
 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  1 

 

รวมขาววันเสาร      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 8 สิงหาคม 2563 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผูบ้ริหารสาํนักงาน กกต. 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลธ.กกต. กล่าวถึงความพร้อมของ 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในการออกไปใช้สิทธิและการเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การจัดการเลือกต้ัง ส.ส. จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ 5 
แทนตําแหน่งที่ว่าง ว่า ความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นสิ่งสําคัญ
โดย กกต. ได้มีการประสานไปยังจังหวัดขอให้ประชาสัมพันธ์ นอกจาก
เราจะเพ่ิมหน่วยเลือกต้ังแล้ว ยังได้ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาที่จะมาใช้
สิทธิอีกด้วย เช่น บ้านเลขท่ีน้ีถึงเท่าน้ี หรือกลุ่มน้ีมาใช้สิทธิช่วงเวลา 
08.00-09.00 น. อีกกลุ่มก็มาใช้สิทธิอีกเวลาหน่ึง เพ่ือลดความแออัด 
ซึ่งเป็นการขอความร่วมมือ หากไม่สะดวกสามารถมาใช้สิทธิเวลาใด 
ก็ได้ เราบังคับไม่ได้อยู่แล้ว ทั้งน้ี การเลือกต้ังแบบ new normal 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกจากพกบัตรประจําตัวประชาชนแล้วยังต้องสวม
หน้ากากอนามัยด้วย และเมื่ อมาถึ งหน้าหน่วยเ ลือก ต้ังก็จะมี 
การตรวจวัดอุณหภูมิ และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการและ 
คอยอํานวยความสะดวกด้วย ส่วนคนที่มีอุณหภูมิสูง ทาง กกต.ได้จัด
คูหาพิเศษแยกไว้สําหรับลงคะแนนให้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 
สําหรับการเลือกต้ังครั้ ง น้ี ยืนยันว่า กกต .  เรามีความพร้อมใน 
การจัดการเลือกต้ัง 

8 

2 มติชนออนไลน์ 
INN News ออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
MCOT News ออนไลน์ 
เนช่ันออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. ให้สัมภาษณ์ว่า มีขั้นตอน
การดําเนินการและกลไกในการติดตามตรวจสอบการทุจริตเลือกต้ัง 
ตามกฎหมายใหม่โดยมีการต้ังผู้ตรวจการเลือกต้ังจํานวน 6 คน และมี
ผู้ช่วยท่านละ 1 คน จะลงพ้ืนที่ดูแลติดตามสอดส่องการกระทําทุจริต 
พร้อมทั้งมีชุดเคลื่อนที่เร็วของ กกต. 3 ชุดร่วมหาข่าว  
 สําหรับกรณีร้องเรียนเก่ียวกับทุจริตการเลือกต้ังน้ัน นายอิทธิพร 
กล่าวว่า ขณะน้ีมีการร้องเรียน 2 เรื่อง คือ 1.ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.
รายหน่ึง ให้ข้อมูลต่อ กกต.ว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ได้เผยแพร่ละคร 
ซึ่งมีผู้สมัครร่วมแสดง ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบน้ัน ทาง กกต. 
ได้มีหนังสือแจ้งและระงับการออกอากาศไปแล้ว 2. ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
ส.ส. ได้แจ้งมายัง กกต. ว่ามีได้มีการนําผลสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนไปเผยแพร่ ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง ซึ่งทั้งสอง
กรณีน้ีทางสํานักงาน กกต. กําลังพิจารณาว่าควรจะรับคําร้องไว้
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ข่าว กกต. / ข่าวผูบ้ริหารสาํนักงาน กกต. 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
หรือไม่ ซึ่ งหากพิจารณาแล้วว่าไม่รับคําร้องก็จะต้องส่งต่อให้
คณะกรรมการการเลือกต้ังชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้ง 
 พร้อมกันน้ี นายอิทธิพร กล่าวเชิญชวนประชาชนหากท่านใดมี
เบาะแส พบการกระทําการทุจริตเลือกต้ัง ให้ช่วยแจ้งต่อสํานักงาน 
กกต.กลาง หรือ กกต.พ้ืนที่ โดยเฉพาะหากมีพยานหลักฐานก็จะเป็น
เบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนไต่สวนอย่างย่ิง 
 นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการการเลือกต้ัง
ครั้ง น้ี ว่า ได้มีการแจกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์โดยเป็นในลักษณะ 
ทยอยแจกเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 จึงยังต้องระมัดระวัง 
อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ามีพร้อมจากการที่จัดการอบรมกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกต้ังในวันที่ 5-7 สิงหาคม ที่ผ่านมาอย่างเข้มข้น 
นอกจากน้ี ตนได้ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น 
ขณะนี้ถือว่า มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และคน 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 เชียงใหม่ News 

ออนไลน์ 
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 

15 

2 PPTV ออนไลน์ ตํารวจสมุทรปราการเตรียมพร้อมรับมือเลือกต้ังซ่อม 9 ส.ค.63 16 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เพ่ือไทย' ยํ้าเลือกต้ังซ่อมสมทุรปราการ ต้องเก็บข้อมูลทุจริต 

เพ่ือความบริสุทธ์ิ 
17 

4 New18 ออนไลน์ "สุดารัตน์"ยํ้า ลต.ซ่อมปากนํ้าสื่อสารผู้มีอํานาจต้องการเปล่ียนแปลง 19 
5 New18 ออนไลน์ "สุดารัตน์" วอนประชาชนจับตาโกงเลือกต้ังปากนํ้า 20 
6 ไทยรัฐออนไลน์ เจ๊หน่อย หาเสยีง ช่วย "สลลิทิพย์" ยัน ไม่เคยคิดเป็น "งูเห่า" 

ย้ายข้างแน่ 
21 

7 มติชนออนไลน์ “ผอ.ลต.ซ่อมสมุทรปราการ พท.” แจง คําปราศรัย “หญงิหน่อย” 
ไม่เก่ียว “ก้าวไกล” 

23 

8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย มั่นใจชนะเลือกต้ังซ่อมปากนํ้า 24 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 9 สิงหาเลือกซอ่มส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 'สมพงษ'์ มั่นใจผู้รัก

ประชาธิปไตยเทคะแนนใหผู้้สมัครจากเพ่ือไทย 
25 

10 แนวหน้าออนไลน์ หน.เพ่ือไทย มั่นใจชนะเลือกต้ังซ่อมปากนํ้าสมศักด์ิศร ีขอ 
‘กกต.’ทํางานเต็มที่ 

26 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
11 มติชนออนไลน์ ส.ส.ช่วยหาเสียงคึกคัก ‘อํานาจ’ มั่นใจ ‘ก้าวไกล’ เข้าวิน จี้ กกต. จับ

ตาเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ 
27 

12 ไทยรัฐออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" อ้อน เลือกต้ังซ่อมปากนํ้า บอกก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลง 28 
13 ผู้จัดการออนไลน์ “เสรีรวมไทย” ลุยขอเเต้มให ้“มานะ” เลือกซ่อมปากนํ้า ชูก้าว 

เเรกการเปลี่ยนเเปลง 
29 

14 แนวหน้าออนไลน์ เสรีรวมไทย อ้อนขอเเต้มสมุทรปราการ ให ้‘มานะ’เป็นก้าวเเรกของ
การเปลี่ยนเเปลง 

30 

15 INNNews ออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์”ช่วยหาเสียงลต.ซ่อมเตือนรบ.อย่าฝืนกระแส 31 
16 มติชนออนไลน์ ‘ปิยบุตร’ ชงโละบทเฉพาะกาลม.279-ม.272 เรื่องส.ว. ช้ี ทําไปพร้อม

ต้ัง ส.ส.ร. ได้เลย 
32 

17 ข่าวสดออนไลน์ ปิยบุตร ชงแก้มาตราสําคัญ ใน รธน.-บทเฉพาะกาล ลดความร้อนแรง
ม็อบ 

34 

18 ไทยโพสออนไลน์ ลูก ดร.ป๋วย นําทัพล่า 5 หมืน่รายช่ือรื้อรัฐธรรมนูญ ล้างมรดก คสช. 36 
19 ไทยรัฐออนไลน์ อนุดิษฐ์ ซัด "บ๊ิกตู่" เดินสายซือ้เวลา แก้รธน.ช้ี ย่ิงถ่วงม็อบย่ิงจุดติด 38 
20 BrightToday ออนไลน์ สมชัย แนะ 5 วิธีทางออก แก้รัฐธรรมนูญ ทําง่ายๆไม่ยุ่งยาก 39 
21 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เฉลมิ"! ชง 3 ข้อ ทางออกประเทศนํา รธน.40 มาใช้ยุบสภาเลือกต้ัง

ใน 60 วัน 
40 

22 สยามรัฐออนไลน์ "เฉลมิ" ชง3ทางออกให้ประเทศ ใช้ "รธน.ปี40- นายกฯ ยุบสภาฯ" 42 
23 บ้านเมืองออนไลน์ "พรรคภูมิใจไทย" อบรมปลูกกัญชาทางการเเพทย์ครั้งที่ 1 44 

 
 
บทความ 

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
4 พรรคใหญ ่เปิดศึกผู้ว่าฯ กทม. CEO คนดัง-บ๊ิกสีกากี ปะทะ 
นักเลือกต้ัง 

45 

2 ข่าวสดออนไลน์ Footnote: เลือกต้ังซ่อมปากนํ้าร้อนแรง เป้าหมายคือโค่น "อัศวเหม" 48 
3 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง - เลือกต้ัง ปากนํ้า ยุทธศาสตร์ อนาคตใหม่ ก้าว

ไกล ก้าวหน้า 
49 

4 แนวหน้าออนไลน์ บุคคลแนวหน้า...มือปราบ 50 
5 มติชนออนไลน์ คําขานรับในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ คําขานรับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 52 
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วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย นายจิตรนรา นวรัตน์ 
ผู้เชี่ยวชาญประจําประธานกรรมการการเลือกต้ัง ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมการส่งมอบ-ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ สําหรับ 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยมี นายเมธา 
ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการ นายปฐมพงศ์ โพธิโต 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสมุทรปราการ นายวรวรรธน์ ปานเงิน 
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ 5 และคณะผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อยในการส่งมอบ-ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด 19 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง (หลังเก่า) 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ตรวจเยี่ยมการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง ณ อําเภอบางเสาธง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย นายจิตรนรา นวรัตน์ 
ผู้เชี่ยวชาญประจําประธานกรรมการการเลือกต้ัง ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมการส่งมอบ-ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ สําหรับ 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยมี นายสมยศ 
อักษร พันตรีปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผู้ตรวจการ นายสมเดช เกตุอุดม ประธานกรรมการการเลือกต้ังประจํา 
เขตเลือกต้ังที่ 5 และคณะผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง เข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยในการส่งมอบ-ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือ
ไวรัสโควิด 19 ณ ลานหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ตรวจเยี่ยมการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง ณ อําเภอบางบ่อ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมคณะผู้บริหารของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ร่วมประชุมหารือ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดยมี 
นางสาวพัชรี ผึ่งผดุง ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและ
พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ ณ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดสิงห์บุรี    
 
 

 กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสิงห์บุรี 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. พร้อมจัดเลือกต้ังสมุทรปราการ เขต 5 จัดคูหาพเิศษแยกเฉพาะให้คนตัวร้อน 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.49 น. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กล่าวถึงการ
ความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในการออกไปใช้สิทธิและการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเลือกต้ัง ส.ส.สมทุรปราการ 
เขตเลือกต้ังที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง ว่า ความพร้อมของผู้มสีิทธิเลือกต้ังเป็นสิ่งสําคัญโดยกกต.ได้มีการประสานไปยัง
จังหวัดขอให้ประชาสัมพันธ์ นอกจากเราจะเพ่ิมหน่วยเลือกต้ังแล้ว ยังได้ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาที่จะมาใช้สิทธิอีกด้วย 
ยกตัวอย่างบ้านเลขที่น้ีถึงเทา่น้ี หรือกลุ่มน้ีมาใช้สิทธิช่วงเวลา 08.00-09.00 น. อีกกลุม่ก็มาใช้สิทธิอีกเวลาหน่ึง เพ่ือลด
ความแออัด ซึง่เป็นการขอความร่วมมือ หากไม่สะดวกสามารถมาใช้สทิธิเวลาใดก็ได้ เราบังคับไม่ได้อยู่แล้ว ทั้งน้ี การ
เลือกต้ังแบบ new normal ผู้มสีิทธิเลือกต้ังนอกจากพกบัตรประจําตัวประชาชนแล้วยังต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วย 
และเมื่อมาถึงหน้าหน่วยเลือกต้ังก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการและคอยอํานวยความ
สะดวกด้วย ส่วนคนที่มีอุณหภูมิสูง ทาง กกต.ได้จัดคูหาพิเศษแยกไว้สําหรับลงคะแนนให้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 
สําหรับการเลอืกต้ังครั้งน้ียืนยันว่ากกต.เรามีความพร้อมในการจัดการเลือกต้ัง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สําหรับวันที่ 8 สิงหาคม ช่วงเช้านายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.จะเดินทางไป
ตรวจเย่ียมการส่งมอบ-ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์สําหรับการเลือกต้ัง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง(หลัง
เก่า) อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และช่วงบ่ายที่ลานหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.
สมุทรปราการ 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2297653 
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ประธาน กกต. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม เลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 - 12:12 น. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน กกต. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม เลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ 
 เวลา 09.30 น.วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมส่ง
มอบ ตรวจรับ วัสดุอุปกรณ์สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ 5 
แทนตําแหน่งที่ว่าง และจากน้ันเวลา 13.00 น. นายอิทธิพร จะเดินทางไปตรวจเย่ียมและส่งมอบ ตรวจรับ วัสดุอุปกรณ์
สําหรับเลือกต้ังฯ ที่ลานหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแห่งที่ 2 
 ซึ่งวันพรุ่งน้ี (วันที่ 9 สิงหาคม 2563) ทางกรรมการการเลือกต้ังได้กําหนดให้เป็นวันเลือกต้ังซ่อม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สส.จากพรรคพลังประชารัฐ 
ถูกใบเหลือง เน่ืองจากคนสนิทมอบเงินช่วยเหลือในงานศพ 
 สําหรับการเลือกต้ังซ่อมครั้งน้ีมีหน่วยเลือกต้ังทั้งหมด 351 หน่วย มีผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเลือกต้ังทั้งหมด 
178,555 คน จากทั้งหมด 2 อําเภอ คือ อําเภอบางบ่อ อําเภอบางเสาธง กับอีก 2 ตําบลในพ้ืนที่อําเภอบางพลี คือ 
ตําบลราชาเทวะ และตําบลหนองปรือ มีผู้ลงสมัครทั้งหมด 4 คน คือ เบอร์ 1. นายมานะ บุณนาค พรรคเสรีรวมไทย , 
เบอร์ 2. นายอิศราวุธ ณ น่าน พรรคก้าวไกล, เบอร์ 3 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพ่ือไทย, เบอร์ 4 นายกรุงศรีวิไล สุ
ทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ และเบอร์ 5 นายวราวุฒิ ทิมเมือง พรรคภารดรภาพ 
 นายอิทธิพร เปิดเผยว่า สําหรับมาตรการป้องกันการทุจริตครั้งน้ี เป็นมาตรการที่ใช้มาโดยตลอด  
ที่มีผู้ตรวจการ 6 ท่าน พร้อมผู้ ช่วยท่านละ 1 คน ขณะเดียวกันก็ยังมีชุดเคลื่อนที่ เร็วอีก 3 ชุด ที่ลาดตระเวน 
ตามจุดต่าง ๆ ซึ่งหาประชาชนมีข้อมูลหรือพยานหลักฐาน ให้แจ้งเจ้าหน้ที่ กกต. ได้ทันที 
 และคร้ังน้ี มีหน่วยลงคะแนนเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมาตรการลดความแออัด เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด 19 ซึ่งทางผู้มีสิทธ์ิสามารถตรวจสอบในจดหมายท่ีทางเจ้าหน้าที่ส่งให้ถึงบ้าน ว่ามีสิทธ์ิลงคะแนนท่ีหน่วยไหน 
นอกจ าก น้ี ท า ง ก ร รมก า รป ระจํ า ห น่ ว ย เ ลื อ ก ต้ั ง ยั ง ผ่ า นก า รอบรมมี ค ว าม รู้  คว าม เ ข้ า ใ จ ใ นก า ร ใ ช้ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในหน่วยเลือกต้ัง 
 ส่วนที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนผ่าน กกต. เข้ามา 2 เรื่อง คือ เรื่องที่สถานีโทรทัศน์บางช่อง นําละครท่ีทาง
ผู้สมัครรายหน่ึงแสดงในเรื่องดังกล่าวไปออกอากาศ ซึ่งอาจให้เกิดความได้เปรียบ หรือ เสียเปรียบ จึงมีการดําเนินการให้
สถา นี โท รทั ศ น์ ช่ อ ง ดั งกล่ า ว  งดออกอากาศจนก ว่ ากา ร เ ลื อก ต้ั ง จะสิ้ น สุ ด  และการที่ มี ผู้ ส มั ค รแจ้ ง 
ผ่าน กกต. ว่า มีการนําผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนไปเผยแพร่ ซึ่งทั้ง 2 เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณาว่า 
เป็นคําร้องหรือไม่ 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2298830 
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ปธ.กกต.พร้อมลต.ซ่อมปากน้ําพบร้องเรียนทุจริต2เรื่อง 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 12:55 น. 
 
   
 
 
 
 
 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางตรวจเย่ียม
การส่งมอบ- ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์สําหรับการเลือกต้ังซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง (หลังเก่า) อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ว่า กกต. มีความพร้อม ทั้ง
บุคลากร และอุปกรณ์ อย่างเต็มที่ มีการควบคุมการแจกอุปกรณ์อย่างเข้มงวด แต่ยอมรับมีความแตกต่างจากคร้ังก่อนๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จึงมีการกําหนดสถานที่แจกอุปกรณ์ เป็นกลุ่มย่อย พร้อมเชิญชวนชาวเขต 
5 สมุทรปราการ ออกไปใช้สิทธ์ิกันมากๆ และก่อนออกไปใช้สิทธ์ิ ให้ตรวจสอบเอกสารแจ้งเจ้าบ้านก่อน เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการเดินทางไปยังหน่วยลงคะแนน เพราะ กกต. มีการเพ่ิมหน่วยลงคะแนน เพ่ือลดความแออัดด้วย 
 ทั้งน้ี ประธาน กกต. ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนทุจริตเลือกต้ังซ่อมอย่างเป็นทางการแล้ว 2 
เรื่อง พร้อมฝากถึงประชาชน ว่าหากพบข้อมูล หรือเบาะแส รวมถึงพยานหลักฐาน การทุจริต ขอให้แจ้ง กกต. ทันที 
เพ่ือจะได้ดําเนินการสอบสวนเพ่ือเอาคนผิดมาลงโทษต่อไป 
 
อ้างอิง: https://www.innnews.co.th/politics/news_741698/ 
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ประธานกกต.ยันพร้อมเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ เขต5 แฉมี2เรื่องร้องเรียน 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 13.08 น. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่บริ เวณที่ทําการ อบต .บางเสาธง อ .บางเสาธง จ .สมุทรปราการ  
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ตรวจเย่ียมการรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันเลือกต้ัง
พรุ่งน้ี และสังเกตการณ์เปิดการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง จ.สมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่  5 แทนตําแหน่งที่ว่าง พร้อมทั้ง
ตะลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมหน่วยเลือกต้ังต่าง ๆ ในพ้ืนที่ อ.บางเสาธง อ.บางบ่อ และ อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 
 โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ให้สัมภาษณ์ว่า มีขั้นตอนการดําเนินการและกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตเลือกต้ัง ตามกฎหมายใหม่โดยมีการต้ังผู้ตรวจการเลือกต้ังจํานวน 6 คนและมีผู้ช่วยท่านละ 
1 คน จะลงพ้ืนที่ดูแลติดตามสอดส่องการกระทําทุจริต พร้อมทั้งมีชุดเคลื่อนที่เร็วของกกต. 3 ชุดร่วมหาข่าว  
 ต่อข้อถามกรณีร้องเรียนเก่ียวกับทุจริตการเลือกต้ังหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า ขณะนี้มีการร้องเรียน 2 
เรื่อง คือ 1.ผู้สมัครรับเลือกต้ัง สส.รายหน่ึง ให้ข้อมูลต่อกกต.ว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ ได้เผยแพร่ละครซึ่งมีผู้สมัคร ร่วม
แสดง ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบน้ัน ทางกกต .ได้มีหนังสือแจ้งและระงับการออกอากาศไปแล้ว 2. ผู้สมัครรับ
เลือกต้ังสส. ได้แจ้ง มายังกกต. ว่ามีได้มีการนําผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนไปเผยแพร่ ซึ่งมีความผิดตาม
กฎหมายเลือกต้ัง ซึ่งทั้งสองกรณีน้ีทางสํานักงานกกต.กําลังพิจารณาว่าควรจะรับคําร้องไว้หรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาแล้ว
ว่าไม่รับคําร้องก็จะต้องส่งต่อให้คณะกรรมการการเลือกต้ังชุดใหญ่พิจารณาอีกคร้ัง 
 พร้อมกันน้ี นายอิทธิพร กล่าวเชิญชวนประชาชนหากท่านใดมีเบาะแส พบการกระทําการทุจริตเลือกต้ัง 
ให้ช่วยแจ้งต่อสํานักงานกกต.กลางหรือ กกต.พ้ืนที่ โดยเฉพาะหากมีพยานหลักฐานก็จะเป็นเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อ
การสืบสวนไต่สวนอย่างย่ิง 
 นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการการเลือกต้ังครั้งน้ีว่า ได้มีการแจกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์
โดยเป็นในลักษณะทยอยแจกเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 จึงยังต้องระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ามีพร้อม
จากการท่ีจัดการอบรมกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังในวันที่ 5-7 สิงหาคม ที่ผ่านมาอย่างเข้มข้น นอกจากน้ี ตนได้ลง
พ้ืนที่สังเกตการณ์วานน้ี (7สิงหาคม) เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น ขณะนี้ถือว่า มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และคน 
 
