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รวมข่าว กกต.  
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ข่าวประจ าวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จุรินทร์' รับมติพรรคหนุน 'มาร์ค' นั่ง ปธ. แก้ รธน. โยนวิปถก พปชร. หลังส่ง 

'สุชาติ' ชน 
6 

2 แนวหน้าออนไลน์ 'อนค.' ตวัดลิ้นแจงพัลวัน! ระดมติ่งส้ม 'อยู่-ไม่-เป็น' 16 พ.ย. ไม่เกี่ยวกดดัน
คด ี'ธนาธร' 

8 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ พรรคเล็กชง "สัมพันธ์" นั่ง กมธ. แก้ รธน. พรรคเล็ก ส่งชื่อ “สัมพันธ์ 
เลิศนุวัฒน์” นั่ ง กมธ. แก้รัฐธรรมนูญ ชี้  ตรงสเปกมีประสบการณ์ 
เป็นผู้อาวุโส 

9 

4 ผู้จัดการออนไลน์ “ช่อ” แจงใหม่ เงินบริจาคพรรค 1 ล้านรวบรวมจากคนในครอบครัว 
ยันมีคนคบ ไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน 

10 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปท. ปลอดภัยก่อนเลือกท้องถิ่น 11 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ ชวนยํ้าแก้ รธน. ไม่ใช่ง่าย วิปรัฐบาลเคาะประธาน 14 

7 แนวหน้าออนไลน์ ‘ชวน’ ยันต้องรอ กมธ.เลือก ปธ. แก้ รธน. เอง ชื่อที่เปิดเผยเหมาะหมด 18 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เสี่ยไก่' เชื่อแม้ ส.ว. มาจาก คสช. แต่กินเงินเดือนประชาชน ฉะนั้นต้องเห็น
ด้วยกับ ส.ส. ช่วยกันแก้ รธน. 

21 

9 แนวหน้าออนไลน์ ทางรอดที่ต้องเลือก ก่อนจะล่มสลาย 22 

10 ผู้จัดการออนไลน์ “สมศักดิ์”ปัดตอบ พปชร. เสนอใครชิง ปธ.กมธ.ฯ บอกเลยเวลาพูดแล้ว 25 

11 ผู้จัดการออนไลน์ “พุทธิพงษ์” คาดสัปดาห์หน้าสรุปชื่อ กมธ.แก้ รธน. แย้มมีคนนอก 2-3 คน 26 

12 ผู้จัดการออนไลน์ “สนธิรั ตน์ ”  เผยพลั งประชารั ฐ เตรี ยมหารือ ปธ .กมธ .  แก้  รธน . 
หลังประชุม ครม. 

27 

13 ผู้จัดการออนไลน์ “วิษณุ” เผยเสนอ 10 ชื่อ กมธ. แก้ รธน. ให้วิปรัฐหารือ แนะควรมี ส.ว.ร่วม 28 

14 แนวหน้าออนไลน์ ‘สมศักดิ์’ไร้ความเห็น! โยนพรรคร่วมถกเคาะชื่อชิงนั่ง ปธ.กมธ. แก้ รธน. 29 

15 มติชนออนไลน์ ‘ธรรมนัส ’  เผย เรื่ องศึกษาแก้  รธน. เป็นของสภา โยนปมโควต้า 
พปชร. ให้ หน.พรรค-ปธ.วิปหารือ 

30 

16 แนวหน้าออนไลน์ เอาที่พ่ีสะดวกเลย! ‘วราวุธ’ ย้ําสเปค ปธ.กมธ. แก้ รธน. ต้องยืดหยุ่น-เก๋า 31 

17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ณัฏฐพล' ยืนกรานประธานกมธ.ศึกษาแก้ รธน. ควรเป็นคน พปชร. 32 

18 แนวหน้าออนไลน์ ‘วิษณุ’ชี้ รธน. เป็นของประเทศ!เบรคตีกินหยุดอ้าง ‘มีส่วนได้ ส่วนเสีย’ 33 
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ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิษณุ' รับคุย พปชร. ดูตัว กมธ. แก้ รธน. ย้ําต้องมี ส.ว. ร่วม 34 

20 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เอ่ียม' โวย!พรรคร่วมรัฐบาลร่วมมือกับ ส.ว. จุดพลุวาทกรรมแก้รัฐธรรมนูญ
จะก่อวิกฤต 

36 

21 ผู้จัดการออนไลน์ “ณัฏฐพล” ไม่ห่วง ปธ.กมธ. แก้ รธน. เป็นที่ยอมรับหรือไม่ ชี้ ปชช. สนใจ
แก้ปากท้องมากกว่า 

37 

22 ผู้จัดการออนไลน์ “ธรรมนัส” ไม่เก่ียวชงชื่อ กมธ. แก้ รธน.เป็นเรื่อง หน.พรรค-ปธ.วิป 38 

23 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ลูกท็อป' ย้ํา กมธ. ศึกษา รธน. ต้องยืดหยุ่นและเก๋า ใครจะมาเป็นประธาน
เอาที่สะดวก 

39 

24 แนวหน้าออนไลน์ ‘อนุสรณ์’ ซัด! ตีรวน ยื้ออ้างแก้ไข รธน. วิกฤติ พวกได้ประโยชน์ 40 

25 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ลุงสุทิน ' ลั่นบทเฉพาะกาล รธน. เขียนเพ่ือดัดสันดานนักการเมืองชั่ว 
ถ้าจะแก้ให้รออีกปีครึ่งเพื่อคน 16.8 ล้านเสียง 

41 

26 ไทยรัฐออนไลน์ "ลุงชัย" โพสต์ดักทาง "ปู่มีชัย" นั่ง กมธ. แก้ รธน. ลั่น ขอแจมด้วยคน 42 

27 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่12 : ต้องอยากแก้ รธน. : โดย นฤตย์ เสกธีระ 43 

28 ไทยรัฐออนไลน์ "อนุสรณ์"ซัด รบ. ตีรวนแก ้รธน. เย้ย แย่งชิงการนําหรือจะยื้อให้นานที่สุด 44 

29 กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 

ทาบทามแล้ว 'ปธ.กมธ. แก้ รธน.' คาดเคาะสัปดาห์หน้า 45 

30 กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 

แนะควรให้ ส.ว. ร่วม กมธ. แก้ รธน. แย้มคนออกตัวอยากเป็นเพียบ 46 
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นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้างฯของสํานักประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 604 
ชั้น 6 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นําทีมโดยนางสาวพัชรินทร์ 
รัตนวิภา ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ โดยนายแสวง บุญมี 
ได้เน้นย้ําการปฏิบัติงานเป็นทีม และปฏิบัติงานให้ถูกต้องภายใต้ 
กฏระเบียบและข้อกฏหมายของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ ง  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้เป็นมืออาชีพต่อไป 

 

 

 

 

 

 
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักประชำสัมพันธ์รับมอบนโยบำย 
งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ ์
วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต. 
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เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2562 สํานักประชาสัมพันธ์ได้จัด 
ให้มีการประชุมเ พ่ือเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใต้
หัวข้อ “การเขียน (ข่าว) อย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล” โดยมี 
นายแสวง บุญมี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้  นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา 
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจาก 
สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ สํานัก
กิจการพรรคการเมือง เข้าร่วมพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนข่าว
ให้รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัลให้สามารถนําไปผลิตและประชาสัมพันธ์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 203 สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักประชำสัมพันธ์จัดประชุม  
“กำรเขียน (ข่ำว) อย่ำงมืออำชีพในยุคดิจิทัล” 

วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 
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 พรุง่น้ีมีอะไร       
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การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพุธที ่
13 พฤศจิกายน 

2562 

 จังหวัดเชียงราย นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจ
เยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดเชียงราย 

  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจ
เยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ข่าวอ้างอิง 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

 
 

'จุรินทร์'รับมติพรรคหนุน'มาร์ค'น่ังปธ.แก้รธน.โยนวปิถกพปชร.หลงัส่ง'สุชาต'ิชน 
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:16 น. 

 

11 พ.ย.62-นายจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฏ ์รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย ์ในฐานะหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย(์ปชป.) กล่าวถึงกรณี
พรรคมีมติเสนอช่ือนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหวัหนา้พรรค ปชป. เป็นประธานคณะกรรมาธิการวสิามญั
เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขแลว้ธรรมนูญวา่ ถือเป็นมติพรรคประชาธิปัตยแ์ละมอบหมายใหว้ปิรัฐบาลไปหารือกบัวปิ
พรรคร่วม ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัท่ีท ามาตามปกติ ส่วนผลการหารืออยา่งไร ก็ตอ้งแลว้แต่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานวปิ จาก
พรรคประชาธิปัตย ์และมีผลอยา่งไรนายชินวรณ์ จะน ามาแจง้ใหท่ี้ประชุมส.ส. พรรคประชาธิปัตยท์ราบต่อไป 

ถามวา่ กรณีท่ีพรรคพลงัประชารัฐเตรียมเสนอช่ือนายสุชาติ ตนัเจริญ รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรคนท่ี 1 และยงัจะมีการเสนอช่ือ
คนอกัษรยอ่ ส. เสือคนอ่ืนดว้ย ซ่ึงเป็นคนท่ีหลายฝ่ายใหก้ารยอมรับ นายจุรินทร์ กล่าววา่ คงตอ้งมีการไปหารือในท่ีประชุมวปิรัฐบาล 
เพราะวปิรัฐบาลคือท่ีประชุมร่วมของวปิพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค และเป็นท่ีพจิารณาหาขอ้ยติุ 

กรณีท่ีถูกวจิารณ์วา่เป็นการซ้ือเวลา ท าไมจึงไม่เขา้สู่กระบวนการแกไ้ขและธรรมนูญไปเลย นายจุรินทร์กล่าววา่ น่ีคือกระบวนการของ
สภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงคิดวา่ทุกพรรคการเมือง ไดมี้ความเห็นพอ้งตอ้งกนัในการท่ีจะใหน้บัหน่ึงดว้ยการตั้งคณะกรรมาธิการโดยมี
ตวัแทนจากคนภายนอกและตวัแทนจากพรรคการเมืองเขา้ไปร่วมพิจารณาร่วมกนัวา่มีประเด็นใดบา้งท่ีควรจะด าเนินการแกไ้ข แลว้จึง
น ากลบัมาสู่ท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป 

นายจุรินทร์ กล่าววา่ คิดวา่เป็นเวทีท่ีน่าจะเป็นประโยชนเ์พราะการแกรั้ฐธรรมนูญนั้นจะประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งนอ้ยสามฝ่าย
จะตอ้งมีความเห็นพอ้งตอ้งกนั ในเบ้ืองตน้คือทั้งสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงประกอบดว้ยซิกรัฐบาล ฝ่ายคา้น และวฒิุสภา เพราะรัฐธรรมนูญ
ก าหนดไวช้ดัเจนวา่การจะแกรั้ฐธรรมนูญไดน้ั้น จะตอ้งใชเ้สียงขา้งมากเกินกวา่ตึงหน่ึงของท่ีประชุมรัฐสภา แลว้ ในจ านวนเกินกวา่
คร่ึงหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยเสียงของฝ่ายคา้นไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 และยงัก าหนดอีกวา่ในจ านวนนั้นตอ้งเป็นเสียงวฒิุสมาชิกไม่ต ่ากวา่
หน่ึงในสาม และในบางประเด็น อาจจะตอ้งมีองคาพยพท่ีส่ีคือตอ้งน าไปท าประชามติเพ่ือฟังเสียงจากประชาชนเสียก่อนดว้ยดงันั้น
การแสวงหาความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นเร่ืองท่ีตอ้งด าเนินการถา้ประสงคจ์ะใหก้ารแกแ้ลว้ธรรมนูญเดินหนา้ไปสู่ความส าเร็จได้
อยา่งแทจ้ริง ดงันั้นการน าเขา้หารือในสภาผูแ้ทนราษฎรจึงไม่ใช่เร่ืองเสียหาย  
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ผูส่ื้อข่าวถามถึงกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเตรียมประสานงานพดูคุยระหวา่งหวัหนา้พรรคร่วมรัฐบาล ไดรั้บการติดต่อหรือยงั นายจุรินทร์ 
กล่าววา่ ยงัไม่ทราบ แต่เรามีกลไกวปิรัฐบาลอยู ่ในการท่ีจะเป็นเวทีหารือเพ่ือหาขอ้ยติุร่วมกนั  

เม่ือถามวา่หลงัการประชุมคณะรัฐมนตรีในวนัท่ี 12 พ.ย.น้ีจะมีการหารือนอกรอบระหวา่งพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายจุรินทร์กล่าว
วา่  ตนไม่ทราบ ข้ึนอยูก่บันายกรัฐมนตรี เพียงแตข่อย  ้าวา่เรามีกลไกของวปิรัฐบาลกนัอยูแ่ลว้ ซ่ึงถือเป็นตวัแทนจากทุกพรรคการเมือง
อยูท่ี่นัน่แลว้ 

เม่ือถามวา่แสดงวา่ผลการหารือของวปิรัฐบาลจะตอ้งไดช่ื้อจากบุคคลท่ีเสนอโดยพรรคประชาธิปัตยแ์ละจากพรรคพลงัประชารัฐ นาย
จุรินทร์กล่าววา่ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย ์ประธานวปิของพรรคคงแจง้ใหท้ราบวา่มีความประสงคท่ี์จะ สนบัสนุนใคร ส่วน
พรรคการเมืองอ่ืนก็มีสิทธ์ิเช่นเดียวกนัท่ีจะมีความเห็นวา่ควรจะเสนอช่ือใคร และสุดทา้ยคงหารือและหาขอ้ยติุร่วมกนั ซ่ึงก็ตอ้งรอตรง
นั้น  

เม่ือถามถึงแนวโนม้การน าไปสู่นโยบายแก่รัฐธรรมนูญ จะท าไดห้รือไม่เพราะเพียงแคต่ั้งกรรมาธิการศึกษาก็ยงัวุน่ขนาดน้ี หวัหนา้
พรรคประชาธิปัตยก์ล่าววา่ ตนไดแ้สดงความเห็นไปแลว้วา่การแกไ้ขรัฐธรรมนูญมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งแสวงหาความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายไม่วา่จะ เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายคา้น และวฒิุสมาชิกเพราะไม่เช่นนั้นโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จจะเป็นไปไดย้าก 
เพราะฉะนั้นถา้หวงัจะประสบความส าเร็จในการแกไ้ขรัฐธรรมนูญใหไ้ดจ้ริงก็ตอ้งร่วมมือกนัทั้งสามฝ่ายและตอ้งไม่ขดัแยง้กนัโดยไม่
จ าเป็น จนสุดทา้ยท าใหมี้ความเห็นร่วมกนัไม่ได ้และจะท าใหก้ารแกไ้ขและธรรมนูญล่มโดยไม่จ าเป็น  

เม่ือถามย  ้าวา่มีความมัน่ใจวา่จะไม่ถูกยื้อเวลาใช่หรือไม่ นายจุรินทร์กล่าววา่  ข้ึนอยูก่บัสภาท่ีจะเป็นผูพิ้จารณาในญตัติมีการเสนอไป
แลว้ ซ่ึงพรรคประชาธิปัตยก็์เป็นหน่ึงในนั้นท่ีไดเ้สนอญตัติเขา้ไป 
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'อนค.'ตวดัลิน้แจงพลัวนั! ระดมติ่งส้ม'อยู่-ไม่-เป็น'16พ.ย.ไม่เกีย่วกดดันคดี'ธนาธร' 
วนัจนัทร์ ท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 16.48 น. 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวโครงการ “อยูไ่ม่เป็น” ท่ีพรรคอนาคตใหม่จะ

จดัในวนัท่ี 16 พฤศจิกายนน้ี วา่ เป็นกิจจกรรมท่ีจดัข้ึนท่ีเพ่ือแสดงถึงความคืบหนา้การด าเนินการของพรรค เป็นการรวบรวมผลงานท่ี

ผา่นมาและพดูถึงงานท่ีจะท าต่อไปในอนาคต ค าวา่ “อยูไ่ม่เป็น” คือความเป็นพรรคอนาคตใหม่และผูส้นบัสนุนของพรรคอนาคตใหม่

ท่ีมีจุดร่วมคือการอยูไ่ม่เป็นเท่านั้นท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีได ้แต่ถา้สงัคมอยูไ่ปเร่ือย ๆ กบัปัญหาก็ไม่มีการแกไ้ข แต่การอยู่

ไม่เป็นคือการท่ีไม่ทนกบัปัญหาท่ีเผชิญอยู ่กลา้ลุกข้ึนมาเผชิญกบัอุปสรรคเพ่ือจะแกไ้ขปัญหาในประเทศ เพ่ือแกไ้ขปัญหาสงัคมใหดี้
ข้ึน 

“ยนืยนัวา่กิจกรรมในวนัท่ี 16 พฤศจิกายนน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญในคดีการถือหุน้ส่ือของนายธนาธร จึง

รุ่งเรืองกิจ หวัหนา้พรรคในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน เพราะไม่วา่ค าพิพากษาจะออกมาอยา่งไร พรรคอนาคตใหม่จะเดินหนา้ท าหนา้ท่ี

เช่นเดิม ซ่ึงถา้หากผลออกมาเป็นลบ พรรคอนาคตใหม่ยงัมีนายธนาธรเป็นหวัหนา้พรรคและเป็นไปในทิศทางเดิม ซ่ึงพรรคไม่ไดมี้

เพียงแคห่วัหนา้เท่านั้น แต่ยงัมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอีกกวา่ 80 คน รวมถึงสมาชิกพรรคอีกกวา่ 60,000 คน” โฆษกพรรคอนาคต
ใหม่ กล่าว 

 

https://www.naewna.com/politic/453250 
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พรรคเลก็ชง"สัมพนัธ์"น่ังกมธ.แก้รธน. 
พรรคเลก็ ส่งช่ือ “สัมพนัธ์ เลิศนุวฒัน์” น่ังกมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ช้ี ตรงสเปกมีประสบการณ์-เป็นผู้อาวุโส  
จนัทร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.55 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือวนัท่ี 11 พ.ย. นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บญัชีรายช่ือ หวัหนา้พรรคประชาธิปไตยใหม่ กล่าวถึงการส่งตวัแทนของกลุ่ม 10 พรรคเลก็

ร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วสิามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ของสภาผูแ้ทนราษฎร วา่ ทางกลุ่ม 

10 พรรคเลก็จะไดโ้ตวตา้ร่วมเป็นกมธ. 1 ท่ีนัง่ ล่าสุด ไดห้ารือร่วมกนั จะส่งนายสมัพนัธ์ เลิศนุวฒัน ์หวัหนา้พรรคพลงัพลเมืองไทย 

ร่วมเป็นกมธ.ในสดัส่วนของกลุ่ม 10 พรรคเลก็ โดยเห็นวา่ นายสมพนัธ์ ถือวา่ ตรงสเป็ก เพราะการพิจารณาศึกษาแนวทางการแกไ้ข

รัฐธรรมนูญในชั้นกมธ.นั้น ตอ้งใชค้นท่ีมีประสบการณ์ เป็นผูอ้าวโุสทางการเมือง ซ่ึงนายสมพนัธ์นั้น เคยส.ส.มาหลายสมยัเป็น

วฒิุสภา เป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และท่ีส าคญัยงัเป็นนกัการเมืองท่ีผา่นรัฐธรรมนูญมาแลว้หลายฉบบัดว้ย 

 

เม่ือถามถึงผูท่ี้มาเป็นประธานกมธ.นั้น นายสุรทิน กล่าววา่ ตนคิดวา่ ไม่วา่ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์

หรือนายสุชาติ ตนัเจริญ รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ี 1 ลว้นเป็นผูท่ี้เหมาะสมทั้งส้ิน เช่นเดียวกบั นายสมัพนัธ์ก็สามารถเป็น

ประธานกมธ.ได ้จากข่าวท่ีระบุวา่ จะมีผูม้ากบารมี ตวัอกัษรยอ่ส. มีประสบการณ์ เป็นท่ียอมรับนั้น ตนบอกเลยวา่ ส.สมัพนัธ์ ถือวา่ มี

