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รวมข่าว กกต.  

     
รู ้

วั

น

น้ี 

     ข่าววนัน้ี 

     รูว้นัน้ี 

รู ้

วั

น

น้ี 

ข่าวประจ าวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 
ภาพข่าว  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท เดินทางไปรับต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
ประชาสัมพันธ์ โดยมีนางสาวอาภรณ์ ศุภเดโชชัย รองผู้อ านวยการส านัก
ประชาสัมพันธ์ และพนักงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  

7 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 7/11/2562 กมธ.แก้ รธน. เริ่มต้นก็งัดข้อ พปชร.สกัด 'มาร์ค' ดัน 'สุชาต'ิ 8 

2 แนวหน้าออนไลน์ 8/11/2562 เริ่มเกม 'อยู่-ไม-่เป็น!! 'ช่อ'ลั่นไม่มีทางยุบพรรค อนค. ได้ 
ยกเว้นใช้อภินิหารทาง กม.ก าจัด  

10 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 'คุณช่อ' แผ่นเสียงตกร่อง โทษอภินิหาร กม.ยุบ อนค. 11 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 ก๊วนลี้ภัยปลุก 20 พ.ย. เซฟธนาธร จากศาลรัฐธรรมนูญ 13 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 มวยถูกคู่ 'สิระ 'อบรมมารยาท'เทพไท'อย่าดึง'บิ๊กตู่'จุ้นแก้ รธน. 14 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 เคาะชื่อ กมธ.สัดส่วนรัฐบาลแก้ รธน. 'สมชาย-สมเจตน์' ติดโผ 15 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 หมากกลแก้รัฐธรรมนูญ 'ไพศาล' ติงวิปรัฐบาลแค่นี้ก็คิดไม่เป็น

หรือไง 
16 

8 ผู้จัดการออนไลน์ 9/11/2562 จบแล้ว “สุชาติ” รับเป็นประธาน กมธ. แก้ รธน. 
ด้าน “สมชาย-สมเจตน์” ร่วมนั่ง กมธ. ด้วย 

17 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 งานนี้เดือดร้อนกันหลายพรรค! 'ส.ว.เสร'ี เสนอแก้ รธน. 
ให้มีแค่ ส.ส.เขต 

18 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 'ส.ว.วันชัย' ฉะคนอยากให้แก้ รธน. เป็นพวกดัดจริต 
ทางการเมือง 2 ประเภท 

19 

11 ไทยรัฐออนไลน์ 9/11/2562 “สุทิน” มอง คนนั่งประธาน กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ต้องเป็นคนที่
สังคมยอมรับ 

20 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 เพ่ือไทยขนมือกฎหมายนั่ง กมธ. แก ้รธน. 'ไก่จ๋า' ไม่ว่างงานแล้ว 21 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 หัวหน้า-เลขาฯ พรรคร่วมจ่อถก 'บิ๊กตู่' ต้ัง กมธ.แก ้รธน. 22 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 ชักยุ่ง! 'สมเจตน์' เมินร่วมวง กมธ. ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 23 
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ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 นิวส์วันออนไลน์ 9/11/2562 “สมเจตน์” ยันไม่ร่วม กมธ.สภาฯ ศึกษาแก้ รธน. บอกไม่ได้

รังเกียจ แต่เป็นการท างานคนละสภา ควรแยกออกจากกัน 
24 

16 ผู้จัดการออนไลน์ 9/11/2562 รมว.ดีอีเอส เผย พปชร.เตรียมถกหัวหน้า-เลขาฯ พรรคร่วมตั้ง ปธ.
แก้ รธน. 

25 

17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 โฆษก พปชร. มั่นใจเก้าอ้ี ปธ.กมธ. แก้ รธน. พรรคร่วม 
ท าความเข้าใจกันได้ 

26 

18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 เด็กส้มหวานถอนหงอก '2 ส.ว.' ท าหน้าที่เผด็จการได้ดี 
แบบไร้ยางอาย โวประชาชนอยากแก ้รธน. เพียบ 

27 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 วิปรัฐบาลอัด พท. ไม่รับผิดชอบ หาเตะถ่วงญัตติแก้ รธน. เหน็บ
อยากเร็วก็ถอนญัตติผลกระทบ ม.44 ออกไป 

28 

20 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 ปาร์ตี้ลิสต์ส้มหวานดิ้นทันที! สวน 'เสรี' ยุบ ส.ว. ทิ้งด้วย 29 
21 โพสต์ทูเดย์

ออนไลน์ 
9/11/2562 ปชป. วอนทุกฝ่ายอย่าโต้เถียงปมแก้รธน.จนขัดแย้งทางการเมือง 30 

22 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9/11/2562 รปช. เฮลั่น! กกต. ตีตกค าร้อง 'สุเทพ-แกนน า รปช.' 
ฉายภาพ กปปส. วิพากษ ์'แม้ว-ปู' 

31 

23 แนวหน้าออนไลน์ 9/11/2562 'เทพเทือก' รอดอีก!! กกต. ตีตกค าร้องฉายภาพ กปปส.วิพากษ์ 
'แม้ว-ปู' 

32 

24 ไทยโพสต์ออนไลน์ 10/11/2562 แก้รัฐธรรมนูญน้ าลายท่วม 33 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ 11/11/2562 'ชวน' อยากเห็นทุกฝ่ายร่วมมือกันชี้แก้ รธน. ไม่ใช่ต้องล้ม 

ทั้งฉบับ 
38 

26 มติชนออนไลน์ 11/11/2562 “ประวิตร” แง้มคุณสมบัติ ปธ.กมธ.ศึกษา รธน. 
“คนนอก-คนใน” ได้หมด เน้นเก่งไม่สนบารมี 

39 

27 ไทยโพสต์ออนไลน์ 11/11/2562 ได้หมด!' บิ๊กป้อม' ไม่จ ากัด 'คนนอก-คนใน' นั่ง ปธ.กมธ. 
แก้รัฐธรรมนูญ 

40 
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สปัดาหน้ี์มีอะไร    

   
รู ้

วั

น

น้ี 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2562 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที ่
11 พฤศจิกายน 

2562 

13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันอังคารที่ 
12 พฤศจิกายน 

2562 

13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันพุธที ่
13 พฤศจิกายน 

2562 

 
 

จังหวัดเชียงราย นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจ
เยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดเชียงราย 

  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจ
เยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันพฤหัสบดีที่
14 พฤศจิกายน 

2562 

09.30 น. จังหวัดเชียงราย 
 

ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายปกรณ์ มหรรณพ  
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ 
กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์ศึกษาดูงาน
แนวคิด ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการด าเนินงาน
ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ของนักศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง 
รุ่นที่ 10 
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สปัดาหน้ี์มีอะไร    

   
รู ้

วั

น

น้ี 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันศุกร์ที่ 
15 พฤศจิกายน 

2562 

08.00 น. 
 
 

จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 

ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย 
นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมสังเกตการณ์ศึกษาดูงานแนวคิด ในการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย ของนักศึกษาหลั กสู ตร 
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2562 

 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
11 พฤศจิกายน 

2562  
 

09.30 น. ห้องประชุมเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 
 

 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการ
เลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ
หน่วยงานภายนอก  

 13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ชั้น ๘  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ ง  และนายณั ฏ ฐ์  เล่ าสี ห์ สวกุ ล 
ผู้ อ านวยการสถาบันพัฒนาการ เ มืองและ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 13.30 น. ห้องประชุมหมายเลข 307 
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 

นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมือง 
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สปัดาหน้ี์มีอะไร    

   
รู ้

วั

น

น้ี 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันอังคารที่ 
12 พฤศจิกายน 

2562 

13.30 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ชั้น ๘ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

วันพฤหัสบดีที่ 
14 พฤศจิกายน 

2562 

09.30 น. จังหวัดเชียงราย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์ศึกษาดูงาน แนวคิด
ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการด าเนินงานของ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ของนักศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ 10 

วันศุกร์ที่ 

15 พฤศจิกายน 

2562 

08.00 น. จังหวัดเชียงราย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์ศึกษาดูงาน แนวคิด
ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการด าเนินงานของ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ของนักศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ 10 
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ข่าวอ้างอิง 
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กมธ.แก้ รธน.เร่ิมต้นกง็ัดข้อ พปชร.สกดั 'มาร์ค' ดัน 'สุชาติ' 
07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น. 

 
 

 เร่ิมจะเห็นร่องรอยความขดัแยง้ของสองพรรคแกนน ารัฐบาล พลังประชารัฐ กบั ประชาธิปัตย์ ในเร่ืองการเดินหนา้เพื่อ
น าไปสู่การ แก้ไขรัฐธรรมนูญ เสียแลว้เพราะนอกจากแกนน า-ส.ส.อาวโุสของพรรคพลงัประชารัฐหลายคนอยา่ง วีระกร ค าประกอบ 
ส.ส.นครสวรรค ์ท่ีมีบทบาทสูงในการก ากบังานในหอ้งประชุมสภาใหรั้ฐบาล ยืนกรานวา่เม่ือท่ีประชุมสภามีมติตั้ง คณะกรรมาธิการ
วสิามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามท่ีพรรคร่วมฝ่ายคา้น-พลงัประชารัฐ-ประชาธิปัตย-์ชาติไทยพฒันา ร่วมกนั
เสนอญตัติแลว้ ประธาน กมธ.วิสามญั ควรตอ้งเป็นคนจากพรรคพลงัประชารัฐ ในฐานะพรรคแกนน ารั ฐบาล ไม่ใช่อภิสิทธ์ิจาก
ประชาธิปัตย ์

 จากนั้น สมศกัด์ิ เทพสุทิน รมว.ยติุธรรม-แกนน าพรรคพลงัประชารัฐ ก็ออกมาตีกนัอภิสิทธ์ิเช่นกนั  โดยพูดดกัทางไวว้่า 
“ที่มีการเสนอช่ือนายอภิสิทธ์ิเป็นประธาน กมธ. เช่ือว่าเขาอาจจะไม่รับ ควรเป็นแกนน าหลักของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นประธาน
กรรมาธิการ” 

  ทั้ งน้ีเป็นท่ีรู้กันดีทางการเมืองว่า "อภิสิทธ์ิ" แสดงท่าทีชัดเจนไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตั้ งแต่ตอนท า
ประชามติแลว้ ดว้ยการเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในนามพรรค ปชป. ผนวกกบัพรรค ปชป.ในช่วงหาเสียงท่ีอภิสิทธ์ิยงัเป็น
หวัหนา้พรรค ไดชู้ธงการแกไ้ข รธน.หลงัการเลือกตั้งเช่นกนั แมจ้ะไม่เขม้ขน้เท่าพรรคเพ่ือไทย-อนาคตใหม่ ผนวกกบัจุดยนืของเจา้ตวั
ก็ชดัเจน คือไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีเขา้มาตามช่องทางรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัท่ีมี ส.ว. 250 คนคอยโหวต
สนบัสนุน  จึงเลือกลาออกจาก ส.ส.ทนัทีหลงัพรรค ปชป.มีมติร่วมรัฐบาลกบั พปชร.และแมห้ลงัลาออกจาก ส.ส.แลว้ เดอะมาร์ค-
อภิสิทธ์ิ ก็ยงัแสดงความเห็นเร่ืองการแกไ้ข รธน.ในลกัษณะไม่ไวใ้จพลงัประชารัฐวา่จะเอาจริงเร่ืองการแกไ้ข รธน.ตามท่ีเขียนไวใ้น
นโยบายรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา 

 เช่นเม่ือส่ือถามวา่ ฝ่ายพลงัประชารัฐก็เสนอญตัติประกบเขา้ไปในสภาใหมี้การตั้ง กมธ.ศึกษาการแกไ้ข รธน.ดว้ย มองวา่มี
ความจริงใจหรือไม่ในการแกไ้ข รธน. แต่ค  าตอบท่ีไดก้ลบัท่ิมแทงไปยงั พปชร.โดยตรง 

  "ก็ยังเห็นเขาไปรณรงค์อยู่ว่าไม่ต้องแก้ ผมก็ยังแปลกใจอยู่ เพราะเป็นแกนน าพรรครัฐบาล  แต่ไม่ยึดถือส่ิงที่แถลงต่อ
รัฐสภา ทีไ่ปรณรงค์ไม่ต้องแก้ (เวทปีระชาธิปไตยไทยอิม่ ไม่ต้องแก้กก็นิได้)” (อภิสิทธ์ิ 21 ต.ค.) 
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 ดว้ยท่าทีทางการเมืองขา้งตน้ดงักล่าวของอภิสิทธ์ิ จึงท าให้ฝ่าย พปชร.ย่อมไม่ตอ้งการให้อภิสิทธ์ิมีบทบาทน าในการ
เคล่ือนไหวแกรั้ฐธรรมนูญใน รัฐสภา แม ้กมธ.วิสามญัท่ีตั้งข้ึนจะเป็นแค่ กมธ.ศึกษาปัญหาการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญและศึกษาแนว
ทางการแกไ้ข รธน.เท่านั้น แต่จุดส าคญัตอ้งไม่ลืมว่าหาก  กมธ.วิสามญัชุดดงักล่าวท่ีตั้งข้ึนโดยมติของท่ีประชุมสภามีผลการศึกษา
ออกมาอยา่งเป็นทางการ เช่น เห็นควรให้แกไ้ข รธน.มาตรา 256 เพื่อปลดล็อกน าไปสู่การแกไ้ข รธน.ให้ง่ายข้ึน พร้อมกบัมีขอ้เสนอ
พว่ง เช่น ใหมี้การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือยกร่าง รธน.ใหม่ทั้งฉบบั  

 หากผลการศึกษา-ขอ้สรุปของ กมธ.วิสามญัออกมาเช่นน้ี แลว้น ากลบัมาเสนอต่อท่ีประชุมสภา โดยท่ีไม่รู้วา่สุดทา้ยเสียง
ส่วนใหญ่ของท่ีประชุมสภาจะเอาดว้ยกบัรายงานฉบบัดงักล่าวหรือไม่ แต่มนัก็จะเป็น Report ขอ้สรุปอย่างเป็นทางการจาก กมธ.
วิสามญัท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรตั้งข้ึน นั่นย่อมท าให้ Report ดงักล่าวกลายเป็น Reference ท่ีทรงพลงัมากท่ีสุดชุดหน่ึงในทางการเมือง 
ท่ีฝ่ายเคล่ือนไหวใหมี้การแกไ้ข รธน.จะน าไปใชอ้า้งอิง เพ่ือต่อยอดน าไปสู่การเคล่ือนไหวทั้งในและนอกรัฐสภาใหมี้การแกไ้ข รธน.ใหไ้ด ้

 ปรากฏการณ์แบบน้ีเคยมีใหเ้ห็นมาแลว้ในทางการเมืองหลายคร้ัง ข้ึนอยูก่บัวา่จะมีใครน ารายงานของ กมธ.ไปใชใ้นทางใด 
หากน าไปใชใ้นทางหาประโยชน์ใหต้วัเองโดยไม่ชอบก็ยอ่มถูกต่อตา้นได ้

 ตัวอย่างที่เห็นชัดๆ ก็เช่นยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส.ส.เพื่อไทยก็เคยใช้รายงานของ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนว
ทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ที่มี พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน อดีตประธาน คมช.เป็นประธาน กมธ. ที่มี
ข้อสรุปเสนอให้ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมจากความขัดแย้งทางการเมือง โดยให้มีการสอบสวนคดใีนช้ัน คตส.ใหม่หมด 

 จนต่อมา ส.ส.เพ่ือไทยน ารายงานของ กมธ.ชุดดงักล่าวไปอา้งอิง ไปสร้างความชอบธรรมในการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
สุดซอยเพ่ือลบลา้งคดี คตส.ใหท้กัษิณ ชินวตัร จนเกิดปรากฏการณ์ กปปส.นัน่เอง 

 ดว้ยเพราะแกนน า พปชร.ยอ่มอ่านสถานการณ์ขา้งหนา้ออก จึงไม่ตอ้งการให้ผลการศึกษาของ กมธ.วิสามญัศึกษาแกไ้ข 
รธน.ออกมาแลว้ถูกน าไปต่อยอด เรียกร้องใหแ้ก ้รธน.เพ่ือใหมี้การร่าง รธน.ฉบบัใหม่ ท าให ้พปชร.จึงตอ้งการลงมาคุมเกมใน กมธ.
วสิามญัชุดดงักล่าว เพ่ือคุมธงและทิศทางการศึกษาของ กมธ.เอาไว ้ 