อ้างอิง: https://www.naewna.com/politic/510465 
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ประธานกกต.ตรวจความพร้อมเลือกต้ังซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต5 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 
 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ลงพ้ืนที่จ.สมุทรปราการ ตรวจความ
พร้อมการจัดเลือกต้ังซ่อม ส.ส. เขต 5 สมุทรปราการ ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งน้ี พร้อมระบุมีขั้นตอนการดําเนินการและกลไก
ติดตามตรวจสอบการทุจริตเลือกต้ังตามกฎหมายใหม่ โดยมีการต้ังผู้ตรวจการเลือกต้ัง ลงพ้ืนที่สอดส่องการกระทําทุจริต 
พร้อมชุดเคลื่อนที่เร็วของกกต. ร่วมหาข่าว ส่วนเรื่องร้องเรียนทุจริตเลือกต้ังมี 2 เรื่อง คือ กรณีผู้สมัครรับเลือกต้ังร่วม
แสดงในละคร ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และกรณีมีการนําผล
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนไปเผยแพร่ ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะ
รับคําร้องไว้หรือไม่ 
 
อ้างอิง: https://news1005.mcot.net/view/5f2e44dae3f8e40aef475e27 
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ประธาน กกต.ตรวจความพร้อมเลือกต้ังซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต5 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 
 
  
 
 
 
 
 ประธาน กกต.ตรวจเย่ียมการรับอุปกรณ์ในการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 เผยมีเรื่องร้องเรียน 
2 เรื่อง สั่งสถานีโทรทัศน์งดออกอากาศละคร ที่ผู้สมัครพรรคการเมืองหน่ึงแสดงอยู่ จนกว่าจะเลือกต้ังเสร็จ  
 เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 ส.ค.2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อมด้วย นายปฐมพงศ์ 
โพธิโต ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ การเลือกต้ังประจําจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การส่ง
มอบ-ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ สําหรับการเลือกต้ังซ่อม สส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ แทนตําแหน่งที่ว่าง ที่ห้องประชุม อบต.
บางเสาธงอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ   นายอิทธิพร กล่าว่า จะใช้กลไกการตรวจสอบติดตามการทุจริตตามกฎหมาย
ใหม่ ซึ่งผู้ตรวจการเลือกต้ังเราต้ังไว้ 6 ท่าน พร้อมผู้ช่วยอีกท่านละ 1 ผู้ตรวจการเลือกต้ัง จะลงพ้ืนที่ว่ามีการทุจริต 
หรือไม่ ขณะเดียวกัน มีชุดเคลื่อนที่เร็วของ กกต ที่ต้ังมาจํานวน 3 ชุด ในการลาดตระเวนหาข่าวว่ามีการทุจริตหรือไม่ 
หากมีประชาชนท่านใด มีข้อมูลเบาะแสการทุจริตให้แจ้งมาที่กกต.ได้ หากมีพยานหลักฐานก็จะเป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินการของ กกต. ส่วนการรับอุปกรณ์การเลือกต้ังในวันน้ี ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็จะแจกอุปกรณ์เป็นกลุ่มใหญ่ แต่
รอบน้ีเป็นการหลีกเลี่ยงความแออัดจึงใช้วิธีทยอยแจกอุปกรณ์ สําหรับ กรรมการประจําหน่วยมีการอบรม อย่างเข้มแข็ง
ในวันที่ 5-7ส.ค.2563 ที่ผ่านมา มีความรู้ความเข้าใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และบัตรเลือกต้ังต่าง ๆ เป็นอย่างดี  
 ส่วนการร้องเรียน ในขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการจํานวน 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 คือผู้สมัครท่านหน่ึง
ให้ข้อมูลว่ามี สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องหน่ึง นําละครที่มีผู้สมัครท่านหน่ึงไปออกอากาศ ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบ กกต.จึงได้ สั่งให้สถานีโทรทัศน์น้ันหยุดออกอากาศจนกว่าการเลือกต้ังสิ้นสุดลง เรื่องที่ 2 มีผู้สมัครแจ้งให้
ทราบว่ามีการนําผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนไปเผยแพร่ อาจจะเข้าข่ายความผิด ซึ่งทั้งสองกรณีกกต.จะ
รับคําร้อง หรือไม่น้ันมีกระบวนการพิจารณา หากรับคําร้อง จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวน แต่ถ้าไม่รับก็ให้กกต. 
ชุดใหญ่เป็นผู้พิจารณา  ด้านนายปฐมพงศ์ กล่าวว่า การเลือกต้ังครั้งน้ีจะเป็นแบบ New Normalตาม มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ เช้ือโควิด-19 โดย ในหน่วยเลือกต้ัง จะมีทั้งหมด 4 คูหาซึ่ง 1 ใน 4 คูหา จะเป็นเหมือนคูหาพิเศษ 
โดยก่อนเข้าหน่วยเลือกต้ังจะมี อสม.เป็นคนคัดกรอง ถ้าตรวจวัดแล้วอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ก็จะให้ใช้คูหาพิเศษ 
จากน้ันได้ประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเพ่ือเข้าสู่ระบบทางการแพทย์ ทั้งน้ี เพ่ือลดความแออัด
ได้มีการเพ่ิมหน่วยเลือกต้ังให้มากขึ้น จากผู้มีสิทธ์ิที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วย 800 คนต่อหน่วยเลือกต้ัง เหลือเพียง 600 คน 
ต่อหน่วยเท่าน้ัน 
 
อ้างอิง:  https://www.nationtv.tv/main/content/378789269/ 
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กกต. พร้อมจัด ลต.ซ่อม เขต5 ปากน้ํา พบมีร้องทุจริต 2 เรื่อง 
เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 13.52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ประธานกกต."ลงพื้นที่สมุทรปราการ ยันพร้อมจัดเลือกต้ังซ่อมเขต 5 เผยมีเรื่องร้องเรียนแล้ว 2 เรื่อง 
 เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่บริเวณที่ทําการ อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) ตรวจเย่ียมการรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันเลือกต้ัง ส.ส. จ.สมุทรปราการ เขต
เลือกต้ังที่  5 แทนตําแหน่งที่ว่าง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 ส.ค.น้ี พร้อมลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมหน่วยเลือกต้ังต่างๆในพ้ืนที่ อ.บาง
เสาธง อ.บางบ่อ และ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 โดยนายอิทธิพร กล่าวว่า มีขั้นตอนการดําเนินการและกลไกในการติดตามตรวจสอบการทุจริตเลือกต้ัง 
ตามกฎหมายใหม่โดยมีการต้ังผู้ตรวจการเลือกต้ังจํานวน 6 คนและมีผู้ช่วยท่านละ 1 คน จะลงพ้ืนที่ดูแลติดตามสอดส่อง
การกระทําทุจริต พร้อมทั้งมีชุดเคลื่อนที่เร็วของ กกต. 3 ชุดร่วมหาข่าว ส่วนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับทุจริตการเลือกต้ัง 
ขณะน้ีมีการร้องเรียน 2 เรื่อง คือ 1.ผู้สมัครรับเลือกต้ังรายหน่ึง ให้ข้อมูลต่อกกต.ว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ ได้เผยแพร่
ละครซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกต้ังร่วมแสดง ทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบน้ัน ทางกกต .ได้มีหนังสือแจ้งและระงับการ
ออกอากาศไปแล้ว 2.ผู้สมัครรับเลือกต้ังรายหน่ึงได้แจ้ง มายังกกต.ว่า มีได้มีการนําผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ไปเผยแพร่ ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง ซึ่งทั้ง 2 กรณีน้ีทางสํานักงาน กกต.กําลังพิจารณาว่าควรจะรับคําร้องไว้
หรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาแล้วว่าไม่รับคําร้องก็จะต้องส่งต่อให้ กกต.ชุดใหญ่ พิจารณาอีกคร้ัง อย่างไรก็ตามขอเชิญชวน
ประชาชนหากท่านใดมีเบาะแส พบการกระทําการทุจริตเลือกต้ัง ให้ช่วยแจ้งต่อสํานักงานกกต.กลางหรือกกต.พ้ืนที่ 
โดยเฉพาะหากมีพยานหลักฐานก็จะเป็นเบาะแสท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนไต่สวนอย่างย่ิง 
 นายอิทธิพร กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการการเลือกต้ังคร้ังน้ีว่า ได้มีการแจกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์โดย
เป็นในลักษณะทยอยแจกเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 จึงยังต้องระมัดระวัง อย่างไรก็ตามยืนยันว่ามีความพร้อม
จากการที่จัดการอบรมกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังในวันที่ 5-7 ส.ค.ที่ผ่านมา อย่างเข้มข้น นอกจากน้ี ตนได้ลงพ้ืนที่
สังเกตการณ์วานน้ีเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น ขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และคน 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/article/788876 
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ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล 
สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธาน
คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนว
ทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างย่ังยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรม
และจริยธรรม วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง หลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
หลักสูตรการบริหารงานตําแหน่งอํานวยการฯ รุ่นที่ 2 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ร่วมกับ
สํานักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ 
“บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศโดยรวม ถือเป็นข้าราชการหรือบุคคลคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้ง
เป็นส่วนราชการคุณภาพอันดับแรก ที่ทําหน้าที่เผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณ และเสริมสร้างสัมพันธไมตรีทางการทูตอันดี
งามระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลก ซึ่งเป็นมิตรประเทศของประเทศไทยในทุกๆ มิติ อันจะก่อให้เกิดความสง่า
งามและความภาคภูมิใจแก่คนในชาติ และชนต่างชาติที่รักประเทศไทย จึงถือเป็นความโชคดีที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง (กกต.) มีผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม ข้าต่างพระเนตร
พระกรรณของพระมหากษัตริย์ สร้างช่ือเสียงเกียรติคุณแก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย ผลลัพธ์ดังกล่าวน้ีจึงถือ
ได้ว่า เป็นความสําเร็จและเกียรติยศที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) พึงจะได้รับ ยังความภาคภูมิใจที่มี
เกิดขึ้นให้กับองค์กร บุคลากรในสังกัด และประชาชนชาวไทยโดยทั่วทุกคน” 
 
อ้างอิง: https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1424006/ 
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ตํารวจสมุทรปราการเตรียมพร้อมรับมือเลือกต้ังซ่อม 9 ส.ค.63 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13:01น. 
 

 
 
ตํารวจจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพร้อมรับมือการเลือกต้ังซ่อมที่จะมีในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ พรรคการเมืองลงพื้นที่
หาเสียงคึกคัก 
 วันน้ี 7 ส.ค. 2563 พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 1 ร่วมกับ ตํารวจภูธร
จังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวตํารวจอาสาสมัคร 525 นาย รถ 46 คัน รถจักรยานยนต์ 150 คัน ออกกวาดล้าง
อาชญากรรม ช่วงวันที่ 6 -12 ส.ค. 2563  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากคําสั่งจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ให้ระดมกําลังช่วง 7 วัน 
ในการกวาดล้างปราบปรามเหตุอาชญากรรม โดยเฉพาะคดีที่เก่ียวกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด แหล่งอบายมุข 
ยาเสพติด คดีค้างเก่า 
 สําหรับจ.สมุทรปราการ ในวันที่ 9 ส.ค.น้ี จะมีเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 5 ด้วยตํารวจได้เตรียมพร้อม 
สนับสนุนกําลังพลในพ้ืนที่เลือกต้ังซ่อม มีการสืบสวนหาข่าว พร้อมรับการประสานจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
รวมทั้งผู้มีเบาะแสแจ้งข้อมลู 
 ส่วนการหาเสียงของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงเลือกต้ังซ่อม สส.เขต 5 มีอย่างต่อเน่ือง โดยพรรค 
เพ่ือไทยนํา นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม รัฐภูมิ อดีตดารานักแสดง ลงพ้ืนที่ตลาดเตียกุ่ยฮวด อําเภอบางบ่อ ช่วย
นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 3 หาเสียง 
 ส่วนพรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคฯ เดินทางมาช่วย นายมานะ บุญนาค 
ผู้สมัครหมายเลข 1 หาเสียง โดยบอกด้วยสีหน้าย้ิมแย้มว่า ไม่ได้นัดหมาย บังเอิญมาหาเสียงที่เดียวกัน และในเวลา
เดียวกัน 
 ทั้งน้ี เขต 5 จ.สมุทรปราการน้ี นอกจาก นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3  และ  
นายมานะ บุญนาค หมายเลข 1 แล้ว ยังมีผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล คือ นายอิศราวุธ ณ น่าน เบอร์ 2 และ 
นายกรุงศรีวิไล สุทินผือก พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 4 ที่จะมาขับเคี่ยวในศึกเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ี 
 
อ้างอิง: https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/130882 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  17 

 

 
 
'เพื่อไทย' ยํ้าเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ ต้องเก็บข้อมูลทุจริต เพื่อความบริสุทธิ์ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
"เพื่อไทย" ยํ้าเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ ทุกคะแนนมีค่ามีความหมาย ทุกเสียงโหวต จะช่วยสั่งสอนให้ผู้มีอํานาจ
ลงจากเวที แนะประชาชนเก็บข้อมูลทุจริต เพื่อให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ 
 พรรคเพ่ือไทย ลงพ้ืนที่ อําเภอบางบ่อ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการช่วยนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ 
หาเสียงเลือกต้ังซ่อม เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการในช่วงโค้งสุดท้าย โดยเน้น การขึ้นรถปราศรัย เพ่ือขอคะแนน 
กับพ่ีน้องประชาชน รวมถึงสื่อสารให้เห็น ถึงความสําคัญในการเลือกต้ังเพ่ือนําไปสู่ความเปล่ียนแปลง หลังจาก  
ผู้มีอํานาจได้รับโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดิน มานานหลายปี โดยมีแกนนําพรรคเพ่ือไทย ส.ส. และอดีต ส.ส. 
ของพรรคเพ่ือไทยช่วยเดินสายขอคะแนนเสียง อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์ 
พรรคเพ่ือไทย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ยายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด นายวัน อยู่บํารุง นาย
อนุสรณ์ ป้ันทอง นายมนตรี ต้ังเจริญถาวร นายภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ นายสุรสาล ผาสุข นายสหรัฐ กุลศรี นางนฤมล 
ธารดํารง 
 คุณหญิงสดุารัตน์ ขึ้นรถแห่ปราศรัย โดยกล่าวให้กําลังใจกับพ่ีน้องประชาชน รวมถึงพ่อค้าแม่ขาย ซึ่งกําลัง
อยู่ในช่วงที่ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ ยอดขายตกตํ่ามาตลอดหลายปี ขณะที่การใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลของ
รัฐบาล ก็ไม่มีประสิทธิภาพ ยังไม่สามารถช่วยเหลือดูแลพ่ีน้องประชาชน ให้อยู่ดีกินดีได้ วันน้ีพรรคเพ่ือไทยจึงมากราบ
ขอคะแนน ขอโอกาสเข้าไป เป็นปากเป็นเสียง ซึ่งทุกคะแนนของประชาชน จะเป็นคะแนนที่มีค่ามีความหมาย เป็น
คะแนนท่ีสื่อสารไปถึง ผู้มีอํานาจ เป็นคะแนนที่บ่งบอกว่าสังคมต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ประชาชนไม่ต้องการเห็น 
การ บริหารราชการแผ่นดินเช่นน้ีอีกต่อไป 
 ด้านนายพงศ์เทพ ขอให้พ่ีน้องชาวจังหวัดสมุทรปราการช่วยกัน ทําให้การเลือกต้ังครั้งน้ีเป็นไปด้วยความ
บริสุทธ์ิยุติธรรม หากพบเห็นการทุจริตซื้อสิทธ์ิขายเสียง ขอให้ ช่วยกันรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย หรือภาพ
วีดีโอ จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ดังน้ันขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บข้อมูล บุคคลที่ซื้อเสียงซึ่งจะมีรางวัลนําจับ ต้ังแต่ 1แสน
บาทจนถึง 1 ล้านบาท 
 ด้านนางสลิลทิพย์ ขออาสาเข้าไปสะท้อนปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือให้ผู้มีอํานาจ
ได้รับรู้ว่าประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวมีความทุกข์อย่างไร โดยเฉพาะสภาพปัญหาต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการจะต้อง
ได้รับการแก้ไข 
 ซึ่งที่ผ่านมาพ่ีน้องประชาชนได้ให้โอกาสกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ มานานถึง 6 ปี การเลือกต้ังครั้งน้ี
จะเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้สั่งสอน ให้พลเอกประยุทธ์ได้ลงจากเวทีอํานาจ ขณะเดียวกันได้ยืนยันว่าพรรคเพ่ือไทยมี
ความพร้อม มีบุคลากร ที่เป็นมืออาชีพเข้าไปทํางานพร้อมเข้าไปบริหารประเทศ โดยไม่ต้องเร่ิมต้นนับหน่ึงใหม่ 
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 ขอให้เช่ือมั่นในศักยภาพของพรรคเพ่ือไทย เคย ดําเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาต้ังแต่สมัยพรรค
ไทยรักไทยเป็นนโยบายท่ีเข้าถึงพ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจน เป็นนโยบายที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติ พรรคเพ่ือ
ไทยจึงขออาสา เข้าไปทําหน้าที่โดยในวันที่ 9 สิงหาคม ขอให้พ่ีน้องทุกหัวใจ ประชาธิปไตย เข้าไปสั่งสอน ให้ผู้นําลงจาก
อํานาจ 
 