คุณสมบติัครบถว้นตามกระแสข่าว 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/741130 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/741130


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

 

 

“ช่อ”แจงใหม่ เงินบริจาคพรรค 1 ล้านรวบรวมจากคนในครอบครัว ยนัมคีนคบ ไม่เดือดร้อนเร่ืองเงิน 
เผยแพร่: 11 พ.ย. 2562 19:15   ปรับปรุง: 11 พ.ย. 2562 19:48 

 

ผ่านไป 2 สัปดาห์ “ช่อ”ช้ีแจงใหม่ เงนิบริจาคให้พรรค 1 ล้าน รวบรวมมาจากคนครอบครัว อ้างไม่ได้อยู่ตวัคนเดยีว มคีนคบ เป็นคน

ช้ันกลางไม่เดือดร้อนเร่ืองเงนิ ขณะทีป่ลายเดือนก่อน เคยช้ีแจงบอกเป็นเงนิส่วนตวั 

วนัน้ี(11 พ.ย.) ท่ีส านกังานพรรคอนาคตใหม่ อาคารไทยซมัมิท น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ช้ีแจงกรณีท่ี

ตนเองบริจาคเงินใหพ้รรคอนาคตใหม่ จ านวน 1 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 13 พ.ย.61 วา่ ไม่เขา้ใจวา่เหตุใดจึงเป็นประเด็น เพราะตนก็บริจาค

ตามกฎหมายทุกประการ และความจริงแลว้เป็นเงินของครอบครัวดว้ย  

ส่วนท่ีมีการตั้งขอ้สงัเกตวา่จ านวนเงินท่ีบริจาคสวนทางกบัเงินท่ีแสดงในบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ียืน่ต่อ ป.ป.ช.ไวน้ั้น 

น.ส.พรรณิการ์ กล่าววา่ การแจง้บญัชีทรัพยสิ์นเป็นเงินของตนคนเดียว แต่ในชีวติจริงตวัเองยงัมีครอบครัว ไม่ไดอ้ยูค่นเดียวบนโลก

ใบน้ี ยงัมีคนคบอยู ่การเป็น ส.ส.ก็ตลกดี จนก็มีปัญหา รวยมีปัญหา แต่ก็พร้อมรับการตรวจสอบเสน้ทางการเงินและช้ีแจงได ้เพราะ

เงินส่วนนั้นก็เป็นของคนในครอบครัวท่ีร่วมกนับริจาคดว้ย ท่ีส าคญัครอบครัวเป็นคนชนชั้นกลาง และไม่ไดเ้ดือนร้อนเร่ืองเงิน แต่

หากยงัมีขอ้สงสยัวา่เป็นเงินของนายทุนกระจายมาใหบ้ริจาคนั้น ก็พร้อมรับการตรวจสอบทุกกรณี เพราะมีเอกสารตามกฎหมาย 

ทั้งน้ี ภายหลงัจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ไดเ้ปิดเผยรายช่ือผูบ้ริจาคใหพ้รรคการเมืองรายใหญ่ โดยมีช่ือของ น.ส.

พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ บริจาคใหพ้รรคตวัเอง เป็นเงิน 1 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 13 พ.ย.61 ซ่ึงท าใหเ้กิดขอ้สงสยัวา่ 

น.ส.พรรณิการ์น าเงินจ านวนดงักล่าวมาจากไหนกนัแน่ นัน่เพราะในรายการแสดงบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ียืน่ต่อ ป.ป.ช.นั้น น.ส.

พรรณิการ์มีทรัพยสิ์นเป็นเงินในบญัชีเพียง 9 หม่ืนบาทเศษเท่านั้น ส่วนท่ีเหลือเป็นรถยนตแ์ละเคร่ืองประดบั 

น.ส.พรรณิการ์ เคยช้ีแจงเม่ือวนัท่ี 25 ต.ค.ท่ีผา่นมาวา่ เงินบริจาคใหพ้รรคอนาคตใหม่จ านวน 1 ลา้นบาทนั้น เป็นเงินส่วนตวั 

และเป็นการบริจาคตามท่ีเอกสารช้ีแจง โดยไม่ใช่เงินจากส่วนอ่ืนแต่อยา่งใด เช่นเดียวกบักรณีการช้ีแจงรายการทรัพยสิ์นท่ีไดช้ี้แจงกบั 

ป.ป.ช.ไปแลว้เช่นกนั ส่วนรายละเอียดต่างๆ นั้น ขอใหย้ดึตามท่ีเอกสารท่ีเปิดเผยออกมาไดเ้ลย  

อยา่งไรก็ตาม ค าช้ีแจงดงักล่าวยงัเป็นท่ีคลางแคลงใจ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองคก์ารพิทกัษรั์ฐธรรมนูญไทย จึงไดย้ืน่ค  า

ร้องต่อ กกต.เม่ือวนัท่ี 28 ต.ค.ท่ีผา่นมา ขอใหต้รวจสอบกรณีการบริจาคเงินเขา้พรรคอนาคตใหม่ของ น.ส.พรรณิการ์ วานิช เน่ืองจากเห็นวา่ในการ

แสดงบญัชีรายการทรัพยสิ์นหน้ีสินต่อ ป.ป.ช. น.ส.พรรณิการ์ มีทรัพยสิ์นไม่มาก มีเงินฝากเพียงหลกัหม่ืน ดงันั้น การท่ีผูมี้ทรัพยสิ์นเลก็นอ้ยแค่

น้ีกลบัมีเงินไปบริจาคใหพ้รรคถึง 1 ลา้นบาท มีขอ้น่าสงัเกตวา่ เงินบริจาคดงักล่าวอาจไม่ใช่เงินส่วนตวั แต่เป็นเงินท่ีไดม้าจากผูอ่ื้น หรือไดม้า

โดยวธีิการอ่ืน จึงขอให ้กกต.ด าเนินการสืบสวนหรือส่งเร่ืองไปยงั ปปง. เพ่ือด าเนินการสืบสวนทางการเงินดงักล่าวไดม้าดว้ยวธีิการใด มีการเสีย

ภาษีถูกตอ้งตามกฎหมายก าหนดหรือไม่ 
https://mgronline.com/politics/detail/9620000108282 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000108282
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ปท.ปลอดภัยก่อนเลือกท้องถิ่น 
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น.   

 
 "บ๊ิกตู่" หอบ ครม.เยอืนเมืองโอ่ง ออ้นมาเพราะคิดถึงเหมือนไดก้ลบับา้น ยนัเป็นนายกฯ ท่ีมาจากเลือกตั้ง ล่องเรือชมตลาดน ้ าฮมัเพลง 
"ด าเนินจ๋า" ปลุกชาวบา้นต่อสูค้นไม่ดี อยา่ฟังทีวเีช่ือโซเชียล  นายกฯ ร่วมลอยกระทงกบัคนเมืองกาญจน์ หยอดขอรับทุกขแ์ทนใส่
กระทงไปลอยท้ิงให ้
    ผูส่ื้อข่าวรายงานภารกิจ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในการเดินทางตรวจราชการจงัหวดัราชบุรี
และจงัหวดักาญจนบุรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการนอกสถานท่ี คร้ังท่ี 1/2562 ณ จงัหวดักาญจนบุรี ระหวา่งวนัท่ี 
11-12 พฤศจิกายน โดยเม่ือวนัท่ี 11  พ.ย. เวลา 08.00 น. พล.อ.ประยทุธ์และคณะออกเดินทางจากสนามบินเฮลิคอปเตอร์ ท่ี พล.ม2 รอ. 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไปยงัค่ายบุรฉตัร ต.เกาะพลบัพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยนายกฯ นัง่เฮลิคอปเตอร์ตรวจภูมิประเทศเพ่ือ
พฒันาระบบโลจิสติกส์โครงการทางหลวงแนวใหม่เช่ือมต่อสามแยกวงัมะนาว-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 (จุดเช่ือมต่อระเบียง
เศรษฐกิจภาคเหนือ-ภาคใต ้และภาคตะวนัออก-ภาคตะวนัตก)  
     จากนั้นเวลา 09.30 น. พล.อ.ประยทุธ์เดินทางดว้ยรถยนตโ์ตโยตา้ อลัพาร์ด สีด า หมายเลขทะเบียน กน 1122 ราชบุรี ถึงโรง
ยมิเนเซียมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี ต.หนา้เมือง อ.เมืองราชบุรี เพ่ือพบปะประชาชนท่ีมารอตอ้นรับกวา่ 4,500 คนจาก 10 
อ าเภอ โดยมี ส.ส.ราชบุรีของพรรคพลงัประชารัฐและพรรคภูมิใจรวมถึง ส.ว.ใหก้ารตอ้นรับ  
    พล.อ.ประยทุธ์กล่าวกบัประชาชนวา่ ยนิดีท่ีไดเ้ดินทางมาคร้ังน้ีและฝากความคิดถึงทุกคน วนัน้ีเหมือนการกลบับา้นของตน
เหมือนกนั เพราะเคยเป็นผูบ้งัคบับญัชาหน่วยทหารท่ีราชบุรี รับทราบถึงความเป็นไปเป็นมาของพ้ืนท่ี อยา่งไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 
ปี และอีก 4-5 เดือนท่ีผา่นมาของรัฐบาล ไดท้ างานมาโดยตลอดและต่อเน่ือง เพราะมีแผนงานโดยรวมของทั้งประเทศ และจะเห็นได้
วา่วนัน้ีโซเชียลมีเดียเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชีวติของทุกคน ซ่ึงทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะโพสตห์รือเขียนอะไรก็ไดถื้อเป็นประชาธิปไตย แต่
อยากใหค้  านึงถึงขอ้กฎหมายดว้ย หากไปกา้วล่วงบุคคลอ่ืนก็ตอ้งรับผิดชอบหากมีฟ้องร้อง จึงขอใหใ้คร่ครวญไตร่ตรอง เพราะตน
ตอ้งการใหทุ้กอยา่งมีความสงบเรียบร้อย แต่จะไปหา้มใครไม่ได ้
    "ในการลงทุกๆ พ้ืนท่ีรวมทั้งการประชุม ครม.นอกสถานท่ี ก็จะทราบถึงแผนงานโครงการของทุกจงัหวดั เวลาท่ีผมมาก็รับฟังความ
คิดเห็นของทุกคน ตลอด 5 ปีท่ีผา่นมามีหลายโครงการท่ีประสบความส าเร็จ วนัน้ีเรามีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ผมเองก็ไดจ้ากการ
เลือกตั้งเหมือนกนั ซ่ึงท่ีผา่นมามนัเป็นคนละเร่ืองกนั การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีก็มาจาก ส.ส. ส่วน ส.ว.ยงัไม่ทนัไดเ้ลือกผมก็ไดแ้ลว้ 
ขอใหเ้ขา้ใจกนัเสียดว้ย" พล.อ.ประยทุธ์ระบุ 
ยนัดูแลทุกจงัหวดัใหท้ัว่ถึง 
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    นายกฯ พดูมาถึงตรงน้ีก็ไดห้นัไปถาม น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ์ส.ส.ราชบุรี พรรคพลงัประชารัฐวา่  "ใช่หรือไม่ปารีณา ความจริงผม
รู้จกัทุกคน ทั้ง ส.ส.และ ส.ว. วนัน้ีมี ส.ส.จากพรรคพลงัประชารัฐ ส.ส.ภูมิใจไทย ส.ส.ประชาธิปัตย ์และพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด" 
จากนั้นนายกฯ ให ้ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดลุกข้ึนเพ่ือโชวต์วั ก่อนกล่าววา่คนเหล่าน้ีถือเป็นคนของประชาชน มีการน าเสนอส่ิง
ต่างๆ เขา้มาในฐานะรัฐบาลผสม ตนในฐานะหวัหนา้รัฐบาล หวัหนา้ ครม. ตนก็จ าเป็นตอ้งเอาของทุกพรรคมาดู และไม่ใช่วา่แต่ละ
พรรคจะท าไดท้ั้งหมด เพราะงบประมาณไม่พอ ตอ้งน ามาเกล่ียมาคุย มาหารือกนั เพราะทุกคนถือเป็นคนไทย ทั้ง 77 จงัหวดัตอ้งดูแล
ใหท้ัว่ถึง  
    นายกฯ กล่าววา่ สถานการณ์วนัน้ีอยา่คิดวา่มีปัญหา ถา้คิดวา่มีปัญหาก็มีปัญหา ไม่มีท่ีไหนไม่มีปัญหา แต่ปัญหาเหล่านั้นเก่ียวขอ้ง
กบัเรามากนอ้ยเพียงใด ถา้ไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัเราเองหรือครอบครัว ก็อยา่ไปยุง่กบัเขามากนกั เด๋ียวสงบเรียบร้อยเอง ถา้ทุกคนช่วยกนั
ขยายกระพือไปเร่ือยๆ ส่ิงท่ีไม่ควรเป็นปัญหาก็จะเกิดปัญหาข้ึนมาเร่ือยๆ ส่ิงท่ีตนพดูจะส าเร็จหรือไม่ เพราะทะเลาะเบาะแวง้กนัอยู่
อยา่งน้ี  ทั้งๆ ท่ีบางเร่ืองไม่ใช่เร่ืองส าคญั แต่นิสยัคนไทยเหมือนชอบเชียร์มวย ใครชนะแพไ้ม่รู้ สนุกไปดว้ย อยา่ลืมวา่ส่ิงเหล่านั้นท า
ใหเ้วลาการคิดของเราหายไป เวลาการเอาใจใส่เร่ืองเป็นประโยชนห์ายไป ขอฝากไวด้ว้ย 
    จากนั้นนายกฯ ถาม ส.ส.ท่ีมาร่วมงานวา่ "ส.ส.ตอ้งเปล่ียนบทบาทใหม่ รับฟังมาอยา่งเดิมโอเค เพ่ือจะเขา้มาสู่การท างาน แต่ตอ้ง
แนะน าการเรียนรู้วา่ส่ิงท่ีรัฐบาลท าแบบน้ีเพราะอะไร และจะแกปั้ญหาตรงไหน ส่ิงท่ีเราตอ้งแนะน าก็คือการขบัเคล่ือนของก านนั
ผูใ้หญ่บา้น องคก์ารบริหารส่วนต าบล ทอ้งถ่ินร่วมกนั ตอ้งมาคิดร่วมกนัวา่แบบน้ีถูกไหม ถา้เป็นแบบน้ีการปรองดองมนัจะเกิดข้ึน
ทนัทีในประเทศไทย ขอฝากทุกคนไวด้ว้ย ขอบคุณมากๆ วนัน้ีเราก็มีรัฐบาลแบบน้ีมาแลว้ อยา่ตอ้งถอยกลบัไปอะไรอีกเลย ผมวา่
เดินหนา้ไปขา้งหนา้ดีกวา่" 
    หลงัจากนั้นนายกฯ ไดล้งจากเวทีทกัทายประชาชนพร้อมท ามือสญัลกัษณ์ไอเลิฟย ูซ่ึงประชาชนไดต้ะโกนใหก้ าลงัใจนายกฯ วา่ "ลุง
ตู่สู้ๆ " ทั้งน้ีนายกฯ ยงัไดเ้ดินลงมาทกัทายประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณนอกโรงยมิเนเซียม ซ่ึงช่วงหน่ึงไดมี้ครูและนกัเรียนโรงเรียนเบญจมรา
ชูทิศตะโกนเรียกพร้อมโบกมือใหก้ าลงัใจนายกฯ บริเวณขอบหนา้ต่างหอ้งเรียน ซ่ึงนายกฯ ไดห้นัไปเห็นจึงทกัทาย แต่นกัเรียนไดท้ า
สญัลกัษณ์วา่ไม่ไดย้นิท่ีนายกฯ พดู ท าใหน้ายกฯ ข้ึนบนอฒัจนัทร์ โดยชูมือท าสญัลกัษณ์ไอเลิฟยแูละมินิฮาร์ต พร้อมกล่าวกบันกัเรียน
วา่เรียนหนงัสือใหเ้ก่งๆ นะ และตั้งใจเรียนในสาขาท่ีมีงานท า  
    ต่อมาเวลา 11.00 น. พล.อ.ประยทุธ์และคณะเดินทางไปติดตามความกา้วหนา้โครงการพฒันาคูคลอง โครงการพฒันาการท่องเท่ียว
ทางน ้ า "วถีิคลอง วถีิไทย" การท่องเท่ียววถีิเกษตร สะทอ้นประวติัศาสตร์และวถีิชีวติประเพณีของคนในทอ้งถ่ิน ต.ด าเนินสะดวก อ.
ด าเนินสะดวก ทนัทีท่ี พล.อ.ประยทุธ์ เดินทางมาถึงวดัโชติทายการาม ก็ไดเ้ขา้กราบสกัการะพระประธานหลวงพอ่ลพบุรีราเมศร์ และ
นมสัการ พระมหาประกอบ โชติปุญโญ เจา้อาวาสวดัโชติทายการาม และเจา้คณะอ าเภอด าเนินสะดวก ซ่ึงพระมหาประกอบไดใ้หพ้ร
ใหมี้ก าลงัใจในการท างาน และมอบรูปหล่อหลวงพอ่ลพบุรีราเมศร์ หนา้ตกั 5 น้ิว ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อน
เยีย่มชมกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ ผลิตภณัฑชุ์มชนโอท็อปและพบปะกลุ่มวสิาหกิจชุมชนต่างๆ โดยนายกฯ กล่าวทกัทาย
ประชาชนท่ีมารอตอ้นรับจ านวนมากวา่ ตอ้งช่วยสูก้บัคนไม่ดีเพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ซ่ึงนายกฯ ตอ้งดูแลคนทั้ง 77 จงัหวดั วนัน้ีเอา
อะไรมาใหแ้ตข่อใหร้อบา้ง 
ล่องเรือฮมัเพลงด าเนินจ๋า 
    ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ระหวา่งล่องเรือนายกรัฐมนตรีไดท้กัทายโบกมือใหช้าวบา้นริมคลองและนกัท่องเท่ียวต่างชาติและคนไทยอยา่ง
อารมณ์ดี ก่อนท่ีจะข้ึนเรือบริเวณท่าเรือศาลเจา้ ตลาดเหล่าตัก๊ลกั  พร้อมเดินเยีย่มชมและทกัทายบรรดาชาวบา้นและพอ่คา้แม่คา้บริเวณ
ตลาด พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับรรดานกัท่องเท่ียวและพอ่คา้แม่คา้ และกล่าวเชิญชวนนกัท่องเท่ียวใหม้าเท่ียวประเทศไทย  
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 ทั้งน้ี พล.อ.ประยทุธ์ไดเ้ซ็นช่ือลงบนเส้ือยดืท่ีนายมนสั อตัวฒันา ศิลปินพ้ืนบา้นประจ าตลาดเหล่าตัก๊ลกัไดว้าดภาพเหมือน พล.อ.
ประยทุธ์ ซ่ึงเขียนขอ้ความวา่ "โอ ้...ด าเนิน รักเหลือเกิน นะลุงตู่" เพื่อมอบให ้พล.อ.ประยทุธ์ ซ่ึงนายกฯ ไดค้ลอเพลง "ด าเนินจ๋า" ของ
สุรพล สมบติัเจริญ นกัร้องช่ือดงัในอดีต ท่อนท่ีวา่ "โอ.้.ด าเนิน เธอสวยเหลือเกินด าเนินของพ่ี ในโลกน้ี พ่ีขอรักเธอคนเดียว ไม่ลืม..." 
โดยนายกฯ ร้องไปยิม้ไปอยา่งอารมณ์ดีและเป็นกนัเอง เรียกเสียงหวัเราะและเสียงปรบมือจากผูท่ี้พบเห็น  
    ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ระหวา่งการเดินเยีย่มชมตลาดเหล่าตัก๊ลกัและขา้มสะพานไปยงัตลาดน ้ าคลองด าเนินสะดวก ไดมี้กลุ่มเกษตรกร
ชาวด าเนินสะดวกล่องเรือพร้อมติดป้ายสนบัสนุนการท างานของนายกฯ พร้อมตะโกนใหก้ าลงัใจวา่จะอยูเ่คียงขา้งนายกฯ ตลอดไป 
ซ่ึง พล.อ.ประยทุธ์กล่าวตอบวา่ "ทุกปัญหาเด๋ียวจะดูแลให ้แตเ่ดินเร็วไม่ไดต้อ้งค่อยๆ ไป เด๋ียวจะเอาครัวไทยสู่ครัวโลก" นอกจากน้ียงั
มี นายจารวฒัน์ เท่ียงเทียนธรรม อาย ุ76 ปี มายนืดกัรอเพื่อมอบเหรียญ ร.5 พร้อมผา้ยนัตส์มเดจ็พระพฒุาจารยโ์ต พรหมรังสี ใหน้ายก
ฯ ดว้ย  
    จากนั้นเวลา 14.40 น. พล.อ.ประยทุธ์เดินทางไปเยีย่มชมกิจการสหกรณ์โคนมหนองโพ ในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยไดส้วมหมวก
คาวบอยเดินเยีย่มชมนิทรรศการดา้นการปศุสตัวแ์ละสินคา้โอท็อป ซ่ึงมี น.ส.มนญัญา ไทยเศรษฐ ์รมช.เกษตรและสหกรณ์มาตอ้นรับ 
โดย พล.อ.ประยทุธ์ไดป้้อนหญา้และป้อนนมใหลู้กววั ก่อนเยีย่มชมการรีดนมววัโคนมพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเชียน หมายเลข 130 อายกุวา่ 
6 ปี  พร้อมโชวฝี์มือการรีดนมววัดว้ยตวัเอง พร้อมกล่าวติดตลกหลงัรีดนมววัดว้ยวา่ "มีอาชีพใหม่แลว้ ถา้ไม่มีงานท าก็จะไปรีด
นมววั"  
    "ดีใจท่ีไดม้าพบทุกคน และเห็นรอยยิม้ทุกคนตนก็มีความสุข ไดถ่้ายภาพกบัทุกคนเป็นความทรงจ า  ซ่ึงตอ้งขอบคุณการเลือกตั้งท่ี
ผา่นมา ขอบคุณในความเช่ือมัน่ของท่าน ดงันั้นคร้ังต่อไปส าคญัวา่เลือกตั้งแลว้ ตอ้งรู้วา่เลือกใครเป็นนายกฯ แต่ใครจะมาเป็นก็ตาม
ตอ้งหาใหไ้ดค้นดีๆ ขณะท่ีผมก็น าทุกคนจากทุกพรรคมาช่วยทั้งหมด 5-6 พรรคการเมือง ส่ิงท่ีพดูกนัในทีวก็ีอยา่ไปเช่ือมากนกั ยิง่พดู
ยิง่ไปกนัใหญ่"  พล.อ.ประยทุธ์กล่าว 
    ต่อมาเวลา 15.50 น. พล.อ.ประยทุธ์ข้ึนเฮลิคอปเตอร์จาก จ.ราชบุรีไปยงัสนามกีฬาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพ่ือตรวจราชการ จ.
กาญจนบุรี ก่อนนัง่รถไปตรวจเยีย่มและมอบกญุแจบา้นในโครงการจดัระเบียบแพ ณ บา้นพกั 60 หลงั ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี 
ซ่ึงเป็นการแกไ้ขการปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยัรุกล ้าล าน ้ า โดยมี ส.ส.กาญจนบุรี พรรคพลงัประชารัฐมาตอ้นรับ  
    "ผมขอเวลาน้ีเป็นเวลาแห่งความร่วมมือร่วมใจของกนัและกนั ผมขอไดไ้หม ทอ้งถ่ิน ผูใ้หญ่บา้น  ผมขอไดไ้หม ไอเ้ร่ืองเลือกตั้ง
ค่อยวา่กนัอีกที มนัจะเป็นจะตายกนัใหไ้ด ้ผมไม่เขา้ใจ ประเทศไทยอนัตราย ในช่วงการเปล่ียนแปลงช่วงน้ีก็ปล่อยใหทุ้กอยา่งมนั
เซฟต้ีไปก่อน มีเสถียรภาพมากกวา่น้ี  เด๋ียวมนัก็เลือกเองแหละ ปีหนา้ก็ไดเ้ลือกตั้งทอ้งถ่ินแลว้ อยา่ไปฟังพวกพดูเลอะเทอะอยูข่า้ง
นอก ผมคุมทั้งหมด ใชเ้ท่าไหร่อยา่งไร และกฎหมายก็มีทุกตวั แลว้จะท าอยา่งไรผมตอ้งติดคุกหรือ จะใหห้นีเหรอ  ไม่มีทางหรอก" 
นายกฯ กล่าว 
    จากนั้นนายกฯ ไดถ้ามชาวบา้นวา่ตอนท่ีเขา้มาร้องเพลงอะไร ซ่ึงชาวบา้นตอบวา่เพลงบา้นเรา ของสุเทพ วงศก์ าแหง นายกฯ จึงได้
ร้องท่อนหน่ึงของเพลงอยา่งอารมณ์ดีวา่ "แสนสุขใจ แมจ้ะอยูท่ี่ไหน ไม่สุขใจเหมือนบา้นเรา"  
    ท่ีโรงงานกระดาษไทย อ.เมืองกาญจนบุรี พล.อ.ประยทุธ์พร้อมคณะเดินทางไปพบประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมารอใหก้ารตอ้นรับจ านวน
มาก ทนัทีท่ีนายกฯ มาถึงมีขบวนแตรวงบรรเลงเพลงลอยกระทงตอ้นรับ ซ่ึงนายกฯ ไดร่้วมร าวงกบัประชาชนท่ีมาคอยตอ้นรับ ทั้งน้ี
นายกฯ ไดข้ึ้นเวทีกล่าวกบัประชาชน โดยตอนทา้ยไดช้ี้ชวนใหช้าวบา้นทั้งหมดหนัไปดูพระจนัทร์ท่ีก าลงัเตม็ดวงบนทอ้งฟ้า จากนั้น
นายวราวธุไดน้ ากระทงมามอบใหน้ายกฯ โดยนายกฯ กล่าววา่ "ใครมีความทุกขอ์ะไรฝากมาท่ีนายกฯ น่ี จะไดล้อยไปกบักระทง ผม
พร้อมรับความทุกขข์องทุกคน ไม่เคยทอดท้ิง จ าค  าพดูผมไว"้ จากนั้นนายกฯ ไดร่้วมลอยกระทงกบัคนกาญจนบุรีบริเวณท่าเทียบเรือ
ขนุแผน เทศบาลปากแพรก. 
 