 จึงเป็นท่ีมาของการท่ีแกนน าพรรคพลงัประชารัฐปิดห้องประชุมท่ีท าเนียบฯ เพ่ือถกการเมืองหลายเร่ือง หลงัเสร็จส้ินการ
ประชุม ครม.เม่ือวนัพุธท่ี 6 พ.ย. โดยมีข่าววา่ในวงหารือเป็นระดบัแกนน าพรรคทั้งส้ิน อาทิ อุตตม สาวนายน, สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, 
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, สมศกัด์ิ เทพสุทิน, ธรรมนสั พรหมเผา่ เป็นตน้ นอกจากคุยการเมืองทัว่ๆ ไปแลว้ ยงัมีการพูดกนัถึงเร่ืองการส่งคน
ไปคุมหางเสือ ใน กมธ.ศึกษาการแก้ไข รธน. บนกระแสข่าวว่าขอ้สรุปในวงหารือก็คือ พรรค พปชร.จะดนั สุชาติ ตันเจริญ รอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร จากพลังประชารัฐ เขา้ไปเป็น กมธ.วิสามญัชุดดงักล่าวในโควตา พปชร. เพ่ือให้ไปรับต าแหน่งประธาน 
กมธ.วสิามญัต่อไป ซ่ึงคาดวา่ญตัติดงักล่าวจะมีการหารือกนัในท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรสปัดาห์หนา้ 

 สุดท้ายแล้วเร่ืองนีต้้องจบัตาดูกนัให้ดว่ีา สองพรรคร่วมรัฐบาล "พปชร." กบั "ปชป." จะหาจุดสมดุลในเร่ืองนีอ้ย่างไร 

 มองไปขา้งหน้าเห็นไดช้ดั แค่ขนาด กมธ.วิสามญัศึกษาการแกไ้ข รธน.ยงัไม่ทนัไดต้ั้งไข่ เพราะสภายงัไม่ไดห้ารือญตัติ
ดงักล่าว ยงัไม่มีการเสนอช่ือคนเป็น กมธ.วิสามญัอยา่งเป็นทางการ แต่ก็เร่ิมเห็นร่องรอยความเห็นต่าง ความไม่ลงรอยกนัเสียแลว้ ใน
พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล 

 เม่ือเป็นเช่นนีก้็ประเมนิได้ว่า หาก พปชร.กบั ปชป.ยงัเคลยีร์กนัไม่ได้ การท างานของ กมธ.ชุดนีต้ั้งแต่เร่ิมต้นไปจนถึงวนัที่
ท ารายงานข้อสรุปเสนอแนวทางแก้ไข รธน.ต่อสภา เราจะได้เห็นการงัดข้อเกิดขึ้นแน่นอน ระหว่าง กมธ.ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน 
รวมถึง กมธ.จากฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกนัเองด้วย!!!!  

https://www.thaipost.net/main/pdetail/49721 

https://www.thaipost.net/main/pdetail/49721
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เร่ิมเกม'อยู่-ไม่-เป็น!! 'ช่อ'ลัน่ไม่มทีางยุบพรรคอนค.ได้ ยกเว้นใช้อภินิหารทางกม.ก าจัด 

วนัศุกร์ ท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 13.29 น. 

 

 
 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ไดโ้พสตข์อ้ความผา่นทวติเตอร์ ระบุวา่ #
อนาคตใหม่ ไม่มีพรรคส ารอง เรายงัคงเดินหนา้ท างานทั้งในและนอกสภา คดีความต่าง ๆ ซ่ึงลว้นเป็นคดีการเมือง ไม่มีทางจะยบุ
พรรคอนาคตใหม่ได ้เราเช่ือมัน่ในความบริสุทธ์ิของเรา ถา้จะยบุอนาคตใหม่ก็เพราะเราขวางทางผูมี้อ  านาจ จนตอ้งอาศยัอภินิหารทาง
กฎหมายก าจดัเราโดยไม่สนใจหลกันิติรัฐอีกแลว้ 

หลายวนัมาน้ีมีการตั้งขอ้สงัเกตวา่พรรคพลงัอนาคต เป็นพรรคส ารองของ #อนาคตใหม่ เพราะชูจุดขายเร่ืองคนรุ่นใหม่
เหมือนกนั ขอยนืยนัวา่เราไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งใด ๆ กบัพลงัอนาคต และหวัใจท่ีแทจ้ริงของอนาคตใหม่ไม่ใช่เร่ืองวยั แต่คือเจตจ านงทาง
การเมืองใหม่ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงใหส้งัคมกา้วหนา้ข้ึน 

 

 
 
https://www.naewna.com/politic/452649 
 

https://www.naewna.com/politic/452649
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'คุณช่อ'แผ่นเสียงตกร่อง โทษอภินิหารกม.ยุบอนค. 
09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น. 
 

 
 

ประธานศาลฎีการับชาวบา้นมองศาลถูกการเมืองแทรก! ทั้งท่ีคดีละเมิดกฎหมายอาญาโดยตรง แต่ประชาชนแยกไม่ออก จ้ี
ตอ้งเร่งพีอาร์ “ช่อ” ท่องคาถาไม่มียบุสม้หวานแน่ แผน่เสียงตกร่องหากมีจริงเพราะอภินิหารทางกฎหมาย 
      นายไสลเกษ วฒันพนัธ์ุ ประธานศาลฎีกา ไดก้ล่าวแถลงนโยบายตอนหน่ึงเก่ียวกบัการส ารวจความคิดเห็นในการท านโยบาย
ประธานศาลฎีกา ในประเดน็ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่และศรัทธาต่อศาลยติุธรรมของประชาชน เม่ือวนัท่ี 7 พ.ย. ท่ีโรงแรมวอ
ลดอร์ฟ แอสโทเรีย วา่น่าดีใจมาก ขา้ราชการของเราใหข้อ้คิดเห็นมาวา่ศาลควรใหค้วามส าคญัเปิดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการยติุธรรมมากท่ีสุด ใหป้ระชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได ้โดยเฉพาะแบบส ารวจออนไลน์มีการรับฟังความ
คิดเห็นมากข้ึน แต่ใหก้ระท าดว้ยความระมดัระวงั ซ่ึงคิดวา่เราเดินถูกทางแลว้ในการเปิดเวทีใหบุ้คคลท่ีมีส่วนไดเ้สียในกระบวนการ
ยติุธรรมทั้งหมดมีส่วนในการรับฟังความคิดเห็นดว้ย และเช่ือวา่ผูบ้ริหารทุกท่านใชว้ธีิคิดน้ี เราจะรู้เห็นปัญหาล่วงหนา้ แลว้เราจะรู้วา่
ภยัอะไรจะเกิดข้ึน 
      นายไสลเกษกล่าวอีกวา่ ประชาชนทัว่ไปใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมมาวา่ ศาลควรใหค้วามส าคญักบัความเป็นอิสระหรือความเป็น
กลางของผูพ้ิพากษา โดยเฉพาะความรู้สึกของประชาชนส่วนมากเห็นวา่ศาลใชก้ฎหมายตอบสนองความตอ้งการทางการเมือง ตรงน้ี
เราไม่แน่ใจวา่การส่ือสารน้ีหมายถึงอะไร เราตดัสินคดีเส้ือเหลือง เส้ือแดง พรรคการเมือง หรือความขดัแยง้ทางการเมือง หรือศาล
ไหนกนัแน่ท่ีตดัสิน เน่ืองจากยคุปัจจุบนัน้ีมีถึง 3 ศาล ไม่นบัศาลทหารบทค่อนขา้งนอ้ย ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และศาล
ยติุธรรม ศาลไหนประชาชนอาจเกิดความสบัสนได ้วา่คดีท่ีตดัสินเก่ียวกบัการเมือง แลว้ก็ใชต้อบสนองความตอ้งการทางการเมือง 
ตอบสนองใคร ตอบสนองผูมี้อ านาจรัฐทุกยคุทุกสมยัท่ีผา่นมา จะมีประเด็นขอ้น้ีเสมอ เราจะแกปั้ญหาอนัน้ีอยา่งไร 
      “ในเบ้ืองตน้งานของเราแทบไม่เก่ียวขอ้งกบัประเดน็ความขดัแยง้ทางการเมือง จะมีก็คดีอาญาท่ีเก่ียวพนักบัการท่ีละเมิด
กฎหมายอาญาโดยตรง เช่น บุกรุก เผา ท าลาย อะไรท านองน้ี ท าใหเ้สียทรัพยอ์ะไรพวกน้ีเก่ียวขอ้ง จริงๆ ในเน้ือหาของมนั
ตรงไปตรงมาไม่ไดมี้อะไรยาก แต่ประชาชนแยกไม่ออกวา่กลุ่มน้ีโดน กลุ่มน้ีท าไมไม่โดน แลว้โดนดว้ยศาลอะไร จุดน้ีก็เป็นจุดอ่อน
ท่ีเราอาจตอ้งใชง้านประชาสมัพนัธ์ในการดูแลความเขา้ใจวา่ศาลเราถูกแทรกแซงทางการเมือง แลว้ก็เร่ืองล่าสุดชดัเจนก็มีคนพยายาม
โยงท่ียะลาใช่ไหมครับ มีคนพยายามโยงวา่โดยท่ีเขาจินตนาการโดยแทจ้ริงเลย พอเกิดเร่ืองป๊ับพดูไปไดเ้ป็นวรรคเป็นเวรวา่เราตอ้ง
ตดัสินคดีใหส้อดคลอ้งกบัความมัน่คง เป็นเร่ืองทางการเมืองไป ซ่ึงมนัไม่ไดมี้อะไรโยงใยเลย” ประธานศาลฎีกากล่าว 
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     วนัเดียวกนั น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ทวตีขอ้ความวา่  #อนาคตใหม่ วา่ไม่มีพรรคส ารอง เรา
ยงัคงเดินหนา้ท างานทั้งในและนอกสภา คดีความต่างๆ ซ่ึงลว้นเป็นคดีการเมืองไม่มีทางจะยบุพรรคอนาคตใหม่ได ้เราเช่ือมัน่ในความ
บริสุทธ์ิของเรา ถา้จะยบุอนาคตใหม่ก็เพราะเราขวางทางผูมี้อ  านาจ จนตอ้งอาศยัอภินิหารทางกฎหมายก าจดัเราโดยไม่สนใจหลกันิติ
รัฐอีกแลว้ 
     ขณะท่ี นพ.วรงค ์เดชกิจวกิรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย ์(ปชป.) โพสตเ์ฟซบุ๊กในหวัขอ้ อยูไ่ม่เป็นก็ไม่ตอ้ง
อยู ่วา่บา้นเมืองเรามีประวติัศาสตร์ยาวนาน มีจารีต วฒันธรรมประเพณีท่ีดี การไหวค้รู พวกคุณก็ไม่เอา, มีศาสนาท่ีหลากหลายเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนนบัถืออยา่งเสรี พวกคุณก็ไม่เอา, มีความเป็นพ่ีเป็นนอ้ง ลุงป้านา้อา มีรอยยิม้ พวกคุณก็ไม่เอา, เรามีสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ท่ีไม่เคยท าร้ายประชาชน มีแต่คอยช่วยเหลือ รวมทั้งยดึเหน่ียวแผน่ดินไทยใหเ้ป็นปึกแผน่ พวกคุณก็ไม่เอา, มีปัญหา
ภายในประเทศ พวกคุณก็ชอบเอาไปประจานใหต้่างชาติมายุง่ คุณชอบอา้งประชาธิปไตย และความเท่าเทียม แต่ก็ถูกคนของพวกคุณ
บอกวา่มีแต่เผดจ็การ ชนชั้นสูงกบัขยะ และพวกสนิม ปลุกกระแสคนท่ีอ่อนประสบการณ์ใหดู้ถูกคนท่ีมีอายมุากกวา่ วา่เป็นคนรุ่นเก่า 
และดูถูกประเทศชาติตนเอง ท่ีส าคญัคือเม่ือพวกคุณท าผิด คุณแกต้่างไม่ได ้พวกคุณก็ต่อรองศาล เหยยีบคนท่ีคุณจะร้ือคดีให ้และตอบ
ศาลไดค้  าเดียววา่จ าไม่ได ้
      “เม่ือคิดวา่ตวัเองไปไม่รอดแน่ พวกคุณก็ออกมาโวยวายวา่ถูกกลัน่แกลง้ และพยายามปลุกระดมวา่ อยูไ่ม่เป็น ผมเช่ือวา่คน
ไทยจ านวนมากเร่ิมจะเอือมระอา อยูไ่ม่เป็นก็ไม่ตอ้งอยู”่ นพ.วรงคโ์พสตท้ิ์งทา้ย. 
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ก๊วนลีภ้ัยปลกุ 20 พ.ย.เซฟธนาธร จากศาลรัฐธรรมนูญ 

09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07:45 น.   

 
 

9 พ.ย 62 - นำยจรัล ดษิฐำอภิชยั อดีตกรรมกำรสทิธิมนษุยชนแหง่ชำติ และประธำนสมำคมนกัประชำธิปไตยชำวไทยไร้พรมแดน  ที่
ลีภ้ยัอยูป่ระเทศฝร่ังเศส โพสต์ข้อควำมระบวุำ่ "20 พฤศจิกำยน#SaveThanatornจำกศำลรัฐธรรมนญู" 
 
https://www.thaipost.net/main/detail/49866 
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มวยถูกคู่'สิระ'อบรมมารยาท'เทพไท'อย่าดึง'บ๊ิกตู่'จุ้นแก้รธน. 
09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07:18 น.  

 

9 พ.ย 62 - นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีท่ีนายเทพไท เสนพงศ ์ส.ส.นครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปัตย ์(ปชป.) ออกมาเรียกร้องใหพ้ล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมส่งสญัญาณถึง
พรรคพปชร.ไม่ใหส่้งคนลงแข่งต าแหน่งประธานกรรมาธิการวสิามญั (กมธ.) ศึกษาการแกไ้ขรัฐธรรมนูญวา่ นายเทพไท ไม่ควรเสีย
มารยาทมายุง่เก่ียวกบักิจกรรมของพรรคการเมืองอ่ืน เพราะไม่วา่พรรคพปชร.จะเสนอใครลงชิงต าแหน่งน้ีหรือไม่ก็เป็นเร่ืองภายในท่ี
พรรคจะจดัการเอง ซ่ึงพรรคพปชร.มีความชอบธรรมท่ีจะไดต้ าแหน่งประธานกรรมาธิการชุดน้ีดว้ย เน่ืองจากเป็นพรรคแกนน าของ
รัฐบาล 
  
นายสิระ กล่าวต่อวา่ ใครจะเป็นประธาน กมธ.ชุดน้ี เป็นหนา้ท่ีของกมธ.เขาจะไปเลือกกนัเอง ถา้นายเทพไท อยากใหทุ้กอยา่งเป็นไป
ดว้ยความราบร่ืน มีความปรองดองอยา่งปากวา่ ก็ควรหยดุใหค้วามเห็นท่ีจะน าไปสู่ความแตกแยก เพียงเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของตวัเอง เม่ือพรรคปชป.มีมติเสนอช่ือนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ ก็เดินไปตามขั้นตอนใหว้ปิของพรรคปชป.ไปหารือกบั
วปิรัฐบาล เพ่ือใหไ้ดข้อ้ตกลงร่วมกนั และเม่ือไดข้อ้ยติุแลว้ก็ตอ้งจบ น่ีคือมารยาทการอยูร่่วมกนัของพรรคร่วมรัฐบาลท่ีนายเทพไท
ตอ้งพึงสงัวรณ์ไวด้ว้ย อีกทั้งพล.อ.ประยทุธ์ ก็ไม่ไดเ้ขา้มายุง่เก่ียวใดๆกบัการบริหารภายในพรรค จึงไม่ควรดึงนายกฯเขา้มาเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองน้ี 

"ท่ีผา่นมาพรรคพปชร.ก็ถอยมามากแลว้ ท่ียอมสนบัสนุนใหน้ายชวน หลีกภยั เป็นประธานสภา โดยไม่คิดเป็นโควตา้ในการจดัตั้ง
รัฐบาล ดงันั้นนายเทพไทก็ไม่ควรไดคื้บเอาศอก ตอ้งใหเ้กียรติพรรคพปชร.ท่ีเป็นแกนน าตั้งรัฐบาลดว้ย"นายสิระ กล่าว 
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เคาะช่ือกมธ.สัดส่วนรัฐบาลแก้รธน.'สมชาย-สมเจตน์'ติดโผ 

09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07:26 น.     
 