อ้างอิง: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892778 
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"สุดารัตน์"ยํ้า ลต.ซ่อมปากน้ําสื่อสารผู้มีอํานาจต้องการเปลี่ยนแปลง 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 7.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"คุณหญิงสุดารัตน์"ยํ้าเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ ทุกคะแนนมีค่ามีความหมาย สื่อสารไปถึงผู้มีอํานาจต้องการเห็น
การเปลี่ยนแปลง  แนะประชาชนเก็บข้อมูลทุจริต เพื่อให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ 
 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. พรรคเพ่ือไทย (พท.)  ลงพ้ืนที่ อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ช่วยนางสลิลทิพย์ 
สุขวัฒน์ หาเสียงเลือกต้ังซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ในช่วงโค้งสุดท้าย โดยเน้นการขึ้นรถปราศรัย เพ่ือขอคะแนน
กับพ่ีน้องประชาชน รวมถึงสื่อสารให้เห็น ถึงความสําคัญในการเลือกต้ังเพ่ือนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลง หลังจาก ผู้มี
อํานาจได้รับโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดิน มานานหลายปี โดยมีแกนนําพรรคเพ่ือไทย ส.ส. และอดีตส.ส. ของ
พรรคเพ่ือไทยช่วยเดินสายขอคะแนนเสียง อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย นาย
พงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรค นายวัน อยู่บํารุง นายอนุสรณ์ 
ป้ันทอง นายมนตรี ต้ังเจริญถาวร นายภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ นายสุรสาล ผาสุข นายสหรัฐ กุลศรี 
 คุณหญิงสุดารัตน์ ขึ้นรถแห่ปราศรัยกล่าวว่า วันน้ีพรรคเพ่ือไทยจึงมากราบขอคะแนน ขอโอกาสเข้าไป 
เป็นปากเป็นเสียง ซึ่งทุกคะแนนของประชาชน จะเป็นคะแนนที่มีค่ามีความหมาย เป็นคะแนนที่สื่อสารไปถึงผู้มีอํานาจ 
เป็นคะแนนที่บ่งบอกว่าสังคมต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ประชาชนไม่ต้องการเห็น การ บริหารราชการแผ่นดินเช่นน้ี
อีกต่อไป 
 ด้านนายพงศ์เทพ ขอให้พ่ีน้องชาวสมุทรปราการช่วยกัน ทําให้การเลือกต้ังครั้งน้ีเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ
ยุติธรรม หากพบเห็นการทุจริตซื้อสิทธ์ิขายเสียง ขอให้ ช่วยกันรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย หรือภาพวีดีโอ จะ
เป็นประโยชน์อย่างย่ิง ดังน้ันขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บข้อมูล บุคคลที่ซื้อเสียงซึ่งจะมีรางวัลนําจับ ต้ังแต่ 1แสนบาทจนถึง 
1 ล้านบาท 
 ด้านนางสลิลทิพย์ ขออาสาเข้าไปสะท้อนปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวสมุทรปราการ เพ่ือให้ผู้มีอํานาจได้รับรู้ว่า
ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวมีความทุกข์อย่างไร โดยเฉพาะสภาพปัญหาต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการจะต้องได้รับการ
แก้ไข ซึ่งที่ผ่านมาพ่ีน้องประชาชนได้ให้โอกาสกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ มานานถึง 6 ปี การเลือกต้ังครั้งน้ีจะเป็น
โอกาสท่ีประชาชนจะได้สั่งสอน ให้พลเอกประยุทธ์ได้ลงจากเวทีอํานาจ ขณะเดียวกันได้ยืนยันว่าพรรคเพ่ือไทยมีความ
พร้อม มีบุคลากร ที่เป็นมืออาชีพเข้าไปทํางานพร้อมเข้าไปบริหารประเทศ โดยไม่ต้องเร่ิมต้นนับหน่ึงใหม่ ขอให้เช่ือมั่น
ในศักยภาพของพรรคเพ่ือไทย เคย ดําเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาต้ังแต่สมัยพรรคไทยรักไทยเป็นนโยบายที่
เข้าถึงพ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจน เป็นนโยบายที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติ พรรคเพ่ือไทยจึงขออาสา เข้าไปทํา
หน้าที่โดยในวันที่ 9 ส.ค. ขอให้พ่ีน้องทุกหัวใจ ประชาธิปไตย เข้าไปสั่งสอน ให้ผู้นําลงจากอํานาจ 
 
อ้างอิง: https://www.newtv.co.th/news/62077 
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"สุดารัตน์" วอนประชาชนจับตาโกงเลือกต้ังปากน้ํา 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
 
 
 
 
 
 
"คุณหญิงสุดารัตน์"เผยลงพื้นที่หาเสียงสมุทรปราการ ประชาชนบ่นเศรษฐกิจแย่มากจนสุดจะทน อยากเปลี่ยนเอา
คนทํางานเป็นมาแก้ไขปัญหา วอนจับตาโกงเลือกต้ังปากน้ําแจ้งข้อมูลมาที่ พท. 
 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ  ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย (พท.) 
โพสต์ข้อความผ่านเพจ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ Sudarat Keyuraphan ระบุว่า หน่อยได้ไปเดินตลาดเตียกุ่ยฮวด 
พร้อมกันคุณฟิล์ม รัฐภูมิ เพ่ือเย่ียมเยียนให้กําลังใจพ่ีน้องชาวสมุทรปราการ ที่กําลังประสบปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง 
และเพ่ือไปขอคะแนนให้คุณสลิลทิพย์ ผู้สมัคร ส.ส. หมายเลข 3 ของเพ่ือไทย ในการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ ที่
จะมาถึงในวันอาทิตย์น้ีด้วย หน่อยขอกราบขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่น ทั้งที่หน่อยต้ังใจไปให้กําลังใจพ่ีน้องพ่อค้าแม่
ขาย แต่กลับได้รับกําลังใจจากพ่ีน้องแทน ทุกคนบอกให้คุณสลิลทิพย์ และหน่อย สู้ๆ เอาชนะให้ได้  ทุกคนบ่นเป็นเสียง
เดียวกันว่า เศรษฐกิจแย่มากๆ กําลังซื้อหดหาย ส่วนพนักงานบริษัทและโรงงานหลายคนบอกว่า เริ่มถูกลดเวลาทํางาน
กระทบรายได้แล้ว หลายๆ คนบอกหน่อยว่า สุดจะทนกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ อยากจะเปลี่ยน เอาคนทํางานเป็นมา
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
 การเลือกต้ังครั้งน้ีจึงมีความสําคัญ แม้ว่าเป็นการเลือกต้ังซ่อม แต่เป็นการเลือกต้ังในช่วงที่ประชาชนกําลัง
ประสบปัญหาอย่างหนัก ทั้งเรื่องปากท้องและความยุติธรรม รวมถึงวิกฤติศรัทธาในเรื่องการเมือง ดังน้ัน การเลือกนาง
สลิลทิพย์เป็นตัวแทน แม้จะไม่สามารถทําให้พรรคเพื่อไทยพลิกกลับมาเป็นรัฐบาลได้ แต่จะเป็นอีกหน่ึงเสียงที่จะแสดง
พลังและเจตนารมณ์ของคนไทยทั้งประเทศร่วมกันกับเยาวชนนิสิตนักศึกษาว่า ประชาชนไม่เอารัฐบาลที่ทํางานไม่เป็น
อีกต่อไปแล้ว ที่สําคัญคือ เรากําลังสู้กับเผด็จการแปลงร่าง วันน้ีถ้าต้องการให้พรรคเพ่ือไทยเป็นตัวแทนในการแสดงออก
แทนประชาชนทั้งประเทศว่า ไม่เอาเผด็จการ ไม่เอาคนท่ีทําให้เรายากจน ไม่เอาคนที่บริหารงานไม่เป็น ต้องเลือกพรรค
เพ่ือไทยพรรคเดียวเท่าน้ัน 
 สําหรับคุณสลิลทิพย์ เธอเป็นลูกหลานชาวสมุทรปราการ และเป็น อดีต ส.ส. 3 สมัย ที่สําคัญคือ เธอยืน
หยัดต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตย แม้ในห้วงที่ถูกรัฐประหาร จะถูกอํานาจรัฐและเงินกดทับ แต่ผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่างคุณ
สลิลทิพย์ ไม่ยอมทรยศต่อประชาชน ไม่ยอมเปลี่ยนขั้ว ย้ายข้าง ต่างจากบางคน ที่ย้ายพรรคทิ้งอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
ทิ้งพ่ีน้องสมุทรปราการ จึงยืนยันได้ว่า คุณสลิลทิพย์ไม่มีทางเปลี่ยนข้าง ย้ายขั้วเป็นงูเห่าไปสนับสนุนรัฐบาลน้ีอย่าง
แน่นอน สุดท้าย ขอเชิญชวนพ่ีน้องชาวสมุทรปราการ จับตาดูการเลือกต้ังครั้งน้ีอย่ากระพริบตาว่า จะมีการโกงการ
เลือกต้ังหรือไม่ วันน้ีพรรคเพื่อไทยขอเชิญชวนพ่ีน้องชาวสมุทรปราการ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมกัน
เป็นอาสาสมัครภาคประชาชนเพ่ือ“ปราบโกงเลือกต้ังสมุทรปราการ” เพ่ือทั้ง 351 หน่วย อย่าให้คนขี้โกงได้ใจ หากมี
เบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน ส่งมาได้ที่เพจพรรคเพื่อไทย หรือเฟซบุ๊ก Sudarat ก็ได้ค่ะ มาร่วมประสานเสียง แสดงพลัง
และเจตนารมณ์ของคนไทยทั้งประเทศร่วมกันนะคะ 
 
อ้างอิง: https://www.newtv.co.th/news/62039 
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เจ๊หน่อย หาเสียง ช่วย "สลิลทิพย์" ยัน ไม่เคยคิดเป็น "งูเห่า" ย้ายข้างแน่ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 18.12 น. 
 
 
 
 
 
 
 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก หาเสียงช่วย "สลิลทิพย์" เลือกต้ัง
ซ่อมปากน้ํา เขต 5 ยํ้า ยึดม่ันอุดมการณ์ ไม่ยอมเป็นงูเห่า เปลี่ยนขั้วย้ายข้าง ทิ้งฝ่ายประชาธิปไตย  
 วันที่ 7 ส.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊ก  คุณหญิง 
สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ Sudarat Keyuraphan หาเสียงช่วย "สลิลทิพย์" เลือกต้ังซ่อมปากน้ํา เขต 5 ยํ้า ยึดมั่นอุดมการณ์  
ไม่ยอมเป็นงูเห่า เปลี่ยนขั้วย้ายข้าง ทิ้งฝ่ายประชาธิปไตยไปอยู่กับฝ่ายเผด็จการ  
 หน่อยได้ไปเดินตลาดเตียกุ่ยฮวด พร้อมกันคุณฟิล์ม รัฐภูมิ เพ่ือเย่ียมเยียนให้กําลังใจพ่ีน้องชาว
สมุทรปราการ ที่กําลังประสบปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง และเพ่ือไปขอคะแนนให้คุณสลิลทิพย์ ผู้สมัคร ส.ส. หมายเลข 3 
ของเพ่ือไทย ในการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ที่สมุทรปราการ ที่จะมาถึงในวันอาทิตย์น้ีด้วย 
 หน่อย ขอกราบขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่น ทั้งที่หน่อยต้ังใจไปให้กําลังใจพ่ีน้องพ่อค้าแม่ขาย แต่กลับ
ได้รับกําลังใจจากพ่ีน้องแทน ทุกคนบอกให้คุณสลิลทิพย์ และหน่อย สู้ๆ เอาชนะให้ได้ 
 ทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า เศรษฐกิจแย่มากๆ กําลังซื้อหดหาย 
 ส่วนพนักงานบริษัทและโรงงานหลายคนบอกว่า เริ่มถูกลดเวลาทํางานกระทบรายได้แล้ว 
 หลายๆ คนบอกหน่อยว่า “สุดจะทนกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ อยากจะเปลี่ยน เอาคนทํางานเป็นมา
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ” 
 การเลือกต้ังครั้งน้ีจึงมีความสําคัญ แม้ว่าเป็นการเลือกต้ังซ่อม แต่เป็นการเลือกต้ังในช่วงที่ประชาชนกําลัง
ประสบปัญหาอย่างหนัก ทั้งเรื่องปากท้องและความยุติธรรม รวมถึงวิกฤติศรัทธาในเร่ืองการเมือง ดังน้ัน การเลือกนาง
สลิลทิพย์เป็นตัวแทน แม้จะไม่สามารถทําให้พรรคเพื่อไทยพลิกกลับมาเป็นรัฐบาลได้ แต่จะเป็นอีกหน่ึงเสียงที่จะแสดง
พลังและเจตนารมณ์ของคนไทยทั้งประเทศร่วมกันกับเยาวชน นิสิต นักศึกษา ว่า ประชาชนไม่เอารัฐบาลที่ทํางานไม่เป็น
อีกต่อไปแล้ว 
 ที่สําคัญคือ เรากําลังสู้กับเผด็จการแปลงร่าง วันน้ีถ้าต้องการให้พรรคเพ่ือไทยเป็นตัวแทนในการแสดงออก
แทนประชาชนทั้งประเทศว่า ไม่เอาเผด็จการ ไม่เอาคนที่ทําให้เรายากจน ไม่เอาคนที่บริหารงานไม่เป็น ต้องเลือกพรรค
เพ่ือไทยพรรคเดียวเท่าน้ัน 
 สําหรับคุณสลิลทิพย์ เธอเป็นลูกหลานชาวสมุทรปราการ และเป็นอดีต ส.ส. 3 สมัย ที่สําคัญคือ เธอยืน
หยัดต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตย แม้ในห้วงที่ถูกรัฐประหาร จะถูกอํานาจรัฐและเงินกดทับ แต่ผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่างคุณ
สลิลทิพย์ ไม่ยอมทรยศต่อประชาชน ไม่ยอมเปลี่ยนขั้ว ย้ายข้าง ต่างจากบางคนที่ย้ายพรรคทิ้งอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
ทิ้งพ่ีน้องสมุทรปราการ จึงยืนยันได้ว่า คุณสลิลทิพย์ไม่มีทางเปลี่ยนข้าง ย้ายขั้วเป็นงูเห่าไปสนับสนุนรัฐบาลน้ีอย่าง
แน่นอน 
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 สุดท้าย ขอเชิญชวนพ่ีน้องชาวสมุทรปราการ จับตาดูการเลือกต้ังครั้งน้ีอย่ากะพริบตาว่า จะมีการโกงการ
เลือกต้ังหรือไม่ วันน้ีพรรคเพื่อไทยขอเชิญชวนพ่ีน้องชาวสมุทรปราการ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมกัน
เป็นอาสาสมัครภาคประชาชนเพ่ือ “ปราบโกงเลือกต้ังสมุทรปราการ” เพ่ือทั้ง 351 หน่วย อย่าให้คนขี้โกงได้ใจ หากมี
เบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน ส่งมาได้ที่เพจพรรคเพ่ือไทย หรือเฟซบุ๊ก Sudarat ก็ได้ค่ะ 
 มาร่วมประสานเสียง แสดงพลังและเจตนารมณ์ของคนไทยทั้งประเทศร่วมกันนะคะ. 
 
อ้างอิง: https://www.thairath.co.th/news/politic/1905932 
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“ผอ.ลต.ซ่อมสมุทรปราการ พท.” แจง คําปราศรัย “หญิงหน่อย” ไม่เก่ียว “ก้าวไกล” 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16:05 น 
 
 
 
 
 
 
 
  
“ผอ.ลต.ซ่อมสมุทรปราการ พท.” แจงคําปราศรัย “หญิงหน่อย” ไม่เก่ียว “ก้าวไกล” พร้อมย้อนถามปม 
เครมตัวเองเป็น“ฝ่ายค้านตัวจริง” หมายความว่าอย่างไร 
 วันที่ 7 สิงหาคม นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อมเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ 
พรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงการให้สัมภาษณ์ของนายอํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ใน
ฐานะผู้อํานวยการเลือกต้ังซ่อมเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ พรรค ก.ก. ที่กล่าวพาดพิงคําปราศรัยหาเสียงของคุณหญิง
สุ ดารั ต น์  เก ยุ รา พัน ธ์ุ  ประธาน ยุทธศาสต ร์พรรค  พท .  พร้ อม ต้ั งคํ าถาม ว่าคํ าปราศรั ย ดั งกล่ า วส ร้า ง 
ความสับสนและทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกับผู้สมัครพรรค ก.ก.หรือไม่ ว่า เรื่องน้ีตนสามารถตอบแทน 
ได้เลย เพราะได้ลงพ้ืนที่หาเสียงกับคุณหญิงสุดารัตน์ โดยในคําปราศรัยของคุณหญิงน้ันระบุกรอบเวลาเอาไว้ชัดเจนว่า 
นางสลิลทิพย์ผู้สมัครของพรรค พท. น้ัน ไม่เคยหว่ันไหวที่จะย้ายพรรค ไม่เคยคิดจะเป็นงูเห่า แม้ภายหลังที่ พล.อ.
ประยุทธ์กระทํารัฐประหารยึดอํานาจ จะมีความพยายามในการชักชวนให้นางสลิลทิพย์ย้ายพรรค แต่นางสลิลทิพย์ไม่
เคยเปลี่ยนใจ และยืนหยัดที่จะทํางานรับใช้พ่ีน้องประชาชนกับพรรคที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างพรรค พท. มา
โดยตลอด ซึ่งการระบุกรอบเวลาไว้อย่างชัดเจนน้ีเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าคําปราศรัยดังกล่าวไม่ได้เก่ียวกับพรรค 
ก.ก. แม้แต่น้อย เพราะในตอนนั้นพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) หรือพรรค ก.ก. ในวันน้ี ยังไม่ถือกําเนิดขึ้นมาด้วยซ้ํา ซึ่ง
คุณหญิงสุดารัตน์ต้องการเน้นยํ้าให้ผู้สนับสนุนพรรค พท. ได้มั่นใจว่า คนที่พรรค พท. สรรหามาจะไม่ทรยศต่อ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างเด็ดขาด 
 นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า ดังน้ัน จึงอยากเรียนให้นายอํานาจได้สบายใจว่าคําปราศรัยของคุณหญิงสุดา
รัตน์ ไม่มีเจตนาไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้สมัครพรรค ก.ก. อย่างแน่นอน ตรงกันข้ามคุณหญิงสุดารัตน์ ได้ทําให้
ประชาชนเห็นว่ามีอดีตส.ส.สมุทรปราการบางคน ที่ทิ้งอุดมการณ์ประชาธิปไตย และย้ายพรรคไปอยู่กับเผด็จการ
ต่างหาก แต่วันน้ีตัวเองในฐานะผู้ อํานวยการเลือกต้ังของพรรค พท . ต้องถามกลับไปที่พรรค ก.ก. มากกว่า  
ที่หาเสียงด้วยการใช้คํายกย่องตัวเองว่าเป็น “ฝ่ายค้านตัวจริง” หมายความว่าอย่างไร เพราะการทํางานในสภา
ผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทยก็ทําหน้าที่เป็น “ฝ่ายค้านตัวจริง” ทําการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น ดังน้ันการที่นาย
อํานาจหาเสียงแบบยกตนข่มท่าน พูดจาเอาดีใส่ตัวเอาช่ัวใส่คนอ่ืนแบบน้ีนะหรือ ที่ออกมาเรียกร้องให้ทุกคนรณรงค์หา
เสียงอย่างสร้างสรร ดังน้ันการแข่งขันในครั้งน้ี จึงอยากเรียกร้องให้ต่างฝ่ายต่างทํางานของตนเอง และอย่าได้ใช้วิธีตีกิน 
หาเสียงแบบโบราณ พาดพิงคนอ่ืนให้ได้รับความเสียหายเพ่ือประโยชน์ของฝ่ายตนอีกเลย 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2297898 
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หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ม่ันใจชนะเลือกต้ังซ่อมปากน้ํา 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สมพงษ์"เพื่อไทยชนะการเลือกต้ังซ่อมส.ส.เขต5ปากน้ํา สะท้อนประชาชนไม่ยอมทนรัฐบาลบริหารงานล้มเหลว 
 เมื่อวันที่ 8สิงหาคม 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเลือกต้ังซ่อมที่เขต 
5 จังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมน้ีว่า ตนเองมั่นใจว่าประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะเทคะแนนให้
ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย คืออนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ชนะเลือกต้ังที่สมุทรปราการ ทวงแชมป์
คืนกลับมาได้ในวันอาทิตย์น้ี เพราะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ ประสบความล้มเหลวในการบริหารประเทศในทุกด้าน 
โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยากลําบาก ขาดความเช่ือมั่น และที่สําคัญ
ที่สุดคือความไม่เป็นประชาธิปไตยที่ทําให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนต้องออกมาเรียกร้องให้แก้ไขรัฐรรมนูญ
และยุบสภาอยู่ในขณะนี้ 
 “ผมทราบดีว่าการเลือกผู้สมัครพรรคเพ่ือไทยในการเลือกต้ังซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการคร้ังน้ี ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ แต่การเลือกคร้ังน้ีจะเป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชน ว่าจะไม่ยอมทนกับรัฐบาลที่บริหาร
ประเทศล้มเหลวอีกต่อไป ดังน้ันผมจึงอยากเชิญชวนให้ประะชาชนผู้รักประชาธิปไตย และประชาชนทุกคนท่ีต้อง
ประสบความยากลําบากในการดํารงชีวิตภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ ได้โปรดเทคะแนนทั้งหมดให้พรรค
เพ่ือไทย เพ่ือให้ตัวแทนของเราคือคุณสลิลทิพย์เข้าไปต่อสู้แทนพ่ีน้องเขต 5 ปากนํ้าได้อย่างสง่างามและสมศักศรีด์ิ” นาย
สมพงษ์ กล่าว 
 นายสมพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า ตนเองขอเรียกร้องไปยัง กกต. ทุกท่านที่ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะน้ี ให้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเป็นกลาง เพราะในเวลาน้ีพรรคเพื่อไทยได้รับการร้องเรียนและช้ีเบาะแสมาจาก
ประชาชนในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก โดยส่วนใหญ่ยืนยันว่ามีการเสนอประโยชน์และซื้อเสียงกันแล้วในหลายหมู่บ้าน 
ดังน้ันจึงขอให้ กกต.ได้ช่วยทําหน้าที่สอดส่องดูแลและป้องกันอย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่เรียกว่า “ปากนํ้า
โมเดล” โดยตนเองมั่นใจว่า หาก กกต.ทําหน้าที่อย่างต็มที่ในการป้องกันการซื้อเสียง และไม่มีการโกงเลือกต้ัง นางสลิล
ทิพย์ หมายเลข 3 ของพรรคเพ่ือไทย จะได้รับความไว้วางใจได้รับเลือกต้ังจากประชาชนแน่นอน 
 