https://www.thaipost.net/main/pdetail/50062 
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ชวนยํา้แก้รธน.ไม่ใช่ง่าย วปิรัฐบาลเคาะประธาน 
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 00:01 น.  

 
“ชวน” ย  ้าแกรั้ฐธรรมนูญไม่ง่าย ตอ้งร่วมมือทุกฝ่ายและไม่ควรลม้ทั้งฉบบั “จุรินทร์” ใหร้อท่ีประชุมวปิรัฐบาลไดรู้้แน่ใครนัง่ประธาน 
กมธ. “วราวธุ” มองสเปกตอ้งมีลูกล่อลูกชน-ประสานสิบทิศได ้ เพ่ือไทยเผยคนนัง่ประธานเป็นเร่ืองรอง เร่ืองด่วนคือร้ือ รธน.ใหเ้สร็จ
ก่อนเลือกตั้งรอบใหม่ แบะท่าช าเราทั้งฉบบัแต่ไม่แตะหมวด 1 และ 2 “สิระ” เลง็ฟ้อง “เทพไท” เรียกค่าเสียหาย 5 ลา้นบาท 
    เม่ือวนัจนัทร์ยงัคงมีความต่อเน่ืองในการเลือกประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วสิามญัพิจารณาศึกษาแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญ 
โดยนายชวน หลีกภยั ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ใหส้มัภาษณ์วา่เป็นหนา้ท่ีของ กมธ.วสิามญัฯ ท่ีจะพิจารณา เช่นเดียวกบัคุณสมบติั
ประธานก็ข้ึนอยู ่กมธ.เหมือนกนั ส่วนรายช่ือท่ีเอ่ยมาในขณะน้ีทุกคนมีประสบการณ์และความสามารถเป็นไดท้ั้งหมด แต่จะเลือกใคร
ตอ้งใหเ้กียรติ กมธ. ไปวจิารณ์ล่วงหนา้ไม่ได ้โดยเบ้ืองตน้ กมธ.ชุดน้ีจะมาศึกษาวธีิการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ  เพราะรัฐธรรมนูญปัจจุบนั
นั้นการแกไ้ขเพ่ิมเติมเกือบเป็นไปไม่ได ้จึงตอ้งหาช่องทาง ส่วนตวัอยากใหทุ้กฝ่ายหารือกนัรวมทั้ง ส.ว.ดว้ย แต่ไม่ใช่วา่ตอ้งลม้ทั้ง
ฉบบั ทั้งน้ีการแกรั้ฐธรรมนูญไม่ใช่เร่ืองง่าย ทุกฝ่ายจึงตอ้งมาร่วมมือกนัคิดหาวธีิ เพราะรัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหา แต่อยูท่ี่คนปฏิบติั 
     ดา้น พล.อ.ประวติร วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเร่ืองน้ีเช่นกนัวา่เป็นเร่ืองของ ส.ส.ตอ้งไปหารือและพิจารณาเลือกคนท่ี
เหมาะสมมาท าหนา้ท่ีประธาน กมธ.ดงักล่าว ส่วนผูท่ี้จะมาท าหนา้ท่ีประธานควรเป็นบุคคลภายนอกหรือไม่นั้น ไปคิดแทนไม่ไดต้อ้ง
ให ้ส.ส.เป็นคนคิดและท า จะเขา้ไปยุง่ไดอ้ยา่งไร และไม่มีใครมาขอค าแนะน าหรือปรึกษา ขอใหช่้วยพิจารณาตวับุคคลท่ีจะมาเป็น
ประธาน 
     เม่ือถามย  ้าวา่บางฝ่ายเห็นวา่คนมาท าหนา้ท่ีควรเป็นบุคคลภายนอกเหมาะสมกวา่ พล.อ.ประวติรย  ้าวา่เป็นเร่ืองท่ี ส.ส.ตอ้งไปหาวา่
ใครเหมาะสม ควรจะเป็นคนนอกหรือคนใน และคนไหน ก็มีหลายคนท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะเขา้มาดูแลเร่ืองน้ี ซ่ึงทุกคนเป็น
กลางทั้งนั้นไม่ตอ้งห่วง และไม่จ าเป็นตอ้งเป็นคนท่ีมีบารมีก็ได ้แต่ขอใหเ้ป็นคนท่ีสามารถด าเนินการเร่ืองน้ีได ้
    ส่วนนายจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฏ ์รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย ์กล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย ์ (ปชป.) มีมติเสนอช่ือนายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ และอดีตหวัหนา้พรรค ปชป.เป็นประธาน กมธ.วา่ถือเป็นมติพรรค โดยไดม้อบหมายใหว้ปิพรรคไปหารือกบั
วปิรัฐบาลแลว้ ส่วนผลการหารืออยา่งไรก็ตอ้งแลว้แต่ ซ่ึงนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานวปิจากพรรคจะน ามาแจง้ใหท่ี้ประชุม 
ส.ส. พรรคทราบต่อไป 
    ผูส่ื้อข่าวถามวา่ กรณีพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) เตรียมเสนอช่ือนายสุชาติ ตนัเจริญ รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และคนช่ือ
อกัษรยอ่ ส.เสือคนอ่ืนดว้ย ซ่ึงหลายฝ่ายใหก้ารยอมรับ นายจุรินทร์กล่าววา่คงตอ้งไปหารือในท่ีประชุมวปิรัฐบาล เพราะวปิรัฐบาลคือ
ท่ีประชุมร่วมของวปิพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค และเป็นท่ีพิจารณาหาขอ้ยติุ 
ลัน่ตอ้งร่วมมือทุกฝ่าย 
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    เม่ือถามถึงกรณีถูกวจิารณ์เป็นการซ้ือเวลา นายจุรินทร์ตอบวา่น่ีคือกระบวนการของสภา ซ่ึงคิดวา่ทุกพรรคการเมืองไดเ้ห็นพอ้ง
ตอ้งกนัในการใหน้บัหน่ึงดว้ยการตั้ง กมธ. โดยมีตวัแทนจากคนภายนอกและตวัแทนพรรคการเมืองเขา้ไปร่วมพิจารณาวา่มีประเด็น
ใดบา้งท่ีควรแกไ้ข แลว้จึงน ากลบัมาสู่ท่ีประชุมสภาต่อไป ซ่ึงคิดวา่เป็นเวทีท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ เพราะการแกรั้ฐธรรมนูญจะประสบ
ความส าเร็จไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ฝ่ายตอ้งมีความเห็นพอ้งตอ้งกนั ในเบ้ืองตน้คือทั้งสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงประกอบดว้ยซีกรัฐบาล ฝ่ายคา้น 
และวฒิุสภา เพราะรัฐธรรมนูญก าหนดไวช้ดัเจนวา่การจะแกไ้ดต้อ้งใชเ้สียงขา้งมากเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของท่ีประชุมรัฐสภา ซ่ึงในจ านวน
เกินกวา่คร่ึงหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยเสียงของฝ่ายคา้นไม่ต ่ากวา่ 20% และยงัก าหนดอีกวา่ในจ านวนนั้นตอ้งเป็นเสียง ส.ว.ไม่ต ่ากวา่หน่ึง
ในสาม และในบางประเด็นอาจตอ้งมีองคาพยพท่ีส่ีคือ ตอ้งน าไปท าประชามติ ดงันั้นการแสวงหาความร่วมมือของทุกฝ่ายเป็นเร่ืองท่ี
ตอ้งด าเนินการ ถา้ประสงคจ์ะใหก้ารแกรั้ฐธรรมนูญเดินหนา้ไปสู่ความส าเร็จไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ดงันั้นการน าเขา้หารือในสภา
ผูแ้ทนราษฎรจึงไม่ใช่เร่ืองเสียหาย  
“ถา้หวงัจะประสบความส าเร็จในการแกไ้ขรัฐธรรมนูญใหไ้ดจ้ริง ก็ตอ้งร่วมมือกนัทั้งสามฝ่ายและตอ้งไม่ขดัแยง้กนัโดยไม่จ าเป็น จน
สุดทา้ยท าใหมี้ความเห็นร่วมกนัไม่ได ้และจะท าใหก้ารแกไ้ขและรัฐธรรมนูญล่มโดยไม่จ าเป็น” นายจุรินทร์กล่าว 
    เม่ือถามถึงผลการหารือของวปิรัฐบาลจะตอ้งไดช่ื้อจากบุคคลท่ีเสนอเป็นประธาน กมธ. นายจุรินทร์กล่าววา่ ในส่วนของพรรค 
ปชป. วปิของพรรคคงแจง้ใหท้ราบวา่มีความประสงคท่ี์จะสนบัสนุนใคร ส่วนพรรคการเมืองอ่ืนก็มีสิทธ์ิเช่นเดียวกนัท่ีจะมีความเห็น
วา่ควรเสนอช่ือใคร และสุดทา้ยคงหารือและหาขอ้ยติุร่วมกนั ซ่ึงตอ้งรอตรงนั้น ส่วนท่ีมองวา่มีการยื้อเวลานั้น ก็ข้ึนอยูก่บัสภาท่ีจะเป็น
ผูพิ้จารณาในญตัติมีการเสนอไปแลว้ ซ่ึงพรรคก็เป็นหน่ึงในนั้นท่ีไดเ้สนอญตัติเขา้ไป 
    นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการยทุธศาสตร์พรรคชาติไทย
พฒันา (ชทพ.) กล่าววา่ ในช่วงบ่ายวนัท่ี 12 พ.ย. พรรคจะหารือถึงบุคคลท่ีจะมาเป็น กมธ. โดยพรรคคงไดส้ดัส่วน 1 คน ซ่ึงขณะน้ีไม่
สามารถบอกวา่ใครเหมาะสม ขอใหร้อมติพรรคดีกวา่ ส่วนท่ีมีกระแสข่าววา่แกนน าของแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลจะหารือกนัระหวา่ง
คณะรัฐมนตรี (ครม.) สญัจรท่ี จ.ราชบุรีนั้น ถึงวนัน้ียงัไม่มีใครไดพ้ดูคุยกนั โดยคงพดูคุยกนัในลกัษณะพดูคุยและกินกาแฟร่วมกนั แต่
ยงัไม่ไดเ้ปิดวงคุยแบบกิจจะลกัษณะ 
ช้ีตอ้งมีลูกล่อลูกชน 
    เม่ือถามอีกวา่คุณสมบติัของผูท่ี้มาเป็นประธาน กมธ.ควรมีลกัษณะอยา่งไร ระหวา่งนายอภิสิทธ์ิ และนายสุชาติ นายวราวธุระบุวา่ 
บุคคลท่ีเหมาะสมจะมาท าหนา้ท่ีมีหลายท่าน แต่ทั้งหมดตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ คร ่ าหวอดในวงการการเมือง โดยเฉพาะเร่ือง
กฎหมาย ประการส าคญัตอ้งยดืหยุน่ในการท างานได ้เพราะตอ้งประสานกบัทุกฝ่าย เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีขอ้ดีมีมาก แต่ขอ้ท่ี
ตอ้งปรับปรุงก็มีบางส่วน ดงันั้นผูท่ี้จะมานัง่เป็นประธาน กมธ.จะตอ้งบาลานซ์ความตอ้งการทุกฝ่ายได ้ จึงจ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์
และลูกล่อลูกชนมากพอสมควร 
    “ผมพดูมาโดยตลอดไม่วา่จะเป็นรัฐธรรมนูญปี 2540 ท่ีเป็นหน่ึงในรัฐธรรมนูญท่ีดีท่ีสุด หรือแมแ้ต่รัฐธรรมนูญปี 2550 รวมทั้งฉบบั
ปัจจุบนั ตอ้งยอมรับวา่ทุกฉบบัมีบางเร่ืองท่ีควรแกไ้ข เพราะช่วงท่ีร่างกบัช่วงท่ีน ามาปฏิบติัใชมี้ความยากง่ายแตกต่างกนัไป เพราะ
ช่วงเวลาต่างกนั มีทั้งขอ้จ ากดัและบริบทของสงัคมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแต่ละฉบบัมีขอ้ดีขอ้ดอ้ยท่ีแตกต่างกนั จะตอ้งมานัง่คุยกนัวา่มี
ประเด็นใดบา้งท่ีควรแกไ้ข” นายวราวธุกล่าว 
    เม่ือถามวา่การชิงเกา้อ้ีต าแหน่งประธาน กมธ.จะเกิดความขดัแยง้ระหวา่งพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่  นายวราวธุตอบวา่เร่ืองน้ีตอ้งมา
นัง่คุยกนั แตคิ่ดวา่ไม่มีความขดัแยง้ใดๆ 
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ส่วนนายโภคิน พลกลุ แกนน าพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงรายช่ือผูท่ี้จะมาเป็นประธาน กมธ.วา่  พรรคมองวา่เป็นเร่ืองรอง เรามุ่งมัน่
แกไ้ขรัฐธรรมนูญใหเ้ป็นประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง รัฐธรรมนูญ 2560 ท่ีร่างข้ึนมา แลว้อา้งวา่ประชาชนใหค้วามเห็นชอบ ทั้งท่ี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นมีการบงัคบัจบักมุผูเ้ห็นต่าง แมแ้ตต่อนบงัคบัใชแ้ลว้ก็มีปัญหาน ามาซ่ึงความแตกแยก พรรคจึงเห็นวา่
ถา้มีรัฐธรรมนูญฉบบัของประชาชน เพ่ือประชาชน เป็นฉบบัประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง ท่ีทุกฝ่ายเห็นพอ้ง ไม่ใช่ฉบบัประยทุธ์หรือฉบบั
ใดของใคร พรรคจึงขอเชิญชวนทุกฝ่ายมาร่วมร่าง โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายอยา่งเปิดกวา้ง แต่จะไม่มีการแกไ้ขหมวด 1-2 
อยา่งเด็ดขาด  
    นายโภคินกล่าววา่ การแกไ้ขรัฐธรรมนูญตอ้งเดินใหเ้ร็ว ไม่ใช่ศึกษาไปเร่ือยๆ จนหมดรัฐบาล ท่ีเม่ือเห็นปัญหาแต่ไม่แกไ้ข ท่ีผา่นมา
ไดเ้ห็นปัญหาตั้งแต่เร่ืองถวายสตัยป์ฏิญาณ  หรือการเขียนบทบญัญติับางเร่ืองใหญ่กวา่รัฐธรรมนูญ ถา้กติกาไม่ดี การตรวจสอบติดตาม
ไม่ได ้กลายเป็นระบบพรรคพวก เอ้ือทุนใหญ่ เราจะอยูอ่ยา่งน้ีหรือ เราจึงตอ้งเดินหนา้แกไ้ขรัฐธรรมนูญร่วมกนั ซ่ึงการศึกษาประเด็น
แต่ละมาตราท่ีจะแกไ้ขจะมีโรดแมปร่วมกนั ต่อไปน้ีจะไม่มีการยดึอ านาจ ทุกฝ่ายเคารพกฎเกณฑ ์องคก์รทั้งหลายเป็นไปอยา่งยติุธรรม 
ทุกฝ่ายรับร่วมกนัได ้เพ่ือใหเ้ราเดินไปดว้ยกนั 
    นายวฒันา เมืองสุข แกนน าพรรค พท.กล่าววา่จะตั้ง กมธ.เพ่ือรับฟังเสียงประชาชน ถา้ผลการศึกษาเห็นวา่รัฐธรรมนูญน้ีควรแกไ้ข
จะส่งไปท่ีสภาและ ส.ว. แมห้ลายคนอาจสงสยัการแกไ้ขรัฐธรรมนูญจะไดรั้บความร่วมมือจาก ส.ว.หรือไม่ เพราะตอนน้ีมี ส.ว. 3-4 
คนออกมาคดัคา้น แต่ ส.ว.ยงัมีอีกกวา่ 200 คนท่ียงัไม่แสดงความเห็น เช่ือวา่คงก าลงัรอฟังเสียงประชาชน เม่ือฟังเสียงสะทอ้นจาก
ประชาชนแลว้ วนันั้นกระบวนการแกไ้ขจะมา ในประเด็นการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ซ่ึงกระบวนการแกไ้ข ถา้แกที้ละ
ประเด็น ทีละมาตรา อาจมีปัญหาแกก้นัไม่รู้จบ ท่ีดีท่ีสุดคือโยนใหป้ระชาชน กระบวนการแกไ้ขรัฐธรรมนูญใชเ้วลาเกือบ 2 ปี ถา้ไม่ท า
ตอนน้ีจะไม่ทนัการเลือกตั้งคร้ังหนา้ ซ่ึงภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัน้ีจะไม่ไดรั้ฐบาลท่ีมีเสถียรภาพ 
โหวตใหค้นหนุนแก ้รธน. 
    “สดัส่วน กมธ. 49 คน ในส่วนของพรรคมี 10 คน จากส่วนกลางมีตวัแทนกรรมการยทุธศาสตร์ ไปเป็น กมธ. 3 คน คือนายโภคิน, 
นายพงศกร อรรณนพพร และผม ส่วนระดบัภาคอีก 7 คนจะใหแ้ตล่ะภาคไปประชุมร่วมกนั ไม่ไปกา้วล่วง ส าหรับประธาน กมธ. ถา้
หากเสนอช่ือมากกวา่ 2 คน ตวัแทนพรรคจะดูวา่ใครมีความคิดเห็นเป็นไปในทางเดียวกบัเรา ถา้เห็นวา่รัฐธรรมนูญควรแกไ้ขก็จะยก
มือโหวตเลือกสนบัสนุน" นายวฒันากล่าว 
    นายการุณ โหสกลุ ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย กล่าววา่ วตัถุประสงคข์องพรรคร่วมฝ่ายคา้นท่ีตอ้งการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ คือตอ้งการ
แกไ้ขเพ่ือประชาชน โดยเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  เพราะรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีมีปัญหาเน่ืองมาจากผูบ้งัคบัใชไ้ม่
สามารถปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญได ้นอกจากน้ีบรรดาผูท่ี้ตอ้งท าตามรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถท าตามท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไวไ้ด ้หรือท า
ไดไ้ม่หมด รัฐธรรมนูญมีขอ้หา้มขา้ราชการในหลายมาตรา และมีการก าหนดบทลงโทษหลายมาตรา ส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานไม่สามารถ
ด าเนินการได ้และกงัวลวา่จะตกเป็นผูก้ระท าผิดกฎหมาย ประหน่ึงคนร่างรัฐธรรมนูญหวงัแช่แขง็ประเทศไทยไม่ใหเ้ดินไปขา้งหนา้ 
เช่น ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ตามหลกัผูอ้  านวยการส านกังบประมาณตอ้งเป็นเลขาธิการคณะ กมธ. แต่ใน
การพิจารณางบประมาณคร้ังน้ี ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณไม่ยอมรับต าแหน่งเลขาธิการ อา้งวา่มีส่วนไดส่้วนเสียและหวาดกลวั
เป็นผูก้ระท าผดิกฎหมาย ขณะท่ีขา้ราชการก็ไม่กลา้ใหข้อ้มูลมากนกั เพราะหวัน่ผิดรัฐธรรมนูญ ท าใหก้ารพิจารณางบประมาณมี
ปัญหามาก 
    “รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีออกแบบใหผู้มี้อ  านาจไดป้ระโยชน์และหลงในอ านาจ การกระท าการต่างๆ ไม่สนใจวา่จะผดิกฎหมายหรือไม่ 
เพราะรัฐธรรมนูญไดก้ าหนดใหนิ้รโทษกรรมไวแ้ลว้ ดงันั้นผูมี้อ  านาจจึงไม่ตอ้งการแกไ้ขรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อตวัเอง
และพวกพอ้งตวัเองเท่านั้น รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีสมควรแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ขอฝากไปถึงผูมี้อ  านาจวา่จะใหญ่ก็ใหญ่ไดไ้ม่นาน เพราะ
รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีจะพนัขาคุณเอง” นายการุณกล่าว 
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วนัเดียวกนั นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรค พปชร.กล่าววา่ ในวนัศุกร์ ท่ี 15 พ.ย. เวลา 10.00  น. จะไปฟ้องนายเทพไท เสนพงศ ์
ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป.ในขอ้หาหม่ินประมาท ท่ีศาลแขวงดอนเมือง จากกรณีกล่าวพาดพิงและเปรียบเทียบวา่ “ถา้เล่นกบั
หมา หมาจะเลียปาก จึงไม่ยอมเล่นกบัหมาอีกต่อไป" ซ่ึงเป็นค ากล่าวท่ีท าใหไ้ดรั้บความเสียหาย ถูกดูหม่ิน ดูแคลน อีกทั้งยงัสะทอ้น
ดว้ยวา่ นายเทพไทไม่เคยเปล่ียนนิสยัและพฤติกรรมเดิมๆ ท่ีกล่าวหาคนอ่ืนแบบคะนองปาก จนกระทัง่เกือบติดคุกกรณีโจมตี น.ส.ยิง่
ลกัษณ์ ชินวตัร อดีตนายกฯ เร่ือง ว .5 โฟร์ซีซัน่ ซ่ึงศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ พิพากษาใหจ้ าคุก 1 ปี ปรับ 50,000 บาท เม่ือถึงชั้นศาล
ฎีกาก็ขอเจรจาไกล่เกล่ียเพ่ือใหน้างสาวยิง่ลกัษณ์ ถอนฟ้องแลกกบัการขอขมา จึงรอดคุกมาได ้
    “แมผ้มเป็น ส.ส.สมยัแรก แต่ทุ่มเทท างานเพ่ือประชาชนทัว่ประเทศไทยท่ีเดือดร้อน ไม่เคยน่ิงเฉยช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ีทุกกรณี 
แตกต่างจากนายเทพไทท่ียกตวัวา่เป็น ส.ส.หลายสมยั ถา้ไปถามคนในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช เขายงัคิดไม่ออกวา่นายเทพไทท า
อะไรใหจ้งัหวดับา้ง ส่วนท่ีอา้งการท างานในสภาก็มีแต่การตีฝีปากเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้น ส.ส.สมยัแรกอยา่งผมเป็นคน
จริง พดูค าไหนค านั้น เม่ือฟ้องแลว้จะไม่มีการยอมความ โดยจะเรียกค่าเสียหาย 5 ลา้นบาท เพื่อน าเงินไปพฒันาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช" นายสิระกล่าว. 
 