 

9 พ.ย 62 - ผูส่ื้อข่าวรายงานจากท าเนียบรัฐบาลวา่ ส าหรับความคืบหนา้ในการสรรหาตวับุคคลท่ีจะไปด ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามญัศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ส่วนของพรรคร่วมรัฐบล ล่าสุดรายช่ือทั้งหมดถึงมือ
นายวษิณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแลว้ 

ก่อนน้ีมีการประชุมวงเลก็ของแกนน ารัฐบาล เม่ือวนัท่ี 6 พ.ย.โดยเป็นรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาล 12 คน ยกเวน้รัฐมนตรีจากพรรค
ประชาธิปัตย ์ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และตวัแทนพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) 10 คน พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 4 คน และพรรคเลก็ 1 คน 
เขา้ร่วม โดยต่างเห็นดว้ยท่ีจะเลือกนายสุชาติ ตนัเจริญ รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึงเป็นประธานกรธ.แกรั้ฐธรรมนูญ ซ่ึง
ขณะน้ีนายสุชาติ ยนืยนัไม่ขดัขอ้ง 

นอกจากน้ีในสดัส่วนกรธ.แกรั้ฐธรรมนูญ ของรัฐบาลยงัมี ส.ว.เขา้ร่วมดว้ย อาทิ นายสมชาย แสวงการ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม และ
ส.ว.สายนกัวชิาการท่ีเช่ียวชาญดา้นกฎหมาย โดยในสปัดาห์หนา้จะมีการเปิดเผยรายช่ือทั้งหมดออกมาใหท้ราบต่อไป. 
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หมากกลแก้รัฐธรรมนูญ'ไพศาล'ติงวปิรัฐบาลแค่นีก้ค็ดิไม่เป็นหรือไง 

09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:08 น. 

 

9 พ.ย 62 - นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผูช่้วยรองนายกรัฐมนตรี โพสตเ์ฟซบุ๊กระบุวา่ หมากกล แกรั้ฐธรรมนูญ 

1 ถา้วปิไม่เห็นพอ้งใหมี้การตั้งคณะกรรมาธิการ ก็จะเกิดการเคล่ือนไหวนอกสภา และอาจเกิดความรุนแรงข้ึนได ้

2  ถา้พปช.จะเป็นประธานกรรมาธิการ ก็ตอ้งแอ่นหนา้ ใหเ้ขาชกจากทุกทิศ ยิง่เอาปู่มีชยัมานัง่เป็นประธาน ก็ คงสนุกดูไม่จืดแน่ เพราะ
รัฐธรรมนูญเป็นอยา่งน้ีก็ฝีมือปู่แกนัน่แหละ และท่ีปู่แกพดูอะไรไวก็้จะถูกขดุข้ึนมาพดูกนักลางสภาแลว้จะวา่อยา่งไร 

3  ถา้มาตรแมน้พรรคร่วมหกักนัในเร่ืองแกรั้ฐธรรมนูญ ก็ระวงัร่างกฎหมายงบประมาณในวาระ3และการอภิปรายไม่ไวว้างใจใหดี้ก็
แลว้กนั 

ก็แค่ใชโ้ควตากรรมาธิการของรัฐบาลเท่านั้นก็เหลือแหล่แลว้ แค่น้ีคิดไม่เป็นหรือไงเฟ้ย. 
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จบแล้ว “สุชาติ” รับเป็นประธานกมธ.แก้รธน. ด้าน “สมชาย-สมเจตน์”ร่วมน่ังกมธ.ด้วย 

เผยแพร่: 9 พ.ย. 2562 09:51   ปรับปรุง: 9 พ.ย. 2562 12:19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือวนัที ่8 พ.ย.แหล่งข่าวจากท าเนียบ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการคดัสรรตวับุคคลทีจ่ะไปด ารงต าแหน่งประธาน

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วสิามญัศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการฯในส่วนของรัฐบาลจ านวน 6 คน 

ว่า ล่าสุดรายช่ือทั้งหมดถึงมือนายวษิณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว โดยมกีารหารือวงเลก็หลงัประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซ่ึงในวงประชุมนั้น ครม.12 คน พรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.)10 คน พรรคภูมใิจไทย 4 คน พรรคเลก็ 1 

เห็นด้วยทีจ่ะเลือก นายสุชาต ิตนัเจริญ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลงัประชารัฐ ฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนทีห่นึ่ง เป็น

ประธานฯ ยกเว้นในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ซ่ึงนายสุชาตไิม่ขัดข้อง 

 

นอกจากนีใ้นสัดส่วนของรัฐบาลยงัมสี.ว.เข้าร่วมด้วย อาท ินายสมชาย แสวงการ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม และส.ว.สายนักวชิาการที่

เช่ียวชาญด้านกฎหมาย โดยในสัปดาห์หน้าจะมกีารเปิดเผยรายช่ือทั้งหมดออกมา 
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งานนีเ้ดือดร้อนกนัหลายพรรค! 'ส.ว.เสรี' เสนอแก้รธน.ให้มแีค่ส.ส.เขต 

09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:23 น. 
 
 
 
 
 
 
 

9 พ.ย 62 - นายเสรี สุวรรณภานนท ์สมาชิกสวฒิุสภา(ส.ว.) แสดงความคิดเห็นต่อกรณีการแกไ้ขรัฐธรรมนูญวา่ "หากจะใหมี้การแกไ้ข
รัฐธรรมนูญ ขอเสนอไวก่้อนเลยวา่ ในกาลขา้งหนา้ ขอใหมี้ ส.ส.เขต อยา่งเดียวน่าจะไดป้ระโยชน์ มากกวา่ เพราะจะท าใหไ้ดต้วัแทน
ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง  

โดยเฉพาะ ส.ส.ซีกฝ่ายคา้น มกัออกมาพดูเสมอๆวา่. ส.ว.ไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่ คสช.เป็นผูแ้ต่งตั้ง มนัก็เป็นอยา่ง
นั้นจริงๆ ซ่ึงก็มาตามรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีประชาชนมีการท าประชามติมา ส.ส.พวกน้ี ก็ยงัไม่ยอมรับ จึงไม่รู้วา่ ส.ส.กลุ่มน้ีจะค่อนแคะ
ไปท าไม 

หลงัเลือกตั้ง ส.ส. ผา่นมาไม่ก่ีเดือนก็เอาแต่จะแกรั้ฐธรรมนูญ แสดงใหเ้ห็นวา่พวกน้ีนึกถึงประโยชนต์วัเองก่อนชาวบา้น แทนท่ีจะเอา
เวลาไปดูแลทุกขสุ์ขของประชาชนก่อน ก็เอาแต่จะแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ท่ี เป็นแต่ประโยชน์ส่วนตน 

ซ่ึงหากจะแกรั้ฐธรรมนูญ ก็ตอ้งท าประชามติก่อน ตอ้งใชเ้งิน 2-3 พนัลา้น ซ่ึงควรเอาเงินส่วนน้ีไปช่วยคนยากจนหรือไปเป็น
สวสัดิการใหก้บัประชาชนจะดีกวา่ 

ควรใชรั้ฐธรรมนูญไปอีกสกัระยะก่อน จะไดเ้ห็นปัญหาอยา่งแทจ้ริง" 

อยา่มาอา้งวา่การจะแกไ้ขรัฐธรรมนูญน้ีเป็นความตอ้งการของประชาชน เพราะผมก็ไปถามชาวบา้นเหมือนกนั ส่วนใหญ่เขาบอก
ขอใหแ้กปั้ญหาปากทอ้งก่อนทั้งนั้น/ 
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'ส.ว.วนัชัย'ฉะคนอยากให้แก้รธน. เป็นพวกดัดจริตทางการเมือง 2 ประเภท 

09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:24 น. 

 

9 พ.ย 62 - นายวนัชยั สอนศิริ สมาชิกวฒิุสภา(ส.ว.) โพสตเ์ฟซบุ๊กระบุวา่ ถา้จะวา่กนัแบบตรงไปตรงมา ไม่ไดเ้อาการเมืองเขา้มายุง่ จะ
เห็นไดว้า่ไม่มีประชาชนส่วนใหญ่ท่ีไหนมาเรียกร้องใหแ้กรั้ฐธรรมนูญ เห็นมีแต่นกัการเมืองบางกลุ่มบางพวกเท่านั้น เพราะตั้งแต่มี
การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีมาประมาณ 6 เดือนกวา่ ยงัไม่เห็นมีประเดน็ใดๆทางรัฐธรรมนูญท่ีเป็นอุปสรรคปัญหาของประเทศ
และประชาชน พดูไดเ้ลยวา่ถา้ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีบา้นเมืองจะวุน่วาย การเมืองจะสบัสน แก่งแยง่อ านาจกนัจนเกิดวกิฤต จะไม่มี
ใครยอมใคร แต่เพราะรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีโดยแทจึ้งท าใหก้ารเมืองเดินมาไดอ้ยา่งท่ีเห็น เป็นนวตักรรมใหม่ของรัฐธรรมนูญท่ีสอดรับ
กบัสถานการณ์ของบา้นเมืองเรา เป็นการผสมผสานอ านาจท่ีมาจากการเลือกตั้งและอ านาจท่ีมาจากความมัน่คงใหช่้วยกนั
ประคบัประคองในระยะเปล่ียนผา่นใน 5 ปีน้ีเท่านั้น เป็นการออกแบบมาอยา่งลงตวัเพ่ือบา้นเมืองและประชาชนอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่
เพ่ือใหน้กัการเมืองบางกลุ่มบางพวกมาแยง่อ านาจกนัเหมือนอยา่งท่ีเคยเป็น 

ดงันั้นคนท่ีอยากใหแ้กรั้ฐธรรมนูญส่วนใหญ่ เป็นพวกท่ีดดัจริตทางการเมืองคือ 1. พวกท่ีแพก้ารเลือกตั้ง อยากแกต้วัแกมื้อ 2. พวกท่ี
กระสนัอ านาจ อยากมีอ านาจ สองพวกน้ีท าอะไรก็ไดท่ี้จะเป็นการสัน่คลอนสถานการณ์ของบา้นเมือง ทนไม่ได ้รอไม่ไหวกบัการใช้
รัฐธรรมนูญฉบบัน้ี เพราะขืนรอตอ่ไปและท่ีเป็นมาแลว้ก็เป็นอานิสงส์ของรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีจึงเกิด disruption ทางการเมือง 

จะลองใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัน้ีไปอีกสกัระยะหน่ึงแลว้ใหเ้ห็นเป็นประจกัษว์า่มนัมีปัญหาอนัเกิดจากรัฐธรรมนูญจริงๆแลว้ค่อยเอามา
พิจารณาหาทางแกไ้ข รอไปก็ไม่มีใครจะเป็นจะตายเพราะรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีนอกจากพวกท่ีกระสนักบัอ านาจเท่านั้น และท่ีส าคญัการ
แกไ้ขรัฐธรรมนูญนั้นตอ้งเป็นความเห็นพอ้งตอ้งกนัของทุกฝ่ายการเมืองและฝ่ายประชาชน ควรท่ีจะปรึกษาหารือกนัในท่ีประชุม
ร่วมกนัของรัฐสภาไม่ใช่เกิดข้ึนจากสภาผูแ้ทนราษฎรโดยฝ่ายเดียวแลว้ดึงส.ว.ไปเป็นกรรมาธิการ เป็นเร่ืองแปลกประหลาดมากเพราะ
โดยปกติแต่ละสภาก็เป็นเร่ืองของแต่ละสภาไม่ดึงคนของแต่ละสภามาเป็นกรรมาธิการ เกิดส.ว.ตั้งคณะกรรมาธิการมาแลว้ไปดึงคน
จากส.ส.มาเป็นกรรมาธิการ แปลกไหม... แต่จะมีไดก็้ในรัฐสภาเท่านั้น จากข่าวท่ีเกิดข้ึนจึงแปลกใจวา่มีใครก าลงัท าอะไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยู ่

ในเร่ืองน้ีกรรมาธิการการพฒันาทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วฒิุสภา ไดท้ าเร่ืองเหล่าน้ีอยูแ่ลว้ โดยไดท้ าการติดตาม
ศึกษาการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญมาตลอดแบบไม่มีอคติ ทั้งไดไ้ปดูการเลือกตั้ง ดูการปฏิบติังานในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญ 
และรัฐธรรมนูญตอ้งน าไปใชบ้งัคบัท ากนัเป็นหลกัการดว้ยเหตุดว้ยผลและตอ้งการเป็นขอ้สรุปถึงผลดีผลเสียของรัฐธรรมนูญอยา่ง
เป็นวชิาการ ไม่ใช่เป็นเร่ืองดดัจริตทางการเมือง กรรมาธิการชุดน้ีซุ่มท าแบบเงียบๆมานาน ไม่ตอ้งการสร้างข่าวสร้างประเด็น ท ามา
ก่อนส.ส.ท่ีจะท าเร่ืองน้ีเสียอีก และรุดหนา้ไปมากแลว้ บอกไดเ้ลยวา่ท าเพ่ือบา้นเมืองมากกวา่เล่นการเมือง. 

https://www.thaipost.net/main/detail/49881 

https://www.thaipost.net/main/detail/49881


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

20 

 

 

 

“สุทนิ” มอง คนน่ังประธาน กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ต้องเป็นคนทีสั่งคมยอมรับ 

9 พ.ย. 2562 11:52 น 

“สุทิน” มอง คนเป็นประธาน กมธ.แกรั้ฐธรรมนูญ ไม่จ าเป็นตอ้งมาจากพรรคร่วมรัฐบาล ช้ี ตอ้งเป็นท่ีสงัคมยอมรับ “หมอชลน่าน” เผย เพื่อไทย
เตรียมเคาะคนร่วมกรรมาธิการ 

วนัท่ี 9 พ.ย. 2562 นายสุทนิ คลงัแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วปิฝ่ายค้าน 
กล่าวถึงการเสนอช่ือประธานคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ท่ีพรรคประชาธิปัตย ์เสนอ
ช่ือ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดตีนายกรัฐมนตรี ส่วนพรรคพลงัประชารัฐจะเสนอช่ือ นายสุชาต ิตนัเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที ่1 
วา่ บุคคลทีม่กีารเสนอช่ือออกมาถือว่าเหมาะสมทั้งคู่ แต่ นายสุชาต ิจะมคีวามแปลกและสับสนในหลกัการทีร่องประธานสภาฯ จะมาเป็นประธาน
กรรมาธิการ ไม่ค่อยเห็นใครท ากนั และส่วนตวัคิดวา่ถึงวนัท่ีจะเลือกประธานคณะกรรมาธิการจริง  ๆน่าจะมีทางเลือกไดม้ากกวา่ 2 คนท่ีมีช่ือ
ออกมา จะเป็นคนนอกก็ไดค้นในก็ดี 

เม่ือถามวา่ประธานคณะกรรมาธิการชุดน้ีควรเป็นคนจากพรรคแกนน าหลกัรัฐบาลหรือไม่ นายสุทนิ ตอบวา่ ไม่จ าเป็นต้องเป็นคนของพรรคแกน
น ารัฐบาล แต่ต้องเป็นบุคคลทีสั่งคมยอมรับ เพราะการแก้รัฐธรรมนูญต้องอาศัยความร่วมมืออย่างกว้างขวาง ขณะท่ีกรรมาธิการในสดัส่วนของ
พรรคเพื่อไทย ขณะน้ียงัไม่ไดห้ารือกนัอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงจะมีการพดูคุยในสปัดาห์หนา้ก่อนญตัติดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมสภาฯ รวมถึงประเด็น
วา่เราจะเสนอบุคคลไปชิงต าแหน่งประธานดว้ยหรือไม่ ส่วนเร่ืองท่ีถา้พรรคประพลงัประชารัฐกบัพรรคประชาธิปัตยส่์งบุคคลชิงประธานพรรค
ฝ่ายคา้นจะสนบัสนุนใครนั้น นายสุทนิ ระบุวา่ เร่ืองดงักล่าวยงัไปไม่ถึง ดงันั้นในสปัดาห์หนา้ก็คงหยบิยกมุมมองต่าง  ๆข้ึนมาหารือในหลกัการ 

ทางดา้น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการตั้งกรรมาธิการวสิามญัในสภาฯ วา่ กรณีตั้งกรรมาธิการวสิามญัตามขอ้บงัคบั
การประชุมสภาฯ ขอ้ 92 เขียนไวว้า่ ใหค้ณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งกรรมาธิการได ้1 ใน 4 ของกรรมาธิการทั้งหมด ท่ีเหลือใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนของ
พรรคการเมืองตามจ านวนสมาชิก ถา้ตั้งกรรมาธิการ 49 มาหาร 4 ครม. จะได ้12 คน ท่ีเหลือ 37 คน เป็นไปตามสดัส่วนพรรคการเมือง เม่ือค านวณ
แลว้พรรคฝ่ายคา้นจะได ้19 เสียง รัฐบาลได ้18 เสียง ใน 19 เสียง พรรคเพื่อไทยจะไดป้ระมาณ 10-11 เสียง ซ่ึงตอนน้ีก าลงัพิจารณากนัอยู ่จะเป็นทั้ง 
ส.ส. และสมาชิกพรรคท่ีไม่ไดเ้ป็น ส.ส. 