อ้างอิง: https://www.posttoday.com/politic/news/630208 
ข่าวที่เก่ียวข้อง: 
http://www.voicetv.co.th/read/PA30WT1BZ 
https://www.newtv.co.th/news/62093 
https://www.innnews.co.th/politics/news_741559/ 
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9 สิงหาเลือกซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 'สมพงษ์' ม่ันใจผู้รักประชาธิปไตยเทคะแนนให้ผู้สมัครจากเพื่อไทย 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.34 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 8 ส .ค . 63 - นายสมพงษ์ อมรวิ วัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการเลือกต้ังซ่อมที่ เขต 5 
สมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค.น้ีว่า มั่นใจว่าประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะเทคะแนนให้ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย 
นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 3  ชนะเลือกต้ังที่สมุทรปราการ ทวงแชมป์คืนกลับมาได้ เพราะรัฐบาลของ
พล.อ.ประยุทธ์ ประสบความล้มเหลวในการบริหารประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ทําให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยากลําบาก ขาดความเช่ือมั่น และที่สําคัญที่สุดคือความไม่เป็นประชาธิปไตยที่ทําให้ 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนต้องออกมาเรียกร้องให้แก้ไขรัฐรรมนูญและยุบสภาอยู่ในขณะนี้ 
 “ผมทราบดีว่าการเลือกผู้สมัครพรรคเพ่ือไทยในการเลือกต้ังซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการคร้ังน้ี ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ แต่การเลือกคร้ังน้ีจะเป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชน ว่าจะไม่ยอมทนกับรัฐบาลที่บริหาร
ประเทศล้มเหลวอีกต่อไป จึงอยากเชิญชวนให้ประะชาชนผู้รักประชาธิปไตย และประชาชนทุกคนที่ต้องประสบความ
ยากลําบากในการดํารงชีวิตภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาลชุดน้ี ได้โปรดเทคะแนนท้ังหมดให้พรรคเพ่ือไทย 
เ พ่ื อ ใ ห้ ตั ว แทนของ เ ร า คื อคุณสลิ ลทิ พ ย์ เ ข้ า ไปต่ อ สู้ แ ทน พ่ี น้ อ ง เ ขต  5  ปาก นํ้ า ไ ด้ อ ย่ า ง ส ง่ า ง ามและ 
สมศักศรีด์ิ” นายสมพงษ์ กล่าว 
 นายสมพงษ์กล่าวว่า ขอเรียกร้องไปยังกกต. ทุกท่านที่ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เข้มแข็งและเป็นกลาง ในเวลานี้พรรคเพื่อไทยได้รับการร้องเรียนและช้ีเบาะแสมาจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก 
โดยส่วนใหญ่ยืนยันว่ามีการเสนอประโยชน์และซื้อเสียงกันแล้วในหลายหมู่บ้าน ขอให้ กกต.ได้ช่วยทําหน้าที่สอดส่อง
ดูแลและป้องกันอย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่เรียกว่า ปากนํ้าโมเดล โดยตนม่ันใจว่า หาก กกต.ทําหน้าที่
อย่างต็มที่ในการป้องกันการซื้อเสียง และไม่มีการโกงเลือกต้ัง  นางสลิลทิพย์  หมายเลข 3 ของพรรคเพื่อไทย จะได้รับ
ความไว้วางใจได้รับเลือกต้ังจากประชาชนแน่นอน. 
 
อ้างอิง:  https://www.thaipost.net/main/detail/73790 
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หน.เพื่อไทย ม่ันใจชนะเลือกต้ังซ่อมปากน้ําสมศักด์ิศรี ขอ‘กกต.’ทํางานเต็มที่ 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.28 น. 
 

 
 
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เลือกต้ังซ่อมปากน้ํา กกต.ทําหน้าที่ สมศักด์ิศรี 
  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการเลือกต้ังซ่อมที่เขต 
5 จังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมน้ีว่า ตนเองมั่นใจว่าประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะเทคะแนนให้
ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย คือคุณสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 3  ชนะเลือกต้ังที่สมุทรปราการ ทวงแชมป์
คืนกลับมาได้ในวันอาทิตย์น้ี เพราะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ ประสบความล้มเหลวในการบริหารประเทศในทุกด้าน 
โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยากลําบาก ขาดความเช่ือมั่น และที่สําคัญ
ที่สุดคือความไม่เป็นประชาธิปไตยที่ทําให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนต้องออกมาเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
และยุบสภาอยู่ในขณะนี้ 
 “ผมทราบดีว่า การเลอืกผู้สมัครพรรคเพ่ือไทยในการเลือกต้ังซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการคร้ังน้ี ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ แต่การเลือกคร้ังน้ีจะเป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชน ว่าจะไม่ยอมทนกับรัฐบาลที่บริหาร
ประเทศล้มเหลวอีกต่อไป ดังน้ันผมจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย และประชาชนทุกคนที่ต้องประสบ
ความยากลําบากในการดํารงชีวิตภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาลชุดน้ี ได้โปรดเทคะแนนท้ังหมดให้พรรคเพื่อไทย 
เพ่ือให้ตัวแทนของเราคือคุณสลิลทิพย์เข้าไปต่อสู้แทนพ่ีน้องเขต 5 ปากนํ้าได้อย่างสง่างามและสมศักด์ิศรี” นายสมพงษ์ 
กล่าว  
 นายสมพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า ตนเองขอเรียกร้องไปยัง กกต. ทุกท่านที่ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะน้ี ให้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเป็นกลาง เพราะในเวลาน้ีพรรคเพื่อไทยได้รับการร้องเรียนและช้ีเบาะแสมาจาก
ประชาชนในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก โดยส่วนใหญ่ยืนยันว่ามีการเสนอประโยชน์และซื้อเสียงกันแล้วในหลายหมู่บ้าน 
ดังน้ันจึงขอให้ กกต.ได้ช่วยทําหน้าที่สอดส่องดูแลและป้องกันอย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่เรียกว่า “ปากนํ้า
โมเดล” โดยตนเองมั่นใจว่า หาก กกต.ทําหน้าที่อย่างต็มที่ในการป้องกันการซื้อเสียง และไม่มีการโกงเลือกต้ัง  นางสลิล
ทิพย์  หมายเลข 3 ของพรรคเพ่ือไทย จะได้รับความไว้วางใจได้รับเลือกต้ังจากประชาชนแน่นอน 
 
อ้างอิง:  https://www.naewna.com/politic/510443 
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ส.ส.ช่วยหาเสียงคึกคัก ‘อํานาจ’ ม่ันใจ ‘ก้าวไกล’ เข้าวิน จ้ี กกต. จับตาเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 11.17 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ส.ส.ช่วยหาเสียงคึกคัก ‘อํานาจ’ ม่ันใจ ‘ก้าวไกล’ เข้าวิน จ้ี กกต.จับตาเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ ชี้ มี ‘ความไม่
ปกติ’ เกิดขึ้นตามบ้านผู้ใหญ่-กํานัน 
 วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายอํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะผู้อํานวยการการ
เลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ตอนน้ีเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกต้ังซ่อม
แล้ว วานน้ี ทั้งหัวหน้าและเลขาธิการพรรค นายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครเบอร์ 2 ตลอดจน ส.ส.ของพรรคก้าวไกล ไป
ช่วยกันหาเสียงอย่างคึกคัก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากพ่ีน้องชาวสมุทรปราการ 
 อย่างไรก็ดี ทางพรรคก้าวไกล ได้รับการบอกกล่าวมาจากประชาชนเช่นกันว่า กําลังมีความเคลื่อนไหว
อย่างไม่ปกติเกิดขึ้นตามบ้านกํานันและผู้ใหญ่บ้าน ต้ังแต่เมื่อวานจนถึงเช้าน้ีซึ่งอาจต่อเน่ืองไปตลอดคืนน้ี จึงขอเรียกร้อง
ให้ ฝ่ายสืบสวนของ กกต. ดําเนินการตรวจสอบและทําหน้าที่อย่างแข็งขันเพ่ือไม่ให้เกิดคําครหาตามมาได้ ขอเรียกร้อง
ไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง 7 โรงพักในเขตเลือก ต้ังกวดขัน ปราบปราม และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการกระทําที่ผิดกฎหมาย และขอให้หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องไม่ว่า มูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตยหรือพี
เน็ต หรือกลุ่มอาสาสมัคร We Watch ที่ลงไปจับตาการเลือกต้ังครั้งน้ีช่วยกันหาทางป้องปรามด้วย 
 “ขอให้พ่ีน้องประชาชาชนในเขตเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 ออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังกันให้มากๆ เพ่ือ
สั่งสอนคนที่ใช้วิธีการไม่ปกติดูถูกประชาชนชาวสมุทรปราการ ผมเช่ือมั่นเป็นอย่างย่ิงว่า นับต้ังแต่วันพรุ่งน้ีไป เสียงของ
ชาวสมุทรปราการจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่เป็นการปักหมุดหมายใหม่ เพ่ือเปลี่ยนแปลงสมุทรปราการให้ก้าวไกล
และไปสู่อนาคตใหม่ร่วมกันได้” นายอํานาจ กล่าว 
 
อ้างอิง:  https://www.matichon.co.th/politics/news_2298749 
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"เสรีพิศุทธ์" อ้อน เลือกต้ังซ่อมปากน้ํา บอกก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลง 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
สนามเลือกต้ังซ่อมปากน้ํา หาเสียงโค้งสุดท้าย "เสรีพิศุทธ์" หัวหน้าเสรีรวมไทย อ้อน ปชช. ขอเเต้มให้ "มานะ" 
ผู้สมัครของพรรค บอก เพื่อเป็นก้าวเเรกสู่การเปลี่ยนเเปลง 
 วันที่ 7 ส.ค. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวในช่วงลงพ้ืนทฎ่ ตลาดเช้าเคหะ
บางพลี จ.สมุทรปราการ เพ่ือช่วยนายมานะ บุญนาค ผู้สมัคร ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 พรรคเสรีรวมไทย หาเสียงใน
การเลือกต้ังซ่อม ส.ส.วันที่ 9 ส.ค.ว่า ไม่ก่ีวันน้ีจะเลือกต้ังเเล้ว กระเเสการเตรียมโกงยังมีให้ได้ยิน แม้จะมีการจับตาอยู่ 
แต่ฝ่ายที่จ้องจะโกงเหมือนไม่สนใจเพราะอาจมั่นใจในอํานาจมืดที่ตัวเองมีอยู่ก็ได้ 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า แต่มั่นใจ อํานาจสว่าง คือ พลังของชาวปากนํ้า เขต 5 ว่าไม่เลือก
อํานาจมืด เพราะคนปากนํ้าต้องการลบข้อหาในวันก่อนเกี่ยวกับการทุจริตเลือกต้ัง ดังน้ันขอแรงทุกคนในเขต 5 
สมุทรปราการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และบอกไปยังอีกฝ่ายว่าวิธีเดิมๆ ใช้ไม่ได้ผลเเล้วกับพ้ืนที่น้ี 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ตนไปหาเสียงให้นายมานะในหลายหน่วยเลือกต้ัง ชาวบ้านสะท้อน
ตรงกันว่า ลําบากมาหลายปีเเล้ว ตนจึงบอกไปว่า อดทนเเละขอให้เลือกฝ่ายประชาธิปไตย คือ นายมานะ เพ่ือไปเป็น
ส่วนหน่ึงของการเปล่ียนเเปลง นายมานะจะไปช่วยตนในรัฐสภาตรวจสอบรัฐบาลเเละสะท้อนปัญหาของชาวบ้านในพ้ืน
ที่ว่าขาดตกบกพร่องด้านใดบ้าง 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงขั้นต่อไปคือเป็นการบอกคนไทยในเขตอ่ืนๆ ว่า ควร
ตัดสินใจได้แล้วว่าไม่ควรให้เวลาฝ่ายยึดอํานาจอีกต่อไป วันน้ีหลายภาคส่วนสะท้อนเเล้วว่ากติกาหลักคือรัฐธรรมนูญต้อง
เเก้ไข เพราะฝ่ายยึดอํานาจร่างไว้ให้ตัวเองสืบทอดอํานาจได้ง่ายๆ เเต่เอาเข้าจริงมันมีปัญหาตามมามากมาย ควรฟัง
ชาวบ้านด้วย บางคนคิดว่า ไม่ต้องยุบ เช่น 250 ส.ว.คนพวกน้ีชาวบ้านเลือกมาหรือคนยึดอํานาจเลือกมากันเเน่ มีอะไร
ยึดโยงกับประชาชนบ้าง วันน้ี ส.ว.ทําหน้าที่อะไรให้ประชาชน 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวอีกว่า ล่าสุด ผบ.ทบ.ออกมาพูดเรื่องโรคชังชาติ กับนักเรียนนายร้อย จปร. ผมขอ
ถามว่า มันหน้าที่ผบ.ทบ.หรือที่มาพูดเรื่องเกี่ยวโยงการเมือง ความจริงเเล้ว ผบ.ทบ.ทั่วโลก ไม่ยุ่งการเมือง แต่ทําไมผบ.
ทบ.บางคนของไทยชอบจัง ผมเคยตําหนิไปเเล้วว่า อย่ายุ่งการเมือง พูดไม่ขาดคํา วันน้ีเอาอีกเเล้ว ผบ.ทบ.วันน้ียังกิน
เงินเดือนส.ว.อีกตําแหน่งด้วย แบบน้ีจะยังเอาไว้หรือ 
 "พวกเราได้ยินคําว่าขอเวลาอีกไม่นานเพ่ือปฏิรูปประเทศ เอาเข้าจริงก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ ทอดเวลาไปวันๆ 
เเละขยายฐานอํานาจให้ตัวเอง ผมเช่ือว่าวันน้ีชาวบ้านไม่อดทนเเล้วเเละถึงเวลาเปลี่ยนเเปลง วันที่ 9 ส.ค.ขอให้เลือก
นายมานะไปช่วยเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น เ พ่ือเป็นก้าวเเรกก่อนที่จะมี ก้าวต่อ ๆ ไป" หัวหน้าพรรคเสรี 
รวมไทย กล่าว 
 
อ้างอิง: https://www.thairath.co.th/news/politic/1905708 
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“เสรีรวมไทย” ลุยขอเเต้มให้ “มานะ” เลือกซ่อมปากน้ํา ชูก้าวเเรกการเปลี่ยนเเปลง 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16.36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“เสรีรวมไทย” ลุยขอเเต้มให้ “มานะ” เลือกซ่อมปากน้ํา ชูก้าวเเรกการเปลี่ยนเเปลง โวยพวกจ้องโกงเลือกต้ัง 
ม่ันใจอํานาจสว่างชนะอํานาจมืด ปลุกคนปากน้ําร่วมสร้างประวัติศาสตร์ลบครหาทุจริตเลือกต้ังในอดีต 
 วันนี้ (7 ส.ค.63) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย นํา นายมานะ บุญนาค ผู้สมัคร 
ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคเสรีรวมไทยลงพ้ืนทฎ่หาเสียงที่ ตลาดเช้าเคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ ว่า ไม่ก่ีวันน้ี 
(วันที่ 9 ส.ค.) จะมีการเลือกต้ังเเล้ว กระเเสการเตรียมทุจริตเลือกต้ังยังมีให้ได้ยิน เเม้จะมีการจับตาอยู่ เเต่ฝ่ายที่จ้องจะ
โกงเหมือนไม่สนใจ เพราะอาจมั่นใจในอํานาจมืดที่ตัวเองมีอยู่ก็ได้ 
 “มั่นใจอํานาจสว่าง คือพลังของชาวปากนํ้า เขต 5 จะไม่เลือกอํานาจมืด เพราะคนปากนํ้าต้องการลบ
ข้อหาในวันก่อนเก่ียวกับการทุจริตเลือกต้ัง ดังน้ันขอเเรงทุกคนในเขต 5 สมุทรปราการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เเละ
บอกไปยังอีกฝ่ายว่าวิธีเดิมๆใช้ไม่ได้ผลเเล้วกับพ้ืนที่น้ี” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวต่อมา ตนไปหาเสียงให้นายมานะในหลายหน่วยเลือกต้ัง ชาวบ้านสะท้อน
ตรงกันว่าลําบากมากหลายปีเเล้ว ตนจึงบอกไปว่าอดทนเเละขอให้เลือกฝ่ายประชาธิปไตยคือ นายมานะ เพ่ือไปเป็น
ส่วนหน่ึงของการเปล่ียนเเปลง นายมานะจะไปช่วยตนในรัฐสภาตรวจสอบรัฐบาลเเละสะท้อนปัญหาของชาวบ้านในพ้ืน
ที่ว่าขาดตกบกพร่องด้านใดบ้าง 
 “การเปล่ียนเเปลงข้ันต่อไปคือเป็นการบอกคนไทยในเขตอ่ืนๆว่าควรตัดสินใจได้เเล้วว่า ไม่ควรให้เวลาฝ่าย
ยึดอํานาจอีกต่อไป วันน้ีหลายภาคส่วนสะท้อนเเล้วว่ากติกาหลักคือ รัฐธรรมนูญต้องเเก้ไข เพราะฝ่ายยึดอํานาจร่างไว้ให้
ตัวเองสืบทอดอํานาจได้ง่ายๆ เเต่เอาเข้าจริงมันมีปัญหาตามมามากมาย ควรฟังชาวบ้านด้วย บางคนคิดว่าไม่ต้องยุบ 
เช่น 250 ส.ว.คนพวกน้ีชาวบ้านเลือกมาหรือคนยึดอํานาจเลือกมากันเเน่ มีอะไรยึดโยงกับประชาชนบ้าง วันน้ี ส.ว. ทํา
หน้าที่อะไรให้ประชาชนบ้าง” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังได้กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.พูดเก่ียวกับเร่ืองโรคชังชาติกับ
นักเรียนนายร้อย จปร.ว่า ขอถามว่า มันหน้าที่ ผบ.ทบ.หรือที่มาพูดเรื่องเก่ียวโยงการเมือง ความจริงเเล้ว ผบ.ทบ.ทั่ว
โลกไม่ยุ่งการเมือง เเต่ทําไม ผบ.ทบ.บางคนของไทยชอบเหลือเกิน ตนเคยตําหนิไปเเล้วว่าอย่ายุ่งการเมือง พูดไม่ขาดคํา 
วันน้ีเอาอีกเเล้ว ผบ.ทบ.วันนี้ยังกินเดือน ส.ว.อีกตําแหน่งด้วย เเบบน้ีจะยังเอาไว้ได้อย่างไร 
 “พวกเราได้ยินคําว่าขอเวลาอีกไม่นานเพ่ือปฏิรูปประเทศ เอาเข้าจริงก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ ทอดเวลาไปวันๆ 
เเละขยายฐานอํานาจให้ตัวเอง ผมเช่ือว่าวันน้ีชาวบ้านไม่อดทนเเล้ว เเละถึงเวลาเปลี่ยนเเปลง วันที่ 9 ส.ค.น้ีขอให้เลือก
นายมานะไปช่วยเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น เพ่ือเป็นก้าวเเรกก่อนที่จะมีก้าวต่อๆไป” หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว. 
 อ้างอิง: https://mgronline.com/politics/detail/9630000080980 
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เสรีรวมไทย อ้อนขอเเต้มสมุทรปราการ ให้ ‘มานะ’เป็นก้าวเเรกของการเปลี่ยนเเปลง 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 17.38 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวในช่วงลงพ้ืนที่ ตลาดเช้าเคหะบางพลี  
จ.สมุทรปราการเพื่อช่วยนายมานะ บุญนาค ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต5 พรรคเสรีรวมไทย หาเสียงในการเลือกต้ัง
ซ่อมส.ส.วันที่ 9 ส.ค.ว่า ไม่ก่ีวันน้ีจะเลือกต้ังเเล้ว กระเเสการเตรียมโกงยังมีให้ได้ยิน เเม้จะมีการจับตาอยู่ เเต่ฝ่ายที่จ้อง
จะโกงเหมือนไม่สนใจเพราะอาจมั่นใจในอํานาจมืดที่ตัวเองมีอยู่ก็ได้ 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า เเต่มั่นใจ อํานาจสว่าง คือ พลังของชาวปากนํ้า เขต5ว่า ไม่เลือกอํานาจ
มืด เพราะคนปากนํ้าต้องการลบข้อหาในวันก่อนเกี่ยวกับการทุจริตเลือกต้ัง ดังน้ันขอเเรงทุกคนในเขต5สมุทรปราการ
สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เเละบอกไปยังอีกฝ่ายว่าวิธีเดิมๆใช้ไม่ได้ผลเเล้วกับพ้ืนที่น้ี 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่าตนไปหาเสียงให้นายมานะในหลายหน่วยเลือกต้ัง ชาวบ้านสะท้อน
ตรงกันว่าลําบากมากหลายปีเเล้ว ตนจึงบอกไปว่าอดทนเเละขอให้เลือกฝ่ายประชาธิปไตยคือนายมานะเพ่ือไปเป็นส่วน
หน่ึงของการเปลี่ยนเเปลง นายมานะจะไปช่วยตนในรัฐสภาตรวจสอบรัฐบาลเเละสะท้อนปัญหาของชาวบ้านในพ้ืนที่ว่า
ขาดตกบกพร่องด้านใดบ้าง 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่าการเปลี่ยนเเปลงข้ันต่อไปคือเป็นการบอกคนไทยในเขตอื่นๆว่าควร
ตัดสินใจได้เเล้วว่า ไม่ควรให้เวลาฝ่ายยึดอํานาจอีกต่อไป วันน้ีหลายภาคส่วนสะท้อนเเล้วว่า กติกาหลักคือรัฐธรรมนูญ
ต้องเเก้ไข เพราะฝ่ายยึดอํานาจร่างไว้ให้ตัวเองสืบทอดอํานาจได้ง่ายๆ เเต่เอาเข้าจริงมันมีปัญหาตามมามากมาย ควรฟัง
ชาวบ้านด้วย บางคนคิดว่าไม่ต้องยุบ เช่น250ส.ว.คนพวกนี้ชาวบ้านเลือกมาหรือคนยึดอํานาจเลือกมากันเเน่  มีอะไรยึด
โยงกับประชาชนบ้าง วันน้ีส.ว.ทําหน้าที่อะไรให้ประชาชน 
 ล่าสุด ผบ.ทบ. ออกมาพูดเรื่องโรคชังชาติกับนักเรียนนายร้อย จปร.ตนขอถามว่า มันหน้าที่ผบ.ทบ.หรือ
ที่มาพูดเรื่องเก่ียวโยงการเมือง ความจริงเเล้วผบ.ทบ.ทั่วโลกไม่ยุ่งการเมือง เเต่ทําไมผบ.ทบ.บางคนของไทยชอบจัง ผม
เคยตําหนิไปเเล้วว่าอย่ายุ่งการเมือง พูดไม่ขาดคํา วันน้ีเอาอีกเเล้ว ผบ.ทบ.วันน้ียังกินเดือนส.ว.อีกตําแหน่งด้วย เเบบน้ี
จะยังเอาไว้หรือ 
 พวกเราได้ยินคําว่า ขอเวลาอีกไม่นานเพ่ือปฏิรูปประเทศ เอาเข้าจริงก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ ทอดเวลาไปวันๆ
เเละขยายฐานอํานาจให้ตัวเอง ผมเช่ือว่าวันน้ีชาวบ้านไม่อดทนเเล้วเเละถึงเวลาเปลี่ยนเเปลง วันที่9ส.ค.ขอให้เลือกนาย
มานะไปช่วยเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น เพ่ือเป็นก้าวเเรกก่อนที่จะมีก้าวต่อๆไป” หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าว 
 