https://www.thaipost.net/main/pdetail/50063 
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‘ชวน’ยนัต้องรอ กมธ.เลือกปธ.แก้รธน.เอง ช่ือทีเ่ปิดเผยเหมาะหมด 

วนัองัคาร ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น. 

 

“บ๊ิกป้อม”โยนสส.คดัเลือกกมธ.แกรั้ฐธรรมนูญ ช่ือท่ีเปิดผา่นส่ือเป็นไดท้ั้งหมด ดา้น“ชวน”งดวจิารณ์ แคนดิเดตชิงประธาน ตอ้งให้

เกียรติ กมธ.เคาะ ยอมรับช่ือเปิดมาเป็นไดห้มด ขณะท่ี “จุรินทร์” ยนัปชป.ส่ง “มาร์ค” นัง่ประธาน ไม่รู้นายกฯจ่อนดัหารือหวัหนา้

พรรคร่วมโยนวปิรัฐบาล-พรรคร่วมฯเคาะตวัจริง พรรคเพ่ือไทยส่ง“สุทิน-โภคิน-ชยัเกษม-พงศเ์ทพ-ชูศกัด์ิ-วฒันา”ร่วมวงกมธ.ดา้น
“บ๊ิกตู่”น าครม.เยอืน“เมืองโอ่ง”สบายใจ 

เม่ือวนัท่ี 11พฤศจิกายน พล.อ.ประวติร วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใหส้มัภาษณ์ถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วสิามญั
เพ่ือศึกษาแนวทางและการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ วา่ เป็นเร่ืองของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (สส.) ตอ้งไปหารือและเลือกคนท่ีเหมาะสมมา
ท าหนา้ท่ีประธาน กมธ.ดงักล่าว ส่วนผูจ้ะมาท าหนา้ท่ีประธานควรเป็นบุคคลภายนอกหรือไม่ พล.อ.ประวติร กล่าววา่ ตอ้งให ้สส.เป็น
คนคิดและท า ตนจะไปยุง่ไดอ้ยา่งไรและไม่มีใครมาขอค าแนะน าหรือปรึกษา ขอใหช่้วยพิจารณาตวับุคคลท่ีจะมาเป็นประธาน เม่ือ
ถามย  ้าวา่ บางฝ่ายเห็นวา่คนท่ีจะมาท าหนา้ท่ีควรจะเป็นบุคคลภายนอกจะเหมาะสมมากกวา่ พล.อ.ประวติรกล่าววา่ เป็นเร่ืองท่ี สส.
ตอ้งไปหาวา่ใครเหมาะสมวา่ควรจะเป็นคนนอกหรือคนใน และคนในก็มีหลายคนท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะเขา้มาดูแลเร่ืองน้ี 

เม่ือถามถึงขอ้เสนอควรใหบุ้คคลเป็นกลางมาท าหนา้ท่ี รองนายกฯกล่าววา่ ทุกคนเป็นกลางทั้งนั้นไม่ตอ้งห่วงและไม่จ าเป็นตอ้ง
เป็นคนท่ีมีบารมีก็ได ้แตข่อใหเ้ป็นคนท่ีด าเนินการเร่ืองน้ีได ้ต่อขอ้ถามกรณีพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) เตรียมจดักิจกรรมนดัรวมพล
“อยูไ่ม่เป็น”ท่ีหา้งเจเจ มอลล ์ในวนัท่ี 16พฤศจิกายน พล.อ.ประวติรกล่าววา่ ขอใหท้ าตามกฎหมาย ถา้กฎหมายอนุญาตใหท้ าก็ท าได ้
ไม่ตอ้งห่วง 

‘ชวน’ใหร้อ’กมธ.’เลือกประธาน 

ดา้น นายชวน หลีกภยั ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร กล่าวถึง ความเหมาะสมของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งประธานกมธ.แกไ้ข
รัฐธรรมนูญ วา่ ตอ้งรอการเสนอบุคคลมาเป็นกมธ.แลว้ กมธ.จะเลือกกนัเอง ซ่ึงเห็นวา่รายช่ือท่ีมีกระแสข่าว ทุกคนลว้นมี
ประสบการณ์และความสามารถเป็นไดท้ั้งหมด แต่ไม่ขอวพิากษว์จิารณ์ล่วงหนา้ในเร่ืองตวับุคคล เพราะเหมือนไม่ใหเ้กียรติ ขอใหร้อ
ดูการพิจารณาของ กมธ.ท่ีส าคญัประธานสภาฯ ไม่สามารถช้ีเป็นช้ีตายได ้บทบาทกมธ.ชุดน้ี เป็นการศึกษาถึงวธีิแกไ้ขรัฐธรรมนูญ 
เพราะตอ้งยอมรับวา่ เง่ือนไขการแกไ้ขรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี เกือบจะเป็นไปไม่ได ้จึงตอ้งศึกษาเพ่ือใหก้ารแกไ้ขรัฐธรรมนูญเป็นไปได ้
แต่ยงัไม่มีประเด็นแกใ้นเน้ือหา ซ่ึงทุกฝ่ายตอ้งปรึกษาหารือกนั อยา่คิดวา่พยายามลม้รัฐธรรมนูญฉบบัน้ี แต่ควรคิดวา่สมควรปรับปรุง
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หรือไม่ เพ่ือใหมี้โครงสร้างความเป็นประชาธิปไตย เพราะรัฐธรรมนูญคือกฎหมายก าหนดโครงสร้างการปกครองบา้นเมืองและการ
ถ่วงดุลอ านาจแต่ละฝ่าย 

ย  ้า’สว.’ตอ้งร่วมมือแกไ้ขดว้ย 

ประธานสภาฯกล่าวอีกวา่ ตอนท่ีร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)ก็เคยขอความเห็นตน
ในฐานะท่ีมีประสบการณ์ เคยใชรั้ฐธรรมนูญมากกวา่ทุกคนและไดใ้หค้วามเห็นวา่ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลกัของบา้นเมือง 
ขณะเดียวกนั หากผูใ้ชไ้ม่ยดึหลกัประชาธิปไตยออกนอกรัฐธรรมนูญปัญหาก็จะเกิดข้ึน ดงันั้นอยา่ไปมุ่งเปล่ียนรัฐธรรมนูญอยา่งเดียว 
แต่ตอ้งมุ่งวา่แต่ละคร้ังท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนเป็นเพราะอะไร จึงตอ้งใหค้วามส าคญัทั้งตวักฎหมายและผูป้ฏิบติั ส่วนกรณี สว.จะเขา้ร่วมใน
กมธ.ชุดน้ีดว้ยนั้น นายชวน กล่าวสั้นๆ วา่ การแกไ้ขรัฐธรรมนูญเป็นเร่ืองของทุกฝ่าย 

‘จุรินทร์’โยนวปิรบ.เคาะปธ. 

ขณะท่ี นายจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฏ ์รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย ์ในฐานะหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์(ปชป.) กล่าวถึงกรณี
พรรคปชป.มีมติเสนอช่ือ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหวัหนา้พรรค ปชป.เป็นประธานกมธ.แกไ้ขธรรมนูญ 
วา่ ถือเป็นมติพรรคและมอบหมายใหว้ปิรัฐบาลไปหารือกบัวปิพรรคร่วม ส่วนผลหารืออยา่งไรก็ตอ้งแลว้แต่ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 
รองประธานวปิ จากพรรคปชป.และมีผลอยา่งไร นายชินวรณ์ จะน ามาแจง้ใหท่ี้ประชุมสส.พรรครับทราบต่อไป 

ปัดซ้ือเวลา-ทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือ 

เม่ือถามวา่ กรณีพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) เตรียมเสนอช่ือนายสุชาติ ตนัเจริญ รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรคนท่ี1และยงัจะ
เสนอช่ือคนอกัษรยอ่ ส.อีกคนดว้ย ซ่ึงเป็นคนท่ีหลายฝ่ายใหก้ารยอมรับ นายจุรินทร์ กล่าววา่ คงตอ้งมีการไปหารือในท่ีประชุมวปิ
รัฐบาล เพราะวปิรัฐบาลคือท่ีประชุมร่วมของวปิพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคและเป็นท่ีพิจารณาหาขอ้ยติุ กรณีถูกวจิารณ์วา่เป็นการซ้ือ
เวลา ท าไมจึงไม่เขา้สู่กระบวนการแกไ้ขและธรรมนูญไปเลย นายจุรินทร์กล่าววา่ น่ีคือกระบวนการของสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงคิดวา่ทุก
พรรคการเมืองมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในการท่ีจะใหน้บัหน่ึงดว้ยการตั้ง กมธ.ฯโดยมีตวัแทนจากคนภายนอกและตวัแทนจากพรรค
การเมืองเขา้ไปร่วมพิจารณาร่วมกนัวา่ มีประเด็นใดบา้งท่ีควรจะด าเนินการแกไ้ข แลว้จึงน ากลบัมาสู่ท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป 

‘พท.’เปิด6ช่ือร่วมวงกมธ.แกร้ธน. 