ทั้งน้ี ผูส่ื้อข่าวรายงานจากพรรคเพ่ือไทย วา่ ส าหรับกรรมาธิการวสิามญัศึกษาปัญหาและวธีิการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ของพรรคเพื่อไทย จะเป็นมือ
กฎหมายท่ีมีความรู้ความสามารถและท างานร่วมกบัพรรคมานาน รวมถึง ส.ส. ท่ีคอยประสานงานกบัพรรคร่วมในสภาฯ อาทิ นายโภคิน พลกลุ 
อดีตประธานสภาฯ นายวฒันา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์นายพงศเ์ทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายชยัเกษม นิติ
สิริ อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม นายชูศกัด์ิ ศิรินิล ประธานคณะท างานฝ่ายกฎหมาย นายสุทิน คลงัแสง ส.ส.มหาสารคาม นพ.ชลน่าน 
ศรีแกว้ ส.ส.น่าน และ นายชวลิต วชิยสุทธ์ิ ส.ส.นครพนม 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1700376 
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เพ่ือไทยขนมือกฎหมายน่ังกมธ.แก้รธน.'ไก่จ๋า'ไม่ว่างงานแล้ว 

09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12:36 น.  

 

9 พ.ย 62 - นพ.ชลน่าน ศรีแกว้ ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการตั้งกรรมาธิการวสิามญัในสภาฯวา่ กรณีตั้งกรรมาธิการวสิามญั
ตามขอ้บงัคบัการประชุมสภาฯขอ้ 92 เขียนไวว้า่ใหค้รม.ตั้งกรรมาธิการได ้1 ใน 4 ของกรรมาธิการทั้งหมด ท่ีเหลือใหเ้ป็นไปตาม
สดัส่วนของพรรคการเมืองตามจ านวนสมาชิก ถา้ตั้งกรรมาธิการ 49 มาหาร 4 ครม.จะได ้12 คน ท่ีเหลือ 37 เป็นไปตามสดัส่วนพรรค
การเมืองเม่ือค านวณแลว้พรรคฝ่ายคา้นจะได ้19 เสียง ซีกรัฐบาลได ้18 เสียง ใน 19 เสียง พรรคเพื่อไทยจะไดป้ระมาณ 10-11 เสียง ซ่ึง
ตอนน้ีก าลงัพิจารณากนัอยู ่จะเป็นทั้งส.ส.และสมาชิกพรรคท่ีไม่ไดเ้ป็นส.ส. 

ส าหรับกรรมาธิการวสิามญัศึกษาปัญหาและวธีิการแกไ้ขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทย จะเป็นมือกฎหมายท่ีมีความรู้ความสามารถ
และท างานร่วมกบัพรรคมานาน รวมถึงส.ส.ท่ีคอยประสานงานกบัพรรคร่วมในสภาฯ อาทิ นายโภคิน พลกลุ อดีตประธานสภาฯ นาย
วฒันา เมืองสุข อดีตรมว.พาณิชย ์นายพงศเ์ทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกฯ นายชยัเกษม นิติสิริ อดีตรมว.ยติุธรรม นายชูศกัด์ิ ศิรินิล 
ประธานคณะท างานฝ่ายกฎหมาย นายสุทิน คลงัแสง ส.ส.มหาสารคราม นพ.ชลน่าน ศรีแกว้ ส.ส.น่าน นายชวลิต วชิยสุทธ์ิ ส.ส.
นครพนม เป็นตน้ 
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หัวหน้า-เลขาฯพรรคร่วมจ่อถก 'บ๊ิกตู่' ตั้งกมธ.แก้รธน. 
09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:45 น.  

 

9 พ.ย 62 - ท่ีไบเทค บางนา นายพทุธิพงษ ์ปุณณกนัต ์รมว.ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม และคณะกรรมการบริหารพรรคพลงัประชา
รัฐ (พปชร.) ในฐานะท่ีปรึกษาคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎร กล่าวถึงการคดัเลือกบุคคล เขา้ไปท าหนา้ท่ี
คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วสิามญัเพ่ือศึกษาแนวทางและวธีิการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ในส่วนของพรรคพปชร.วา่ ในส่วนของพรรคอยู่
ระหวา่งการติดต่อทาบทามบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มาร่วมงาน ซ่ึงมีทั้งคนในและนอกพรรค ส่วนตวับุคคลท่ีจะเสนอเป็น
ประธานกมธ.นั้น มีช่ือคนในพรรค เช่น นายสุชาติ ตนัเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา และรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง รวมทั้ง
บุคคลภายนอกท่ีทาบทามไว ้หากไดค้วามชดัเจนจากบุคคลท่ีมีทาบทาบแลว้ พรรคพปชร.จะประชุมสรุปใหช้ดัเจนวา่จะส่งใคร คาดวา่
ในช่วงสปัดาห์หนา้คงจะไดค้วามชดัเจน 

นายพทุธิพงษ ์กล่าววา่ อยา่งไรก็ตามขณะน้ีมีการประสานงานเพ่ือพดูคุยเร่ืองการจดัตั้งกมธ.ดงักล่าวระหวา่ง พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม รองนายกรัฐมนตรี กบัหวัหนา้และเลขาฯพรรคร่วมรัฐบาล คาดวา่จะเกิดข้ึนในเร็วๆน้ี โดยจะ
ดูช่วงเวลาท่ีเหมาะสมวา่จะเป็นวนัใด เบ้ืองตน้อาจใชช่้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ีอยา่งเป็นทางการในตน้สปัดาห์หนา้ 
เพราะหวัหนา้และเลขาฯพรรคร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่อยูใ่นคณะรัฐมนตรีแลว้ หรืออาจจะหลงัจากนั้น รอสรุปใหช้ดัเจนก่อนวา่จะเป็น
ในวนัใด เพ่ือใหก้ารพดูคุยและการตดัสินใจเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

“คนท่ีมาเป็นประธาน ตอ้งควบคุมการประชุมและรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของแต่ละพรรคได ้และคนนอกท่ีทาบทามส่วนใหญ่ 
จะเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ พดูคุยกบัส.ส.ได ้มีประสบการณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญ และเป็นคนกลาง ซ่ึงถือ
วา่เหมาะสม”นายพทุธิพงษ ์กล่าว 
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ชักยุ่ง!'สมเจตน์'เมนิร่วมวงกมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:54 น.   

 

9 พ.ย 62 - พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวฒิุสภา (ส.ว.) กล่าวปฏิเสธการเขา้ร่วมเป็นโควตากรรมาธิการ (กมธ.) วสิามญัพิจารณา
ศึกษาแนวทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ของสภาผูแ้ทนราษฎร ตามท่ีมีกระแสข่าวระบุวา่ เป็น 1 ใน 6 ส.ว. ท่ีรัฐบาลจะพจิารณาใหเ้ขา้ไป
ท าหนา้ท่ีเม่ือสภาผูแ้ทนราษฎรผา่นญตัติท่ีเสนอใหต้ั้ง กมธ.ฯ ศึกษาแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญ  เน่ืองจากมองวา่ เป็นประเด็นท่ีสภา
ผูแ้ทนราษฎรตอ้งพจิารณาเองฐานะผูท่ี้เสนอญตัติ ขณะท่ีส่วนตวัไม่ขอเขา้ร่วม เน่ืองจากยงัไม่เห็นประเด็นหรือความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข
รัฐธรรมนูญ ส่วน ส.ว. คนอ่ืนจะตดัสินใจเขา้ร่วมหรือไม่นั้น เป็นดุลยพินิจของส.ว.แต่ละคน ทั้งน้ีหากการเขา้ร่วมของส.ว. จะเกิดข้ึน
จริง อาจตอ้งพิจารณาถึงระเบียบและขอ้บงัคบัส าหรับการท างานดว้ย  

“ผมมองวา่ เร่ืองน้ีส.ว.ไม่ควรเขา้ไปร่วม เพราะเป็นเร่ืองของสภาผูแ้ทนราษฎร และท่ีผมปฏิเสธไม่ใช่ เพราะรังเกียจการท างานร่วมกบั 
ส.ส. แต่การท างานของแต่ละสภา ควรแยกออกจากกนั เร่ืองน้ี ส.ส. ตอ้งการแกไ้ข ควรใหส้ภาฯ เป็นผูพ้ิจารณา” พล.อ.สมเจตน์ กล่าว  

พล.อ.สมเจตน์ กล่าวต่อวา่ ส่วนท่ีกลไกการแกไ้ขรัฐธรรมนูญก าหนดให ้ส.ว.  มีส่วนร่วมนั้น หากสภาฯมีแนวทางและขอ้เสนอใด
สามารถน ามาอภิปรายให ้ส.ว. พิจารณาหรือเขา้ใจได ้โดยส.ว.ไม่ตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการท่ีเตรียมพิจารณา  

พล.อ.สมเจตน์ กล่าวดว้ยวา่ ส าหรับประเดน็ท่ีสภาฯ จะน าไปสู่การแกไ้ขรัฐธรรมนูญนั้น และใหทุ้กฝ่ายยอมรับ ส่วนตวัเห็นวา่ ตอ้งช้ี
ใหส้งัคมเห็นวา่ การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ จะใหส้งัคมไดป้ระโยชน์อยา่งไร หรือแกไ้ขในประเด็นใดเพ่ือขจดัปัญหา รวมถึงแกไ้ขแลว้มี
ผลดีอยา่งไรต่อขบวนการประชาธิปไตย หากสภาฯ ตอบโจทยด์งักล่าวได ้ 

“ผมเช่ือวา่ สงัคมจะใหก้ารยอมรับ ส่วนการพิจารณาบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆ ในกมธ.ฯท่ีสภาฯเตรียมพิจารณานั้น ผมไม่ขอให้
ความเห็น เพราะอาจถูกมองวา่ กา้วล่วงการท างาน ดงันั้นเป็นเร่ืองของสภาฯ ท่ีตอ้งพิจารณาเอง” พล.อ.เจตน์ กล่าว  

 
https://www.thaipost.net/main/detail/49892 

 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/49892


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

 
 
 
 
 
 

“สมเจตน์” ยันไม่ร่วม กมธ.สภาฯ ศึกษาแก้ รธน. บอกไม่ได้รังเกยีจ แต่เป็นการท างานคนละสภา ควรแยกออกจากกัน 

เผยแพร่: 9 พ.ย. 2562 13:40   ปรับปรุง: 9 พ.ย. 2562 14:33  

 

“สมเจตน์” ปฏิเสธร่วมวงแก้รัฐธรรมนูญ หลังรัฐบาลเตรียมเสนอชื่อ ย า้ไม่ได้รังเกียจ แต่การท างานของแต่ละสภาควร
แยกออกจากกัน จีส้ภาผู้แทนฯ แจงสังคมให้ชดัแก้แล้วได้อะไร 

 

วนันี ้(9 พ.ย.) พล.อ.สมเจตน์ บญุถนอม สมำชิกวฒุิสภำ (ส.ว.) กลำ่วปฏิเสธกำรเข้ำร่วมเป็นโควต้ำกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมญั

พิจำรณำศกึษำแนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนญูของสภำผู้แทนรำษฎร ตำมที่มกีระแสขำ่วระบวุำ่เป็น 1 ใน 6 ส.ว.ท่ีรัฐบำลจะพิจำรณำ

ให้เข้ำไปท ำหน้ำทีเ่มื่อสภำผู้แทนรำษฎรผำ่นญตัติทีเ่สนอให้ตัง้ กมธ.ศกึษำแนวทำงแก้ไขรัฐธรรมนญู เนือ่งจำกมองวำ่เป็นประเด็นที่

สภำผู้แทนรำษฎรต้องพิจำรณำเองฐำนะผู้ที่เสนอญตัติ ขณะที่สว่นตวัไมข่อเข้ำร่วมเนื่องจำกยงัไมเ่ห็นประเด็นหรือควำมจ ำเป็นต้อง

แก้ไขรัฐธรรมนญู สว่น ส.ว.คนอื่นจะตดัสนิใจเข้ำร่วมหรือไมน่ัน้เป็นดลุยพินิจของ ส.ว.แตล่ะคน ทัง้นี ้หำกกำรเข้ำร่วมของ ส.ว.จะ

เกิดขึน้จริงอำจต้องพิจำรณำถึงระเบียบและข้อบงัคบัส ำหรับกำรท ำงำนด้วย 

 

“ผมมองวำ่เร่ืองนี ้ส.ว.ไมค่วรเข้ำไปร่วม เพรำะเป็นเร่ืองของสภำผู้แทนรำษฎร และที่ผมปฏิเสธไมใ่ช่เพรำะรังเกียจกำรท ำงำนร่วมกบั 

ส.ส. แตก่ำรท ำงำนของแตล่ะสภำควรแยกออกจำกกนั เร่ืองนี ้ส.ส.ต้องกำรแก้ไข ควรให้สภำฯ เป็นผู้พิจำรณำ” พล.อ.สมเจตน์กลำ่ว 

 

พล.อ.สมเจตน์กลำ่วตอ่วำ่ สว่นท่ีกลไกกำรแก้ไขรัฐธรรมนญูก ำหนดให้ ส.ว.มีสว่นร่วมนัน้ หำกสภำฯ มีแนวทำงและข้อเสนอใด

สำมำรถน ำมำอภิปรำยให้ ส.ว.พิจำณำหรือเข้ำใจได้ โดย ส.ว.ไมต้่องเข้ำไปมีสว่นร่วมในกระบวนกำรท่ีเตรียมพจิำรณำ 

 

พล.อ.สมเจตน์กลำ่วด้วยวำ่ ส ำหรับประเด็นท่ีสภำฯ จะน ำไปสูก่ำรแก้ไขรัฐธรรมนญูนัน้ และให้ทกุฝ่ำยยอมรับ สว่นตวัเห็นวำ่ต้องชีใ้ห้

สงัคมเห็นวำ่กำรแก้ไขรัฐธรรมนญูจะให้สงัคมได้ประโยชน์อยำ่งไร หรือแก้ไขในประเด็นใดเพื่อขจดัปัญหำ รวมถงึแก้ไขแล้วมีผลดี

อยำ่งไรตอ่ขบวนกำรประชำธิปไตย หำกสภำฯ ตอบโจทย์ดงักลำ่วได้ ตนเช่ือวำ่สงัคมจะให้กำรยอมรับ สว่นกำรพิจำรณำบคุคลให้

ด ำรงต ำแหนง่ตำ่งๆ ใน กมธ.ที่สภำฯ เตรียมพิจำรณำนัน้ตนไมข่อให้ควำมเห็น เพรำะอำจถกูมองวำ่ก้ำวลว่งกำรท ำงำน ดงันัน้เป็น

เร่ืองของสภำฯ ท่ีต้องพิจำรณำเอง 

https://news1live.com/detail/9620000107622 

 

 
 

 
  

https://news1live.com/detail/9620000107622


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 
 
 
 
 
 

 

รมว.ดีอเีอส เผย พปชร.เตรียมถกหัวหน้า-เลขาฯ พรรคร่วมตั้ง ปธ.แก้ รธน. 

