป็นขบวนการ “Proxy crisis” คือ วิกฤตการณ์ที่มี
คนบางคนอยู่เบื้องหลังไม่ออกมาสู้เองเพราะไม่สามารถต่อสู้กับภาครัฐได้โดยตรงก็ต้องมีการสร้างตัวแทนขึ้นมาซึ่ง
สอดคล้องกับสถานการณ์เมืองไทยในขณะนี้ พูดง่ายๆว่าจะยังเกิดสงคราม แต่ก็มีความพยายามที่จะไปให้ถึงจุดนั้น 

จากนั้นฝ่ายค้านก็เตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเบื้องต้นวางเอาไว้ 4 คน คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายวิษณุ เครืองาม นายดอน ปรมัติวินัย ล่าสุด เพ่ิมมาอีก 1 คน “พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา”...
เอาให้ใกล้เวลาดีเดย์อาจจะมีการเพ่ิมเติมก็ได้ เพราะมันเป็นเหลี่ยมทางการเมืองที่ต้อง “อุบง าเอาไว้ก่อน” เพราะมันมี
ค่าและราคาในทางการเมืองไม่น้อย อีกประเด็นที่น่าจะกล่าวได้ว่าเป็น “ชนวนใหญ่” ทางการเมืองเลยก็ว่าได้ เพราะเป็น
จุดที่น าไปสู่การต่อสู้ที่มีน้ าหนักหมัด และมีผลต่อพรรคการเมืองและนักการเมืองทั้งระบบ รัฐธรรมนูญฉบับปี 60 นั้น มี
เป้าหมายเพื่ออะไร อย่างไรนั้นรู้กันดีอยู่แล้ว เอาแค่ค าพูดของระดับแกนน าพรรคพลังประชารัฐเป็นตัวประกันค าตอบได้
“รัฐธรรมนูญดีไซน์มาเพ่ือพวกเรา”   

นั่นแหละจึงกลายเป็นปัญหาที่ 7 พรรคฝ่ายค้านจะต้องแก้ไขให้ได้ แม้แต่ประชาธิปัตย์เองก็เดินหน้ามาแล้วมติ
สภาผู้แทนราษฎร 445 เสียง ให้มีการตั้ง กมธ.เพ่ือศึกษาเรื่องนี้ มี กมธ.จ านวน 49 คน และให้เวลา 120 วัน ในการ
ด าเนินการ ตัวแทนแต่ละพรรคที่ได้เป็น กมธ.ล้วนมีการคัดเลือกบุคคลระดับ “เซียน” เป็นส่วนใหญ่ เพราะถือเป็นเกมที่
ต้องชิงไหวชิงพริบกันทุกรูปแบบ 

“ส.ว.” ที่ไม่ได้เข้ามาร่วมใน กมธ.ชุดนี้ แต่ก็ต้องเหลือบมองดูความเป็นไปอย่างไม่วางตาเนื่องจากมีได้มีเสียด้วย
อย่างน้อยก็ต้อง “ปกป้อง” เพ่ือไม่ให้ถูกเขี่ยไปจากแวดวงการเมืองไทยเนื่องจากเป็น ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช.
อันเป็นเสาค้ ายันรัฐบาลที่ชัดเจนที่สุด การแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้จะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรแต่การแก้ไขในรูปแบบ
ไหน ประเด็นไหนล้วนสัมพันธ์กันทั้งหมด พูดง่ายๆคงจะทะเลาะกันตั้งแต่ยกแรกไปจนกว่าจะถึงที่สุดเนื่องจากความเห็น
ที่ต่างกัน แนวคิดต่างกัน เป้าหมายต่างกันทิศทางการเมืองข้างหน้าจะสู้กันใน “เวท”ี หรือ “ลงถนน” ก็เรื่องนี้แหละ... 
            สายล่อฟ้า 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1732471 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1732471
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23 ธันวาคม 2562  

เหมือนการฉายหนังเกา่เรื่อง “สามพรานโมเดล” 
เพียงแต่ย้ายวิกจากสามพรานรามา มาฉายทีห่นองเรือเธียเตอร ์

 
 
 
 
 
 
  เนื่องจากการหาเสียงของพรรคเพ่ือไทยที่เขต 7 ขอนแก่น ก็ไม่ต่างจากพรรคอนาคตใหม่ที่เขต 5 นครปฐม คือ 

เปิดเวทีปราศรัยพุ่งเป้าโจมตี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นหลัก อนาคตใหม่ มีค าขวัญ “ทนลุงไม่ไหว 

เลือกอนาคตใหม่” เพ่ือไทย ก็ม ี“กาไล่ลุง” 