ขณะท่ี นายสุทิน คลงัแสง สส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) และประธานวปิพรรคร่วมฝ่ายคา้น ใหส้มัภาษณ์ถึงตวับุคคลท่ี
จะนัง่เป็น กมธ.ศึกษาการแกไ้ขรัฐธรรมนูญปี2560 วา่ ท่ีเลง็ไวจ้ะมีตน ซ่ึงเป็นเจา้ของญตัติ นายโภคิน พลกลุ นายชยัเกษม นิติสิริ นาย
พงศเ์ทพ เทพกาญจนา นายชูศกัด์ิ ศิรินิล และนายวฒันา เมืองสุข อยา่งไรก็ตาม โควตาในสดัส่วนพรรค พท.เราไดม้าจ านวนหน่ึง แต่
ยงัไม่รู้วา่ ญตัติดงักล่าวจะเขา้สู่การพิจารณาของสภาเม่ือใด ดงันั้นพรรคยงัมีเวลาพิจารณาตวับุคคลเขา้ไปนัง่กมธ.ไดอี้ก 

‘บ๊ิกตู’่น าคณะครม.เยีย่ม’เมืองโอ่ง’ 

ท่ี อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี พล.อ.ประยทุธ์ จทัร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตาม
ความกา้วหนา้โครงการพฒันาคูคลอง โครงการพฒันาการท่องเท่ียวทางน ้ า “วถีิคลอง วถีิไทย”การท่องเท่ียววถีิเกษตร สะทอ้น
ประวติัศาสตร์ และวถีิชีวติประเพณีของคนในทอ้งถ่ิน ต.ด าเนินสะดวก อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 

 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

โดยทนัทีท่ี พล.อ.ประยทุธ์ เดินทางมาถึงวดัโชติทายการาม พล.อ.ประยทุธ์ เขา้สกัการะพระประธานหลวงพอ่ลพบุรีราเมศร์ 
และนมสัการ พระมหาประกอบ โชติปุญโญ เจา้อาวาสวดัโชติทายการามและเจา้คณะอ าเภอด าเนินสะดวก ซ่ึงพระมหาประกอบ ไดใ้ห้
พรใหมี้ก าลงัใจในการท างานและมอบรูปหล่อหลวงพอ่ลพบุรีราเมศร์ หนา้ตกั 5น้ิว ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อน
ไปชมกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษและการผลิตผกัผลไมไ้ร้สารเคมีตามวถีิธรรมชาติ เยีย่มชมผลิตภณัฑชุ์มชนโอทอปและพบปะกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนต่างๆ พร้อมพบประชาชนชาวด าเนินสะดวกท่ีมารอตอ้นรับจ านวนมาก 

ทั้งน้ี พล.อ.ประยทุธ์ กล่าวทกัทายประชาชนพร้อมกบัระบุวา่ ตอ้งช่วยสูก้บัคนไม่ดีเพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยนายกฯตอ้งดูแล
คนทั้ง 77จงัหวดั วนัน้ีพร้อมเอาอะไรมาใหแ้ตข่อใหร้อบา้ง 

ปชช.ฮือฮาเส่ียหนูชงกาแฟใหด่ื้ม 

ทั้งน้ี ระหวา่งท่ี พล.อ.ประยทุย ์เยีย่มชมบูธกาแฟของชุมรมวดัโชติทายการาม ท่ีคอยใหบ้ริการนดัท่องเท่ียวตามวถีิคลองวถีิไทย 
ไดด่ื้มฟรี นายอนุทิน ชาญวรีกลู รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ไดช้งกาแฟให ้พล.อ.ประยทุธ์ชิม จนสร้างเสรียงฮือฮา จากนั้น 
พล.อ.ประยทุธ์ ลงเรือจากท่าเรือวดัโชติทายการามไปยงัตลาดน ้ าเหล่าตัก๊ลกั (ตลาดด าเนินสะดวกเก่า) เพ่ือเยีย่มชมร้านคา้เก่าแก่ริม
คลองด าเนินสะดวก และพบปะประชาชน โดยระหวา่งล่องเรือนายกฯไดท้กัทายโบกมือใหก้บัชาวบา้นริมคลองและนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติและคนไทยอยา่งอารมณ์ดี ก่อนจะข้ึนเรือบริเวณท่าเรือศาลเจา้ ตลาดเหล่า ตัก๊ลกั พร้อมเดินเยีย่มชมและทกัทายบรรดาชาวบา้น
และพอ่คา้แม่คา้บริเวณตลาด 

ครวญเพลง’โอ.้.ด าเนิน’อารมณ์ดี 

โดยนายกฯไดก้ล่าวเชิญชวนนกัท่องเท่ียวใหม้าเท่ียวประเทศไทย พร้อมเซ็นช่ือลงบนเส้ือยดื ท่ีนายมนสั อตัวฒันา ศิลปิน
พ้ืนบา้นไดว้าดภาพเหมือน พล.อ.ประยทุธ์ เขียนขอ้ความวา่“โอ.้..ด าเนิน”รักเหลือเกิน นะลุงตู่ เพ่ือมอบให ้ซ่ึง พล.อ.ประยทุธ์ ไดค้ลอ
เพลง’ด าเนินจ๋า’ของสุรพล สมบติัเจริญ นกัร้องช่ือดงัในอดีต ท่อนท่ีวา่’โอด้ าเนิน เธอสวยเหลือเกินด าเนินของพ่ี’โดยนายกฯร้องไปยิม้
ไปอยา่งอารมณ์ดีและเป็นกนัเอง สร้างเสียงหวัเราะและเสียงปรบมือใหก้บัผูท่ี้ไดพ้บเห็น ก่อนถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณป้ายตลาดเก่า 
เหล่าตัก๊ลกั การลงพ้ืนท่ีคร้ังน้ี นายกฯใชร้ถยนตโ์ตโยตา้อลัพาร์ด เลขทะเบียน กน1122ราชบุรี 

 

https://www.naewna.com/politic/453344 
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'เส่ียไก่'เช่ือแม้ส.ว.มาจากคสช.แต่กนิเงินเดือนประชาชน ฉะน้ันต้องเห็นด้วยกบัส.ส.ช่วยกนัแก้รธน. 
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 06:53 น. 

 
12 พ.ย.62-นายวฒันา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย โพสตข์อ้ความผา่นเฟซบุ๊ก Watana Muangsook วา่ หลงัจากแถลงข่าวเร่ืองญตัติ

ขอตั้งกรรมาธิการศึกษาหลกัเกณฑก์ารแกไ้ขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทย ผมไดรั้บค าสัง่จากคนแดนไกลซ่ึงติดตามการท างานของ

ผมมาตลอดให ้“สู”้ เลยส่งค าสัง่มาใหแ้ฟนเพจดูเป็นหลกัฐาน 

หลายคนสอบถามผมวา่ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการจะน าไปสู่การแกไ้ขรัฐธรรมนูญไดอ้ยา่งไรในเม่ือจะตอ้งไดรั้บเสียง

สนบัสนุนจาก ส.ว. ไม่นอ้ยกวา่ 84 เสียง ผมขอเรียนวา่คณะกรรมาธิการจะศึกษารัฐธรรมนูญวา่มีปัญหาสมควรท่ีจะแกไ้ขหรือไม่ 

ประเด็นใดบา้งท่ีเป็นปัญหาและการแกไ้ขจะท าไดด้ว้ยวธีิใดบา้ง เม่ือศึกษาแลว้เสร็จจะตอ้งน าผลการศึกษาไปเสนอต่อสภาผูแ้ทนรา

ษฏรตามขอ้บงัคบั หากสภาผูแ้ทนราษฏรเห็นดว้ยกบัผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ มติดงักล่าวคือเสียงสะทอ้นของประชาชน 

ทั้งหมดคือกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชนโดยผา่นตวัแทนซ่ึงขณะน้ี ส.ว. ส่วนใหญ่ก าลงัรอฟังเสียงจากประชาชน หาก

สภาผูแ้ทนราษฏรเห็นดว้ยก็เท่ากบัประชาชนส่วนใหญ่เห็นดว้ยเพราะ ส.ส. เป็นตวัแทนของประชาชนท่ีมาจากการเลือกตั้ง ผมจึงเช่ือ

วา่ ส.ว. ส่วนใหญ่จะสนบัสนุนการแกไ้ขท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน เพราะถึงแม ้คสช. จะแต่งตั้งท่านเป็น ส.ว. แต่

อ านาจท่ีท่านใชอ้ยูน่ั้นเป็นอ านาจของประชาชนและเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บทุกเดือนก็มาจากภาษีของประชาชน ผมจึงเช่ือวา่ ส.ว. จะฟัง

เสียงประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจมากกวา่เสียงของคนท่ีแต่งตั้งท่าน. 

 
https://www.thaipost.net/main/detail/50070 
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ประสงค์พูด 

ประสงค ์สุ่นศิริ 

วนัองัคาร ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 02.00 น. 

ทางรอดท่ีตอ้งเลือก ก่อนจะล่มสลาย 

 

คงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในขณะน้ีวา่ บา้นเมืองของเรายงัคงตกอยูใ่นภาวะวกิฤติทุกดา้นในขณะน้ี ต่อเน่ืองกนัมาในการบริหารทั้งจาก

นกัการเมืองท่ีมีจากการเลือกตั้ง 

และจากการท ารัฐประหารของพวกทหาร ทุกอยา่งวนอยูใ่นวงจรเดิมๆท่ีเรียกกนัวา่ “วงจรอุบาทว”์ คือ รัฐประหารแลว้เลือกตั้ง มี

รัฐบาลบริหารประเทศ แลว้มีรัฐประหารยดึอ านาจกนัอีก ตั้งรัฐบาลบริหารประเทศกนัอีก เป็นวงจรอยา่งน้ีมากกวา่แปดสิบปีของการ

เปล่ียนแปลงการปกครองประเทศตั้งแตปี่ พ.ศ.2475 

จะหลุดพน้จากวงจรอุบาทวน้ี์ไดอ้ยา่งไร 
ตอ้งรู้จกัทางรอดท่ีตอ้งเลือกตั้งแต่บดัน้ี ก่อนชาติล่มสลาย 
ขบวนการส าคญัใหญ่ในบา้นเมืองเก่ียวกบัการบริหารปกครองนั้น มีอยู ่2 ขบวนการ คือ ขบวนการทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย และขบวนการเผดจ็การ 
ขบวนการในระบอบประชาธิปไตยนั้น เป็นขบวนการท่ีประกอบดว้ยพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง นกัการเมือง ตลอดมวลชนท่ี

เป็นสมาชิกหรือเดินตาม 
ขบวนการในระบอบเผด็จการ คือขบวนการท่ีประพฤติปฏิบติัตนในกรอบของอ านาจท่ีไม่ไดม้าตามระบอบประชาธิปไตย 

เป็นไดท้ั้งท่ีผา่นการเลือกตั้งหรือการรัฐประหารประพฤติตนในการบริหารเพ่ือประโยชนต์นและพวกพอ้งเป็นส าคญั 
ประเทศไทยของเราในขณะน้ีถูกครอบง าดว้ยขบวนการเผดจ็การเป็นส่วนใหญ่ ทั้งท่ีมาจากระบอบเผด็จการทางรัฐสภาท่ีมาจาก

การเลือกตั้ง (ท่ีไม่โปร่งใส) และท่ีมาจากการปฏิวติัรัฐประหาร ไดอ้  านาจไปใชจ้ากกระบอกปืน ในแต่ละยคุสมยัท่ีผา่นมาจนถึงขณะน้ี 
ความจริงแลว้ กองทพัก็สามารถสร้างประชาธิปไตยได ้ถา้คนในกองทพัท่ีมีอ านาจจะคิดวา่ กองทพัเป็นของชาติ ของประชาชน

ผูเ้สียภาษี กองทพัไม่ใช่เป็นของตนและพรรคพวกในกองทพั แต่เป็นกองทพัท่ียนือยูข่า้งขบวนการประชาธิปไตย มีภารกิจในการสร้าง
ประชาธิปไตยดว้ย 

การท าใหอ้ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอยา่งแทจ้ริง เป็นการปฏิบติัการท่ีส าคญัในการสร้างประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนใน
บา้นเมือง ไม่ใช่ใหอ้ านาจอธิปไตยไวใ้นตวัหนงัสือ โดยเฉพาะตวัหนงัสือท่ีเขียนไวใ้นรัฐธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบติัไม่ไดเ้ห็นอยา่ง
จริงจงั 

การเลือกตั้งท่ีเกิดข้ึนนั้นวา่ไปแลว้เป็นเพียงรูปแบบเท่านั้น แต่ไม่ใช่การสร้างประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริงตามท่ีตอ้งการ 
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ถา้จะสร้างประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนอยา่งแทจ้ริงในบา้นเมืองและเพ่ือใหพ้น้ “วงจรอุบาทว”์ ดงักล่าวได ้มีผูรู้้ผูช้  านาญการทางการ
เมืองใหข้อ้คิดไวว้า่ ควรจะไดมี้การท างานตามขั้นตอนส าคญัดงัตอ่ไปน้ี 

“1 เป้าหมาย” 
“2 ท าลาย” 
“3 ไม่” 
“4 ส่งเสริม” 
“5 สร้าง” 
“6 รักษา” 
มีเน้ือหาท่ีส าคญัในแต่ละอยา่งขา้งตน้ดงัน้ี 
“1 เป้าหมาย” คือ การสถาปนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ใหเ้กิดข้ึนไดจ้ริงและ

สถาพรตลอดไป 
“2 ท าลาย” คือ ท าลายการปกครองแบบเผดจ็การ ทั้งเผดจ็การรัฐสภา และเผด็จการทหาร 
“3 ไม่” คือ “ไม่ฆ่า ไม่ด่า ไม่จบั” เป็นการปฏิบติัการท่ีเปล่ียนมุมมองใหเ้กิดทศันะท่ีดี ระหวา่งผูข้ดัแยง้และกลุ่มต่างๆ เพ่ือสร้าง

ความสามคัคีทางการเมือง 
“4 ส่งเสริม” คือ ส่งเสริมการกระจายความคิด หรือติดอาวธุทางปัญญาทางประชาธิปไตยแก่ประชาชนส่งเสริมการกระจายธรรม 

สร้างธมัมะในจิตใจผูค้น 
“5 สร้าง” คือ สร้างอ านาจอธิปไตยของปวงชนใหเ้กิดข้ึนอยา่งแทจ้ริงในทางปฏิบติั ไม่ใช่เฉพาะแค่เขียนไวเ้ป็นตวัหนงัสือ สร้าง

เสรีภาพของบุคคล สร้างความเสมอภาค สร้างกฎหมายภายใตห้ลกันิติธรรม สร้างการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
“6 รักษา” คือ การรักษาประชาธิปไตยดว้ยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในหวัขอ้น้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ การสร้างประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนก่อน

ใหไ้ดเ้ป็นส่ิงส าคญั ไม่ใช่สร้างรัฐธรรมนูญกนัข้ึนมาก่อนการสร้างประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนไดก่้อนอยา่งแทจ้ริง 
นอกจากน้ีแลว้ การสร้างประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนนั้น ตอ้ง “รู้ประชาธิปไตย รู้ผูส้ร้างประชาธิปไตยรู้เคร่ืองมือสร้าง

ประชาธิปไตย และรู้เคร่ืองมือรักษาประชาธิปไตย” ซ่ึงทั้งหา้อยา่งดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการสร้างประชาธิปไตย 
รู้ประชาธิปไตย คือ รู้วธีิการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
รู้ผูส้ร้างประชาธิปไตย โดยเฉพาะสถาบนัพรรคการเมือง สถาบนัในระบบราชการ และสถาบนัพระมหากษตัริย ์
รู้เคร่ืองมือสร้างประชาธิปไตย คือการจดัท านโยบาย 
รู้เคร่ืองมือรักษาประชาธิปไตย คือรัฐธรรมนูญ 
ทั้งหลายทั้งปวงท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี คือทางรอดท่ีตอ้งเลือก ก่อนท่ีชาติจะล่มสลาย จาก “วงจรอุบาทว”์ ท่ีเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก

ตลอดมาในบา้นเมืองของเรา ลองน าไปคิดกนัดูบา้ง โดยเฉพาะพวกถืออ านาจดว้ยกระบอกปืนในขณะน้ี 
น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ 
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“สมศักดิ์”ปัดตอบ พปชร.เสนอใครชิง ปธ.กมธ.ฯ บอกเลยเวลาพูดแล้ว 
เผยแพร่: 12 พ.ย. 2562 09:33 

 

“สมศักดิ์”ไม่มคีวามเห็น พปชร.เสนอช่ือชิง ปธ.กมธ.ศึกษาแก้ รธน. ปล่อยให้ว่ากนัไป เลยเวลาพูดแล้ว ต่อไปเป็นเร่ืองจริง 

 

วนัน้ี(12 พ.ย.) ท่ี จ.กาญจนบุรี นายสมศกัด์ิ เทพสุทินรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม กล่าวถึงความชดัเจนท่ีพรรคพลงัประชารัฐจะ

เสนอช่ือบุคคลนัง่เป็นประธานกรรมาธิการวสิามญัศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขและธรรมนูญ วา่ ไม่มีความเห็น ปล่อยใหเ้ขาวา่กนั
ไป ตนเคยพดูไปแลว้แต่ตอนน้ีเลยเวลาไปแลว้ เขาจึงตอ้งมีการพดูคุยกนัใหม่ วนัน้ีเป็นเร่ืองจริง ต่อไปน้ีเป็นเร่ืองจริงกนัแลว้ 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000108406 

  

https://mgronline.com/politics/detail/9620000108406


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 

 
“พทุธิพงษ์” คาดสัปดาห์หน้าสรุปช่ือ กมธ.แก้ รธน.แย้มมคีนนอก 2-3 คน 
เผยแพร่: 12 พ.ย. 2562 09:42   ปรับปรุง: 12 พ.ย. 2562 10:17 

 

“พุทธิพงษ์” คาดสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุปรายช่ือ กมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ เผยมคีนนอก 2-3 คนคุยแล้วเบ้ืองต้น 
 
วนัน้ี (12 พ.ย.) เวลา 08.00 น. ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี นายพทุธิพงษ ์ปุณณกนัต ์รมว.ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (ดีอีเอส) 
ใหส้มัภาษณ์ถึงความคืบหนา้การคดัเลือกบุคคลท่ีจะเป็นประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วสิามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการแกไ้ข
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 วา่ ถึงตอนน้ีก็ไดร้ะดบัหน่ึงแลว้ ยนืยนัวา่คนท่ีจะมาจากพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) จะตอ้งเป็นคนท่ีมีความ
เขา้ใจในเร่ืองรัฐธรรมนูญและสามารถควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปอยา่งเรียบร้อย เพราะทุกพรรคมีประเด็นท่ีแตกต่างกนัไป 
 
เม่ือถามวา่หากหลายฝ่ายมองวา่ถา้ประธานกรรมาธิการเป็นคนนอกจะมีความเหมาะสมกวา่ในการท าหนา้ท่ี นายพทุธิพงษก์ล่าววา่ ก็
ตอ้งดู ขณะน้ีมีคนนอกประมาณ 2-3 คนแลว้ รวมถึงมีคนในดว้ย หากมีโอกาสก็คงจะไดพ้ดูคุยกนั และความจริงวนัน้ีก็อาจจะไดพ้ดูคุย
กนัแต่นายกฯ ติดภารกิจจึงตอ้งรีบเดินทางกลบักรุงเทพฯ แต่ก็ไดมี้การพดูคุยกนัแลว้เบ้ืองตน้ 
 
เม่ือถามต่อวา่มีการทาบทามกนัแลว้ใช่หรือไม่ นายพทุธิพงษก์ล่าววา่ ก็มีรายช่ือคนท่ีเขาไปพดูคุยกนัอยู ่ตามท่ีเห็นในข่าวประมาณนั้น 
ฉะนั้นขอใหร้ออีกไม่นานก็จะไดเ้ห็นรายช่ือ คาดวา่ในสปัดาห์หนา้อาจจะไดข้อ้สรุป 
 
 
https://mgronline.com/politics/detail/9620000108408 
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“สนธิรัตน์” เผยพลงัประชารัฐเตรียมหารือ ปธ.กมธ.แก้ รธน.หลงัประชุม ครม. 
เผยแพร่: 12 พ.ย. 2562 09:55   ปรับปรุง: 12 พ.ย. 2562 10:15 

 

“สนธิรัตน์” เผยอาจหารือประธาน กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ หลงัประชุม ครม. ยํา้ต้องเป็นคนทีเ่หมาะสมทีสุ่ดและพรรคร่วมเห็นพ้องด้วย 

 

วนัน้ี (12 พ.ย.) ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ ์รมว.พลงังาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึง

การหารือกนัระหวา่งแกนน าพรรคร่วมรัฐบาลเพ่ือหาขอ้ยติุในต าแหน่งของประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วสิามญัพิจารณาศึกษาแนว

ทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ วา่มีการพดูคุยกนัเป็นระยะอยูแ่ลว้ แต่ในการประชุม ครม.วนัน้ีถา้มีโอกาสก็จะมีการคุยกนั แต่คงคุยแบบไม่

เป็นทางการซ่ึงตอนน้ีมีหลายคนใหเ้ลือก 

 

“เร่ืองน้ีส าคญัคือตอ้งหารือกนัในพรรคร่วม ขณะน้ีไดเ้ร่ิมพดูคุยกนัแลว้ ทั้งน้ีจะเป็นอยา่งไรหรือจะเป็นใคร ก็เป็นไปไดห้มด อยูท่ี่การ

หารือกนั เราตอ้งดูบุคลากรท่ีเหมาะสมท่ีสุด ตอ้งคุยกนัโดยความตอ้งเห็นพอ้งตอ้งกนัของพรรคร่วมรัฐบาล” 

 

เม่ือถามวา่นายกฯ จะมานัง่เป็นประธานในการหารือกบัพรรคร่วมรัฐบาลเองหรือไม่ นายสนธิรัตนก์ล่าววา่ ไม่จ าเป็นท่ีนายกฯ ตอ้งมา

หารือดว้ย ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของพวกตนและแกนน าพรรคร่วมรัฐบาลเอง 

 

เม่ือถามวา่ ท่ีบอกวา่จะมีการพดูคุยกนัวนัน้ี ใครจะเป็นคนเปิดประเด็นในการหารือ นายสนธิรัตน์กล่าววา่ ไม่มีอะไร คุยกนัทัว่ๆ ไป 

 

ส าหรับสดัส่วนกรรมาธิการฯในส่วนของพรรคพลงัประชารัฐนั้น นายสนธิรัตน์กล่าววา่ เรามีรายช่ืออยูแ่ลว้ซ่ึงก็เป็นไปตามโควตาท่ี
พรรคพลงัประชารัฐ ไดต้กลงกบัพรรคร่วมไวน่้าจะประมาณ 10 กวา่คน 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000108412 
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“วษิณุ” เผยเสนอ 10 ช่ือ กมธ.แก ้รธน.ใหว้ปิรัฐหารือ แนะควรมี ส.ว.ร่วม 

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2562 10:07   ปรับปรุง: 12 พ.ย. 2562 10:14 

 

“วษิณุ” แจงหารือวางตวั กมธ.แก้ รธน.เม่ือสัปดาห์ทีแ่ล้วแค่คุยกนัเล่นๆ ไม่มข้ีอสรุป แต่มเีอ่ยช่ือคนประมาณ 10 คนให้วปิรัฐบาลไป

หารือ พร้อมแนะควรม ีส.ว. ส่วนจะเอาด้วยหรือไม่กสุ็ดแท้แต่ ยํา้รัฐธรรมนูญเป็นของประเทศ ทุกคนมส่ีวนได้เสีย 

วนัน้ี (12 พ.ย.) เม่ือเวลา 08.15 น. ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี นายวษิณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวการร่วมประชุมกบั

รัฐมนตรีของพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) เก่ียวกบัการตั้ง กมธ.วสิามญัเพ่ือศึกษาปัญหาและวธีิการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ เม่ือวนัองัคารท่ี 6 พ.ย. วา่

ไม่เคยประชุมอยา่งเป็นทางการ เพียงแต่คุยกนัเล่น  ๆระหวา่งนัง่รับประทานขา้ว ไม่เคยน าไปสู่ขอ้สรุปอะไร แต่มีการเอ่ยช่ือคนจะไปเป็น กมธ.