เผยแพร่: 9 พ.ย. 2562 13:54   ปรับปรุง: 9 พ.ย. 2562 14:36 
 

 

“พุทธิพงษ์” เผยเตรียมนัดหัวหน้า-เลขาฯ พรรคร่วม ถก “บิ๊กตู่” ตั้ง กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ช้ีประธานฯ ต้อง เช่ียวชาญ คุย ส.ส.ได้ 
 
วนัน้ี (9 พ.ย.) ท่ีไบเทค บางนา นายพทุธิพงษ ์ปุณณกนัต ์รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม และคณะกรรมการ
บริหารพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะท่ีปรึกษาคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎร กล่าวถึงการคดัเลือกบุคคล เขา้
ไปท าหนา้ท่ีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วสิามญัเพ่ือศึกษาแนวทางและวธีิการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ในส่วนของพรรค พปชร.วา่ ในส่วน
ของพรรคอยูร่ะหวา่งการติดต่อทาบทามบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญมาร่วมงาน ซ่ึงมีทั้งคนในและนอกพรรค ส่วนตวับุคคลท่ีจะ
เสนอเป็นประธาน กมธ.นั้นมีช่ือคนในพรรค เช่น นายสุชาติ ตนัเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา และรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ี 1 
รวมทั้งบุคคลภายนอกท่ีทาบทามไว ้หากไดค้วามชดัเจนจากบุคคลท่ีมีทาบทาบแลว้ พรรค พปชร.จะประชุมสรุปใหช้ดัเจนวา่จะส่ง
ใคร คาดวา่ในช่วงสปัดาห์หนา้คงจะไดค้วามชดัเจน 
 
นายพทุธิพงษก์ล่าววา่ อยา่งไรก็ตาม ขณะน้ีมีการประสานงานเพ่ือพดูคุยเร่ืองการจดัตั้ง กมธ.ดงักล่าว ระหวา่ง พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม รองนายกฯ กบัหวัหนา้และเลขาฯ พรรคร่วมรัฐบาล คาดวา่จะเกิดข้ึนในเร็วๆ น้ี โดยจะดู
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมวา่จะเป็นวนัใด เบ้ืองตน้อาจใชช่้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ีอยา่งเป็นทางการในตน้สปัดาห์หนา้ 
เพราะหวัหนา้และเลขาฯ พรรคร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นอยูใ่นคณะรัฐมนตรีแลว้ หรือหลงัจากนั้น แต่โดยตอ้งรอการสรุปใหช้ดัเจน
ก่อนวา่จะเป็นในวนัใด เพ่ือใหก้ารพดูคุยและการตดัสินใจเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 
“คนท่ีมาเป็นประธานตอ้งควบคุมการประชุมและรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของแต่ละพรรคได ้และคนนอกท่ีทาบทามส่วนใหญ่จะ
เป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ พดูคุยกบั ส.ส.ได ้มีประสบการณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญ และเป็นคนกลางซ่ึงถือวา่
เหมาะสม” นายพทุธิพงษก์ล่าว 
 
https://mgronline.com/politics/detail/9620000107627 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000107627
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โฆษกพปชร.มัน่ใจเก้าอีป้ธ.กมธ.แก้รธน.พรรคร่วมท าความเข้าใจกนัได้ 

09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:40 น.   

 

9 พ.ย 62 - นายธนกร วงับุญคงชนะ โฆษกพรรคพลงัประชารัฐ กล่าวถึงการเลือกประธานกรรมาธิการวสิามญัศึกษาปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญวา่ จริงๆ แลว้ต าแหน่งประธานกรรมาธิการฯ อยูท่ี่การโหวตเลือกของคณะกรรมาธิการฯ ซ่ึงตอ้งใหเ้กียรติ
ทุกท่าน รายช่ือท่ีปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ส่วนจะเหมาะสมกบัต าแหน่งประธานกรรมาธิการฯ หรือไม่
นั้นก็แลว้แต่มุมมองของแต่ละคน ส าหรับตนแลว้นายสุชาติ ตนัเจริญ รองประธานสภาผูแ้ทนฯมีความเหมาะสม นอกจากนั้นตนมอง
วา่เน้ือหาสาระในการศึกษารัฐธรรมนูญมีความส าคญักวา่ใครจะมานัง่เป็นประธานกรรมาธิการฯ และท่ีส าคญัคือ ประชาชนจะได้
ประโยชน์อะไรบา้งกบัเร่ืองน้ี ท่ีส าคญัตอ้งค านึงถึงประชาชน16.7 ลา้นเสียงท่ีเห็นชอบกบัรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีดว้ย อยา่งไรก็ตาม วปิ
รัฐบาลจะตอ้งมีการหารือกนั ซ่ึงตนเช่ือวา่พรรคร่วมรัฐบาลจะสามารถท าความเขา้ใจกนัได ้

"แกนน าพรรคพลงัประชารัฐไดมี้การหารือกนับา้งแลว้แต่จะตอ้งมีการหารือในท่ีประชุมพรรคอีกคร้ัง แต่อยากจะฝากไปยงัทุกพรรค
การเมืองใหร้ะมดัระวงัส่ิงท่ีจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนมาอีกดว้ย เพราะเท่าท่ีทราบ ก าลงัมีความพยายามจากบางกลุ่มการเมืองท่ีจะ
ออกมาเคล่ือนไหวบนถนนอีก มีการวางแผนอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน ขอใหเ้ลิกเถอะ เพราะบา้นเมืองมาไกลแลว้ ขอบอกไวเ้ลยวา่ หลาย
ส่ิงหลายอยา่งท่ีหวัหนา้พรรคการเมืองพรรคหน่ึงตกท่ีนัง่ล าบากนั้นไม่ไดเ้กิดจากใคร แต่เกิดจากตวัของท่านเอง กรรมใครกรรมมนั 
ใครท าอะไรไวก็้ตอ้งรับกรรมท่ีก่อไว ้อยา่โยนใหใ้ครเลย อยา่ไปโทษใครเลย"นายธนกรกล่าว 

 
https://www.thaipost.net/main/detail/49896 
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เด็กส้มหวานถอนหงอก'2ส.ว.'ท าหน้าทีเ่ผด็จการได้ดีแบบไร้ยางอาย โวประชาชนอยากแก้รธน.เพยีบ 

09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:12 น. 

 

9 พ.ย.62 - นายณฐัชา บุญชยัอินสวสัด์ิ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ไดโ้พสตเ์ฟซบุ๊ก โดยใชช่ื้อ Nattacha Boonchaiinsawar -ณฐัชา 
บุญชยัอินสวสัด์ิ ระบุวา่ ในจงัหวะเร่ือง "แกไ้ขรัฐธรรมนูญ 2560" ถูกพดูถึงและยดึครองพ้ืนท่ีข่าว เราไดเ้ห็นคนกลุ่มหน่ึงออกมาด้ิน
เร้า ขดัขวางไม่ใหมี้การแกไ้ข หรือไม่ใหมี้แมแ้ต่การตั้ง กมธ.ศึกษาการแกไ้ข นัน่ก็คือ "ส.ว." 

วนัก่อน "เสรี สุวรรณภานนท"์ มาวนัน้ี "วนัชยั สอนศิริ"  และคิดวา่วนัต่อๆ ไปคงออกมาอีกเร่ือยๆ นัน่เพราะหากปล่อยใหมี้การแกไ้ข
เกิดข้ึน กลุ่มคนท่ีจะสูญเสียอ านาจโดยตรงก็คือ ส.ว.ท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งของประชาชน น่ีเอง 

คนกลุ่มน้ีถูกเลือกมาโดย คสช. ไดรั้บอภิสิทธ์ิมากมายแลกกบัการช่วย คสช.สืบทอดอ านาจ ผมมองวา่ท่านท าหนา้ท่ีเผด็จการไดดี้แบบ
ไร้ยางอาย 

ยงัจ าประโยคเด็ดจากคลิปของคุณวนัชยัไดห้รือไม่ ยดือกภูมิใจบอกเพ่ือนๆ ในงานเล้ียงหน่ึงวา่  "ผมเป็นคนเขียนในรัฐธรรมนูญ ให ้
ส.ว.250 คน มีสิทธ์ิร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี ปรบมือใหผ้มหน่อยครับ"  และสุดทา้ย ก็ไดม้าเป็น ส.ว. เสียเอง น่าภาคภูมิใจนะครับเป็น
จ าพวกท่ีประชาชนไม่เลือก ก็เลือกท่ีจะ เขียนอ านาจใหต้วัเองหลงระเริง 

ส.ว.วนัชยั ระบุวา่ พวกอยากแกไ้ขรัฐธรรมนูญนั้น เป็นพวกดดัจริตทางการเมือง คือ 1.พวกแพก้ารเลือกตั้ง อยากแกมื้อ 2.พวกกระสัน
อ านาจ อยากมีอ านาจ ซ่ึงต่อค าพดูน้ี ถา้เราลองยกกระจกเงาไปตั้งไวต้รงหนา้คุณวนัชยั ก็จะไดเ้ห็นหนา้ค่าตาของกลุ่มคน 2 พวกนั้น
อยา่งชดัเจนทนัที 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/49899 
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วปิรัฐบาลอดัพท.ไม่รับผิดชอบ หาเตะถ่วงญัตติแก้รธน. เหน็บอยากเร็วกถ็อนญัตติผลกระทบ ม.44 
ออกไป 

09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:45 น.  

 

9 พ.ย 62 - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานวปิรัฐบาล กล่าวถึงกรณีท่ีพรรคเพ่ือไทย ระบุวา่มีการเตะถ่วงญตัติ คณะกรรมาธิการ
วสิามญัศึกษาแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ทั้งท่ีเป็นญตัติด่วน แต่อาจตอ้งไปพิจารณาในปลายเดือนพ.ย.วา่ เป็นการพดูแบบไม่มีความ
รับผิดชอบ เพราการบรรจุระเบียบวาระก็เป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีประธานบรรจุไว ้เม่ือระเบียบวาระ ญตัติด่วนตั้งคณะกรรมาธิการ
วสิามญัศึกษาปัญหาและแนวทางแกรั้บธรรมนูญ เล่ือนมาอยูใ่นล าดบัท่ี 2ในช่วงสมยัประชุมสภาฯท่ีผา่นมา เม่ือเปิดสมยัประชุมมา
ใหม่ ญตัติดงักล่าวก็เป็นไปตามวาระ ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง และการประชุมสภาสปัดาห์แรกท่ีประชุมก็ด าเนินการตามระเบียบวาระ 
พิจารณาเร่ืองรับทราบ ซ่ึงสมาชิกก็อภิปรายกนัมาก ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทยก็อภิปรายหลายคน ท าใหเ้วลาหมดไปในช่วงการพิจารณา
ระเบียบวาระรับทราบ ซ่ึงทุกคนก็ทราบดีวา่ประธานก็เร่งรัดการพิจารณาจึงใหส้มาชิกอภิปรายคนละ10 นาทีเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบวาระมากท่ีสุด และวาระญตัติศึกษาแกรั้ฐธรรมนูญ ก็เป็นวาระเร่งด่วนถึงอยา่งไรก็ตอ้งไดพิ้จารณาในสมยัประชุมน้ีอยูแ่ลว้ 

นายชินวรณ์ กล่าวต่อวา่ ในการประชุมสภาฯ สปัดาห์หนา้ก็ตอ้งพิจารณาตามระวาระ หากมีวาระเพ่ือทราบคา้งอยูก็่ตอ้งพิจารณา และ
ถา้มีเร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ก็ตอ้งน ามาพิจารณาก่อน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีตอ้งพิจารณาและน าขอ้เสนอส่ง
ต่อไปยงัรัฐบาล หลงัจากนั้นก็เขา้สู่ญตัติด่วนท่ี 2 คือตั้งคณะกรรมาธิการวสิามญัเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการกระท า ประกาศและค าสัง่
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และการใชอ้ านาจของหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา ซ่ึงในญตัติดงักล่าวก็
เสนอเขา้มา 6 ญตัติ ก็มีของพรรคเพ่ือไทยดว้ย ซ่ึงจ าเห็นวา่ไม่มีใครเตะถ่วง ทุกอยา่งเป็นไปตามระเบียบวาระ และหากตอ้งการจะให้
พิจารณาญตัติตั้งคณะกรรมาธิการวสิามญัศึกษา แกรั้ฐธรรมนูญ ท าไมไม่ถอนญตัติศึกษาผลกระทบตามมาตรา 44 ออกไป อยา่งไรก็
ตามหากการอภิปรายในสภาฯเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว การพิจารณาญตัติศึกษาแกรั้ฐธรรมนูญอาจเป็นสปัดาห์หนา้ก็ไดถ้า้ทุกฝ่ายเร่งง
รัดการอภิปราย แต่ถา้ทุกฝ่ายยงัอภิปรายกนัมากก็ตอ้งรอไปตามระเบียบวาระ 

นายชินวรณ์ กล่าวดว้ยวา่ ส าหรับการประชุมวปิรัฐบาล ประธานวปิรัฐบาไดน้ดัประชุมในวนัท่ี 13 พ.ย.น้ีท่ีรัฐสภา เพ่ือใหแ้ต่ละพรรค
มารายงานเร่ืองการประชุมวปิรัฐบาลคร้ังท่ีแลว้มอบหมายใหไ้ปพดูคุยกนัในแต่ละพรรค เก่ียวกบัการศึกษาแกไ้ขรัฐธรรมนูญท่ียงัไม่
ตกผลึก รวมถึงขอ้เสนอขอ้เสนอของพรรคประชาธิปัตยท่ี์สนบัสนุนนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯและอดีตหวัหนา้พรรค
ประชาธิปัตย ์เป็นประธานคณะกรรมาธิการวสิามญัศึกษาแกไ้ขรัฐธรรมนูญ วา่แต่ละพรรคคิดเห็นอยา่งไร 
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ปาร์ตีล้สิต์ส้มหวานดิน้ทนัท!ีสวน'เสรี'ยุบส.ว.ทิง้ด้วย 

09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:50 น.  

 
 

9 พ.ย 62 - นำยเกษมสนัต์ มีทิพย์ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ พรรคอนำคตใหม ่แสดงควำมเห็นกรณีนำยเสรี สวุรรณภำนนท์ สมำชิกวฒุิสภำ
เสนอแก้รัฐธรรมนญูให้เหลอืเพยีงส.ส.ระบบเขต ในทวิตเตอร์ Kasemsan Meethip วำ่"ได้ครับ ผมเสนอให้ยบุ ส.ว. ทิง้ด้วยครับ" 
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ปชป.วอนทุกฝ่ายอย่าโต้เถียงปมแก้รธน.จนขดัแย้งทางการเมือง 

วนัท่ี 09 พ.ย. 2562 เวลา 20:12 น. 