อ้างอิง: https://www.naewna.com/politic/510343 
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“เสรีพิศุทธ์”ช่วยหาเสียงลต.ซ่อมเตือนรบ.อย่าฝืนกระแส 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 9.19 น. 
 
 
 
 
 
 
 
  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ลงพ้ืนที่ จ.สมุทรปราการ เพ่ือช่วยนายมานะ บุญ
นาค ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคเสรีรวมไทยหาเสียงเป็นวันสุดท้ายในการเลือกต้ังซ่อม ส.ส. วันที่ 9 ส.ค. น้ี 
โดยขอเเรงเเละขอเสียงสนับสนุนพรรค เพ่ือเป็นการสื่อถึงพวกยึดอํานาจว่าประชาชนไม่อดทนเเล้ว พร้อมได้กล่าว
ระหว่างลงพ้ืนที่หาเสียง ว่า อย่าฝืนกระเเสไม่อย่างน้ันจะเกิดความขัดเเย้งเพ่ิมขึ้น หลายปีที่ 3 ป.ทํางานมา สังคมบอก
เเล้วว่าสิ่งผิดพลาดมีเยอะดังน้ันควรทบทวนตัวเองก่อนว่า หากคิดว่าตัวเองทําดีเเล้วทําไมชาวบ้านออกมาขับไล่ 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ตอนน้ีตํารวจต้ังข้อหาหลายกระทงกับเยาวชนเเละประชาชนกว่า
สามสิบคนในการชุมนุมขับไล่รัฐบาล ขอเตือนสติทั้งสองฝ่ายไว้ว่าระวังอย่าให้สถานการณ์ลุกลาม ทําอะไรต้องรอบคอบ 
อย่าให้เป็นนํ้าผึ้งหยดเดียว และเช่ือว่า ผู้ที่มาชุมนุมมีเจตนาบริสุทธ์ิ พวกเขาไม่ยอมรับรัฐบาลน้ีจึงออกมาเเสดงออกตาม
สิทธิขั้นพ้ืนฐาน เเละตํารวจก็ทําตามหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย เเต่ขอเตือนตํารวจว่าอย่ารับใช้เจ้านายบางคนจน
เกินงามเพราะวันข้างหน้าอะไรๆ ก็อาจพลิกผันได้ 
 ทั้งน้ี ยังกล่าวด้วยว่า วันน้ีบ้านเมืองพิลึกพิลั่น เหตุเพราะวันที่ 22 พ.ค. 2557 ส่งผลมาจนวันน้ี อดีต คสช. 
เขียนกติกาเเละวางเครือข่ายของตัวเองไว้รอบด้าน เพ่ือสืบทอดอํานาจ ไม่สนใจครรลอง เเละวิถีประชาธิปไตย ที่ผ่านมา
สังคมสะท้อนปัญหาหลายเรื่องเเต่คนพวกน้ันไม่ฟัง วันน้ีเริ่มจวนตัวเเละคะเเนนนิยมไม่ดี เพราะสิ่งที่ตัวเองก่อไว้เริ่ม
ส่งผลลบ จึงเด้งเชือกออกจากมุม ถามว่าเเบบน้ีจริงใจหรือไม่ 
 ดังน้ันวันพรุ่งน้ี ขอให้คนปากน้ํา เขต 5 เข้าคูหาให้มากที่สุด เพ่ือส่งสัญญาณไปบอกคนพวกนั้นว่าชาวบ้าน
ไม่อดทนเเล้วเเละขอให้เลือกพรรคของตนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยอีกหน่ึงเสียง สิ่งที่ฝ่ายยึดอํานาจวางกลไกไว้ให้หมด 
พวกเราต้องช่วยกันให้สําเร็จให้ได้ พวกเราต้องส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมือง ซึ่งมั่นใจนายมานะ ซึ่งเป็นคนที่น่ีเเละ
ต้ังใจทํางานให้พ้ืนที่ พรรคของตนขอฝากนายมานะไว้ด้วย 
 
อ้างอิง: https://www.innnews.co.th/politics/news_741525/ 
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‘ปิยบุตร’ ชงโละบทเฉพาะกาลม.279-ม.272 เรื่องส.ว. ชี้ ทําไปพร้อมต้ัง ส.ส.ร. ได้เลย 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11.54 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“ปิยบุตร”ชงโละบทเฉพาะกาล มาตรา 279 ที่รับรองคําสั่ง คสช. และ มาตรา272 ส.ว. 250 คน ไม่มีความจําเป็น 
แนะทําไปพร้อมต้ังส.ส.ร.ได้ เชื่อลดความร้อนแรงของม็อบนิสิต-นักศึกษาได้ หนุนแก้ รธน. ก่อนยุบสภา ชี้หากยุบ
ก่อน ได้นายกฯเป็น “ประยุทธ์”เหมือนเดิม 
 เมื่อวันที่ 7 ส.ค.เวลา 09.50 น. ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนําคณะก้าวหน้า ในฐานะ
คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2560 ในการประชุม กมธ.วันน้ี(7 ส.ค.) เป็นการพูดถึงบทเฉพาะกาล ซึ่งตนเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 60 มีปัญหาอยู่หลาย
เรื่อง โดยเฉพาะในบทเฉพาะกาล ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่วางอาไว้เพ่ือการสืบทอดอํานาจของ คสช. ซึ่งตามความเห็นของ
ตนสิ่งแรกที่จําเป็นจะต้องแก้ไขไปก่อนคือเรื่องการยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งรับรองให้บรรดาประกาศ คําสั่งและการใช้
อํานาจต่างๆ ของ คสช.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งที่มาตรา 279 เหมือนหลุมดําของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี เพราะยกเว้นให้กับ
การใช้อํานาจของ คสช. ตลอดช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบทเฉพาะกาลควรจะมีผลใช้บังคับช่ัวคราว แต่กลายเป็นว่ามาตรา 
279 ใช้บังคับตลอดกาล อย่างน้ีไม่ใช่เฉพาะกาล แต่เป็นบทสืบทอดอํานาจและรับรองการใช้อํานาจ บทป้องกันไม่ให้การ
ใช้อํานาจต่างๆ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงที่เป็นหัวหน้า คสช.ขัดรัฐธรรมนูญ 
 นายปิยบุตรกล่าวต่อว่า นอกจากน้ียังมีจะมีการเสนอให้ยกเลิกมาตรา 269, 270, 271 และ 272 ซึ่งว่าด้วย
สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 250 คนมีเวลา 5 ปี ซึ่งตนเห็นว่าเวลานี้ภารกิจของ ส.ว. ตามบทเฉพาะกาลได้สิ้นสุด
ลงไปแล้ว คือ ได้เลือก พลเอกประยุทธ์ เป็นนายกฯ เรียบร้อยแล้ว ดังน้ันเพ่ือความยุติธรรมกับทุกฝ่ายในกรณีที่หากจะมี
การเลือกต้ังเกิดขึ้ครั้งหน้า ตนคิดว่า ส.ว. ทั้ง 250 คนควรต้องยุติบทบาทตรงน้ี ส่วนคนที่มีความรู้ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ สามารถกลับเข้ามาสมัครใหม่เป็น ส.ว. ตามช่องทางปกติได้ และถ้ากังวลใจว่า ส.ว. 250 คนจะคอย
ประคับประคองรัฐบาลโดยเฉพาะเวลาออกกฎหมายปฏิรูป ตนเห็นว่าเรื่องน้ีแทบจะไม่มีความจําเป็นแล้วเพราะเสียงของ
รัฐบาลเวลาน้ีทิ้งขาดฝ่ายค้านไปกว่า 60 เสียงแล้ว 
 เมื่อถามว่าการแก้มาตรา 256 จําเป็นต้องใช้เสียง ส.ว. สนับสนุนและการแก้มาตราอ่ืน ๆ โอกาสเป็นไปได้
แทบไม่มี นายปิยบุตรกล่าวว่ามันเป็นปัญหาไก่กับไข่ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนกัน ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับน้ีวางไว้ว่า ส.ว. 
จะต้องมีส่วนแก้รัฐธรรมนูญด้วย ถ้าเราไม่มี ส.ว. 84 คนเป็นอย่างน้อยก็ไม่มีทางแก้ไขรัฐธรรมนูญได้สําเร็จ ดังน้ันตนขอ
ความร่วมมือกับ ส.ว. 250 คนว่าถ้าท่านน่ังอยู่แบบน้ีต่อไป นานวันขึ้นความชอบธรรมก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ จน
ทุกวันน้ีตนยังไม่เห็นใครมีความสามารถมาอธบายเหตุผลการมีอยู่ของ ส.ว. ได้ ดังน้ันแทนที่ท่านจะถูกกดดันและไล่ 
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ออกไป ตนคิดว่าท่านควรแก้เรื่องน้ีดีกว่า แล้วกลับมาเป็น ส.ว. ตามปกติ และที่สําคัญก่อนหน้าน้ัน คนจํานวนมากมักพูด
ว่า ไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญ เพราะแก้รัฐธรรมนูญแล้วเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของนักการเมืองเอง และคนเหล่าน้ีจํานวนมากก็
เข้ามาเป็น ส.ว. ชุดปัจจุบัน และวันน้ี คนเหล่าน้ีกําลังมาบอกว่าไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งก็คือเพ่ือผลประโยชน์ของตัวเอง 
ทั้งน้ีตนเห็นว่าการไม่มี ส.ว. 250 คนไม่เห็นมีใครกระทบกระเทือนนอกจาก ส.ว. เองเท่าน้ัน ดังน้ันควรมองภาพใหญ่
มากกว่าตัวเองได้ตําแหน่ง 
 เมื่อถามว่ามาตราต่าง ๆ ที่เสนอมาจําเป็นต้องเข้าไปแก้ในสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือทําเฉพาะ
ประเด็น นายปิบุตร กล่าวว่า มีขั้นตอนในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนอยู่แล้ว ซึ่งตนเห็นว่าสามารถเสนอ
ไปพร้อมกันทั้ง 3 ฉบับ คือ ยกเลิก ส.ว. ตามบทเฉพาะกาล, ยกเลิกมาตรา 279, และแก้ไขมาตรา 256 แล้วจัดให้มี 
ส.ส.ร. ซึ่งทั้ง 3 ฉบับน้ีกว่าจะผ่านความเห็นชอบต้องใช้เวลา แต่คิดว่า 2 ฉบับแรกจะเร็วกว่าเพราะแก้ง่ายมาก ส่วนการ
ต้ัง ส.ส.ร. ก็ดําเนินการไปซึ่งที่สุดแล้จะเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาว่าอย่างน้อยที่สุดเรื่อง
เหล่าน้ีได้รับการแก้ไข ตนเช่ือว่าจะทําให้อุณหภูมิความร้อนแรงของการชุมนุมบรรเทาเบาบางลงไปบ้าง ดีกว่าปล่อย
อย่างน้ีไปเรื่อยๆ แล้วไม่มีการแก้ไขอะไรเลย  
 “ในเมื่อทุกวันน้ีเรายืนยันแล้วว่ามีการเลือกต้ังเกิดขึ้น ประเทศไทยกําลังทยอยกลับเข้าสู่ระบบปกติ ดังน้ัน
อะไรที่เป็นสิ่งผิดปกติอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ีที่ปรากฏอยู่ในบทเฉพาะกาลก็ควรจะต้องยกเลิกออกไป ซึ่งความเห็นของ
ผมคือ 2 เรื่องใหญ่ๆ มาตราสุดท้ายที่รับรองอํานาจของ คสช. และมาตราที่ว่าด้วยอํานาจของวุฒิสภา 250 คน” นายปิย
บุตร กล่าว 
 เมื่อถามว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนยุบสภา เพ่ือเลือกต้ังครั้งต่อไปหรือไม่ นายปิยบุตรกล่าวว่า เท่าที่ตนได้
ฟังที่คนพูดเรื่องยุบสภา คือ หากยุบสภาตอนน้ีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะเป็นไปได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะกลับมาเป็น
นายกรัฐมนตรีอีก โดยกลไก ส.ว. 250 คน ซึ่งการเลือกต้ังครั้งที่แล้ว หลายพรรคการเมืองรณรงค์ไว้ว่าจะไม่สนับสนน 
พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ แต่เมื่อผลการเลือกต้ังออกมาปรากฏว่ามีบางพรรคการเมืองไปสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ 
เป็นนายกฯ ตนเช่ือว่าเพราะกติกาที่ ส.ว. ไปเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะหากไม่มี ส.ว. แล้วใช้ระบบปกติ พรรคการเมือง
อันดับหน่ึงต้ังรัฐบาลได้แน่ๆ แต่เมื่อมี ส.ว. ทําให้บิดผันการตัดสินใจของพรรคการเมืองไปจํานวนมาก หากเรายกเลิก 
ส.ว. ออกไป เช่ือว่าหากมีการยุบสภาเกิดขึ้น เช่ือการตัดสินใจของคนที่จะไปร่วมรัฐบาลจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน และท่ี
สําคัญประชาชนมีอํานาจกําหนดตัวรัฐมนตรีและรัฐบาลอย่างแท้จริง ส่วนเรื่องการแก้ไขระบบเลือกต้ังก็สุดแท้แต่ที่จะแก้ 
แต่ในความเห็นของตนระบบเลือกต้ังขณะน้ีมีความแปลกประหลาด แต่ตนพยายามละเว้นไม่พูดเร่ืองน้ี เพราะจะมา
กล่าวหาว่าต้องการแก้เพ่ือพรรคพวกตัวเอง 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2297504 
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ปิยบุตร ชงแก้มาตราสําคัญ ใน รธน.-บทเฉพาะกาล ลดความร้อนแรงม็อบ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“ปิยบุตร” ชงโละ บทเฉพาะกาล มาตรา 279 ที่รับรองคําสั่ง คสช. และ มาตรา 272 ส.ว. 250 คน ไร้จําเป็น แนะ
ทําไปพร้อมต้ัง ส.ส.ร. เชื่อลดความร้อนแรงม็อบได้ 
 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. เวลา 09.50 น. ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนําคณะก้าวหน้า ในฐานะ
คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2560 เผยว่า ในการประชุม กมธ.วันเดียวกันน้ีเป็นการพูดถึงบทเฉพาะกาล 
 ซึ่งตนเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 60 มีปัญหาหลายเร่ือง โดยเฉพาะในบทเฉพาะกาล ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่วางเอาไว้
เพ่ือการสืบทอดอํานาจของ คสช. ตามความเห็นตนสิ่งแรกที่จําเป็นต้องแก้ไขก่อนคือยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งรับรองให้
บรรดาประกาศ คําสั่งและการใช้อํานาจต่างๆ ของ คสช.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
 ทั้งที่มาตรา 279 เหมือนหลุมดําของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะยกเว้นให้กับการใช้อํานาจของ คสช. ตลอด
ช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบทเฉพาะกาลควรจะมีผลใช้บังคับช่ัวคราว แต่กลายเป็นว่ามาตรา 279 ใช้บังคับตลอดกาล อย่าง
น้ีไม่ใช่เฉพาะกาล แต่เป็นบทสืบทอดอํานาจและรับรองการใช้อํานาจ ป้องกันไม่ให้การใช้อํานาจต่างๆ ของพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงที่เป็นหัวหน้า คสช.ขัดรัฐธรรมนูญ 
 นายปิยบุตร กล่าวต่อว่า นอกจากน้ียังมีจะเสนอให้ยกเลิกมาตรา 269, 270, 271 และ 272 ซึ่งว่าด้วย
สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 250 คน มีเวลา 5 ปี ซึ่งตนเห็นว่าเวลานี้ภารกิจของ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาลสิ้นสุดลง
ไปแล้วคือ ได้เลือกพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน เพ่ือความยุติธรรมกับทุกฝ่ายในกรณีที่หากจะมีการ
เลือกต้ังเกิดขึ้นครั้งหน้า คิดว่าส.ว.ทั้ง 250 คนควรต้องยุติบทบาทตรงน้ี 
 ส่วนคนที่มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ สามารถกลับเข้ามาสมัครใหม่เป็นส.ว.ตามช่องทางปกติ
ได้ และถ้ากังวลใจว่าส.ว. 250 คนจะคอยประคับประคองรัฐบาลโดยเฉพาะเวลาออกกฎหมายปฏิรูป ตนเห็นว่าเรื่องน้ี
แทบจะไม่มีความจําเป็นแล้ว เพราะเสียงของรัฐบาลเวลาน้ีทิ้งขาดฝ่ายค้านไปกว่า 60 เสียงแล้ว 
 เมื่อถามว่าการแก้มาตรา 256 จําเป็นต้องใช้เสียงส.ว.สนับสนุนและการแก้มาตราอื่นๆ โอกาสเป็นไปได้
แทบไม่มี นายปิยุบตรกล่าวว่า มันเป็นปัญหาไก่กับไข่ว่าอะไรเกิดก่อนกัน ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับน้ีวางไว้ว่า ส.ว.จะต้องมี
ส่วนแก้รัฐธรรมนูญด้วย ถ้าเราไม่มีส.ว. 84 คนเป็นอย่างน้อยก็ไม่มีทางแก้ไขรัฐธรรมนูญได้สําเร็จ 
 ดังน้ัน ตนขอความร่วมมือกับ ส.ว.250 คนว่าถ้าท่านน่ังอยู่แบบนี้ต่อไป นานวันขึ้นความชอบธรรมก็จะลด
น้อยถอลงไปเร่ือยๆ จนทุกวันน้ีตนยังไม่เห็นใครมีความสามารถมาอธิบายเหตุผลการมีอยู่ของส.ว. ได้ ดังน้ัน แทนที่ท่าน
จะถูกกดดันและไล่ออกไป คิดว่าท่านควรแก้เรื่องน้ีดีกว่า แล้วกลับมาเป็นส.ว. ตามปกติ 
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 ที่สําคัญก่อนหน้าน้ัน คนจํานวนมากมักพูดว่าไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญ เพราะแก้รัฐธรรมนูญแล้วเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของนักการเมืองเอง และคนเหล่าน้ีจํานวนมากก็เข้ามาเป็นส.ว.ชุดปัจจุบัน และวันน้ีคนเหล่าน้ีกําลังมาบอกว่า
ไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งก็คือเพ่ือผลประโยชน์ของตัวเอง ทั้งน้ี ตนเห็นว่าการไม่มีส.ว. 250 คน ไม่เห็นมีใคร
กระทบกระเทือนนอกจาก ส.ว.เองเท่าน้ัน ดังน้ัน ควรมองภาพใหญ่มากกว่าตัวเองได้ตําแหน่ง 
 เมื่อถามว่ามาตราต่างๆ ที่เสนอมาจําเป็นต้องเข้าไปแก้ในสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือทําเฉพาะ
ประเด็น นายปิบุตรกล่าวว่า มีขั้นตอนในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ตนเห็นว่าสามารถเสนอไปพร้อมกันทั้ง 3 
ฉบับ คือ ยกเลิกส.ว.ตามบทเฉพาะกาล, ยกเลิกมาตรา 279 และแก้ไขมาตรา 256 แล้วจัดให้มีส.ส.ร. ซึ่งทั้ง 3 ฉบับน้ี
กว่าจะผ่านความเห็นชอบต้องใช้เวลา 
 แต่คิดว่า 2 ฉบับแรกจะเร็วกว่าเพราะแก้ง่ายมาก ส่วนการต้ัง ส.ส.ร.ก็ดําเนินการไป ซึ่งที่สุดแล้วจะ
เก่ียวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา ว่าอย่างน้อยที่สุดเรื่องเหล่าน้ีได้รับการแก้ไข เช่ือว่าจะทําให้
อุณหภูมิความร้อนแรงของการชุมนุมบรรเทาเบาบางลงไปบ้าง ดีกว่าปล่อยอย่างน้ีไปเรื่อยๆ แล้วไม่แก้ไขอะไรเลย 
 “ในเมื่อทุกวันน้ีเรายืนยันแล้วว่ามีการเลือกต้ังเกิดขึ้นประเทศไทยกําลังทยอยกลับเข้าสู่ระบบปกติ ดังน้ัน
อะไรที่เป็นสิ่งผิดปกติอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ีที่ปรากฎอยู่ในบทเฉพาะกาล ก็ควรต้องยกเลิกออกไป ความเห็นของผมคือ 
2 เรื่องใหญ่ๆ มาตราสุดท้ายที่รับรองอํานาจของ คสช. และมาตราที่ว่าด้วยอํานาจของวุฒิสภา 250 คน”นายปิยบุตร 
กล่าว 
 เมื่อถามว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนยุบสภาเพ่ือเลือกต้ังครั้งต่อไปหรือไม่ นายปิยบุตรกล่าวว่า เท่าที่ตนได้
ฟังที่คนพูดเรื่อยุบสภา คือ หากยุบสภาตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะเป็นไปได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะกลับมาเป็น
นายกรัฐมนตรีอีก โดยกลไกส.ว. 250 คน ซึ่งการเลือต้ังคร้ังที่แล้ว หลายพรรคการเมืองรณรงค์ไว้ว่าจะไม่สนับสนุน 
พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ 
 แต่เมื่อผลเลือกต้ังออกมาปรากฏว่ามีบางพรรคการเมืองไปสนับสนุ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ตนเช่ือว่า
เพราะกติกาที่ส.ว.ไปเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะหากไม่มี ส.ว.แล้วใช้ระบบปกติ พรรคอันดับหน่ึงต้ังรัฐบาลได้แน่ๆ แต่
เมื่อมีส.ว.ทําให้บิดผันการตัดสินใจของพรรคการเมืองไปจํานวนมาก หากเรายกเลิก ส.ว. หากมีการยุบสภา เช่ือว่าการ
ตัดสินใจของคนที่จะไปร่วมรัฐบาลจะเปลี่ยนไปชัดเจน 
 ที่สําคัญประชาชนมีอํานาจกําหนดตัวรัฐมนตรีและรัฐบาลอย่างแท้จริง ส่วนเรื่องการแก้ไขระบบเลือกต้ังก็
สุดแท้แต่ที่จะแก้ แต่ในความเห็นของตนระบบเลือกต้ังขณะน้ีมีความแปลกประหลาด แต่ตนพยายามละเว้นไม่พูดเรื่องน้ี 
เพราะจะมากล่าวหาว่าต้องการแก้เพ่ือพรรคพวกตัวเอง 
 