ประมาณ 10 คน จากนั้นใหว้ปิรัฐบาลไปหารือ ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะหยบิยกเร่ืองดงักล่าวมาหารือหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ 

 

ผูส่ื้อข่าวถามวา่ กระแสข่าวท่ีออกมาดงักล่าว แสดงวา่ถูกแอบอา้งช่ือใช่หรือไม่ นายวษิณุกล่าววา่ ไม่ทราบ แต่ไดคุ้ยกนัจริง ไม่ใช่การ

หารือ มีการเอ่ยถึงคนนั้นคนน้ี ควรจะมีคนนอกหรือควรจะมี ส.ว.ดว้ยหรือไม่ ซ่ึงตนใหข้อ้สงัเกตวา่ ควรใหมี้ ส.ว.เขา้มาดว้ย เพราะถา้

ไม่มีจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ไดง่้าย ส่วนจะเป็นใครก็สุดแทแ้ต่ ทางท่ีดีไปถามวปิวฒิุสภา ใหเ้ขาเป็นคนส่งรายช่ือมา ส่วนท่ี พล.อ.สม

เจตน์ บุญถนอม ส.ว. ระบุวา่ ส.ว.ไม่ควรเขา้ร่วมเพราะเป็นเร่ืองของสภาผูแ้ทนราษฎรนั้น ก็แลว้แต่ เราคุยกนัเช่นนั้น พล.อ.สมเจตน์จะ

วา่อยา่งไรเป็นเร่ืองของเขา 

 

เม่ือถามวา่ การท่ี พล.อ.สมเจตน์ใหค้วามเห็นเช่นน้ี แสดงวา่ ส.ว.ไม่อยากเขา้ร่วมใช่หรือไม่ นายวษิณุกล่าววา่ มีคนท่ีอยากจะมา ตนไป

ร่วมงานแต่งงาน ก็มีคนเขา้มาบอกหลายคนวา่อยากจะมาเป็น กมธ. 

 

เม่ือถามวา่ มีการตั้งขอ้สงัเกตวา่หลายพรรคการเมืองอยากจะแกอ้ านาจ ส.ว. ถา้เขา้มาจะถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่ นายวษิณุ

ยอ้นถามกลบัวา่ แลว้ ส.ส.มีส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่ ก็มีดว้ยกนัทั้งประเทศ รัฐธรรมนูญเป็นของประเทศ จึงไม่เก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสีย 

เพราะมีดว้ยกนัทั้งหมด หากไม่อยากใหใ้ครมีส่วนไดส่้วนเสีย กมธ.ก็ตอ้งเป็นกลาง ไม่สงักดัพรรคการเมืองอะไร แต่น่ีอุตส่าห์มาแบ่ง
โควตากนัจึงไม่ตอ้งมาพดูเร่ืองส่วนไดส่้วนเสีย 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000108418 
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‘สมศักดิ์’ไร้ความเห็น! โยนพรรคร่วมถกเคาะช่ือชิงน่ังปธ.กมธ.แก้รธน. 
วนัองัคาร ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 10.07 น. 
 

 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ท่ี จ. กาญจนบุรี นายสมศกัด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม กล่าวถึงความชดัเจนท่ีพรรค

พลงัประชารัฐจะเสนอช่ือบุคคลนัง่เป็นประธานกรรมาธิการวสิามญั ศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขและธรรมนูญวา่ ไม่มีความเห็น 

ปล่อยใหเ้ขาวา่กนัไป ตน เคยพดูไปแลว้แต่ตอนน้ีเลยเวลาไปแลว้ เขาจึงตอ้งมีการพดูคุยกนัใหม่ วนัน้ีเป็นเร่ืองจริง ต่อไปน้ีเป็นเร่ือง
จริงกนัแลว้ 
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‘ธรรมนัส’ เผย เร่ืองศึกษาแก้ รธน.เป็นของสภา โยนปมโควต้า พปชร.ให้ หน.พรรค-ปธ.วปิหารือ 
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 - 10:12 น. 
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เอาทีพ่ีส่ะดวกเลย!‘วราวุธ’ยํา้สเปคปธ.กมธ.แก้รธน. ต้องยืดหยุ่น-เก๋า 
วนัองัคาร ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 10.29 น. 

 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562  ท่ีจ.กาญจนบุรี นายวราวธุ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม (ทส.)  กล่าวถึงกรณีตั้งคณะกรรมาธิการวสิามญั เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ของสภาฯ
วา่  ส าหรับเร่ืองสดัส่วนการตั้งกรรมาธิการนั้น ยงัไม่มีการหารือกนัภายในพรรคร่วมรัฐบาล  ทั้งน้ีไม่ทราบวา่ จะมีการหารือกนัใน
ระหวา่งการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ แต่ไม่มีบรรจุในวาระการประชุมแต่อยา่งใด ตอ้งรอดูก่อนวา่จะมีการพดูคุยกนัหรือไม่ ส่วน
ต าแหน่งประธานกรรมาธิการฯนั้นพรรคชาติไทยพฒันาไม่ไดคิ้ด และไม่มีขอ้คิดเห็นอะไร  

“ขอย  ้าอยา่งท่ีเคยบอกไปวา่ ตอ้งมีความยดืหยุน่และเก๋า ส่วนจะเป็นใครเอาท่ีพ่ีสะดวกเลย เม่ือถึงเวลาเสนอสดัส่วนกรรมาธิการ
พรรคชาติไทยพฒันาก็จะไดห้ารือกนัซ่ึงจะมีการประชุมพรรคในช่วงบ่ายวนัเดียวกนัน้ีแลว้คงไดข้อ้สรุปเรา 11 ส.ส.ได1้คนก็โอเค
แลว้” นายวราวธุ กล่าว 

 
https://www.naewna.com/politic/453387 
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'ณฏัฐพล'ยนืกรานประธานกมธ.ศึกษาแกร้ธน.ควรเป็นคนพปชร. 
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:31 น. 

 
12 พ.ย.62-   นายณฏัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะรองหวัหนา้พรรคพลงัประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึงกรณีการพิจารณาคน

ท่ีเหมาะสมเป็นประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วสิามญัศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญวา่ เร่ืองน้ียงัอีกนาน ซ่ึงวนัน้ี

อาจจะมีโอกาสพดูคุยกบัผูใ้หญ่ท่ีเก่ียวขอ้ง และท่ีผา่นมาก็มีการพดูคุยกนัเป็นระยะอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตามในส่วนของพรรคพลงัประชา

รัฐมีความชดัเจนวา่ต าแหน่งดงักล่าวจะเป็นบุคคลท่ีพรรคพลงัประชารัฐเสนอ ส่วนจะเป็นบุคคลอ่ืนจากพรรคร่วมหรือไม่นั้น คงตอ้ง

ใหผู้ใ้หญ่ทุกฝ่ายคุยกนั แต่อยา่งไรก็ตามโดยมารยาทตนก็ยงัยนืยนัวา่ต าแหน่งดงักล่าวตอ้งเป็นของพรรค ซ่ึงอาจเป็นคนในหรือคน

นอกก็ได ้ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และท่ีส าคญัตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองของรัฐธรรมนูญหลายฉบบั รวมทั้งมีประสบการณ์ 

เช่นเดียวกบัคนท่ีจะมานัง่เป็นกมธ. ก็ตอ้งเป็นส.ส.ท่ีมีประสบการณ์พอสมควรในสภา รวมทั้งเขา้ใจรัฐธรรมนูญดว้ย ขณะน้ีมีผูท่ี้

เหมาะสมอยูห่ลายคน และความเหมาะสมท่ีส าคญัท่ีสุด คือตอ้งเป็นพลงัประชารัฐ เม่ือถามวา่นายบวรศกัด์ิ อุวรรณโณ อดีตประธาน

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีความเหมาะสมหรือไม่ รมว.ศึกษาธิการตอบวา่ ก็เป็นอีกคนท่ีมีคุณสมบติั 

ถามวา่หากรายช่ือท่ีมีการเปิดเผยมา ประชาชนไม่ยอมรับจะท าใหก้ารแกไ้ขรัฐธรรมนูญมีปัญหาหรือไม่ นายณฏัฐพล ถามกลบัวา่

ประชาชนใหค้วามสนใจกบัการแกรั้ฐธรรมนูญขนาดไหน ซ่ึงตนคิดวา่ประชาชนใหค้วามสนใจกบัเร่ืองปัญหาปากทอ้งมากกวา่ แต่

เร่ืองการศึกษาปัญหาและแนวทางแกรั้ฐธรรมนูญนั้นสภาก็ตอ้งน าเขา้สู่การพิจารณาตามวาระ ซ่ึงตอนน้ีตนอยากใหทุ้กคนใหค้วาม

สนใจเร่ืองการแกปั้ญหาเศรษฐกิจ 

ซกัวา่เร่ืองดงักล่าวจะท าใหเ้กิดปัญหาระหวา่งพรรคร่วมหรือไม่ นายณฏัฐพล กล่าววา่ ตนมัน่ใจวา่ไม่เกิดปัญหา เพราะในพรรคร่วม

รัฐบาลสามารถคุยกนัได ้แต่ท่ีคิดวา่คุยกนัไม่ไดเ้พราะคิดกนัไปเอง 

ถามอีกวา่ แคนดิเดตประธานกมธ. ในส่วนของพรรคมีเพียงคนเดียวหรือไม่ รมว.ศึกษาธิการตอบวา่ เป็นเร่ืองท่ีหวัหนา้และเลขาพรรค

จะตอ้งพดูคุยกบักรรมการบริหาร และประธานยทุธศาสตร์พรรค  

เม่ือถามวา่ ฝ่ายคา้นมีการเสนอช่ือนายโภคิน พลกลุ กรรมการยทุธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย นายณฏัฐพล กล่าววา่ ไม่น่ากงัวล ตนมัน่ใจใน

เสียงของพรรคร่วม และไม่จ าเป็นตอ้งลอ็บบ้ีใคร เพราะมัน่ใจในเสียงของรัฐบาล. 

https://www.thaipost.net/main/detail/50088 
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‘วษิณุ’ช้ีรธน.เป็นของประเทศ!เบรคตีกนิหยุดอ้าง‘มส่ีวนได้ ส่วนเสีย’ 
วนัองัคาร ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 10.41 น. 
 

 

 

 

 

 

“วษิณุ” รับ ถกแกนนําพปชร. ดูตวักมธ.จริง ช้ี ต้องม ีส.ว.ร่วมด้วย ป้องกนัความขัดแย้ง ระบุ เม่ือแบ่งโควตากนัแล้ว ควรเลกิพูดปมมี

ส่วนได้ส่วนเสีย  

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.15 น. ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี นายวษิณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง
กระแสข่าวร่วมประชุมกบัรัฐมนตรีของพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) เก่ียวกบัการตั้ง กมธ.วิสามญัเพ่ือศึกษาปัญหา และวธีิการแกไ้ข
รัฐธรรมนูญ เม่ือวนัองัคารท่ี 5 พ.ย.วา่ ไม่เคยประชุมอยา่งเป็นทางการ เพียงแต่คุยกนัเล่นๆ ระหวา่งนัง่รับประทานขา้ว ไม่เคยน าไปสู่
ขอ้สรุปอะไร แต่มีการเอ่ยคนจะไปเป็น กมธ. ประมาณ 10 คน จากนั้นใหว้ปิรัฐบาลไปหารือ ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะ
หยบิยกเร่ืองดงักล่าวมาหารือหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ  

ผูส่ื้อข่าวถามวา่ กระแสข่าวท่ีออกมาดงักล่าว แสดงวา่ ถูกแอบอา้งช่ือใช่หรือไม่ นายวษิณุ กล่าววา่ ไม่ทราบ แต่ไดคุ้ยกนัจริง 
ไม่ใช่การหารือ มีการเอ่ยถึงคนนั้นคนน้ี ควรจะมีคนนอกหรือควรจะมี ส.ว.ดว้ยหรือไม่ ซ่ึงตนใหข้อ้สงัเกตวา่ ควรใหมี้ ส.ว. เขา้มาดว้ย 
เพราะถา้ไม่มีจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ไดง่้าย  ส่วนจะเป็นใครก็สุดแทแ้ต่ ทางท่ีดีไปถามวปิวฒิุสภา ใหเ้ขาเป็นคนส่งรายช่ือมา ส่วนท่ี 
พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. ระบุวา่ ส.ว.ไม่ควรเขา้ร่วม เพราะเป็นเร่ืองของสภาผูแ้ทนราษฎรนั้น ก็แลว้แต่ เราคุยกนัเช่นนั้น พล.อ.
สมเจตน์ จะวา่อยา่งไรเป็นเร่ืองของเขา  

เม่ือถามวา่ การท่ี พล.อ.สมเจตน์ใหค้วามเห็นเช่นน้ี แสดงวา่ ส.ว.ไม่อยากเขา้ร่วมใช่หรือไม่ นายวษิณุ กล่าววา่ มีคนท่ีอยากจะมา 
ตนไปร่วมงานแตง่งาน ก็มีคนเขา้มาบอกหลายคนวา่ อยากจะมาเป็น กมธ.  

เม่ือถามวา่ มีการตั้งขอ้สงัเกตวา่ หลายพรรคการเมืองอยากจะแกอ้ านาจ ส.ว. ถา้เขา้มาจะถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่ นาย
วษิณุ ยอ้นถามกลบัวา่ แลว้ ส.ส.มีส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่ มนัก็มีดว้ยกนัทั้งประเทศ รัฐธรรมนูญเป็นของประเทศ จึงไม่เก่ียวกบัส่วน
ไดส่้วนเสีย เพราะมีดว้ยกนัทั้งหมด หากไม่อยากใหใ้ครมีส่วนไดส่้วนเสีย กมธ.ก็ตอ้งเป็นกลาง ไม่สงักดัพรรคการเมืองอะไร แต่น่ี
อุตส่าห์มาแบ่งโควตากนั จึงไม่ตอ้งมาพดูเร่ืองส่วนไดส่้วนเสีย 

https://www.naewna.com/politic/453391 
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'วษิณุ'รับคุยพปชร.ดูตัวกมธ.แก้รธน. ยํา้ต้องมสี.ว.ร่วม 

“วษิณุ”ยอมรับคุยแกนน าพปชร.ดูตวักมธ.ศึกษาแกรั้ฐธรรมนูญ ย  ้าควรมีส.ว.ร่วมดว้ย ป้องกนัความขดัแยง้ ช้ีทุกฝ่ายมี
ส่วนไดส่้วนเสียทั้งนั้น “พุทธิพงษ”์คาดรายช่ือไดข้อ้สรุปสัปดาห์หนา้ เผยมีคนนอก 2-3 คน-คนในคุยแลว้เบ้ืองตน้ 
องัคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.54 น. 

 
เม่ือวนัท่ี 12 พ.ย. ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  นายวษิณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ใหส้มัภาษณ์ก่อนการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกระแสขา่วท่ีวา่นายวษิณุหารือร่วมกบัรัฐมนตรีของพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) หลงัการประชุมครม.เม่ือ

วนัท่ี 6 พ.ย.ท่ีผา่นมา ถึงการตั้ง กมธ.วสิามญัเพ่ือศึกษาปัญหาและวธีิการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ  วา่  เป็นการคุยกนัเล่นๆ ระหวา่งนัง่

รับประทานอาหาร แต่ไม่ใช่เม่ือวนัท่ี 6 พ.ย.ท่ีผา่นมา  อยา่งไรก็ตาม การหารือกนัคร้ังนั้นไม่เคยน าไปสู่ขอ้สรุปอะไร แต่มีการเอ่ยช่ือ

คนท่ีจะไปเป็นกมธ.ดงักล่าวประมาณ 10 คน จากนั้นใหค้ณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วปิรัฐบาล) ไปหารือ ส่วนการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวนัน้ี (12 พ.ย.) จะหยบิยกเร่ืองดงักล่าวมาหารือหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ 

ผูส่ื้อข่าวถามวา่ กระแสข่าวท่ีออกมาดงักล่าว แสดงวา่นายวษิณุถูกแอบอา้งช่ือใช่หรือไม่ นายวษิณุ กล่าววา่ ไม่ทราบ แต่ไดคุ้ยกนัจริง

และมีการเอ่ยถึงคนนั้นคนน้ี ควรจะมีคนนอกหรือควรจะมีสมาชิกวฒิุสภา (ส.ว.) ดว้ยหรือไม่ ซ่ึงตนใหข้อ้สงัเกตวา่ควรใหมี้ ส.ว.ดว้ย 
เพราะถา้ไม่มีจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ไดง่้าย ส่วนจะเป็นใครก็สุดแทแ้ต่ ทางท่ีดีไปถามวปิวฒิุสภาซ่ึงเป็นคนส่งรายช่ือมา   

เม่ือถามวา่พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. ระบุวา่ ส.ว.ไม่ควรเขา้ร่วม เพราะการตั้งกมธ.ดงักล่าวเป็นเร่ืองของสภาผูแ้ทนราษฎร  รอง

นายกรัฐมนตรี กล่าววา่  ก็แลว้แต่ เราคุยกนัเช่นนั้น พล.อ.สมเจตนจ์ะวา่อยา่งไรนั้น เป็นเร่ืองของเขา  เม่ือถามย  ้าวา่การท่ีพล.อ.สมเจตน์

ใหค้วามเห็นเช่นน้ี แสดงวา่ ส.ว.ไม่อยากเขา้ร่วมใช่หรือไม่  นายวษิณุ กล่าววา่  มีคนท่ีอยากจะมา ทั้งน้ี ขณะท่ีตนไปร่วมงานแต่งงาน 
ไดพ้บส.ว.หลายคนเขา้มาบอกวา่อยากจะมาเป็น กมธ.น้ี    

เม่ือถามวา่ มีการตั้งขอ้สงัเกตวา่หลายพรรคการเมืองอยากจะแกอ้ านาจของ ส.ว. ถา้เขา้มาจะถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่ นาย

วษิณุ ยอ้นถามกลบัวา่ แลว้ ส.ส.มีส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่ มนัก็มีดว้ยกนัทั้งประเทศ รัฐธรรมนูญเป็นของประเทศ จึงไม่เก่ียวกบัส่วน