  เพ่ือไทยกับอนาคตใหม่ เน้นกลยุทธ์ปราศรัยใหญ่ ใช้โซเชียลมีเดียกระจายข่าว และใช้แกนน าเสื้อแดงใน

ขอนแก่น เป็นหัวคะแนนเกาะติดพ้ืนที่ ต่างจากพรรคพลังประชารัฐ ที่ด าเนินกลยุทธ์ปราศรัยย่อย เหมือนพรรคชาติไทย

พัฒนา บวกกับการจัดตั้งเชิงลึกทางยุทธวิธี โดยทีมงานมืออาชีพ 

สุดท้ายเกมเลือกตั้งซ่อม เพ่ือไทยพ่ายพลังประชารัฐ ด้วยหนองเรือโมเดล เหมือนอนาคตใหม่แพ้ชาติไทยพัฒนา ด้วย
สามพรานโมเดล กกต.ขอนแก่น แถลงข่าวตอนดึก ประกาศผลคะแนนทางการ การเลือกซ่อมเขต 7 ขอนแก่น (มัญจา
คีรี และหนองเรือ) ปรากฏว่า สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ ได ้40,252 คะแนน ส่วนธนิก มาสีพิทักษ์ ได ้
38,010 คะแนน สมศักดิ์เฉือนชนะไป 2,242 คะแนน ย้อนไปดูผลคะแนนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 นวัธ เตาะเจริญสุข 
เพ่ือไทย ได้ 29,710 คะแนน,สมศักดิ์ คุณเงิน พลังประชารัฐ 26,553 คะแนน, สมควร ไกรพน อนาคตใหม่ 12,414 
คะแนน และนาวิน ค าเวียง ประชาชาติ 9,350 คะแนน แสดงว่า สมศักดิ์ได้คะแนนเพ่ิมข้ึนจากครั้งท่ีแล้ว ประมาณ 1.3 
หมื่นคะแนน 
  ประการแรก สมศักดิ์ คุณเงิน มวยฟอร์มเก๋า เคยเป็น ส.ส.ขอนแก่น 5 สมัย (2531,2535/1,2538,2544 และ 
2548) มีฐานเสียงส าคัญคือ อ.หนองเรือ 
คนหนองเรือไม่มีค าถามกับสมศักดิ์เรื่อง “คุณธรรม ความสามารถ” เพียงแต่ที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่ชอบพรรคที่สมศักดิ์
สังกัดเท่านัน้เอง 
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ประการที่สอง พรรคพลังประชารัฐ เป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล จึงได้เปรียบเรื่องการหาเสียงด้วยผลงานรูปธรรม 
ชาวบ้านจับต้องได้ แม้ชาวบ้านจะไม่ชอบพรรค แต่ก็มองว่า เลือกตั้งซ่อม ส.ส. มิอาจไปเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีได้ 

ประการที่สาม การหาเสียงของพลังประชารัฐ แบ่งบทบาทการเล่นชัดเจน ทีมงานสมศักดิ์ หาเสียงใน อ.หนอง
เรือ เป็นหลัก ส่วนทีมงานเอกราช ช่างเหลา ก็ตรึงพ้ืนที่ อ.มัญจาคีรี โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ มาเป็น
ผู้บัญชาการส่วนหน้า 

ประการที่สี่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แม่ทัพเพ่ือไทย ได้กลายเป็นจุดอ่อนของธนิก เพราะคุณหญิงสุดา
รัตน์ ยังหาเสียงแบบเก่า “เล่าความทุกข์ชาวบ้าน” แล้วร่ าไห้เรียกคะแนนสงสาร ชาวบ้านรู้สึกเบื่อลูกอ้อนท านองนี้ 

ประการที่ห้า ความไม่เอกภาพของแกนน าเพ่ือไทย แม้จะมีการปราศรัยใหญ่ แต่แกนน าพรรคก็ผลุบๆโผล่ๆ 
เหมือนไม่เต็มใจมาหาเสียง แถมบางช่วงแกนน า “ขาใหญ่” ก็ลอยแพคุณหญิงสุดารัตน์ ให้หาเสียงกับธนิกเพียงล าพัง 
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเล็กๆ น้อยๆ อย่างหัวคะแนนบางส่วนของนวัธ เตาะเจริญสุข ได้แปรพักตร์มาช่วยทีมงานของเอก
ราช ช่างเหลา เพราะได้ไฟเขียวมาจากคนในตระกูล “เตาะ” 
ชัยชนะของพลังประชารัฐ ในพื้นที่สีแดงเข้ม “หนองเรือ-มัญจาคีรี” จึงเป็นหนังตัวอย่างส าหรับการสลายขุมก าลังสี
แดง รวมถึงสีส้มในอนาคต 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859301 
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