อ้างอิง: https://www.khaosod.co.th/politics/news_4663577 
ข่าวที่เก่ียวข้อง:  
https://www.newtv.co.th/news/62042 
https://mgronline.com/politics/detail/9630000081019 
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ลูกดร.ป๋วย นําทัพล่า 5 หม่ืนรายชื่อรื้อรัฐธรรมนูญ ล้างมรดกคสช. 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 ส.ค. 63 - ที่ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร LT.1 คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โครงการ
อินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (ไอลอว์ - iLaw) จัดกิจกรรมแถลงเปิดตัวแคมเปญเข้าช่ือ 50,000 ช่ือ ร่วมรื้อร่วม
สร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมเปิดล่ารายช่ือ โดยมีเครือข่ายประชาชนเข้าร่วม อาทิ People Go, Constitution 
Advocacy Alliance (CALL), คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.), คณะกรรมการประสานงานองค์กร
พัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และคณะประชาชนปลดแอก 
 นายจอน อ๊ึงภากรณ์ ผู้อํานวยการไอลอว์ กล่าวว่า 6 ปีที่ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จ
การทหาร แม้มีการเลือกต้ัง แต่เป็นการเลือกต้ังภายใต้รัฐธรรมนูญที่ออกแบบให้ คสช. ครองอํานาจต่อไป พวกเดียวกัน
ยังเป็นรัฐบาลในปัจจุบัน การข่มขู่คุกคามประชาชนเกิดขึ้นไม่ต่างจากยุค คสช. มีตํารวจไปเย่ียมเยาวชนที่สู้กับเผด็จการ
ถึงบ้านหลายจังหวัด มีการบังคับสูญหายผู้อยู่ต่างประเทศยังเกิดขึ้นอยู่ รัฐธรรมนูญที่มีอยู่ไม่ใช่เพ่ือประชาชน แต่เพ่ือชน
ช้ันปกครองกลุ่มเผด็จการ สังคมทุกส่วนต้องการเปลี่ยนแปลงยกเลิกรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ของ
ประชาชน 
 นายจอน กล่าวต่อไปว่า ไอลอว์ชักชวนภาคประชาชนที่เห็นร่วมกันเพ่ือรื้อรัฐธรรมนูญเผด็จการ ส่วน
รัฐธรรมนูญใหม่มีเน้ือหาอย่างไรอยู่ที่ประชาชนท้ังประเทศกําหนด จึงได้ล่ารายช่ือเพ่ือปลดล็อคแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่
เป็นเผด็จการปัจจุบัน กําหนดว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญของประชาชนโดย สสร.ที่มาจากการเลือกต้ัง ปัจจุบันทั่วประเทศ 
นักศึกษา ประชาชนคนรุ่นใหม่ เรียกร้องเผด็จการออกไป ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ปฏิรูปทุกโครงสร้าง รัฐธรรมนูญของ
ประชาชนต้องเกิดขึ้นแน่นอน ต้องผ่านการต่อสู้ยากลําบาก เราต้องร่วมกันทําให้สําเร็จ 
 ด้าน นายย่ิงชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการไอลอว์ เปิดเผยว่า เมื่อ 4 ปีที่แล้ว วันน้ีตรงกับวันทําประชามติที่ทํา
ให้เราได้รัฐธรรมนูญฉบับน้ี ซึ่งออกแบบให้ คสช. อยู่ในอํานาจ ร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม สําหรับการล่า
รายช่ือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญน้ีน้ัน ประกอบด้วย 5 ยกเลิก คือ 1.ช่องทางนายกฯ คนนอก ที่ไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง 2.
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ คสช. เขียนขึ้น คิดแทนอนาคตกดทับรัฐบาลทุกชุด 3.แผนปฏิรูปประเทศที่ คสช. เขียนขึ้น 
ความยาวรวมกว่า 3,000 หน้า 4.ท้องถิ่นพิเศษ ที่เปิดช่องผู้บริหารไม่ต้องมาจากการเลือกต้ัง 5.มาตรา 279 นิรโทษ
กรรม คสช. ที่ช่วยคนทาํรัฐประหาร ทําอะไรไว้ไม่มีทางผิด 
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 และ 5 แก้ไข คือ 1.เปลี่ยนระบบบัญชีว่าที่นายกฯ เขียนให้ชัดนายกฯ ต้องเป็น ส.ส. 2.เปลี่ยน ส.ว.ชุด
พิเศษ คนของเขา เป็น ส.ว. มาจากการเลือกต้ังของประชาชน 3.เปลี่ยนที่มาองค์กรที่ไม่ทํางานตอนน้ี สร้างระบบสรรหา
องค์กรอิสระแบบใหม่ ให้คนที่น่ังอยู่พ้นจากตําแหน่ง 4.ปลดล็อกวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้เสียงคร่ึงหน่ึงของสภา ไม่ต้องมี
อํานาจพิเศษของ ส.ว. ไม่บังคับประชามติ 5.ต้ัง สสร. ชุดใหม่ จากการเลือกต้ังทั้งหมด เปิดทางร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
สร้างการเมืองแบบใหม่ สังคมแบบใหม่ 
 
 
อ้างอิง: https://www.thaipost.net/main/detail/73715 
ข่าวที่เก่ียวข้อง:  
https://www.newtv.co.th/news/62069 
https://prachatai.com/journal/2020/08/88943 
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อนุดิษฐ์ ซัด "บิ๊กตู่" เดินสายซ้ือเวลา แก้รธน.ชี้ ย่ิงถ่วงม็อบย่ิงจุดติด 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ฉะ "บิ๊กตู่" เดินสายซ้ือเวลาแก้รธน.ชี้ ย่ิงเตะถ่วงเร่งม็อบจุดติด 
ดังนั้นอย่ามัวจัดเวทีเดินสายรับฟังให้คนย้ีแบบนี้เลย ยํ้า ต้องสู้ในกติกาสากล 
 วันที่ 7 ส.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. และพวกพ้องอยู่เบ้ืองหลัง การสร้างรัฐธรรมนูญปี 60 พร้อมกับผูกเง่ือนตายให้
แก้ไขได้ยากมาก ยกเว้นจะได้รับไฟเขียวจาก พล.อ.ประยุทธ์ เท่าน้ัน ดังน้ันหากมีความจริงใจสามารถแก้ไขได้ทันที ไม่
จําเป็นต้องออกตัวโยนให้เป็นเร่ืองของรัฐสภา เพราะการแก้ไข ต้องใช้เสียงสนับสนุนจากทั้ง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ 250 
ส.ว.ที่ พล.อ.ประยุทธ์แต่งต้ังขึ้นมาเองกับมือทั้งสิ้น ส่วนการเดินสายรับฟังความเห็นย่อมกระทําได้ แต่คงไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องจากประชาชนทั้งประเทศได้อย่างแน่นอน 
 โดยหาก พล.อ.ประยุทธ์ มีความประสงค์ จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากคนรุ่นใหม่ ย่อมทําได้ แต่น่าแปลก
ใจที่เป็นนายกฯ มา 6 ปี ยังไม่รู้อีกหรือว่า นักศึกษาและประชาชนต้องการอะไร โดยเฉพาะเสียงของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ที่ออกมาจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ เรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญและยุบสภา เช่ือว่า คนทั่วประเทศได้ยินชัดเจน 
พล.อ.ประยุทธ์ ต้องได้ยินเช่นกัน ดังน้ันอย่าเสียเวลาจัดเวทีเดินสายรับฟังเพ่ือซื้อเวลาให้คนย้ีแบบน้ีเลย 
 น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวต่อว่า ขอกราบเรียน พล.อ.ประยุทธ์ ด้วยความหวังดี ในฐานะนักเรียนเตรียมทหารรุ่น
น้องที่มีความเคารพต่อรุ่นพ่ี ว่า ประชาชนท้ังประเทศเฝ้ารอคอยความชัดเจน เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภา 
และทราบดีว่า รัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และ 250 ส.ว. ถือเป็นพวกเดียวกัน ดังน้ันการเตะถ่วงหรือขัดขวางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ จะย่ิงกลายเป็นประเด็นเร่งเร้าให้ม็อบจุดติดและทําให้มีผู้เข้าร่วมชุมนุมกับม็อบมากข้ึน เหตุการณ์ลักษณะน้ี
เช่ือได้ว่า จะทําให้การชุมนุมขยายตัวและแพร่หลายไปทั้งประเทศ เพราะประชาชนคงรับไม่ได้ ที่รัฐบาลไม่มีความจริงใจ
ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นประชาธิปไตย ทั้งน้ีหาก พล.อ.ประยุทธ์ ยอมแก้รัฐธรรมนูญ ตามเสียงเรียกร้อง แล้วยุบ
สภาจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ ด้วยกติกาที่เป็นประชาธิปไตย ยังสามารถกลับมาลงสมัครรับเลือกต้ังได้อีก เช่ือว่า 6 ปีที่
ผ่านมา หากบริหารประเทศได้อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุข พ่ีน้องประชาชนย่อมเลือก
กลับมาบริหารประเทศอย่างแน่นอน การกลับมาคร้ังน้ี จะสง่างามและไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์ได้อีก ที่สําคัญ พล.อ.
ประยุทธ์ มีอํานาจรัฐสนับสนุน ถือว่าได้เปรียบทุกอย่าง ไม่ต้องกลัวอะไรท้ังสิ้น ขอเพียงท่านต้องกล้าสู้เลือกต้ังในกติกา
สากล ไม่ใช่กติกาสืบทอดอํานาจที่ออกแบบมาเพ่ือพวกท่านเท่าน้ัน 
 
อ้างอิง: https://www.thairath.co.th/news/politic/1905700 
ข่าวที่เก่ียวข้อง: https://www.thaipost.net/main/detail/73714 
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สมชัย แนะ 5 วิธีทางออก แก้รัฐธรรมนูญ ทําง่ายๆไม่ยุ่งยาก 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 สมชัย อดีตกรรมการการเลือกต้ัง แนะ 5 วิธี ปมร้อน แก้รัฐธรรมนูญ ทําไมต้องแก้ – แก้รัฐธรรมนูญ
ต้องแก้ตรงไหน – แก้รัฐธรรมนูญอย่างไร 
 7 ส.ค. 63 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร ผอ.ศูนย์วิจัยการเมืองและ 
การพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไข
เพ่ิมเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า 
 ทําไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ 
 1 รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นกลาง (ร่างมาเพ่ือสร้างความได้เปรียบแก่พรรคการเมืองบางพรรค) 
 2 รัฐธรรมนูญที่ทําให้การเมืองย้อนยุค (พรรคเล็ก และงูเห่าเต็มสภา การเมืองที่ต้องใช้กล้วย) 
 3 รัฐธรรมนูญที่สร้างความยากลําบากในการบริหารราชการแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศที่รัฐบาลเองยังทําตามไม่ได้) 
 4 รัฐธรรมนูญที่สร้างความขัดแย้งในสังคม (ประชาชนไม่ยอมรับกลไกที่ถูกออกแบบมา) 
 5 รัฐธรรมนูญที่ไม่เห็นหัวประชาชน (ประชาชนไม่มีสิทธิถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางเมืองและองค์กรอิสระ) 
 แก้รัฐธรรมนูญต้องแก้ตรงไหน 
 1 เอาวุฒิสภา ที่คสช.แต่งต้ัง ออกไป (ไม่เอา 250 ส.ว.ที่ คสช.แต่งต้ัง) 
 2 แก้ระบบเลือกต้ังเป็นบัตรสองใบ (แก้ปัญหาการคํานวณปัดเศษ) 
 3 ทบทวนเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (อะไรไม่เข้าท่าก็ยกเลิก) 
 4 แก้ไขที่มา และ การถอดถอนองค์กรอิสระ (มีที่มาที่เช่ือมโยงกับประชาชน และประชาชนมีช่องทาง 
ถอดถอน) 
 5 สร้างความชัดเจนในการกระจายอํานาจ และสิทธิทางการเมืองของประชาชน (เลิกรวมศูนย์ มีสิ่งที่ต้อง
ดําเนินการและกําหนดการที่ชัดเจน) 
 แก้รัฐธรรมนูญอย่างไร 
 1 มีต้นเรื่องการเสนอญัตติจากทางใดทางหน่ึง (ครม. ,ส.ส., ส.ส.+ ส.ว. หรือ ประชาชน 50,000 ช่ือ) 
 2 สร้างการรับรู้และฉันทามติจากประชาชน (ช่วยกันแชร์ ช่วยกันส่งเสียงดังๆ) 
 3 ฝ่าด่านวุฒิสภาให้ได้ (ให้รู้ว่า ตัวเองเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการ) 
 4 มี สสร.เพ่ือร่างใหม่ทั้งฉบับ (เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นของประชาชน มีความเป็นกลาง) 
 5 หลังประชามติ ต้องเร่ิมต้นใหม่ทั้งระบบ (ยุบสภา เลือกต้ังใหม่ องค์กรอิสระ เริ่มต้นใหม่ ตามวิธีการ
ได้มาตามรัฐธรรมนูญใหม่ 
 