ไดส่้วนเสีย เพราะมีดว้ยกนัทั้งหมด หากไม่อยากใหใ้ครมีส่วนไดส่้วนเสีย กมธ.ก็ตอ้งเป็นกลาง ไม่สงักดัพรรคการเมืองอะไร แต่น่ี
อุตส่าห์มาแบ่งโควตา้กนั จึงไม่ตอ้งมาพดูเร่ืองส่วนไดส่้วนเสีย 

ดา้นนายพทุธิพงษ ์ปุณกนัต ์รมว.ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (ดีอีเอส) ใหส้มัภาษณ์ถึงความคืบหนา้การคดัเลือกบุคคลท่ีจะเป็น

ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วสิามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 วา่ ถึงตอนน้ีก็ไดร้ะดบัหน่ึงแลว้ 

ยนืยนัวา่คนท่ีจะมาจากพรรคพลงัประชารัฐ(พปชร.)จะตอ้งเป็นคนท่ีมีความเขา้ใจในเร่ืองรัฐธรรมนูญและสามารถควบคุมการประชุม

ใหเ้ป็นไปอยา่งเรียบร้อย เพราะทุกพรรคมีประเด็นท่ีแตกต่างกนัไป 

ขณะท่ีนายณฏัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะรองหวัหนา้พรรคพลงัประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึงกรณีการพิจารณาคนท่ีเหมาะสมเป็น

ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วสิามญัศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญวา่ เร่ืองน้ียงัอีกนาน ซ่ึงวนัน้ีอาจจะมีโอกาสพดูคุยกบัผูใ้หญ่ท่ี

เก่ียวขอ้ง และท่ีผา่นมาก็มีการพดูคุยกนัเป็นระยะอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตามในส่วนของพรรคพลงัประชารัฐมีความชดัเจนวา่ต าแหน่งดงักล่าวจะเป็น
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บุคคลท่ีพรรคพลงัประชารัฐเสนอ ส่วนจะเป็นบุคคลอ่ืนจากพรรคร่วมหรือไม่นั้น คงตอ้งใหผู้ใ้หญ่ทุกฝ่ายคุยกนั แต่อยา่งไรก็ตามโดยมารยาทตนก็

ยงัยนืยนัวา่ต าแหน่งดงักล่าวตอ้งเป็นของพรรค ซ่ึงอาจเป็นคนในหรือคนนอกก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความเหมาะสม และท่ีส าคญัตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ือง

ของรัฐธรรมนูญหลายฉบบั รวมทั้งมีประสบการณ์ เช่นเดียวกบัคนท่ีจะมานัง่เป็นกมธ. ก็ตอ้งเป็นสสท่ีมีประสบการณ์พอสมควรในสภา รวมทั้ง

เขา้ใจรัฐธรรมนูญดว้ย อยา่งไรก็ตามขณะน้ีมีผูท่ี้เหมาะสมอยูห่ลายคน และความเหมาะสมท่ีส าคญัท่ีสุดคือตอ้งเป็นพลงัประชารัฐ 

เม่ือถามวา่นายบวรศกัด์ิ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีความเหมาะสมหรือไม่ นายณฏัฐพล กล่าววา่ ก็เป็นอีกคนท่ีมี
คุณสมบติั 

เม่ือถามวา่หากรายช่ือท่ีมีการเปิดเผยมาประชาชนไม่ยอมรับ จะท าใหก้ารแกไ้ขรัฐธรรมนูญมีปัญหาหรือไม่ นายณฏัฐพล กล่าววา่ ถาม

วา่ประชาชนใหค้วามสนใจกบัการแกรั้ฐธรรมนูญขนาดไหน ซ่ึงตนคิดวา่ประชาชนใหค้วามสนใจกบัเร่ืองปัญหาปากทอ้งมากกวา่ แต่

เร่ืองการศึกษาปัญหาและแนวทางแกรั้ฐธรรมนูญนั้นสภาก็ตอ้งน าเขา้สู่การพิจารณาตามวาระ ซ่ึงตอนน้ีตนอยากใหทุ้กคนใหค้วาม

สนใจเร่ืองการแกปั้ญหาเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตามมัน่ใจวา่เร่ืองดงักล่าวจะไม่ท าใหเ้กิดปัญหาระหวา่งพรรคร่วม เพราะในพรรคร่วม
รัฐบาลสามารถคุยกนัได ้แต่ท่ีคิดวา่คุยกนัไม่ไดเ้พราะคิดกนัไปเอง 

นายณฏัฐพล ยงักล่าวถึงกรณีท่ีฝ่ายคา้นเสนอช่ือนายโภคิน พลกลุ กรรมการยทุธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย วา่ เร่ืองน้ีไม่น่ากงัวล ตนมัน่ใจ
ในเสียงของพรรคร่วม และไม่จ าเป็นตอ้งลอ็บบ้ีใคร เพราะมัน่ใจในเสียงของรัฐบาล  

เม่ือถามวา่หากหลายฝ่ายมองวา่ถา้ประธานกรรมาธิการเป็นคนนอกจะมีความเหมาะสมกวา่ในการท าหนา้ท่ี นายพทุธิพงษ ์กล่าววา่ ก็

ตอ้งดู ขณะน้ีมีคนนอกประมาณ 2-3 คนแลว้ รวมถึงมีคนในดว้ย ซ่ึงหากมีโอกาสก็คงจะไดพ้ดูคุยกนั และความจริงวนัน้ีก็อาจจะได้
พดูคุยกนัแต่นายกฯติดภารกิจจึงตอ้งรีบเดินทางกลบักรุงเทพฯ แตก็่ไดมี้การพดูคุยกนัแลว้เบ้ืองตน้  

เม่ือถามต่อวา่มีการทาบทามกนัแลว้ใช่หรือไม่ นายพทุธิพงษ ์กล่าววา่ ก็มีรายช่ือคนท่ีเขาไปพดูคุยกนัอยู ่ตามท่ีเห็นในข่าวประมาณนั้น 
ฉะนั้นขอใหร้ออีกไม่นานก็จะไดเ้ห็นรายช่ือ คาดวา่ในสปัดาห์หนา้อาจจะไดข้อ้สรุป  

ดา้นนายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการนอกสถานท่ี (ครม.สญัจร) 

ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วสิามญั เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ  วา่  ส าหรับเร่ืองสดัส่วนการตั้งกรรมาธิการฯนั้น 

พรรคร่วมรัฐบาลยงัไม่มีการหารือกนั และตนไม่ทราบวา่จะมีการหารือกนัในระหวา่งการประชุมครมหรือไม่ แต่ไม่มีบรรจุในวาระการประชุม จึง

ตอ้งรอดูก่อนวา่จะมีการพดูคุยกนัหรือไม่ ส่วนต าแหน่งประธานกมธ.ชุดน้ี  พรรคชาติไทยพฒันาไม่ไดคิ้ด และไม่มีขอ้คิดเห็นอะไร นอกจากขอย  ้า

อยา่งท่ีตนเคยบอกวา่ตอ้งมีความยดืหยุน่และเก๋า ส่วนจะเป็นใครนั้น เอาท่ีเขาสะดวกเลย เม่ือถึงเวลาเสนอสดัส่วนกมธ. พรรคชาติไทยพฒันาจะได้
หารือกนั ซ่ึงจะมีการประชุมพรรคในช่วงบ่ายวนัน้ี (12 พ.ย.) แลว้คงไดข้อ้สรุป ซ่ึงเรามีส.ส. 11 คน ไดต้  าแหน่งกมธ.น้ี 1 คนก็พอแลว้ 

ขณะเดียวกนั ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผา่ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่  ไม่มีใครมาคุยเร่ืองน้ีกบัตน เพราะเป็นเร่ืองของสภา

ผูแ้ทนราษฎร  ส่วนการพิจารณาบุคคลของพรรคพลงัประชารัฐ เร่ืองของนายวรัิช รัตนเศรษฐ ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรคพลงัประชารัฐ 

ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วปิรัฐบาล) และนายอุตตม สาวนายน รมว.คลงั ในฐานะหวัหนา้พรรค 
และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ ์รมว.พลงังาน ในฐานะเลขาธิการพรรคฯ ตอ้งไปหารือ 

https://www.dailynews.co.th/politics/741231 
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'เอ่ียม'โวย!พรรคร่วมรัฐบาลร่วมมือกบัส.ว.จุดพลุวาทกรรมแกรั้ฐธรรมนูญจะก่อวกิฤต 
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:02 น. 

 

12 พ.ย.62 -    นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณี การช่วงชิงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวสิามญัเพ่ือ

ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 วา่ จริงๆแลว้พรรคร่วมรัฐบาลทราบดีวา่ ประเด็นการเลือกตวัประธาน

นั้น ไม่ใช่เร่ืองเร่งด่วนและส าคญัท่ีสุด เพราะการท างานในรูปแบบคณะกรรมาธิการนั้นตวักรรมาธิการทุกคนมีความส าคญั แต่ละคนมี

หน่ึงสิทธิหน่ึงเสียงเท่ากนั 

แต่ท่ีสงัคมยงัตอ้งรอความชดัเจนจากท่ีประชุมวปิรัฐบาล อาจมาจาก 2 สาเหตุ คือ การเล่นการเมืองระหวา่งพรรคร่วมรัฐบาลชิงการน า

กนัมากเกินไป หรือ ความพยายามตีรวน เพ่ือยื้อการศึกษาแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญออกไปใหไ้ดน้านท่ีสุดของพรรคแกนน าหลกัใน

การจดัตั้งรัฐบาล เพราะพวกเขาไดป้ระโยชน์สูงสุด คนกลุ่มใดไดป้ระโยชนจ์ากรัฐธรรมนูญ คนกลุ่มนั้นก็ตอ้งพิทกัษรั์กษารัฐธรรมนูญ

นั้นใหน้านท่ีสุด 

เขากล่าววา่ ส.ว.ท่ีไดป้ระโยชน์ จึงพยายามร่วมดว้ยช่วยยื้อ จุดพลุสร้างวาทกรรม แกรั้ฐธรรมนูญจะก่อวกิฤต ซ่ึงห่างไกลจากสภาพ

ปัญหาท่ีแทจ้ริงไปมาก แต่หากจะมีกลุ่มท่ีวกิฤตคือกลุ่มเสียผลประโยชน์จากการแกไ้ขรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีเท่านั้น การท่ีพล.อ.ประยทุธ์ 

จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไปพดูวา่เป็นตวัเองนายกฯท่ีมาจากการเลือกตั้ง ไดเ้ป็นนายกฯตั้งแต่ ส.ว.ยงัไม่ทนัเลือก

นั้น อาจเขา้ใจผิด หรือพดูความจริงไม่หมด 

“พล.อ.ประยทุธ์ ตั้งคนมาเขียนรัฐธรรมนูญ เพ่ือพล.อ.ประยทุธ์ เอาบตัรเขยง่มาค านวณคะแนนส.ส.ปาร์ต้ีลิสต ์จนไดส้.ส.เอ้ืออาทร มา

เลือกพล.อ.ประยทุธ์เป็นนายกรัฐมนตรี แลว้ก็บอกวา่ตวัเองมาจากการเลือกตั้ง แต่ท่ีไม่ไดบ้อกคือพล.อ.ประยทุธ์ มาจากการเลือกตั้งท่ี

ออกแบบมาเพ่ือตวัพล.อ.ประยทุธ์ ไดเ้ป็นรัฐบาลเท่านั้น ” นายอนุสรณ์ กล่าว. 
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“ณฏัฐพล” ไม่ห่วง ปธ.กมธ.แก ้รธน.เป็นท่ียอมรับหรือไม่ ช้ี ปชช.สนใจแกป้ากทอ้งมากกวา่ 

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2562 11:19   ปรับปรุง: 12 พ.ย. 2562 12:26  

 

“ณฏัฐพล” ยํา้ตามมารยาท ปธ.กมธ.ศึกษาแก้ไข รธน.ควรเป็นคน พปชร. อาจเป็นคนในหรือคนนอกกไ็ด้ เช่ือผู้ใหญ่คุยกบัพรรคร่วม
ได้ ไม่หวัน่ฝ่ายคค้านส่ง “โภคนิ” สู้ มัน่ใจมเีสียงพอ ช้ีประชาชนไม่ได้สนใจแก้รัฐธรรมนูญ อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกจิมากกว่า 
เม่ือเวลา 08.30 น. วนัน้ี (12 พ.ย.) ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัจงัหวดักาญจนบุรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการนอก
สถานท่ี (ครม.สญัจร) นายณฏัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะรองหวัหนา้พรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีการ
พิจารณาคนท่ีเหมาสมเป็นประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วสิามญัศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญวา่ เร่ืองน้ียงัอีกนาน 
วนัน้ีอาจจะมีโอกาสพดูคุยกบัผูใ้หญ่ท่ีเก่ียวขอ้ง และท่ีผา่นมาก็มีการพดูคุยกนัเป็นระยะอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของพรรคพลงั
ประชารัฐมีความชดัเจนวา่ต าแหน่งดงักล่าวจะเป็นบุคคลท่ีพรรคพลงัประชารัฐเสนอ ส่วนจะเป็นบุคคลอ่ืนจากพรรคร่วมหรือไม่นั้น 
คงตอ้งใหผู้ใ้หญ่ทุกฝ่ายคุยกนั แต่อยา่งไรก็ตามโดยมารยาทตนก็ยงัยนืยนัวา่ต าแหน่งดงักล่าวตอ้งเป็นของพรรค ซ่ึงอาจเป็นคนไทย
หรือคนนอกก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความเหมาะสม และท่ีส าคญัตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองของรัฐธรรมนูญหลายฉบบั รวมทั้งมีประสบการณ์ 
เช่นเดียวกบัคนท่ีจะมานัง่เป็น กมธ.ก็ตอ้งเป็น ส.ส.ท่ีมีประสบการณ์พอสมควรในสภา รวมทั้งเขา้ใจรัฐธรรมนูญดว้ย อยา่งไรก็ตาม
ขณะน้ีมีผูท่ี้เหมาะสมอยูห่ลายคน และความเหมาะสมท่ีส าคญัท่ีสุดคือตอ้งเป็นพลงัประชารัฐ เม่ือถามวา่นายบวรศกัด์ิ อุวรรณโณ อดีต
ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีความเหมาะสมหรือไม่ นายณฏัฐพลกล่าววา่ ก็เป็นอีกคนท่ีมีคุณสมบติั 
 
เม่ือถามวา่หากรายช่ือท่ีมีการเปิดเผยมาประชาชนไม่ยอมรับ จะท าใหก้ารแกไ้ขรัฐธรรมนูญมีปัญหาหรือไม่ นายณฏัฐพลกล่าววา่ ถาม
วา่ประชาชนใหค้วามสนใจกบัการแกรั้ฐธรรมนูญขนาดไหน ตนคิดวา่ประชาชนใหค้วามสนใจกบัเร่ืองปัญหาปากทอ้งมากกวา่ แต่
เร่ืองการศึกษาปัญหาและแนวทางแกรั้ฐธรรมนูญนนัสภาก็ตอ้งน าเขา้สู่การพิจารณาตามวาระ ตอนน้ีอยากใหทุ้กคนใหค้วามสนใจเร่ือง
การแกปั้ญหาเศรษฐกิจ 
 
เม่ือถามวา่ เร่ืองดงักล่าวจะท าใหเ้กิดปัญหาระหวา่งพรรคร่วมหรือไม่ นายณฏัฐพลกล่าววา่ มัน่ใจวา่ไม่เกิดปัญหา เพราะในพรรคร่วม
รัฐบาลสามารถคุยกนัได ้แต่ท่ีคิดวา่คุยกนัไม่ไดเ้พราะคิดกนัไปเอง 
 
เม่ือถามวา่ แคนดิเดตประธาน กมธ.ในส่วนของพรรคมีเพียงคนเดียวหรือไม่ นายณฏัฐพลกล่าววา่ เป็นเร่ืองท่ีหวัหนา้และเลขาพรรค
จะตอ้งพดูคุยกบักรรมการบริหาร และประธานยทุธศาสตร์พรรค ส่วนท่ีฝ่ายคา้นเสนอช่ือนายโภคิน พลกลุ กรรมการยทุธศาสตร์พรรค
เพ่ือไทยนั้น นายณฏัฐพลกล่าววา่ ไม่น่ากงัวล มัน่ใจในเสียงของพรรคร่วม และไม่จ าเป็นตอ้งลอ็บบ้ีใคร เพราะมัน่ใจในเสียงของ
รัฐบาล 
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“ธรรมนัส” ไม่เกีย่วชงช่ือ กมธ. แก้ รธน.เป็นเร่ือง หน.พรรค-ปธ.วปิ 
เผยแพร่: 12 พ.ย. 2562 11:31   ปรับปรุง: 12 พ.ย. 2562 12:28   

 

“ธรรมนัส” ปัดไม่เกีย่วชงช่ือ กมธ.วสิามญัแก้รัฐธรรมนูญ ช้ีเป็นเร่ืองของหัวหน้าและเลขาธิการพรรค-ประธานวปิรัฐบาล 
 
วนัน้ี (12 พ.ย.) เม่ือเวลา 08.00 น. ท่ี จ.กาญจนบุรี ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผา่ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ใหส้มัภาษณ์ก่อนประชุม ครม.ถึง
การตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามญัศึกษาแนวทางและวธีิการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ วา่ไม่มีใครมาคุยเร่ืองน้ีกบัตน เพราะเป็นเร่ืองของ
สภาฯ ส่วนการพิจารณาบุคคลของพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) เร่ืองของนายวรัิช รัตนเศรษฐ ส.ส.บญัชีรายช่ือ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วปิรัฐบาล) และนายอุตตม สาวนายน รมว.คลงั ในฐานะหวัหนา้พรรค และนายสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ ์รมว.พลงังาน ในฐานะเลขาธิการพรรคฯ ตอ้งไปหารือ 
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'ลูกทอ็ป'ย  ้ากมธ.ศึกษารธน.ตอ้งยดืหยุน่และเก๋า ใครจะมาเป็นประธานเอาท่ีสะดวก 
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:32 น. 

 
12 พ.ย.62 - นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญั (กมธ.) 

เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ วา่ เร่ืองสดัส่วนการตั้งกมธ.นั้นยงัไม่มีการหารือกนัภายในพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งน้ี

ไม่ทราบวา่จะมีการหารือกนัในระหวา่งการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วนัเดียวกนัน้ีหรือไม่ แต่ไม่มีบรรจุในวาระการประชุมแต่

อยา่งใด ตอ้งรอดูก่อนวา่จะมีการพดูคุยกนัหรือไม่ 

ส่วนต าแหน่งประธานกมธ.นั้น พรรคชาติไทยพฒันาไม่ไดคิ้ด และไม่มีขอ้คิดเห็นอะไร นอกจากขอย  ้าอยา่งท่ีเคยบอกไปวา่ตอ้งมีความ

ยดืหยุน่และเก๋า ส่วนจะเป็นใครเอาท่ีสะดวกเลย เม่ือถึงเวลาเสนอสดัส่วน กมธ.ของพรรคชาติไทยพฒันาก็จะไดห้ารือกนั ซ่ึงจะมีการ

ประชุมพรรคในช่วงบ่ายวนัเดียวกนัน้ี แลว้คงไดข้อ้สรุปเรา 11 ส.ส.ได1้คนก็โอเคแลว้. 
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‘อนุสรณ์’ซัด!ตีรวน ยื้ออ้างแก้ไขรธน.วกิฤติ พวกได้ประโยชน์ 
วนัองัคาร ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 11.46 น. 