 

โฆษก ปชป. แนะ ทุกฝ่าย ยดึหลกัศึกษาแกไ้ข รธน. ใหเ้ป็นประชาธิปไตยเตม็รูปแบบ เพ่ือ ประโยชน์ “ประชาชน-ประเทศชาติ” เตือน
อยา่โตเ้ถียงจนขดัแยง้ทางการเมือง 

เม่ือวนัท่ี 9 พ.ย. 62 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย ์กล่าวถึงกรณีญตัติขอใหต้ั้งคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทาง
ทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญวา่ ประเด็นดงักล่าวขอใหทุ้กฝ่ายอยา่โตเ้ถียงกนัจนเป็นประเด็นขดัแยง้ในทางการเมือง แต่ควรยดึหลกัใหไ้ด้
วา่หลกัท่ีส าคญัท่ีจะเดินไปสู่การแกไ้ขรัฐธรรมนูญท่ีเป็นประชาธิปไตยเตม็รูปแบบมากข้ึน ประชาชนประเทศชาติไดป้ระโยชนเ์ราจะ
มาช่วยกนัอยา่งไรใหไ้ปถึงจุดนั้น แน่นอนวา่พรรคการเมือง รัฐบาล รัฐสภา ก็จะเป็นหลกัในการขบัเคล่ือน 

เม่ือขณะน้ีมีญตัติเพ่ือตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัข้ึนมาศึกษาแนวทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ยงัไม่ไดเ้ขา้สู่การแกไ้ข แต่เป็นการตั้ง
คณะกรรมาธิการมาเพื่อศึกษา อยา่ใหเ้สียหลกัตั้งแต่เร่ิมตั้งตน้ มีส่วนไหนท่ีควรน ามาพดูคุยแลกเปล่ียนเพ่ือก าหนดทิศทาง ส่วนไหน
ของรัฐธรรมนูญท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย ส่วนไหนท่ีมีปัญหาในทางปฏิบติั ส่วนไหนท่ีควรก าหนดไวใ้หเ้ป็นสิทธิของประชาชน
กลบัคืนมา 

กำรแก้ไขที่ก ำหนดให้เป็นรัฐธรรมนญูที่แก้ไขยำกท ำอยำ่งไรท่ีจะท ำเป็นกำรแก้ไขโดยใช้เสยีงสว่นใหญ่ของรัฐสภำ ก็จะเป็นกำรเร่ิมต้น

ที่ดี คนท่ีมีควำมสำมำรถ คิดดี ท ำดี มีแง่มมุ มีประสบกำรณ์ ปรำศจำกอคติทัง้ 4 คิดโดยยดึหลกัเพื่อประโยชน์ของประชำชนและ

ประเทศ ทกุคนมีสทิธิที่จะเข้ำมำมีสว่นร่วมได้โดยผ่ำนกลไกกำรเสนอของพรรคกำรเมือง หรือ รัฐบำล 

โฆษกพรรคประชาธิปัตย ์กล่าวย  ้าวา่ พรรคประชาธิปัตยเ์ป็นพรรคการเมืองแรกท่ีชูธงในการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ก าหนดเป็นเง่ือนไขใน
การเขา้ร่วมรัฐบาล จนน าไปสู่การก าหนดไวเ้ป็นนโยบายของรัฐบาล มีหลกัการคิดเพื่อประโยชนข์องประเทศเพื่อระบบประชาธิปไตย
ท่ีดีข้ึนมีความชดัเจนมาตั้งแต่ตน้ และล่าสุดมติท่ีประชุม ส.ส. ก็ชดัเจนวา่สนบัสนุนใหมี้การตั้งคณะกรรมาธิการ และพร้อมสนบัสนุน 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตหวัหนา้พรรคฯ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาแนวทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญดงักล่าว 

แต่เน่ืองจากเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมติท่ีประชุม ส.ส.ก็ใหว้ปิของพรรคไปพดูคุยกบัวปิรัฐบาล พรรคร่วม และพรรคการเมืองอ่ืนๆ เพื่อ
ไดข้อ้หารือความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ทุกพรรคการเมืองจะมีแนวทางอยา่งไร ผลเป็นเช่นใด วนัองัคารท่ีจะถึงน้ีก็จะมีการกลบัมารายงาน
ก็วา่กนัไป ตามมติท่ีประชุม ส.ส.พรรค มีกลไกเหล่าน้ีอยู ่ทา้ยท่ีสุดก็ตอ้งเขา้สู่การพิจารณาของสภา 
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รปช.เฮลัน่!กกต.ตีตกค าร้อง'สุเทพ-แกนน ารปช.'ฉายภาพกปปส.วพิากษ์'แม้ว-ปู' 
09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12:56 น. 

 

9 พ.ย 62 - ส านกัข่าวอิศรา รายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 8 พ.ย. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวนิิจฉยัท่ี 158/2562 กรณีการ
เลือกตั้ง ส.ส. โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ไดรั้บค าร้องร้องวา่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกพรรครวมพลงัประชาชาติ
ไทย (รปช.) ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกลุ หวัหนา้พรรค รปช. (ปัจจุบนัเป็น รมว.แรงงาน) นายทวศีกัด์ิ ณ ตะกัว่ทุ่ง เลขาธิการพรรค รปช. 
น.ส.จุฑาทตัต เหล่าธรรมทศัน ์เหรัญญิกพรรค รปช. ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ นายทะเบียนสมาชิกพรรค รปช. และ พล.ท.นนัเดช เมฆ
สวสัด์ิ กรรมการบริหารพรรค รปช. ผูถู้กร้องท่ี 1-6 กระท าอนัเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหน่ึง (5) และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยวธีิการหาเสียงและ
ลกัษณะตอ้งหา้มในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 ขอ้ 18 (3)  

กกต. พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกนัแลว้ ไดค้วามวา่ กรณีเม่ือวนัท่ี 14-15 มี.ค. 
2562 นายสุเทพ ไดน้ าภาพเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงประเทศไทยใหเ้ป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ (กปปส.) ระหวา่งปี 2556-2557 มาเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กของนายสุเทพ 
โดยบรรยายประกอบภาพเหตุการณ์ดงักล่าว วพิากษว์จิารณ์เก่ียวกบั ‘ระบอบทกัษิณ’ และการชุมนุมกนัเพ่ือขบัไล่รัฐบาล น.ส.ยิง่
ลกัษณ์ ชินวตัร 

กกต. เห็นวา่ การกระท าดงักล่าวเป็นการน าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและมีอยูจ่ริงในอดีตมาเผยแพร่ซ่ึงประชาชนทราบขอ้เทจ็จริงอยู่
โดยทัว่ไปแลว้ และขอ้ความท่ีบรรยายประกอบภาพเหตุการณ์ชุมนุมนั้นไม่ไดร้ะบุวา่ใหเ้ลือก หรือไม่เลือกผูส้มคัรหรือพรรคการเมือง
หน่ึงพรรคการเมืองใด จึงยงัรับฟังไม่ไดว้า่ นายสุเทพ กระท าการอนัหลอกลวง ใส่ร้ายดว้ยความเทจ็ 

ส่วนกรณีน าภาพเหตุการณ์การชุมนุมของ กปปส. มาประกอบเพ่ิมเติมนั้น ถอ้ยค าบรรยายดงักล่าวเป็นการพรรณาความเป็นมาและ
เหตุการณ์ท่ีประชาชนตอ้งออกมาชุมนุม ยงัไม่ถึงขนาดเป็นการยัว่ยใุหเ้กิดความรุนแรงหรือเป็นค าพดูท่ีกระดา้งล่วงเกินผูอ่ื้นหรือไม่
สุภาพ จึงไม่เป็นการใชถ้อ้ยค ารุนแรง กา้วร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม ตามขอ้กล่าวหา ส่วนผูถู้กร้องท่ี 2-6 นั้น ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริง
วา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูถู้กร้องท่ี 1 (นายสุเทพ) 

ดงันั้นจึงยงัฟังไม่ไดว้า่เป็นความผิดตามท่ีกล่าวหา ขอ้เทจ็จริงจึงฟังไม่ไดว้า่ นายสุเทพ และผูถู้กร้องรวม 6 ราย กระท าการอนัเป็นการ
ฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหน่ึง (5) และระเบียบ กกต. วา่ดว้ยการหาเสียงฯ พ.ศ. 2561 ขอ้ 18 (3) ตามค าร้องแต่
อยา่งใด จึงมีค าสัง่ใหย้กค าร้อง 
 
https://www.thaipost.net/main/detail/49889  

https://www.thaipost.net/main/detail/49889
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'เทพเทือก'รอดอกี!! กกต.ตีตกค าร้องฉายภาพกปปส.วพิากษ์'แม้ว-ปู' 
วนัเสาร์ ท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 13.35 น. 

 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 เวบ็ไซต ์ส านกัข่าวอิศรา  www.isranews.org  รายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 8 พ.ย. 2562 คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวนิิจฉยัท่ี 158/2562 กรณีการเลือกตั้ง ส.ส. โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ไดรั้บค าร้องร้องวา่ 
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกพรรครวมพลงัประชาชาติไทย (รปช.) ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกลุ หวัหนา้พรรค รปช. (ปัจจุบนัเป็น รมว.
แรงงาน) นายทวศีกัด์ิ ณ ตะกัว่ทุ่ง เลขาธิการพรรค รปช. น.ส.จุฑาทตัต เหล่าธรรมทศัน์ เหรัญญิกพรรค รปช. ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ 
นายทะเบียนสมาชิกพรรค รปช. และ พล.ท.นนัเดช เมฆสวสัด์ิ กรรมการบริหารพรรค รปช. ผูถู้กร้องท่ี 1-6 กระท าอนัเป็นการฝ่าฝืน 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหน่ึง (5) และระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยวธีิการหาเสียงและลกัษณะตอ้งหา้มในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 ขอ้ 
18 (3) 

กกต. พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกนัแลว้ ไดค้วามวา่ กรณีเม่ือวนัท่ี 14-
15 มี.ค. 2562 นายสุเทพ ไดน้ าภาพเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงประเทศไทยใหเ้ป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ (กปปส.) ระหวา่งปี 2556-2557 มาเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กของนายสุเทพ 
โดยบรรยายประกอบภาพเหตุการณ์ดงักล่าว วพิากษว์จิารณ์เก่ียวกบั ‘ระบอบทกัษิณ’ และการชุมนุมกนัเพ่ือขบัไล่รัฐบาล น.ส.ยิง่
ลกัษณ์ ชินวตัร 

กกต.เห็นวา่ การกระท าดงักล่าวเป็นการน าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและมีอยูจ่ริงในอดีตมาเผยแพร่ซ่ึงประชาชนทราบขอ้เทจ็จริง
อยูโ่ดยทัว่ไปแลว้ และขอ้ความท่ีบรรยายประกอบภาพเหตุการณ์ชุมนุมนั้นไม่ไดร้ะบุวา่ใหเ้ลือก หรือไม่เลือกผูส้มคัรหรือพรรค
การเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด จึงยงัรับฟังไม่ไดว้า่ นายสุเทพ กระท าการอนัหลอกลวง ใส่ร้ายดว้ยความเท็จ 

ส่วนกรณีน าภาพเหตุการณ์การชุมนุมของ กปปส. มาประกอบเพ่ิมเติมนั้น ถอ้ยค าบรรยายดงักล่าวเป็นการพรรณาความ
เป็นมาและเหตุการณ์ท่ีประชาชนตอ้งออกมาชุมนุม ยงัไม่ถึงขนาดเป็นการยัว่ยใุหเ้กิดความรุนแรงหรือเป็นค าพดูท่ีกระดา้งล่วงเกิน
ผูอ่ื้นหรือไม่สุภาพ จึงไม่เป็นการใชถ้อ้ยค ารุนแรง กา้วร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม ตามขอ้กล่าวหา ส่วนผูถู้กร้องท่ี 2-6 นั้น ไม่
ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูถู้กร้องท่ี 1 (นายสุเทพ) 

ดงันั้นจึงยงัฟังไม่ไดว้า่เป็นความผิดตามท่ีกล่าวหา ขอ้เท็จจริงจึงฟังไม่ไดว้า่ นายสุเทพ และผูถู้กร้องรวม 6 ราย กระท าการ
อนัเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหน่ึง (5) และระเบียบ กกต. วา่ดว้ยการหาเสียงฯ พ.ศ. 2561 ขอ้ 18 
(3) ตามค าร้องแต่อยา่งใด จึงมีค าสัง่ใหย้กค าร้อง 

https://www.naewna.com/politic/452816/preview  
 

https://www.isranews.org/
https://www.naewna.com/politic/452816/preview
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แก้รัฐธรรมนูญน า้ลายท่วม  
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น. 

 
 

แก้รัฐธรรมนญูน ้ำ่ลำยยงัทว่ม พลงัประชำรัฐจบัคูซ่ดประชำธิปัตย์ "เทพไท" ดำ่ "สริะ" ส.ส.แดดเดียว หยำมสมยัหน้ำตก! "ชินวรณ์" 
แนะฝ่ำยค้ำน อยำกตัง้ กมธ.เร็วๆ ท ำไมไมถ่อนญตัตศิกึษำผลกระทบตำมมำตรำ 44 ออกไป ขำใหญ่เพื่อไทยจ่อควินัง่เก้ำอี ้กมธ. 
ขณะที่ ส.ว.บำงสว่นไมอ่ยำกมีสว่นร่วม 

    เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน นำยพทุธิพงษ์ ปณุณกนัต์ รมว.ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม และคณะกรรมกำรบริหำรพรรคพลงัประชำ
รัฐ (พปชร.) ในฐำนะท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผู้แทนรำษฎร กลำ่วถงึกำรคดัเลอืกบคุคลเข้ำไปท ำหน้ำที่
คณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมญัเพื่อศกึษำแนวทำงและวธีิกำรแก้ไขรัฐธรรมนญู ในสว่นของพรรค พปชร. วำ่ในสว่นของพรรคอยู่
ระหวำ่งกำรติดตอ่ทำบทำมบคุคลที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญมำร่วมงำน ซึง่มีทัง้คนในและนอกพรรค 

    สว่นตวับคุคลท่ีจะเสนอเป็นประธำน กมธ.นัน้ มีช่ือคนในพรรค เช่น นำยสชุำติ ตนัเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรำ และรองประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรคนท่ีหนึง่ รวมทัง้บคุคลภำยนอกที่ทำบทำมไว้ หำกได้ควำมชดัเจนจำกบคุคลท่ีทำบทำมแล้ว พรรค พปชร.จะประชมุ
สรุปให้ชดัเจนวำ่จะสง่ใคร คำดวำ่ในชว่งสปัดำห์หน้ำคงจะได้ควำมชดัเจน 

    เขำกลำ่ววำ่ ขณะนีม้ีกำรประสำนงำนเพื่อพดูคยุเร่ืองกำรจดัตัง้กมธ.ดงักลำ่วระหวำ่ง พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
และ รมว.กลำโหม รองนำยกรัฐมนตรี กบัหวัหน้ำและเลขำฯ พรรคร่วมรัฐบำล คำดวำ่จะเกิดขึน้ในเร็วๆ นี ้โดยจะดชูว่งเวลำที่
เหมำะสมวำ่จะเป็นวนัใด เบือ้งต้นอำจใช้ชว่งกำรประชมุคณะรัฐมนตรีนอกสถำนท่ีอยำ่งเป็นทำงกำรในต้นสปัดำห์หน้ำ เพรำะ
หวัหน้ำและเลขำฯ พรรคร่วมรัฐบำลสว่นใหญ่อยูใ่นคณะรัฐมนตรีแล้ว หรืออำจจะหลงัจำกนัน้ รอสรุปให้ชดัเจนก่อนวำ่จะเป็นในวนั
ใด เพื่อให้กำรพดูคยุและกำรตดัสนิใจเป็นไปในแนวทำงเดียวกนั 

    “คนที่มำเป็นประธำน ต้องควบคมุกำรประชมุและรับฟังควำมคิดเห็นที่แตกตำ่งของแตล่ะพรรคได้ และคนนอกที่ทำบทำมสว่น
ใหญ่จะเป็นคนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมเช่ียวชำญ พดูคยุกบั ส.ส.ได้ มีประสบกำรณ์ในกำรร่ำงรัฐธรรมนญู และเป็นคนกลำง 
ซึง่ถือวำ่เหมำะสม” นำยพทุธิพงษ์กลำ่ว 

    ด้ำนนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บญัชีรำยช่ือ พรรคพลงัประชำรัฐ(พปชร.) ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วม
รัฐบำล (วิปรัฐบำล) กลำ่ววำ่ ยงัไมไ่ด้ข้อสรุปเร่ืองของรำยช่ือเพรำะยงัมเีวลำในกำรพิจำรณำ และต้องมีกำรน ำเสนอให้ที่ประชมุพรรค 
พปชร.ได้รับทรำบด้วย ในขัน้นีย้งัเป็นเพียงกำรพดูคยุทำบทำมขอควำมร่วมมือจำกบคุคลตำ่งๆ ให้เข้ำมำร่วมงำนเทำ่นัน้ ซึง่บำง
รำยช่ืออำจปรับเปลีย่นได้ และคงมีกำรเปิดเผยในชว่งเวลำที่ใกล้จะมีกำรประชมุเพื่อพิจำรณำวำระในเร่ืองดงักลำ่ว 
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    นำยชินวรณ์ บณุยเกียรติ รองประธำนวิปรัฐบำล กลำ่วถงึกรณีที่พรรคเพื่อไทยระบวุำ่มีกำรเตะถว่งญตัติคณะกรรมำธิกำรวิสำมญั
ศกึษำแนวทำงแก้ไขรัฐธรรมนญู ทัง้ที่เป็นญตัติดว่น แตอ่ำจต้องไปพิจำรณำในปลำยเดือน พ.ย.วำ่ เป็นกำรพดูแบบไมม่ีควำม
รับผิดชอบ เพรำะกำรบรรจรุะเบยีบวำระก็เป็นไปตำมข้อบงัคบัท่ีประธำนบรรจไุว้ เมื่อระเบยีบวำระ ญตัตดิว่นตัง้คณะกรรมำธิกำร
วิสำมญัศกึษำปัญหำและแนวทำงแก้รัฐธรรมนญู เลือ่นมำอยูใ่นล ำดบัท่ี 2 ในชว่งสมยัประชมุสภำที่ผำ่นมำ เมื่อเปิดสมยัประชมุมำ
ใหม ่ญตัตดิงักลำ่วก็เป็นไปตำมวำระ ไมม่ีอะไรเปลีย่นแปลง  
    "ในกำรประชมุสภำสปัดำห์หน้ำก็ต้องพิจำรณำตำมวำระ หำกมีวำระเพื่อทรำบค้ำงอยูก็่ต้องพิจำรณำ และถ้ำมเีร่ืองที่
คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว ก็ต้องน ำมำพิจำรณำก่อน ซึง่เป็นไปตำมข้อบงัคบัท่ีต้องพจิำรณำและน ำข้อเสนอสง่ตอ่ไปยงั
รัฐบำล หลงัจำกนัน้ก็เข้ำสูญ่ตัตดิว่นท่ี 2 คือตัง้คณะกรรมำธิกำรวิสำมญัเพื่อศกึษำผลกระทบจำกกำรกระท ำ ประกำศ และค ำสัง่ของ
คณะรักษำควำมสงบแหง่ชำติ (คสช.) และกำรใช้อ ำนำจของหวัหน้ำคณะรักษำควำมสงบแหง่ชำต ิตำมมำตรำ 44 ซึง่ในญตัติ
ดงักลำ่วก็เสนอเข้ำมำ 6 ญตัติ ก็มีของพรรคเพื่อไทยด้วย ซึง่จ ำเหน็วำ่ไมม่ใีครเตะถว่ง ทกุอยำ่งเป็นไปตำมระเบยีบวำระ" 
แนะฝ่ำยค้ำนถอดญตัติ ม.44 