อ้างอิง: https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-constitution 
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"เฉลิม"! ชง 3 ข้อ ทางออกประเทศนํา รธน.40 มาใช้ยุบสภาเลือกต้ังใน 60 วัน 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.44 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลิม อยู่บํารุง ออกแถลงการณ์ เสนอ 3 ข้อทางออกประเทศไทย แก้รธน. -นํารธน.ปี 40 มาใช้-ยุบสภาเลือกต้ังใน 
60 วัน ม่ันใจ นศ.-ภาคธุรกิจ-ประชาชน เหน็ด้วย 
 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง อดีตรองนายกฯและแกนนําพรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์เสนอ
ทางออกประเทศไทย 3 ข้อ คือ (1) ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2) นํารัฐธรรมนูญปี 2540 มาใช้ทันที และ (3) 
ประยุทธ์ ยุบสภาเลือกต้ังภายใน 60 วัน 
 ด้วยปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า วิกฤตรัฐธรรมนูญและวิกฤตทางการเมือง ได้ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะได้ส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อภาวะเศรษฐกิจ ทรุดหนักจนเกิดปัญหาปากท้อง
ประชาชน และสิทธิเสรีภาพอย่างย่ิงยวด ถึงขนาดทุกข์ยาก ทุกข์เข็ญอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นับแต่มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังปรากฏว่านักการเมือง
ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมถึงวุฒิสมาชิกหลายคน อีกทั้งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาแสดงจุดยืน
สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ และสภาพของกลุ่มการเมือง เพราะสิ่งสําคัญทั้ง 2 ประการน้ี โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและนักการเมืองในขณะนี้กลายเป็นอุปสรรค ขัดขวางต่อการพลิกฟ้ืนและนําพาประเทศ และ
ประชาชนให้พ้นภาวะวิกฤตเป็นอย่างย่ิงขณะน้ีการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ได้ถูกกลุ่มที่ยกร่าง
รัฐธรรมนูญไว้เขียนวางหมากค่ายกลไว้จนไม่อาจแก้ไขได้ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างปกติ 
 ดังที่นานาประเทศเขาทํากัน ส.ว. ซึ่งไม่ใช่ผู้แทนปวงชนกับมีอํานาจและอิทธิพลสกัดก้ันการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้สร้างปัญหาต่อนักการเมืองให้อยู่ในสภาวะสูญญากาศ  
มุ่งตักตวงผลประโยชน์และไม่เป็นตัวแทนของปวงชนอย่างแท้จริง 
 ไม่เพียงแต่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนเท่าน้ัน แต่ภาคประชาชนทุกส่วนได้ออกมาเรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โดยนําเอารัฐธรรมนูญปี 40 มาใช้ แล้วยุบสภา ให้มีการเลือกต้ังใหม่ภายใต้กติกาที่เป็น
ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ซึ่งทั้งสามประการน้ีจะต้องกระทําโดยเร็วที่สุด 
 ข้าพเจ้า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง ในฐานะผู้แทนประชาชนต่อเน่ืองมาหลายสมัย เคยได้มีโอกาสบริหารกิจการ
บ้านเมืองมาหลายวาระและในฐานะนักกฎหมายดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์คนหนึ่ง และที่สําคัญคือ ข้าพเจ้าเป็น
ประชาชนคนไทยที่สมควรรับใช้แผ่นดินเมื่อมีโอกาส จึงขอแถลงการณ์ฉบับน้ีเพ่ือเรียกร้องให้ประเทศไทยต้องเดินหน้า
ต่อไปโดยเร่งด่วน ดังต่อไปน้ี 
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 ข้อ 1. ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี 2563 ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี 2560 ทันที 
 ข้อ 2. ให้นําเอารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาใช้บังคับเป็นการช่ัวคราวทันที 
 ข้อ 3. นายกรัฐมนตรีต้องประกาศยุบสภาเพ่ือให้มีการเลือกต้ังใหม่ภายใน 60 วันโดยเป็นการเลือกต้ังตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 จากน้ันจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถาวรต่อไป เพ่ือให้เป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้
จริง ข้าพเจ้าจะได้เสนอให้สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาเห็นชอบใน 3 ข้อ ดังกล่าว โดยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 
2563 ซึ่งจะมีเพียง 3 มาตรา ดังกล่าวเท่าน้ัน ไม่มีเน้ือความยุ่งยากใดๆ พิจารณาเพียง 3 วันก็แล้วเสร็จ จากน้ันก็จะ 
นําส่งให้ผู้นําฝ่ายค้านนําขึ้นกราบบังคมทูลทรงพระราชวินิจฉัยประกาศใช้ต่อไป 
 ข้าพเจ้าทราบดีว่า ข้อเสนอของข้าพเจ้าน้ีจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ คัดค้าน และสนับสนุนอย่าง
หลากหลาย และกว้างขวาง ซึ่งข้าพเจ้าก็ประสงค์เช่นน้ัน และยินดีอย่างย่ิงที่จะมีนักวิชาการนักการเมือง นัก
ประชาธิปไตย นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนออกมาแสดงความเห็นต่อข้อเสนอนี้ ซึ่งข้าพเจ้าขอยืนยันว่าหาก
เราจะได้ใช้สติไตร่ตรองให้ดีแล้วจะพบว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ถูกบันทึกว่า รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับ เมื่อได้ใช้ไป
ระยะหน่ึงก็มักจะถูกยกเลิกโดยวิธีฉีกทิ้งด้วยการปฏิวัติรัฐประหารเสมอๆ ดังเช่น เมื่อ คสช. ปฏิวัติก็ได้ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง
เช่นกัน แล้ว คสช. ก็ใช้บทบาทที่ไม่มีกฎหมายใดรองรับเลย เสนอประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2557 เป็นการช่ัวคราว
เช่นกัน แม้ว่าบ้านเมืองขณะน้ีวิกฤตยิ่งกว่าก่อนการปฏิวัติเมื่อปี 2557 แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ส่งเสริมให้มีการปฏิวัติเพ่ือฉีกทิ้ง
รัฐธรรมนูญน้ีอีก แต่การออกใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันทีเพ่ือยกเลิก ฉบับปี 2560 น้ีแล้วนําเอาฉบับปี 2540 มาใช้ก่อน
เป็นการช่ัวคราวแล้วจัดการเลือกต้ัง สามารถกระทําได้ทันที 
 หากจะมีผู้กล่าวอ้างว่าวิธีน้ีไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ข้าพเจ้าขอเรียนว่าถูกต้อง เพราะมีแต่
บทบัญญัติเรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จึงเป็นความจริงที่ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม กรณีจึงเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มี บทบัญญัติเขียนให้กระทําได้ แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้กระทํา 
ซึ่งย่อมต้องถือว่า กระทําได้ เพราะได้มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 น้ี ไว้ในมาตรา 5 วรรคสองว่า 
 “เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ีบังคับแก่กรณีใด ให้กระทําการน้ันหรือวินิจฉัย กรณีน้ันไปตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”ดังน้ัน การที่ข้าพเจ้าจะ
ดําเนินการร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านจนในที่สุดเสนอให้ท่านผู้นําฝ่ายค้านในรัฐสภานําร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี 2563 
ที่มีเพียง 3 มาตรา ขึ้นทูลเกล้าเพ่ือทรงพระบรมราชวินิจฉัยประกาศใช้ จึงเป็นสิ่งที่พึงกระทําได้ โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕ และแน่นอนท่ีสุดย่อมเป็นวิธีการที่ดีกว่าและชอบธรรมกว่าการปฏิวัติแล้วฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญดังที่เมื่อปี 2557 ที่ 
คสช. ได้กระทําไป แล้วต่อมา คสช. ก็ทูลเกล้าประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2557 ซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่าประชาชนจํานวนมาก
เช่นกันที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีของ คสช. ที่กระทําไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญดังกล่าว 
 ข้าพเจ้าตระหนักดีและมั่นใจว่า ข้อเสนอของข้าพเจ้าดังกล่าวมาน้ีจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนทุกคน ซึ่งท่านมีสิทธิมีเสียงในการ
เลือกต้ังตัวแทนของท่านให้มาบริหารประเทศชาติ และในที่สุดแล้วพวกเราทุกคนก็จะช่วยกันนําพาประเทศชาติ
บ้านเมืองให้พลิกฟ้ืนฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง ให้ประเทศไทยกลับเป็นอู่ข้าวอู่นํ้าและทุกคนอยู่ดีกินดีได้อย่างแท้จริงโดยเร็ว
ที่สุด 
 
อ้างอิง: https://www.posttoday.com/politic/news/630154 
ข่าวที่เก่ียวข้อง:  
https://www.newtv.co.th/news/62055 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4663416 
https://www.thaipost.net/main/detail/73693 
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"เฉลิม" ชง3ทางออกให้ประเทศ ใช้ "รธน.ปี40- นายกฯ ยุบสภาฯ" 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 7 ส.ค.63 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย (พท.) ออก
แถลงการณ์เสนอทางออกประเทศไทย มีใจความสําคัญว่า 1.ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี 60 ทันที 2.ให้นําเอา
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาใช้บังคับเป็นการช่ัวคราวทันที 3.นายกรัฐมนตรีต้องประกาศยุบสภาเพ่ือให้มีการเลือกต้ัง
ใหม่ภายใน 60 วัน โดยเป็นการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 จากน้ันจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถาวรต่อไป 
เพ่ือให้เป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง 
 “ผมจะได้เสนอให้สมาชิกพรรคร่วม ฝ่ายค้านพิจารณาเห็นชอบใน 3 ข้อดังกล่าว โดยการร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี 63 ซึ่งจะมีเพียง 3 มาตราดังกล่าวเท่าน้ัน ไม่มีเน้ือความยุ่งยากใดๆ พิจารณาเพียง 3 วันก็แล้วเสร็จ จากน้ันก็จะ
นําส่งให้ผู้นําฝ่ายค้านนําขึ้นกราบบังคมทูลทรงพระราชวินิจฉัยประกาศใช้ต่อไป” ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว 
 ทั้งน้ี ทราบดีว่า ข้อเสนอของตนจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ คัดค้านและสนับสนุนอย่างหลากหลาย และ
กว้างขวาง ซึ่งตนก็ประสงค์เช่นน้ัน และยินดีอย่างย่ิงที่จะมีนักวิชาการ นักการเมือง นักประชาธิปไตย นักเรียน นิสิต
นักศึกษา และประชาชนออกมาแสดงความเห็น ต่อข้อเสนอนี้ โดยตนขอยืนยันว่า หากเราจะได้ใช้สติไตร่ตรองให้ดีแล้ว
จะพบว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้ถูกบันทึกว่า รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับ เมื่อได้ใช้ไประยะหน่ึงก็มักจะถูกยกเลิกโดยวิธี
ฉีกทิ้งด้วย การปฏิวัติรัฐประหารเสมอๆ ดังเช่น เมื่อ คสช. ปฏิวัติก็ได้ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเช่นกันแล้ว คสช.ก็ใช้ บทบาทที่
ไม่มีกฎหมายใดรองรับเลย เสนอประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2557 เป็นการช่ัวคราว เช่นกัน แม้ว่า บ้านเมืองขณะน้ี
วิกฤตย่ิงกว่าก่อนการปฏิวัติเมื่อปี 2557 แต่ตนก็ไม่ส่งเสริม ให้มีการปฏิวัติเพ่ือฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญน้ีอีก แต่การออกใช้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันทีเพ่ือยกเลิก ฉบับปี 60 น้ีแล้วนําเอาฉบับปี 40 มาใช้ก่อนเป็นการช่ัวคราวแล้วจัดการเลือกต้ัง 
สามารถกระทําได้ทันที 
 แถลงการณ์ระบุอีกว่า หากจะมีผู้กล่าวอ้างว่า วิธีน้ีไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 60 ขอเรียนว่า 
ถูกต้อง เพราะมีแต่บทบัญญัติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงเป็นความจริงที่ไม่มีบทบัญญัติ ว่าด้วยการออก
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม กรณีจึงเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มี บทบัญญัติเขียนให้กระทําได้ แต่ก็ไม่มี
บทบัญญัติห้ามมิให้กระทํา ซึ่งย่อมต้องถือว่ากระทําได้ เพราะได้มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 น้ี ไว้ในมาตรา 5 
วรรคสองว่า “เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ีบังคับแก่กรณีใด ให้กระทําการน้ันหรือวินิจฉัย กรณีน้ันไปตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” 
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 ดังน้ันการที่ตนจะดําเนินการร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านจนในที่สุดเสนอให้ท่านผู้นําฝ่ายค้านในรัฐสภา
นําร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี 63 ที่มีเพียง 3 มาตรา ขึ้นทูลเกล้าเพ่ือทรงพระบรมราชวินิจฉัยประกาศใช้ จึงเป็นสิ่งที่พึง
กระทําได้ โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 5 และแน่นอนท่ีสุดย่อมเป็นวิธีการท่ีดีกว่าและชอบธรรมกว่าการปฏิวัติแล้ว
ฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญดังที่เมื่อปี 57 ที่คสช.ได้กระทําไป ซึ่งตนเช่ือว่าประชาชนจํานวนมากเช่นกันที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีของ 
คสช. ที่กระทําไปเกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญดังกล่าว 
 “ข้าพเจ้าตระหนักดีและม่ันใจว่า ข้อเสนอของข้าพเจ้าดังกล่าวมาน้ีจะได้รับการสนับสนุน จากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะพ่อแม่พ่ีน้อง ประชาชนทุกคน ซึ่งท่านมีสิทธิมีเสียงในการ
เลือกต้ังตัวแทนของท่านให้มาบริหารประเทศชาติ และในที่สุดแล้วพวกเราทุกคนก็จะช่วยกันนําพาประเทศชาติ
บ้านเมืองให้พลิกฟ้ืนฟันฝ่าอุปสรรค ทั้งปวง ให้ประเทศไทยกลับเป็นอู่ข้าวอู่นํ้าและทุกคนอยู่ดีกินดีได้อย่างแท้จริง
โดยเร็วที่สุด” ร.ต.อ.เฉลิม ระบุ 
 
อ้างอิง: https://siamrath.co.th/n/175293 
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"พรรคภูมิใจไทย"อบรมปลูกกัญชาทางการเเพทย์ครั้งที่ 1 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 19.49 น. 
 
 
 
 
 
 
"พรรคภูมิใจไทย" อบรมปลูกกัญชาทางการเเพทย์ ครั้งที่ 1 ลุยลงพื้นที่ทั่วประเทศ 10 กิจกรรม เกษตรกรให้ความ
สนใจนับพันคน 
 เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2563  ที่พรรคภูมิใจไทย สํานักงานใหญ่พรรค   เพ่ือทลายทุกข้อจํากัด แบบ ไม่หยุดน่ิง ได้
จัดการอบรมกัญชาทางการแพทย์ แบบครบวงจร ต้ังแต่ขออนุญาต จนถึงแปรรูป โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งน้ีมีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทย ได้ประสานงานเกษตรกรร่วมอบรมในการปลูก
กัญชา โดยมี ดร.นายเเพทย์ สําเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยาย มี
เกษตรกรผู้สนใจที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดต่าง ๆ ดังน้ี  กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ จํานวนผู้เข้า
อบรม ประมาณ  70 คน เกษตรกรที่มาจะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเรื่องกัญชาทางการเเพทย์ 
 ดร.นายแพทย์ สําเริง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมคร้ังน้ีทําอย่างต่อเน่ืองเป็นครั้งที่ 10 เกษตรกรให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดยมี สมาชิกพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้
ประสานงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ และเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้ศึกษาสําหรับการ
ปลูกกัญชา เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ และเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้เพ่ือปากท้องพ่ีน้องประชาชน 
 "ต้องขอบอกว่าเป็นเดินหน้าเร่ืองนโยบายกัญชาทางการแพทย์  ที่พรรคภูมิใจไทย ทําเพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้ปลูกจริง การปลูกครั้งน้ีได้นําพ่ีน้องวิสาหกิจชุมชน มาร่วม MOU กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
(รพ.สต.) แนะนําเรื่องการออกแบบโรงเรือน รวมไปถึงขั้นตอนการขออนุญาตปลูก จนถึงการแปรรูป ว่าทําอย่างไร วันน้ี
พ่ีน้องประชาชนเข้าใจในการปลูกกัญชาทางการเเพทย์มากขึ้น ทุกคนที่เข้าร่วมอบรมมีข้อสงสัยซักถาม ทางเราได้อธิบาย
ให้เข้าใจเรื่องน้ีทุกขั้นตอน กัญชาเสรีทางการแพทย์ปลูกได้เเล้วเราไม่รอช้า กิจกรรมน้ีจะมีการอบรมท่ัวประเทศ และ
งบประมาณในการอบรมครั้งน้ี ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง จาก
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กัญชาทางการเเพทย์ใครก็บอกว่าปลูกยาก แต่พรรคภูมิใจไทย ในเมื่อเราหาเสียงให้พ่ี
น้องประชาชน เราทําได้เเละประชาชนเริ่มเข้าใจ ไม่มีอะไรยากถ้าเราศึกษาเเละเรียนรู้"  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
สาธารณสุข กล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้าน้ี พรรคภูมิใจไทย จัดอบรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจร 
ต้ังแต่ขออนุญาต จนถึงการแปรรูป เริ่มต้ังแต่ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3 จังหวัด
ปราจีนบุรี ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 5 ที่จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งที่ 7 จังหวัดศรีสะเกษ 
ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9 ที่จังหวัดพัทลุง และครั้งที่ 10 ที่กรุงเทพมหานคร รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บันทึก
ข้อตกลง (MOU) กับ รพ.สต. เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมาย นับจํานวนผู้เข้าอบรม 10 
พ้ืนที่ มีผู้ร่วมฟังการบรรยาย นับ 1,000 คน 
 
อ้างอิง: https://www.banmuang.co.th/news/politic/201764 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  45 

 

 
 
 
4 พรรคใหญ่ เปิดศึกผู้ว่าฯ กทม. CEO คนดัง-บิ๊กสีกากี ปะทะ นักเลือกต้ัง 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 7.01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 คําประกาศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ยืนยันว่า การเลือกต้ังท้องถิ่น
น่าจะมีในปีน้ี แต่ยังรอคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กําหนด ส่วนจะเลือกที่ไหน ตัดสินใจเอง 
 ทําให้เกิดความเคล่ือนไหวในศึกเลือกต้ังท้องถิ่นค่อนข้างคึกคัก โดยเฉพาะสนาม กทม. หลังจากปรากฏ
ข่าวลือไปทั่วสังคมการเมืองระยะหน่ึงว่า รัฐบาลจะเปิดให้เลือกต้ังผู้ว่า กทม.ในปลายปีน้ี 
 
เลือกต้ัง ผู้ว่าฯ กทม. จ่อปีหน้า 
 ทว่า จากการอัพเดตสถานการณ์ล่าสุดทั้งขั้วรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ปรากฏตรงกันว่า การเลือกต้ังท้องถิ่นอาจ
เกิดขึ้นในภูธร ก่อนเมืองหลวง 
 แหล่งข่าวแกนนําพรรคพลังประชารัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ ที่รู้ข่าวคราวในฝ่ายบริหารเป็นอย่างดีที่บอกว่า 
“จนถึงตอนน้ีพรรคยังไม่มีการพูดคุยกัน สนาม กทม.น่าจะเลื่อนออกไป” 
 ส่วนอินไซด์ของพรรคเพ่ือไทย ได้ยินเสียงกระซิบจากฝ่ายรัฐบาลว่า ต้นปี 2564 จะเปิดให้มีการเลือกต้ัง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) อบจ. แล้วค่อยมาถึง ผู้ว่า กทม. ในเดือนพฤษภาคม 
 ฟากแหล่งข่าวจาก กกต.เก็งคําตอบจากรัฐบาลว่า เร็วที่สุดคือเดือนธันวาคม 2563 อย่างช้าไม่น่าจะเกิน
มีนาคม 2564 แต่ กกต.กทม.พร้อมจัดเลือกต้ังแล้ว 
 
เพื่อไทยยังฝุ่นตลบ 
 ทว่า ศึกชิงเก้าอ้ี ผู้ว่าฯ กทม.กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง เมื่อปรากฏข่าวว่า “เจ้าแม่ กทม.” คุณหญิงสุดา
รัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย จะทิ้งหมวกผู้กําหนดทิศทางหัวขบวนแกนนําฝ่าย
ค้าน และตําแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มาลงสมัครเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. 
 เสียงสะท้อนจากฝ่าย เจ้าแม่ กทม.บอกว่า เป็นเกมข่าวปล่อยจากยุงน่ารําคาญในพรรค จึงจับมือ “สมพงษ์ 
อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรค มาแถลงข่าวเชิญ “ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ” อดีตแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคมาลงสมัครในนาม 
กทม. 
 ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่า “ชัชชาติ” ขอลงเลือกต้ัง กทม.ในนามอิสระ โดยแนบเหตุผลที่ไม่อาจปฏิเสธคําขอของ
ครอบครัวได้ 
 แต่ “คุณหญิงสุดารัตน์” บอกว่า เพราะคุณชัชชาติเป็นทั้งสมาชิกพรรคเพ่ือไทย เป็นแคนดิเดตนายกฯของ
พรรค และถูกวางให้เป็น ผู้ว่าฯ กทม. ต้ังแต่แรก เราต้องไปเชิญเขามาก่อน 
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 ดังน้ัน เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม มีการนัดประชุมภาค กทม. ที่โรงแรม SC Park ของตระกูล 
ชินวัตร “วิชาญ มีนชัยนันท์” อดีต ส.ส.กทม.เพ่ือไทย ในฐานะประธานภาค มีการต่อสายไปถึง “ชัชชาติ” เชิญให้มาร่วม
งานเลี้ยง แต่ไม่ได้รับคําตอบ 
 เบ้ืองต้นจะต่อสายนัดหมาย “ชัชชาติ” ไปเจรจานอกรอบอีกครั้งตาม protocol หากถูกปฏิเสธอีก 1 รอบ 
แผนดึง “ชัชชาติ” กลับพรรคเป็นอันจบ 
 ว่ากันว่า “เจ้าแม่ กทม.” เตรียมรายช่ือ “นักธุรกิจหนุ่ม” เป็นที่รู้จักในสังคมประมาณหน่ึงไว้ในกระเป๋า 
ทาบเชิญไว้เป็นเบ้ืองต้น รอดูจังหวะสถานการณ์ ทิศทางการเมือง 
 อีกแผนหน่ึงเตรียมสร้างอีเวนต์เปิดรับสมัครผู้ว่า กทม.อย่างเป็นทาง ดึงซีนการเมืองให้หันกลับมามอง 
“เพ่ือไทย” 
 อย่างไรก็ตาม เส้นทางการเลือกต้ังผู้ว่า กทม.คนที่ 13 ยังพลิกได้หลายตลบ แคนดิเดตเพ่ือไทยสุดท้ายอาจ
มีสิทธิพลิกมาที่ช่ือ “คุณหญิงสุดารัตน์” หน่ึงในนักการเมืองเขี้ยวลากดินได้ตลอดเวลา 
 