 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณี การช่วงชิงต าแหน่งประธาน

คณะกรรมาธิการวสิามญัเพ่ือศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 วา่ จริงๆแลว้พรรคร่วมรัฐบาลทราบดีวา่ 

ประเด็นการเลือกตวัประธานนั้น ไม่ใช่เร่ืองเร่งด่วนและส าคญัท่ีสุด เพราะการท างานในรูปแบบคณะกรรมาธิการนั้นตวักรรมาธิการ

ทุกคนมีความส าคญั แต่ละคนมีหน่ึงสิทธิหน่ึงเสียงเท่ากนั แต่ท่ีสงัคมยงัตอ้งรอความชดัเจนจากท่ีประชุมวปิรัฐบาล อาจมาจาก 2 

สาเหตุ คือ การเล่นการเมืองระหวา่งพรรคร่วมรัฐบาลชิงการน ากนัมากเกินไป หรือ ความพยายามตีรวน เพ่ือยื้อการศึกษาแกไ้ขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญออกไปใหไ้ดน้านท่ีสุดของพรรคแกนน าหลกัในการจดัตั้งรัฐบาล 

“พวกเขาไดป้ระโยชน์สูงสุด คนกลุ่มใดไดป้ระโยชน์จากรัฐธรรมนูญ คนกลุ่มนั้นก็ตอ้งพิทกัษรั์กษารัฐธรรมนูญนั้น ใหน้าน
ท่ีสุด ส.ว.ท่ีไดป้ระโยชน์ จึงพยายามร่วมดว้ยช่วยยื้อ จุดพลุสร้างวาทกรรม แกรั้ฐธรรมนูญจะก่อวกิฤติ ซ่ึงห่างไกลจากสภาพปัญหาท่ี
แทจ้ริงไปมาก แต่หากจะมีกลุ่มท่ีวกิฤติคือ กลุ่มเสียผลประโยชน์ จากการแกไ้ขรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีเท่านั้น การท่ีพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไปพดูวา่ เป็นตวัเองนายกฯท่ีมาจากการเลือกตั้ง ไดเ้ป็นนายกฯตั้งแต่ ส.ว. ยงัไม่ทนัเลือกนั้น 
อาจเขา้ใจผดิ หรือพดูความจริงไม่หมด” โฆษกเพ่ือไทย กล่าว 

นายอนุสรณ์ กล่าววา่ พล.อ.ประยทุธ์ ตั้งคนมาเขียนรัฐธรรมนูญ เพ่ือพล.อ.ประยทุธ์ เอาบตัรเขยง่มาค านวณคะแนนส.ส.ปาร์ต้ี
ลิสต ์จนได ้ส.ส. เอ้ืออาทร มาเลือก พล.อ.ประยทุธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แลว้ก็บอกวา่ ตวัเองมาจากการเลือกตั้ง แต่ท่ีไม่ไดบ้อกคือ 
พล.อ.ประยทุธ์ มาจากการเลือกตั้งท่ีออกแบบมาเพ่ือตวัพล.อ.ประยทุธ์ ไดเ้ป็นรัฐบาลเท่านั้น 
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'ลุงสุทิน'ลัน่บทเฉพาะกาลรธน.เขียนเพื่อดดัสันดานนกัการเมืองชัว่ ถา้จะแกใ้หร้ออีกปีคร่ึงเพื่อคน16.8

ลา้นเสียง 
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:51 น.   

 

12 พ.ย.62 - นายสุทิน วรรณบวร อดีตผูส่ื้อข่าวส านกัข่าวต่างประเทศ โพสตข์อ้ความผา่นเฟซบุ๊กส่วนตวั “Sutin Wannabovorn” ถึง

การแกไ้ขรัฐธรรมนูญวา่ รออีกสองปีคร่ึงไดไ้หม เพิ่ือประชาธิปไตยตามท่ี ๑๖.๘ ลา้นเสียงตอ้งการ 

ขอย  ้าอีกคร้ังวา่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ เขียนข้ึนเพ่ือปรับใชใ้หเ้หมาะกบัคนไทยกวา่ ๖๕ ลา้นคน แตบ่ทเฉพาะกาล ๕ ปีในรัฐธรรมนูญ

ฉบบัน้ีบญัญติัไวใ้ชป้รามและป้องกนันกัการเมืองชัว่เพียงไม่ถึงร้อยคนไดก้ลบัมาเป็นรัฐบาลเพ่ือผลาญแผน่ดิน 

ส่วนส าคญัของบทเฉพาะกาลท่ีดดัสนัดานนกัการเมืองชัว่ (ไม่ก่ีคน)ไดคื้อใหอ้ านาจหนา้ท่ี ส.ว. ท่ีมาจาการแต่งตั้ง ๒๕๐ คน มีส่วนใน

การลงมติเลิือกตั้งนายกรัฐมนตรีเพราะถา้ไม่บทเฉะาะอยา่งน้ีกลุ่มทุนสามานยป์ลน้ชาติก็สามารถใช้้ เล่ห์กลใชเังินท่ีโกงมาฟาดหวั ส.ส. 

ชัว่รวบรวมเสียงเขา้ยดึต าแหน่งนายกรัฐมนตรีจดัตั้งรัฐบาลผลาญชาติไดอี้ก 

รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีประกาศใชเ้ม่ือเดืือนเมษายน ๒๕๖๐ ผา่นมาแลว้สองปีคร่ึง หมายความวา่เหลือเวลาอีกสองปีคร่ึงก็ส้ินสภาพบท

เฉพาะกาล ดงันั้นถา้มีการยบุสภาเลือกตั้งใหม่เกินสองปีคร่ึงจากน้ี ส.ว.๒๕๐ มาจากเลือกตั้งและไม่มีสิทธิและหนา้ท่ีในการลงคะแนน

เลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นแกนน าจดัตั้งรัฐบาล 

ส่วนประเดน็อ่ืนๆมาตราอ่ืนๆท่ีตอ้งแกถื้อวา่ส่วนประกอบปลีกยอ่ยท่ีไม่ส าลกัส าคญัอะไรส าหรับผูอ้ยากไดอ้ านาจในการเป็นแกนน า

จดัตั้งรัฐบาล อธิบายกบัแบบชาวบา้นสั้นๆง่ายๆไม่ตอ้งมีหลกัวชิาการ วา่กนัตามท่ีเราเขา้ใจและขอร้องรออีกสองปีคร่ึงไดไ้หมเพื่อ

ประชาธิปไตยท่ีคนส่วนใหญ่กวา่ ๑๖.๘ ลา้นเสียงตอ้งการ. 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/50094 
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"ลงุชัย" โพสต์ดักทาง "ปู่มชัีย" น่ัง กมธ.แก้ รธน. ลัน่ ขอแจมด้วยคน 
12 พ.ย. 2562 11:54 น. 

 

“ลุงชัย” สมชัย ศรีสุทธิยากร อดตีกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ดกัทาง ”ปู่มชัีย” นายมชัีย ฤชุพนัธ์ุ หากจะมานั่ง กมธ.แก้รธน. 

ขอแจมด้วยคน บอก อยากนัง่เสวนาด้วย แบบเท่าเทยีมกนั 

เม่ือเวลา 10.40 น. วนัท่ี 12 พ.ย. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดตีกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสตเ์ฟซบุ๊ก สมชยั ศรีสุทธิยากร ถึงกรณี
การตั้งคณะกรรมาธิการวสิามญัศึกษาแนวทางการแกไ้ขรัฐธรรมนูญปี 2560 ใจความวา่ เอ่อ ถา้"ปู่มชัีย"จะกลบัมา ลุงสมชยัก็อยากพบ
ดว้ย 

ตั้งแต่ท านัง่ร้านเสร็จ ปู่ก็บอกหมดหนา้ท่ี หายหนา้หายตาไป พอวนัน้ี มีคนจะคุยกนัถึงวธีิร้ือนัง่ร้าน ก็มีคนเสนอวา่ เอาปู่น่ะแหละ
มาร่วมคิด เพราะสร้างเองคงจะรู้วธีิการร้ือวา่สมควรร้ืออยา่งไร 

ความจริงตอนจะสร้าง ลุงก็บอกปู่ไปหลายเร่ือง วา่ตรงน้ีไม่ดี ตรงน้ีท าใหบ้า้นไม่มัง่คง คนอยูไ่ม่สบาย การดูแลรักษาก็ล าบาก แต่ปู่ไม่
เคยเช่ือ อา้งแต่แป๊ะผูว้า่จา้ง วา่เขาจะเอานัง่ร้านแบบน้ี ก็เลยตอ้งสร้างแบบบิดๆ เบ้ียวๆ ลืมวชิาชีพและจรรยาบรรณของคนสร้างนัง่ร้าน 
บอกตรงๆ นัง่ร้านท่ีปู่สร้างนั้นแยม่าก บา้นท่ีสร้างดูไม่สวย ไม่เป็นอารยะ ออกแบบใหมี้หอ้งส าหรับพวกไม่จ าเป็นมาอยูกิ่นท่ีของ
ชาวบา้น ประตูเขา้ประตูออกของคนในบา้นก็แสนประหลาด แถมยงัสร้างกลไกหลายชั้นในการร้ือนัง่ร้านใหย้ากเยน็เขญ็ใจ ปู่คงปล้ืม
ใจท่ีท าอะไรพิเรนทร์ๆ แบบน้ีส าเร็จ แมช้าวบา้นจะโพทนาสรรเสริญไปทัว่ แต่ประสาทหูของวยัปู่คงไม่ท างานแลว้ จึงไม่ไดย้นิอะไร 
พอข่าวปล่อยมาวา่ ปู่จะกลบัมาช่วยหาวธีิร้ือนัง่ร้านเพ่ือออกแบบนัง่ร้านใหม่ ลุงเลยตอ้งออกมาบอกวา่ ถา้ปู่มีชยัจะมาจริงนะ ใครหรือ
พรรคไหนท่ีเก่ียวขอ้งก็ได ้ช่วยใหลุ้งสมชยัมีโอกาสพบปู่ดว้ย มีเร่ืองมากมายจะเสวนา "แบบเท่าเทียมกนั" ในฐานะกรรมาธิการ
วสิามญัฯ ดว้ยความระลึกถึง ลุงสมชยั 12 พ.ย.2562 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1702465 

 

 

https://www.facebook.com/Somchai.Srisutthiyakorn/
https://www.thairath.co.th/news/politic/1702465
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สถานีคดิเลขที1่2 : ต้องอยากแก้ รธน. : โดย นฤตย์ เสกธีระ 

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 - 12:00 น 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_1749348 

https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_1749348


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

44 

 

 

 

"อนุสรณ์"ซัด รบ.ตีรวนแก้รธน. เย้ย แย่งชิงการนําหรือจะยื้อให้นานทีสุ่ด 
12 พ.ย. 2562 12:50 น. 

 
 

อนุสรณ์ เอีย่มสะอาด โฆษกเพ่ือไทย ซัด รัฐบาลตรีวนแก้ รธน. ทีแ่ท้แค่ต้องการแย่งชิงการนําหรือแค่ต้องการจะย้ือให้นานทีสุ่ด ยนั 

"บิ๊กตู่" คือนายกฯ จากเลือกตั้ง ทีอ่อกแบบมาให้ตวัเองเป็นนายกฯ เท่านั้น 

วนัท่ี 12 พ.ย. นายอนุสรณ์ เอีย่มสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณี การช่วงชิงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวสิามญัเพ่ือ
ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 วา่ จริงๆ แลว้ พรรคร่วมรัฐบาลทราบดีวา่ ประเด็นการเลือกตวัประธาน
นั้น ไม่ใช่เร่ืองเร่งด่วนและส าคญัท่ีสุด เพราะการท างานในรูปแบบคณะกรรมาธิการนั้น ตวักรรมาธิการทุกคนมีความส าคญั แต่ละคน
มีหน่ึงสิทธิหน่ึงเสียงเท่ากนั 

โฆษกเพ่ือไทย กล่าวต่อวา่ แต่ท่ีสังคมยงัตอ้งรอความชดัเจนจากท่ีประชุมวปิรัฐบาล อาจมาจาก 2 สาเหตุ คือ การเล่นการเมืองระหวา่ง
พรรคร่วมรัฐบาลชิงการน ากนัมากเกินไป หรือความพยายามตีรวน เพ่ือยื้อการศึกษาแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญออกไปใหไ้ดน้านท่ีสุด 
ของพรรคแกนน าหลกัในการจดัตั้งรัฐบาล เพราะพวกเขาไดป้ระโยชน์สูงสุด คนกลุ่มใดไดป้ระโยชน์จากรัฐธรรมนูญ คนกลุ่มนั้นก็
ตอ้งพิทกัษรั์กษารัฐธรรมนูญนั้นใหน้านท่ีสุด ส.ว.ท่ีไดป้ระโยชน์ จึงพยายามร่วมดว้ยช่วยยื้อ จุดพลุสร้างวาทกรรม แกรั้ฐธรรมนูญจะ
ก่อวกิฤติ ซ่ึงห่างไกลจากสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงไปมาก แต่หากจะมีกลุ่มท่ีวกิฤติคือกลุ่มเสียผลประโยชน์จากการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ
ฉบบัน้ีเท่านั้น การท่ีพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ไปพดูวา่ตวัเองเป็นนายกฯ ท่ีมาจากการเลือกตั้ง ได้
เป็นนายกฯ ตั้งแต่ ส.ว.ยงัไม่ทนัเลือกนั้น อาจเขา้ใจผดิ หรือพดูความจริงไม่หมด 

“พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งคนมาเขียนรัฐธรรมนูญ เพ่ือ พล.อ.ประยุทธ์ เอาบัตรเขย่งมาคาํนวณคะแนน ส.ส.ปาร์ตีล้สิต์ จนได้ส.ส.เอื้ออาทร 
มาเลือกพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วกบ็อกว่า ตวัเองมาจากการเลือกตั้ง แต่ทีไ่ม่ได้บอก คือ พล.อ.ประยุทธ์ มาจากการ
เลือกตั้งทีอ่อกแบบมาเพ่ือตวั พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นรัฐบาลเท่านั้น” นายอนุสรณ์ กล่าว 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1702516 
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ทาบทามแล้ว 'ปธ.กมธ.แก้รธน.' คาดเคาะสัปดาห์หน้า 
12 พฤศจิกายน 2562 

 
 

"พทุธิพงษ"์ ยนัประธานกมธ.แกร้ธน. มีทาบทามแลว้ เป็นคนเขา้ใจรธน. คาดสปัดาห์หนา้ไดข้อ้สรุป 

เม่ือวนัท่ี 12 พ.ย.เวลา 08.00 น. ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี นายพทุธิพงษ ์ปุณกนัต ์รมว.ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (ดีอีเอส) 
ใหส้มัภาษณ์ถึงความคืบหนา้การคดัเลือกบุคคลท่ีจะเป็นประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วสิามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการแกไ้ข
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 วา่ ถึงตอนน้ีก็ไดร้ะดบัหน่ึงแลว้ ยนืยนัวา่คนท่ีจะมาจากพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) จะตอ้งเป็นคนท่ีมีความ
เขา้ใจในเร่ืองรัฐธรรมนูญและสามารถควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปอยา่งเรียบร้อย เพราะทุกพรรคมีประเด็นท่ีแตกต่างกนัไป 

เม่ือถามวา่ หากหลายฝ่ายมองวา่ถา้ประธาน กมธ.เป็นคนนอกจะเหมาะสมกวา่ นายพทุธิพงษ ์กล่าววา่ ก็ตอ้งดู ขณะน้ีมีคนนอก
ประมาณ 2-3 คนแลว้ รวมถึงมีคนในดว้ย ซ่ึงหากมีโอกาสก็คงจะไดพ้ดูคุยกนั และความจริงวนัน้ีก็อาจจะไดพ้ดูคุยกนั แต่
นายกรัฐมนตรีติดภารกิจจึงตอ้งรีบเดินทางกลบักรุงเทพฯ แต่ก็ไดมี้การพดูคุยกนัแลว้เบ้ืองตน้ เม่ือถามต่อวา่ มีการทาบทามกนัแลว้ใช่
หรือไม่ นายพทุธิพงษ ์กล่าววา่ ก็มีรายช่ือคนท่ีไปพดูคุยกนัอยู ่ตามท่ีเห็นในข่าวประมาณนั้น ฉะนั้น ขอใหร้ออีกไม่นานก็จะไดเ้ห็น
รายช่ือ คาดวา่ในสปัดาห์หนา้อาจจะไดข้อ้สรุป 
 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/854199?utm_source=category&utm_medium=internal_referral 
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แนะควรให้ส.ว.ร่วมกมธ.แก้รธน. แย้มคนออกตัวอยากเป็นเพยีบ 

12 พฤศจิกายน 2562 

 
รองนายกฯ "วษิณุ" แนะควรใหมี้ "ส.ว." ร่วมกมธ.แกร้ธน. ช้ีถา้ไม่มีจะขดัแยง้ง่าย แยม้มีคนมาบอก อยากเป็นเพียบ รับมีส่วนไดเ้สีย
ดว้ยกนัทั้งนั้น 

เม่ือเวลา 08.15 น. ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี นายวษิณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวการร่วมประชุมกบั
รัฐมนตรีของพรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) เก่ียวกบัการตั้ง กมธ.วสิามญัเพ่ือศึกษาปัญหาและวธีิการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ เม่ือวนัพธุท่ี 6 
พ.ย. วา่ ไม่เคยประชุมอยา่งเป็นทางการ เพียงแต่คุยกนัเล่นๆ ระหวา่งนัง่รับประทานขา้ว ไม่เคยน าไปสู่ขอ้สรุปอะไร แต่มีการเอ่ยคนท่ี
จะไปเป็น กมธ.ประมาณ 10 คน จากนั้นใหว้ปิรัฐบาลไปหารือ ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะหยบิยกเร่ืองดงักล่าวมาหารือ
หรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ 

ผูส่ื้อข่าวถามวา่ กระแสข่าวท่ีออกมาดงักล่าว แสดงวา่ถูกแอบอา้งช่ือใช่หรือไม่ นายวษิณุ กล่าววา่ ไม่ทราบ แต่ไดคุ้ยกนัจริง ไม่ใช่การ
หารือ มีการเอ่ยถึงคนนั้นคนน้ี ควรจะมีคนนอกหรือควรจะมี ส.ว.ดว้ยหรือไม่ ซ่ึงตนใหข้อ้สงัเกตวา่ ควรใหมี้ ส.ว.เขา้มาดว้ย เพราะถา้
ไม่มีจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ไดง่้าย ส่วนจะเป็นใครก็สุดแทแ้ต่ ทางท่ีดีไปถามวปิวฒิุสภา ใหเ้ขาเป็นคนส่งรายช่ือมา ส่วนท่ี พล.อ.สม
เจตน์ บุญถนอม ส.ว. ระบุวา่ ส.ว.ไม่ควรเขา้ร่วม เพราะเป็นเร่ืองของสภาผูแ้ทนราษฎรนั้น ก็แลว้แต่ เราคุยกนัเช่นนั้น พล.อ.สมเจตน์
จะวา่อยา่งไรเป็นเร่ืองของเขา 

เม่ือถามวา่ การท่ี พล.อ.สมเจตน์ใหค้วามเห็นเช่นน้ี แสดงวา่ ส.ว.ไม่อยากเขา้ร่วมใช่หรือไม่ นายวษิณุ กล่าววา่ มีคนท่ีอยากจะมา ตน
ไปร่วมงานแต่งงาน ก็มีคนเขา้มาบอกหลายคนวา่อยากจะมาเป็น กมธ. 
 

เม่ือถามวา่ มีการตั้งขอ้สงัเกตวา่ หลายพรรคการเมืองอยากจะแกอ้ านาจ ส.ว. ถา้เขา้มาจะถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่ นายวษิณุ 

ยอ้นถามกลบัวา่ แลว้ ส.ส.มีส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่ มนัก็มีดว้ยกนัทั้งประเทศ รัฐธรรมนูญเป็นของประเทศ จึงไม่เก่ียวกบัส่วนไดส่้วน

เสีย เพราะมีดว้ยกนัทั้งหมด หากไม่อยากใหใ้ครมีส่วนไดส่้วนเสีย กมธ.ก็ตอ้งเป็นกลาง ไม่สงักดัพรรคการเมืองอะไร แตน่ี่อุตส่าห์มา
แบ่งโควตา้กนั จึงไม่ตอ้งมาพดูเร่ืองส่วนไดส่้วนเสีย 
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