    รองประธำนวิปรัฐบำลกลำ่ววำ่ หำกต้องกำรจะให้พจิำรณำญตัติตัง้คณะกรรมำธิกำรวิสำมญัศกึษำแก้รัฐธรรมนญู ท ำไมไมถ่อน
ญตัติศกึษำผลกระทบตำมมำตรำ 44 ออกไป อยำ่งไรก็ตำมหำกกำรอภิปรำยในสภำเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว กำรพิจำรณำญตัติ
ศกึษำแก้รัฐธรรมนญูอำจเป็นสปัดำห์หน้ำก็ได้ถ้ำทกุฝ่ำยเร่งรัดกำรอภิปรำย แตถ้่ำทกุฝ่ำยยงัอภิปรำยกนัมำก ก็ต้องรอไปตำมระเบียบ
วำระ 

    นำยชินวรณ์กลำ่วด้วยวำ่ ส ำหรับกำรประชมุวิปรัฐบำล ประธำนวิปรัฐบำได้นดัประชมุในวนัท่ี 13 พ.ย.นีท้ี่รัฐสภำ เพื่อให้แตล่ะ
พรรคมำรำยงำนเร่ืองกำรประชมุวิปรัฐบำลครัง้ที่แล้วมอบหมำยให้ไปพดูคยุกนัในแตล่ะพรรค เก่ียวกบักำรศกึษำแก้ไขรัฐธรรมนญูที่
ยงัไมต่กผลกึ รวมถึงข้อเสนอของพรรคประชำธิปัตย์ท่ีสนบัสนนุนำยอภิสทิธ์ิ เวชชำชีวะ อดีตนำยกฯ และอดีตหวัหน้ำพรรค
ประชำธิปัตย์ เป็นประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัศกึษำแก้ไขรัฐธรรมนญู วำ่แตล่ะพรรคคดิเห็นอยำ่งไร 
    นำยธนกร วงับญุคงชนะ โฆษกพรรคพลงัประชำรัฐ กลำ่ววำ่ต ำแหนง่ประธำนกรรมำธิกำรฯ อยูท่ีก่ำรโหวตเลอืกของ
คณะกรรมำธิกำรฯ ซึง่ต้องให้เกียรติทกุทำ่น รำยช่ือที่ปรำกฏเป็นขำ่วนัน้เป็นบคุคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ สว่นจะเหมำะสมกบั
ต ำแหนง่ประธำนกรรมำธิกำรฯ หรือไมน่ัน้ ก็แล้วแตม่มุมองของแตล่ะคน ส ำหรับตนแล้วนำยสชุำตมิีควำมเหมำะสม  

    นอกจำกนัน้ ตนมองวำ่เนือ้หำสำระในกำรศกึษำรัฐธรรมนญูมคีวำมส ำคญักวำ่ใครจะมำนัง่เป็นประธำนกรรมำธิกำรฯ และที่
ส ำคญัคือ ประชำชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้ำงกบัเร่ืองนี ้ที่ส ำคญัต้องค ำนงึถงึประชำชน 16.7 ล้ำนเสยีงที่เห็นชอบกบัรัฐธรรมนญูฉบบั
นีด้้วย อยำ่งไรก็ตำม วิปรัฐบำลจะต้องมกีำรหำรือกนั ซึง่ตนเช่ือวำ่พรรคร่วมรัฐบำลจะสำมำรถท ำควำมเข้ำใจกนัได้ 

        นำยธนกรเผยวำ่ แกนน ำพรรคพลงัประชำรัฐได้มีกำรหำรือกนับ้ำงแล้ว แตจ่ะต้องมีกำรหำรือในท่ีประชมุพรรคอีกครัง้ แต่
อยำกจะฝำกไปยงัทกุพรรคกำรเมืองให้ระมดัระวงัสิง่ทีจ่ะก่อให้เกิดควำมขดัแย้งขึน้มำอีกด้วย เพรำะเทำ่ที่ทรำบ ก ำลงัมีควำม
พยำยำมจำกบำงกลุม่กำรเมืองทีจ่ะออกมำเคลือ่นไหวบนถนนอีก มีกำรวำงแผนอยำ่งเป็นขัน้เป็นตอน ขอให้เลกิเถอะ เพรำะ
บ้ำนเมืองมำไกลแล้ว  

    "ขอบอกไว้เลยวำ่ หลำยสิง่หลำยอยำ่งที่หวัหน้ำพรรคกำรเมืองพรรคหนึง่ตกที่นัง่ล ำบำกนัน้ไมไ่ด้เกิดจำกใคร แตเ่กิดจำกตวัของ
ทำ่นเอง กรรมใครกรรมมนั ใครท ำอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมที่ก่อไว้ อยำ่โยนให้ใครเลย อยำ่ไปโทษใครเลย" นำยธนกรกลำ่ว 
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ขณะที่นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ กลำ่ววำ่ พรรคประชำธิปัตย์เป็นพรรคกำรเมืองแรกทีช่ธูงในกำรแก้ไข
รัฐธรรมนญู ก ำหนดเป็นเง่ือนไขในกำรเข้ำร่วมรัฐบำล จนน ำไปสูก่ำรก ำหนดไว้เป็นนโยบำยของรัฐบำล มีหลกักำรคิดเพื่อประโยชน์
ของประเทศ เพื่อระบบประชำธิปไตยที่ดีขึน้ มีควำมชดัเจนมำตัง้แตต้่น และลำ่สดุมติที่ประชมุ ส.ส.ก็ชดัเจนวำ่สนบัสนนุให้มีกำรตัง้
คณะกรรมำธิกำร และพร้อมสนบัสนนุนำยอภิสทิธ์ิ เวชชำชีวะ อดตีหวัหน้ำพรรคเป็นประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัศกึษำแนว
ทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนญูดงักลำ่ว   

    แตเ่นื่องจำกเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองที่ส ำคญั มติที่ประชมุ ส.ส.ก็ให้วิปของพรรคไปพดูคยุกบัวิปรัฐบำล พรรคร่วม และพรรคกำรเมืองอื่นๆ 

เพื่อได้ข้อหำรือควำมเห็นพ้องต้องกนัวำ่ทกุพรรคกำรเมืองจะมีแนวทำงอยำ่งไร ผลเป็นเช่นใด วนัองัคำรท่ีจะถงึนีก็้จะมีกำรกลบัมำ
รำยงำน ก็วำ่กนัไปตำมมติที่ประชมุ ส.ส.พรรค มีกลไกเหลำ่นีอ้ยู ่ท้ำยที่สดุก็ต้องเข้ำสูก่ำรพิจำรณำของสภำ 

ฟัดกนัเละ ส.ส.แดดเดยีว 

    นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์  กลำ่วผำ่นเฟซบุ๊กไลฟ์ ถึงกรณีนำยสริะ เจนจำคะ ส.ส.กทม. พรรค
พลงัประชำรัฐ ระบพุำดพิงถงึตนและพรรคประชำธิปัตย์ให้ได้รับควำมเสยีหำยวำ่ กำรท่ีต้องกำรให้ พล.อ.ประยทุธ์สง่สญัญำณถึง
พรรคพลงัประชำรัฐเพ่ือไมใ่ห้ขดัขวำงนำยอภิสทิธ์ิในกำรเป็นประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัศกึษำปัญหำและแนวทำงแก้ไข
รัฐธรรมนญูนัน้ ก็เพรำะ พล.อ.ประยทุธ์ได้แสดงเจตนำอยำ่งชดัเจนวำ่รัฐบำลจะไมยุ่ง่เก่ียวกบักำรตัง้คณะกรรมำธิกำรวิสำมญัชดุนี  ้
ให้เป็นเร่ืองของรัฐสภำ ดงันัน้กำรที่นำยสริะออกมำปฏิเสธวำ่ พรรคพลงัประชำรัฐไมเ่ก่ียวข้องกบั พล.อ.ประยทุธ์ ก็ไมเ่ป็นควำมจริง 
เพรำะ พล.อ.ประยทุธ์คือหวัหน้ำพรรคตวัจริงของพรรคพลงัประชำรัฐ แม้แตช่ื่อพรรคพลงัประชำรัฐก็มำจำกโครงกำรประชำรัฐของ
รัฐบำล พล.อ.ประยทุธ์ และที่พรรคพลงัประชำรัฐได้รับเลอืกตัง้ ส.ส.เข้ำมำจ ำนวนมำก ก็เพรำะกำรแจกบตัรสวสัดกิำรแหง่รัฐ หรือ
บตัรคนจน ซึง่เปรียบเสมือนกำรซือ้เสยีงลว่งหน้ำของรัฐบำล  

    เขำกลำ่ววำ่ ท่ี พล.อ.ประยทุธ์เป็นนำยกรัฐมนตรีได้ในตอนนีก็้เพรำะพรรคพลงัประชำรัฐเป็นผู้เสนอช่ือให้เป็นแคนดเิดต
นำยกรัฐมนตรีในนำมพรรคพลงัประชำรัฐ เพรำะฉะนัน้ พล.อ.ประยทุธ์คือหวัหน้ำพรรคตวัจริงของพรรคพลงัประชำรัฐ กำรท่ีตน
สมัภำษณ์ถงึ พล.อ.ประยทุธ์ ก็เป็นกำรแสดงควำมเห็นทำงกำรเมือง เป็นเร่ืองของผู้ใหญ่คยุกนั เดก็ๆ อยำ่งนำยสริะก็ไมค่วรมำยุง่
เก่ียว  เหมือนกบักำรท่ีแมท่พันำยกองเขำเจรจำกนั ทหำรเลวหน้ำคำ่ยไมค่วรมำสอดรู้สอดเห็นหรือจดักำรงำนนอกสัง่ 
    “คณุสริะไมจ่ ำเป็นต้องมำสอนมำรยำททำงกำรเมืองกบัผม เพรำะผมเป็น ส.ส.มำหลำยสมยั ซึง่ตำ่งกบัคณุสริะท่ีเป็น ส.ส.สมยั
แรก และไมแ่นใ่จวำ่เลอืกตัง้ครัง้หน้ำจะได้เข้ำมำในสภำอีกหรือไม่ คณุก็เป็นได้แค ่ส.ส.แดดเดียว ที่อำศยัใบบญุของ พล.อ.ประยทุธ์
เข้ำมำในสภำ อยำกจะบอกคณุสริะวำ่ เอำเวลำไปเตรียมตวัแก้ข้อกลำ่วหำที่นำยศรีสวุรรณ จรรยำ ยื่นตอ่ ป.ป.ช.กรณีที่ไปมี
พฤติกรรมกร่ำงใสต่ ำรวจที่ภเูก็ต และเตรียมตวัขึน้ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหนง่ทำงกำรเมืองจะดกีวำ่" 
    นำยเทพไทกลำ่ววำ่ พรรคประชำธิปัตย์ไมใ่ช่พรรคกำรเมืองที่ได้คืบจะเอำศอกตำมที่ถกูกลำ่วหำ กำรเป็นประธำนสภำฯ ของนำย
ชวน หลกีภยั ก็เพรำะควำมเห็นพ้องของทกุฝ่ำย และเป็นกำรท ำหน้ำที่ได้ดีที่สดุ หำกดอูงค์ประกอบของ ส.ส.ในสภำชดุนี ้ที่มีควำม
หลำกหลำยเช่นนี ้ถ้ำประธำนสภำฯ ไมใ่ชค่นที่ช่ือชวน หลกีภยั ไมรู้่วำ่สภำชดุนีจ้ะวุน่วำยขนำดไหน  

    คณุหญิงสดุำรัตน์ เกยรุำพนัธุ์ ประธำนยทุธศำสตร์พรรคเพื่อไทย กลำ่ววำ่ ขอให้ประชำชนช่วยกนัจบัตำดพูฤตกิรรมของแตล่ะ
พรรคกำรเมืองในกำรตัง้กรรมำธิกำรนีใ้ห้ดี เพื่อสง่เสยีงเรียกร้องควำมจริงใจในกำรแก้ไขรัฐธรรมนญูครัง้นีใ้ห้ส ำเร็จ  

    "พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้ำแก้ไขรัฐธรรมนญู จะสือ่สำรถึงวตัถปุระสงค์ที่ต้องมีกำรแก้ไข โดยมีเจตนำรมณ์ให้รัฐธรรมนญูฉบบันีเ้ป็น
เคร่ืองมือในกำรแก้ไขปัญหำของประเทศ คือปัญหำควำมไมป่รองดอง จำกโครงสร้ำงที่เขยีนในรัฐธรรมนญู และไมย่ดึโยงกบั
ประชำชน แตไ่ปยดึโยงกบักลุม่อ ำนำจ ซึง่โครงสร้ำงดงักลำ่วจะเป็นอปุสรรคตอ่กำรพฒันำประเทศ และเป็นไปเพื่อให้คนกลุม่เลก็
สำมำรถใช้อ ำนำจได้อยำ่งเต็มที่ ขณะท่ีคนกลุม่ใหญ่ของประเทศกลบัไมม่ีสทิธ์ิมีเสยีง ซึง่น ำไปสูปั่ญหำเศรษฐกิจ เพรำะเมื่อมีกำร
ผกูขำดอ ำนำจ นโยบำยตำ่งๆ จึงเอือ้แคก่ลุม่ทนุใหญ่ สทิธิของประชำชน คนตวัเลก็ทีจ่ะเกิดโอกำสในกำรท ำมำหำกิน จึงถกูปิดกัน้ 

กำรกระจำยอ ำนำจลดน้อยลง ซึง่กำรรวมศนูย์อ ำนำจในลกัษณะเช่นนีเ้ป็นเสมือนกำรรวมศนูย์ทนุ จึงท ำให้ภำวะเศรษฐกิจของ
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ประเทศตกต ่ำอยำ่งที่เห็น" คณุหญิงสดุำรัตน์กลำ่ว 

ขำใหญ่ พท.จ่อควิเพยีบ 

    นำยสทุิน คลงัแสง ประธำนวปิฝ่ำยค้ำน กลำ่วถงึกำรเสนอช่ือประธำนกรรมำธิกำรวิสำมญัศกึษำปัญหำและวิธีกำรแก้ไข
รัฐธรรมนญู วำ่ไมจ่ ำเป็นจะต้องเป็นคนของพรรคแกนน ำรัฐบำล แตต้่องเป็นบคุคลที่สงัคมยอมรับ เพรำะกำรแก้รัฐธรรมนญูต้อง
อำศยัควำมร่วมมืออยำ่งกว้ำงขวำง สว่นกรรมำธิกำรในสดัสว่นของพรรคเพื่อไทยนัน้ ขณะนีย้งัไมไ่ด้หำรือกนัอยำ่งเป็นกำร จะมีกำร
พดูคยุในสปัดำห์หน้ำก่อนญตัติดงักลำ่วเข้ำที่ประชมุสภำ รวมถึงประเด็นวำ่เรำจะเสนอบคุคลไปชิงต ำแหนง่ประธำนด้วยหรือไม่ 
         ผู้สือ่ขำ่วรำยงำนจำกพรรคเพื่อไทยวำ่ ส ำหรับกรรมำธิกำรวสิำมญัศกึษำปัญหำและวธีิกำรแก้ไขรัฐธรรมนญูของพรรคเพื่อไทย 

จะเป็นมือกฎหมำยทีม่ีควำมรู้ควำมสำมำรถและท ำงำนร่วมกบัพรรคมำนำน รวมถงึ ส.ส.ท่ีคอยประสำนงำนกบัพรรคร่วมในสภำ 
อำทิ นำยโภคิน พลกลุ อดีตประธำนสภำฯ, นำยวฒันำ เมืองสขุ อดีต รมว.พำณิชย์, นำยพงศ์เทพ เทพกำญจนำ อดีตรองนำยกฯ, 

นำยชยัเกษม นิติสริิ อดีต รมว.ยตุิธรรม, นำยชศูกัดิ์ ศิรินิล ประธำนคณะท ำงำนฝ่ำยกฎหมำย, นำยสทุิน คลงัแสง ส.ส.มหำสำรคำม, 

นพ.ชลนำ่น ศรีแก้ว ส.ส.นำ่น และนำยชวลติ วชิยสทุธ์ิ ส.ส.นครพนม 

    นำยช ำนำญ จนัทร์เรือง รองหวัหน้ำพรรคอนำคตใหม ่ให้สมัภำษณ์วำ่ ตำมสดัสว่นแล้วพรรคอนำคตใหมจ่ะได้ประมำณ 6 คน 
เบือ้งต้นนำยปิยบตุร แสงกนกกลุ เลขำธิกำรพรรคอนำคตใหมเ่สนอตวัเข้ำร่วมแล้ว 1 คน แตอ่ีก 5 คนที่เหลอืพรรคยงัไมส่รุปวำ่จะ
เป็นใครบ้ำง แตเ่ทำ่ที่ปรึกษำกนั ก็คิดวำ่คนนอกที่เข้ำร่วมด้วย จะเป็นคนท่ีมำจำกแวดวงที่ท ำเก่ียวกบัรัฐธรรมนญู อำจจะประมำณ 
1-2 คน เพรำะคนในพรรคเรำมีคนท่ีเช่ียวชำญด้ำนรัฐธรรมนญูหลำยคน  

         เมื่อถำมวำ่หำกฝ่ำยรัฐบำลเสนอช่ือนำยมีชยั ฤชพุนัธุ์ อดีตประธำนกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนญู (กรธ.) 2560 และนำยบวรศกัดิ์ 
อวุรรณโณ อดีตประธำนคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) ยกร่ำงรัฐธรรมนญู พ.ศ.2558 นำยช ำนำญกลำ่ววำ่ ก็คงสยองขวญั แตป่ระเด็นคอื
ต้องเข้ำใจวำ่เกมเขำเป็นอยำ่งไร คือกำรพยำยำมจดุประเด็นเร่ืองต ำแหนง่ประธำน กมธ.บ้ำง จดุประเด็นเร่ืองคนนอก จดุประเด็น
เร่ืองอดตี กมธ. หรืออดีตกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนญู เพรำะเขำพยำยำมที่จะท ำให้เห็นวำ่ เห็นไหมวำ่แคเ่ร่ิมต้นแก้รัฐธรรมนญูก็ยุง่แล้ว 

ทัง้ยงัจะน ำไปสูก่ำรแตกควำมสำมคัคี และน ำไปสูค่วำมไมส่งบ ซึง่มนัไมใ่ช่ เพรำะตำมเกมฝ่ำยรัฐบำลไมอ่ยำกแก้ไขรัธรรมนญูอยู่
แล้ว เรำต้องอยำ่หลงทำงวำ่ใครจะมำเป็นประธำน กมธ. 
         ถำมตอ่วำ่ นำยธนำธร จงึรุ่งเรืองกิจ หวัหน้ำพรรคอนำคตใหม่ จะเข้ำมำร่วมด้วยหรือไม ่นำยช ำนำญตอบวำ่ ถ้ำหำกวำ่กำร
คดัเลอืก กมธ.มนัยำกนกั หรือแสดงออกถึงกำรกนัทำ่ไมใ่ห้นำยธนำธรเข้ำร่วม พรรคอนำคตใหมก็่อำจจะเสนอช่ือนำยธนำธรเข้ำมำก็
ได้  

    สว่นประเด็นท่ีฝ่ำยรัฐบำลเสนอ ส.ว. 6 คนให้เข้ำมำร่วมในกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนญูนัน้ รองหวัหน้ำพรรคอนำคตใหมแ่สดงควำมเห็น
วำ่ ตนไมเ่ห็นด้วยตอ่กำรมีคนจำกสดัสว่นของรัฐบำล เพรำะ กมธ.ชดุนีไ้มเ่ก่ียวข้องกบักฎหมำยงบประมำณ ตำมปกติสดัสว่น กมธ.
ฝ่ำยค้ำนจะมำกกวำ่สดัสว่นฝ่ำยรัฐบำลอยู ่1 เสยีง ในครัง้นีค้ือฝ่ำยค้ำน 19 คน และฝ่ำยรัฐบำล 18 คน แตเ่มื่อน ำเอำสดัสว่นรัฐบำล
มำเพิม่ ก็เป็นสิง่ที่ไมส่มควร และไมเ่ห็นด้วยหำก ส.ว.มำจำกโควตำฝ่ำยรัฐบำล แตห่ำกจะเข้ำมำร่วมจริงๆ ก็นำ่จะดี อยำ่งน้อยก็จะ
ได้ฟังควำมเห็นกนั 

    ส ำหรับทำ่ทีจำกสมำชิกวฒุิสภำนัน้ พล.อ.เจตน์ บญุถนอม สมำชิกวฒุิสภำ ปฏิเสธกำรเข้ำร่วมเป็น กมธ.ตำมทีม่ีกระแสขำ่วระบวุำ่ 

เนื่องจำกมองวำ่เป็นประเด็นท่ีสภำผู้แทนรำษฎรต้องพจิำรณำเองฐำนะผู้ที่เสนอญตัติ ขณะที่สว่นตวัไมข่อเข้ำร่วม เนื่องจำกยงัไมเ่หน็
ประเด็นหรือควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนญู สว่น ส.ว.คนอื่นจะตดัสนิใจเข้ำร่วมหรือไมน่ัน้ เป็นดลุยพินิจของ ส.ว.แตล่ะคน ทัง้นี ้
หำกกำรเข้ำร่วมของ ส.ว.จะเกิดขึน้จริง อำจต้องพิจำรณำถึงระเบียบและข้อบงัคบัส ำหรับกำรท ำงำนด้วย 

แพ้เลอืกตัง้อยำกแก้มือ 

      “ผมมองวำ่เร่ืองนี ้ส.ว.ไมค่วรเข้ำไปร่วม เพรำะเป็นเร่ืองของสภำผู้แทนรำษฎร และที่ผมปฏิเสธไมใ่ช่เพรำะรังเกียจกำรท ำงำน
ร่วมกบั ส.ส. แตก่ำรท ำงำนของแตล่ะสภำ ควรแยกออกจำกกนั เร่ืองนี ้ส.ส.ต้องกำรแก้ไข ควรให้สภำเป็นผู้พิจำรณำ” 
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         พล.อ.สมเจตน์กลำ่วด้วยวำ่ ส ำหรับประเด็นท่ีสภำจะน ำไปสูก่ำรแก้ไขรัฐธรรมนญูนัน้ และให้ทกุฝ่ำยยอมรับ สว่นตวัเห็นวำ่ 

ต้องชีใ้ห้สงัคมเห็นวำ่กำรแก้ไขรัฐธรรมนญูจะให้สงัคมได้ประโยชน์อยำ่งไร หรือแก้ไขในประเด็นใดเพื่อขจดัปัญหำ รวมถึงแก้ไขแล้วมี
ผลดีอยำ่งไรตอ่ขบวนกำรประชำธิปไตย หำกสภำตอบโจทย์ดงักลำ่วได้ 

       “ผมเช่ือวำ่สงัคมจะให้กำรยอมรับ สว่นกำรพิจำรณำบคุคลให้ด ำรงต ำแหนง่ตำ่งๆ ใน กมธ.ทีส่ภำเตรียมพจิำรณำนัน้ ผมไมข่อให้
ควำมเห็น เพรำะอำจถกูมองวำ่ก้ำวลว่งกำรท ำงำน ดงันัน้เป็นเร่ืองของสภำที่ต้องพจิำรณำเอง” พล.อ.เจตน์กลำ่ว 

    ด้ำนนำยพีระศกัดิ์ พอจิต สมำชิกวฒุิสภำและอดีตรองประธำนสนช. กลำ่ววำ่ สว่นตวัมองวำ่วนันี ้ส.ส.ก ำลงัเถียงกนัวำ่จะ
ตัง้    กมธ.มำศกึษำช่องทำงวิธีกำรแก้รัฐธรรมนเูทำ่นัน้ ยงัไมถ่ึงขัน้บอกวำ่จะแก้ประเด็นใดบ้ำง จงึไมอ่ยำกให้สงัคมมองวำ่ ส.ว.จะตัง้
ธงค้ำนทกุเร่ือง จะแตะอะไรไมไ่ด้เลย หรือมองวำ่ ส.ว.นัน้สัง่ได้ไปเสยีทัง้หมด เพรำะเป็นเเคก่ำรศกึษำ ยงัไมไ่ด้บอกวำ่จะเเก้ประเด็น
ไหน เช่ือวำ่ ส.ว.เเตล่ะคนรอฟังเสยีงชำวบ้ำนอยูเ่เล้ว หำกกระเเสสงัคมเห็นไปทำงใด ส.ว.คงเคำรพและน ำมำพจิำรณำ ตนอยำกให้
เร่ืองนีเ้ป็นควำมเห็นร่วมกนัของทกุฝ่ำย ค ำนงึประโยชน์ของสว่นรวมเป็นตวัตัง้ 
    นำยวนัชยั สอนศิริ สมำชิกวฒุสิภำ กลำ่ววำ่ ถ้ำจะวำ่กนัแบบตรงไปตรงมำ ไมเ่อำกำรเมืองเข้ำมำยุง่ จะเห็นวำ่ไมม่ีประชำชนสว่น
ใหญ่เรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนญู มีแตน่กักำรเมืองบำงกลุม่เทำ่นัน้ ตัง้แตม่กีำรเลอืกตัง้มำ 6 เดือนกวำ่ ไมม่ีประเด็นใดเป็นอปุสรรค
ประเทศ คนที่อยำกแก้รัฐธรรมนญูสว่นใหญ่เป็นพวกดดัจริตทำงกำรเมืองคือ 1.พวกแพ้กำรเลอืกตัง้อยำกแก้มือ 2.พวกกระสนั
อ ำนำจ อยำกมีอ ำนำจ สองพวกนีท้ ำอะไรก็ได้ที่จะสัน่คลอนสถำนกำรณ์บ้ำนเมือง รอไมไ่หวกบักำรใช้รัฐธรรมนญูฉบบันี ้ 

    ที่ส ำคญักำรแก้ไขรัฐธรรมนญูต้องเป็นควำมเห็นพ้องของทกุฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประชำชน ควรหำรือกนัในที่ประชมุร่วมรัฐสภำ 

ไมใ่ช่เกิดจำกสภำผู้แทนรำษฎรฝ่ำยเดียวแล้วดงึ ส.ว.ไปเป็นกรรมำธิกำร เป็นเร่ืองประหลำดมำก ปกติแตล่ะสภำก็เป็นเร่ืองแต่ละสภำ 

ไมด่งึคนแตล่ะสภำมำเป็นกรรมำธิกำร หำก ส.ว.ตัง้คณะกรรมำธิกำรแล้วดงึ ส.ส.มำเป็นกรรมำธิกำรจะแปลกไหม ขำ่วที่เกิดขึน้จึง
แปลกใจวำ่มีใครก ำลงัท ำอะไรเก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ยู่  เร่ืองนี ้กมธ.พฒันำกำรเมืองวฒุิสภำได้ติดตำมศกึษำกำรบงัคบัใช้รัฐธรรมนญูมำ
ตลอดแบบไมม่ีอคต ิซุม่ท ำแบบเงียบๆ มำนำน มีควำมรุดหน้ำไปมำกแล้ว แตไ่มต้่องกำรสร้ำงประเด็น บอกได้เลยวำ่ท ำเพื่อบ้ำนเมอืง
มำกกวำ่เลน่กำรเมือง. 
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'ชวน'อยากเห็นทุกฝ่ายร่วมมือกนัช้ีแกร้ธน.ไม่ใช่ตอ้งลม้ทั้งฉบบั 
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12:44 น.    

 
 

11 พ.ย.62-นายชวน หลีกภยั ประธานสภาผูแ้ทนราษฏร กล่าวถึงการเลือกประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วสิามญัพิจารณาศึกษาแนว

ทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญวา่ เป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมาธิการวสิามญัฯท่ีจะเป็นผูพิ้จารณา เช่นเดียวกบัคุณสมบติัประธานก็ข้ึนอยู่

คณะกรรมาธิการเหมือนกนั  

"รายช่ือท่ีเอ่ยมาในขณะน้ีทุกคนมีประสบการณ์และความสามารถเป็นไดท้ั้งหมด แต่จะเลือกใครตอ้งใหเ้กียรติคณะกรรมาธิการ ไป

วจิารณ์ล่วงหนา้ไม่ได ้เบ้ืองตน้กรรมาธิการชุดน้ีจะมาศึกษาวธีิการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ เพราะในรัฐธรรมนูญปัจจุบนันั้นการแกไ้ข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเกือบเป็นไปไม่ได ้จึงตอ้งหาช่องทาง ส่วนตวัอยากใหทุ้กฝ่ายหารือกนัรวมทั้งส.ว.ดว้ย แต่ไม่ใช่วา่จะตอ้งลม้ทั้ง

ฉบบั ทั้งน้ี การแกรั้ฐธรรมนูญไม่ใช่เร่ืองง่าย ทุกฝ่ายจึงตอ้งมาร่วมมือกนัคิดหาวธีิ  เพราะรัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหา แต่อยูท่ี่คนปฏิบติั" 
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“ประวติร” แง้มคุณสมบัติ ปธ.กมธ.ศึกษา รธน. “คนนอก-คนใน” ได้หมด เน้นเก่งไม่สนบารมี 
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 - 12:49 น. 
 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1748579 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1748579


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 
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ไดห้มด!'บ๊ิกป้อม'ไม่จ ากดั'คนนอก-คนใน'นัง่ปธ.กมธ.แกรั้ฐธรรมนูญ 
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 น. 

 

 11 พ.ย.62-พล.อ.ประวติร วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วสิามญัเพ่ือศึกษาแนวทางและการ

แกไ้ขรัฐธรรมนูญ วา่ เป็นเร่ืองของส.ส.ตอ้งไปหารือและพิจารณาเลือกคนท่ีเหมาะสมมาท าหนา้ท่ีประธานกมธ.ดงักล่าว ตนไปคิด

ไม่ไดต้อ้งใหส้.ส.เป็นคนคิดและท า จะเขา้ไปยุง่ไดอ้ยา่งไร และไม่มีใครมาขอค าแนะน าหรือปรึกษา ขอใหช่้วยพิจารณาตวับุคคลท่ีจะ

มาเป็นประธาน 

ถามาบางฝ่ายเห็นวา่คนท่ีจะมาท าหนา้ท่ีควรจะเป็นบุคคลภายนอกจะเหมาะสมมากกวา่พล.อ.ประวติร กล่าววา่ เป็นเร่ืองท่ีส.ส.ตอ้งไป

หาวา่ใครเหมาะสมวา่ควรจะเป็นคนนอกหรือคนใน และคนไหนก็มีหลายคนท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะเขา้มาดูแลเร่ืองน้ี 

"ทุกคนเป็นกลางทั้งนั้นไม่ตอ้งห่วง ก็ไดแ้ละไม่จ าเป็นตอ้งเป็นคนท่ีมีบารมีก็ได ้แต่ขอใหเ้ป็นคนท่ีสามารถด าเนินการเร่ืองน้ีได"้ 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/50009 
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