“มาดามเดียร์” โคจรรอบกรุง 
 สําหรับ “พรรคพลังประชารัฐ” แกนนํารัฐบาลหวังที่จะชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. ปิดช่องว่างการบริหารงาน
ระหว่าง กทม.กับรัฐบาลแบบไร้รอยต่อ “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” ประธานยุทธศาสตร์ภาค กทม. ยืนยันว่า 
 “กทม.ต้องสู้แน่นอน โดยต้องดูกระแสของคน กทม.อยากได้อะไร ปัญหา กทม.เปลี่ยนไปเยอะมาก เช่น 
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การจัดการขยะ การใช้พลังงาน เป็นปัญหาใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น ผู้ว่าฯ กทม.ต้องเป็นคนที่เข้าใจ
ปัญหา” 
 
 “ที่ผ่านมาขายผู้ว่าฯ กทม.คนเดียว แต่ กทม.เป็นเมืองใหญ่ ต้องดูทั้งทีม 1+4 แต่ละด้าน ขายความเป็นทีม
เวิร์ก มีรองผู้ว่าฯ กทม.ที่ครบเคร่ือง เข้าใจปัญหาคน กทม. เป็นคนรุ่นใหม่” 
 แต่ดูเหมือนว่า การควานหาผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรคพลังประชารัฐ จะไม่ค่อยมีตัวเลือกมากนัก 
จนกระทั่งต้องถ่างเวลาการคิกออฟเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.ออกไปเป็นปี 2564 ทั้งที่สนาม กทม. พลังประชารัฐไม่ได้เป็น
เบอร์สอง เพราะกวาด ส.ส.มากที่สุด 12 ที่น่ัง 
 ในลู่แข่งขันมีช่ือ “มาดามเดียร์” วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายช่ือ หัวหน้ากลุ่ม “ดาวฤกษ์” ใน พปชร. 
กําลังออกแอ็กช่ันการเมือง ควง “เดอะแก๊ง” ส.ส.ใน กทม. ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาชาวต้ังแต่ซอกซอยชุมชนแออัด ไปยัง
ตลาดสด ยันคอนโดฯหรูใจกลางเมือง 
 ซึ่งก่อนหน้าน้ีมีการเก็งกันว่า มีความพยายามรวบรวมกําลังพล ต้ังกลุ่มขึ้นมาต่อรองเก้าอ้ีรัฐมนตรี แต่เมื่อ
ยังต้องต่อคิวรอจากก๊วนขาใหญ่ในพรรค เป้าหมายชิงเก้าอ้ี ผู้ว่าฯ กทม.จึงเป็นเป้าหมายที่ทดแทนกันได้ 
 อย่างไรก็ตาม ยังมีข่าวมาเรื่อยๆ ให้เห็นช่ือ “ทยา ทีปสุวรรณ” ภรรยาของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.
ศึกษาธิการ ขึ้นมาเป็น 1 ในแคนดิเดตที่จะลงสมัครเก้าอ้ีผู้ว่าฯในนามพรรคอีกคน 
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ปชป.จ่อทาบ “บิ๊กแป๊ะ” 
 ส่วนแชมป์เก่าพรรคประชาธิปัตย์ที่ครองเก้าอ้ีพ่อเมืองกรุงเทพฯมาต้ังแต่ยุคอภิรักษ์ โกษะโยธิน กระทั่งถึง 
ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร แห่งวังสวนผักกาด ก่อนถูกอิทธิฤทธ์ิมาตรา 44 จากคําสั่ง คสช.ปลดฟ้าผ่า เพราะทํา 
คนกรุงผิดหวัง 
 เกมน้ีประชาธิปัตย์ในยุคที่มี “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” เป็นหัวหน้าพรรค ดูจะหืดขึ้นคอมากกว่าครั้งไหน ๆ 
เพราะพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล ยังไม่มีผลงานเด่น เตะตาโหวตเตอร์ บุญการเมืองเก่า ๆ ก็ถูกใช้
แทบไม่เหลือ 
 ความเคลื่อนไหวการหาตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ปรากฏร่องรอยต้ังแต่กลางปี 2562 มีการทาบทาม CEO 
สายการบิน ไปจนถึงอธิการบดีคนรุ่นใหม่ ที่มีภาพเตะตาโซเชียลมีเดีย 
 ทั้ง “ธรรศพลฐ์ แบเลเวลด์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไทยแอร์เอเชีย “ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณ
สวัสด์ิ” อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 “ศ.ดร.สุชัชวีร์” ที่เรียกกันทั่วไปว่า “อาจารย์เอ้” ยอมรับก่อนหน้าน้ีว่ามีแรงยุมากมายให้มาลงสนามผู้ว่าฯ 
กทม. แต่อาจปฏิเสธเพราะงานในหน้าที่ก็หนักแล้ว 
 ขณะที่ “ธรรศพลฐ์” ซึ่งมีสัมพันธ์อันดีกับ “กรณ์ จาติกวณิช” และเป็นคนสําคัญที่ “ยุ” ให้กรณ์ออกมา
ก่อต้ังพรรคกล้า ตามคําบอกเล่าของ “อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี” เลขาธิการพรรค จึงตามไปเป็นแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม.ใน
นามพรรคกล้า มากกว่าค่ายประชาธิปัตย์ 
 
 ดังน้ัน ตัวเลือกหมายตาล่าสุดจึงมาอยู่ที่ “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
(ผบ.ตร.) ซึ่งจะเกษียณอายุราชการกันยายนน้ี มีกระแสข่าวว่าเทียบเชิญไปแล้ว เพราะไม่มีใครที่ไม่รู้จัก “บ๊ิกแป๊ะ” จาก
การนําทีมลงพื้นที่ไปหยุดสถานการณ์สําคัญ ๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา 
 ซึ่ง “บ๊ิกแป๊ะ” ได้รับเสียงช่ืนชมไปทั้งโลกโซเชียล เป็นอันต้องจับตาว่า “บ๊ิกแป๊ะ” จะเซย์ “เยส”  
หรือ “โน” 
 
ก้าวไกลอุบชื่อแต่แย้มสเป็ก 
 ฟากพรรคก้าวไกล ที่มีคะแนนใน กทม.เป็นอันดับ 2 มี ส.ส.ถึง 9 ที่น่ัง ยังอุบช่ือว่าใครจะมาลงในนาม
พรรค แต่ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล แย้มสเป็กแคนดิเดตว่า 1.ต้องเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้า พร้อมที่จะ
ทําการเปลี่ยนแปลง 2.เข้าใจปัญหาประชาชน กทม.เป็นอย่างดี 3.ต้ังใจทํางาน มีนโยบายที่จะมาแลกเปลี่ยนกัน ทว่ามี
ข่าวปรากฏอยู่เนือง ๆ ว่ามีการทาบ “บ๋ี” อริยะ พนมยงค์ อดีตผู้บริหารช่อง 3 และไลน์ ประเทศไทย มาลงชิงเก้าอ้ีพ่อ
เมืองกรุงเทพฯในครั้งน้ี 
 ส่วนผู้สมัครผู้ว่าที่คนรู้จัก-แต่ไม่สังกัดพรรค อาทิ “รสนา โตสิตระกูล” อดีตแกนนํากลุ่ม 40 ส.ว. และเอ็น
จีโอสายพลังงาน “ทอม เครือโสภณ” นักธุรกิจ-ล็อบบ้ียีสต์การเมือง ก็ประกาศจะลงชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม.เมื่อปลายปี 
2562 เคยตามติด “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ช่วงเลือกต้ัง 24 มีนาคม 2552 
 
ช่ือ-ตัวเต็ง ผู้ที่ “คาดว่า” จะสมัครเป็นผู้ว่าฯ กทม.รับรองว่าดุเดือดแน่นอน 
 
อ้างอิง: https://www.prachachat.net/prachachat-hilight/news-501803 
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Footnote: เลือกต้ังซ่อมปากน้ําร้อนแรง เป้าหมายคือโค่น "อัศวเหม" 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 12:14 น. 
 
 
 
 
 
 
 แม้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะขึ้นเหนือไปเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.ที่พิษณุโลก ตาก แล้วหวนกลับมายัง
ภาคกลางเปิดตัวผู้สมัคร นายก อบจ.ที่นนทบุรี 
 แต่ที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากกลับเป็นการลงพ้ืนที่ที่ปากนํ้า สมุทรปราการ 
 หากเทียบอัตราความถี่อาจน้อยกว่าการลงพ้ืนที่ของบรรดา ส.ส.พรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะเป็น นายพิธา  
ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ว่าจะเป็น นายสุเทพ ขุนอ้น ไม่ว่าจะเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 
 เพราะว่าในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม อีก 2 วันข้างหน้าก็จะเป็นวันหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกต้ังซ่อมที่ 
เขต 5 สมุทรปราการ 
 กระนั้น การลงพ้ืนที่ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่สมุทรปราการ ก็เป็นการลงอย่างครบเซ็ตครบทีม 
ไม่เพียงแต่จะมี นายปิยบุตร แสงกนกกุล หากแต่ยังมี น.ส.พรรณิการ์ วานิช 
 สะท้อนให้เห็นว่าคณะก้าวหน้าเห็นความสําคัญของ"ปากนํ้า" 
 ไม่ว่าจะมองผ่านการเลือกต้ัง ส.ส. ระดับชาติ ไม่ว่าจะมองผ่าน การเลือกต้ังนายกอบจ.ระดับท้องถิ่น 
 กรณีการลงพื้นที่ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช ในพ้ืนที่
สมุทรปราการต้องมองผ่านวิถีดําเนินในทาง "ยุทธศาสตร์" 
 แท้จริงแล้วก็คือการดํารง "ยุทธศาสตร์" ทางการเมืองอันเป็นความต่อเน่ืองมาจาก "อนาคตใหม่" 
 เพียงแต่ว่าเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบในเดือนกุมภาพันธ์ ยุทธศาสตร์น้ีจึงจําเป็นต้องแยกกันเดิน น่ันก็คือ 
การเมืองระดับชาติ เป็นของพรรคก้าวไกล 
 ขณะเดียวกัน การเมืองระดับ"ท้องถิ่น"ก็ขับเคล่ือนในแต่ละจังหวะก้าวโดย "คณะก้าวหน้า" ดังที่เห็นจาก
การลงพ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
 
 เพียงแต่ในกรณีของปากนํ้า สมุทรปราการ มีลักษณะพิเศษ 
 เป็นลักษณะพิเศษท่ี "คณะก้าวหน้า"จะต้องหนุนเสริมพลังให้กับ"พรรคก้าวไกล"ในเป้าหมาย"บ้านใหญ่"
เดียวกัน 
 ความเป็นจริงน้ันก็คือ บ้านใหญ่ปากนํ้า ตระกูล"อัศวเหม"อยู่ในฐานะผู้กุมอํานาจ ไม่ว่าจะโดยผ่าน
กระบวนการเลือกต้ัง ส.ส.ไม่ว่าจะโดยผ่านกระบวนการเลือกต้ังท้องถิ่น 
 การกระหนํ่าเข้าใส่ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ย่อมเท่ากับกระ หนํ่าเข้าใส่อํานาจของตระกูล"อัศวเหม" 
 โค่น"กรุง"จึงเท่ากับเป็นการโค่น"บ้านใหญ่" 
 
อ้างอิง: https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4663066 
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วิเคราะห์การเมือง - เลือกต้ัง ปากน้ํา ยุทธศาสตร์ อนาคตใหม่ ก้าวไกล ก้าวหน้า 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 07.04 น. 
 
 
 
 
 
 
 เลือกต้ัง ปากนํ้า - หากมองจากจังหวะก้าวของพรรคก้าวไกล เลือกต้ังเขต 5 ปากนํ้าเหมือนกระดานหก 
 เป็นกระดานหกในทางการเมืองที่พรรคก้าวไกลต้องการเอาชนะ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีตส.ส.ซึ่ง
เป็นผู้สมัครในนามพรรคพลังประชารัฐให้ได้หรือถึงไม่ชนะ 
 แต่ก็ต้องการวัดคะแนนและความนิยม 
 1 เป็นความนิยมจากฐานคะแนนเดิมของพรรคอนาคตใหม่ที่ได้มากว่า 3 หมื่น 1 เป็นความนิยมจากฐาน
คะแนนเดิมของพรรคเพ่ือไทยจํานวนหน่ึง 
 2 ฐานน้ีก็เพ่ือไปชิงชัยจาก นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 
 จะเข้าใจใน“เป้าหมาย”น้ีของพรรคก้าวไกล ต้องมอง 2 การเคลื่อนไหวประกอบ 
 1 ย่อมเป็นการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลเองที่สะท้อนให้เห็นจุดเด่นของการลงพ้ืนที่อย่างถี่ยิบและ
ต่อเน่ืองทั้งจากตัวผู้สมัครและจากบรรดา ส.ส. 
 นับระยะแล้วไม่มีพรรคใดเทียบของพรรคก้าวไกลได้ 
 ขณะเดียวกัน 1 ย่อมเป็นการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าที่นําโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ลงพ้ืนที่
เพ่ือเตรียมการเลือกต้ังนายกอบจ.สมุทรปราการ 
 เหตุใดจึงเน้นก่อนวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมเป็นพิเศษ 
 แท้จริงแล้วเป้าของพรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า คือตระกูล“อัศวเหม” 
 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก และพรรคพลังประชารัฐ เสมอเป็นเพียง“ทางผ่าน”ในทางการเมือง ความ
ต้องการแท้จริงอยู่ที่การแตะไปยังอิทธิพลของ“บ้านใหญ่” 
 น่ีคือยุทธศาสตร์แท้จริงในทางการเมือง 
 ไม่ว่าผลการเลือกต้ังในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พรรคก้าวไกลจะชนะหรือจะแพ้ แต่น่ีคือการวางรากฐาน
ให้กับอนาคต 
 ทั้งเลือกต้ัง“ท้องถิ่น” และเลือกต้ัง “ระดับชาติ” 
 การเมืองของพรรคอนาคตใหม่มิได้เป็นเรื่องเฉพาะกิจหากแต่เป็นเรื่องระยะยาว 
 แม้ชะตากรรมของพรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบ แต่ยุทธศาสตร์น้ีก็สืบทอดมายังพรรคก้าวไกล และสานต่อ
อย่างเข้มข้นโดยคณะก้าวหน้า 
 ไม่กลัวความล้มเหลว ไม่กลัวการพ่ายแพ้ มุ่งสู่เป้าหมายแน่วแน่ มั่นคง 
 
อ้างอิง: https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4666567 
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บุคคลแนวหน้า...มือปราบ 
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 02.00 น. 
 
 ถืออยู่ในมือท่านฉบับน้ีคือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ทุกบรรทัดตรงไป ตรงมา...nn มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯแต่งต้ังรัฐมนตรีใหม่คือ ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เป็น รองนายกรัฐมนตรีอีกตําแหน่งหน่ึง สุพัฒ
นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกฯ และรมว.พลังงาน อนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปรีดี ดาว
ฉาย รมว.คลัง เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 
นฤมล ภิญโญสนวัฒน์ รมช.แรงงาน... 
 ทุกภาคส่วนขานรับ ให้กําลังใจรัฐมนตรีใหม่เร่งมือทํางานช่วย นายกฯลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา... 
 โฟกัสไปที่โฆษกรัฐบาล เมื่อ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ขยับไปเป็น รมช.แรงงาน ก็มีการคาดเดาไว้ 2 ราย ที่จะ
เข้าไปเสียบแทน คือ อนุชา บูรพชัยศรี กับ ธนกร วังบุญคงชนะส่วนตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี เลขาฯรัฐมนตรี ก็คงเห็นโฉม
ในเร็วๆ น้ีด้วย... 
 ฝนกระหนํ่าในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ กระแสการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เริ่มเพลาๆ อีกทั้ง วิษณุ เครืองาม 
รองนายกฯ แย้มว่าที่ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 
สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพ่ือเปิดทางรื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับน้ัน ก็ต้องเสีย
งบประมาณสําหรับการทําประชามติ กว่า 3,000ล้านบาท... 
 กกต. ก็ต้องจัดทํากฎหมายประชามติ เพราะปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายดังกล่าวหนทางยังอีกยาวไกล... 
 ก็ยังไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือไม่ ถ้าเริ่มที่แก้ ม.256 ก็ต้องทําประชามติ นําไปสู่การต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) 
ร่างเสร็จแล้ว ก็ต้องทําประชามติอีกต้องใช้เงินภาษีของประชาชนหลายเด้งครับ... 
 มีคําถามต่อว่ามีใครอยากเสียภาษีเพ่ือนําไปแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ คําตอบเหมือนกันคือ NO... 
 แล้วกลุ่มที่เรียกร้องจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งภาคนักศึกษา ภาคผู้แทน จะกล้าลงขันต้ังเป็นงบประมาณ
หรือไม่คําตอบคือ NO... 
 เอาแค่ง่ายๆ ข้อเรียกร้องให้ยุบสภา สส.ปัจจุบัน ยังไม่มีใครกล้าเสนอโปรแกรมดังกล่าว ยกเว้น กลุ่มผู้แทน
สอบตกทํางานอยู่นอกสภา... 
 ถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันจริงๆ ต้องไปถามมีชัย ฤชุพันธ์ุ อานันท์ ปันยารชุน ว่าท่านยังไหวอยู่หรือเปล่า 
เพราะ 2 ท่านน้ี น่ังหัวโต๊ะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตลอด... 
 ช่วงวิกฤติโควิด-19 ในปัจจุบัน ทําให้ส่วนราชการหลายแห่งอยู่ในอาการเนือยๆเพราะต้องเจียด
งบประมาณประจําไปช่วยแก้ไขปัญหาโควิด-19จนทําให้ศักยภาพของหน่วยงานน้ันเกิดอาการการ์ดตก... 
 ยกตัวอย่างเร่ืองการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ที่สหภาพ
ยุโรปเพ่ิงจะปลดใบเหลืองของไทยออกไปแล้ว... 
 ล่าสุดข่าวว่าการ์ดตกจริงๆ ถึงขั้น“บ๊ิกป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต้องของบฯจาก ครม.171 ล้าน
บาท เอาไปเติมกําลังภายในห้ามการ์ดตก ประเด๋ียวสหภาพยุโรปจะหาเร่ืองแจกใบเหลืองอีก และกระทบต่อการส่งออก
สินค้าอย่างอ่ืน... 
 สุดยอดฝีมือคนไทยใน บริษัทเอ็กโกจํากัด (มหาชน) หน่ึงในบริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย(กฟผ.) ที่มีการแต่งต้ัง เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ลูกหม้อกฟผ.เข้าไปเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ลุยงานไปต้ังแต่
เดือนที่แล้วดีกรีฝีมือ และความหล่อขั้นเทพ... 
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 ทั้งโชว์วิสัยทัศน์ ประกาศเดินหน้าดําเนินธุรกิจพลังงานอย่างย่ังยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม 
สร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร... 
 ล่าสุดที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้อนุมัติเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้ลุยจัดต้ังและ
ดําเนินการกิจการนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตอีอีซี เพ่ือบริการแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท 
ตลอดจนให้บริการสาธารณูปโภค กว่า 10 โปรแกรม... 
 เพ่ือสร้างการเติบโตทางธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจไฟฟ้าที่เป็นธุรกิจหลักที่ดําเนินการอยู่ คือใช้พ้ืนที่
เดิมของโรงไฟฟ้าระยอง ก็ต้องรื้อถอนโรงไฟฟ้า 
 ในปัจจุบันออกไปที่ไม่กระทบต่อการผลิตไฟฟ้าเพราะมีเครือข่ายมากมาย... 
 คนวงในยืนยันว่าเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ มีจุดมุ่งหมายที่จะสานต่อนโยบายและวัฒนธรรมขององค์กรที่จะ
เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล ฯลฯ... 
 แต่มีคนสะกิดมาว่า ทีโออาร์ รื้อถอน ระบายเคร่ืองจักรเคร่ืองจักรเก่าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
มีกําลังผลิต 1,200 เมกะวัตต์ จํานวน 12 ชุดที่ จ.ระยอง น้ัน ยังหละหลวม อยู่บ้าง... 
 เพราะงานน้ีต้องใช้เทคนิคและผู้เช่ียวชาญชํานาญเฉพาะทาง ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยสูงสุดโดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน... 
 พอรู้ข่าวเรื่องน้ีปุ๊บ ทาง เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ สั่งต้ังคณะทํางานเข้าไปตรวจสอบทันที เพ่ือปิดช่องโหว่ 
สร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กรรวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ถือหุ้นและสังคมในลําดับถัดไป... 
 ส่งท้ายยังหวาดเสียวอยู่ กรณีจากเหตุระเบิดครั้งรุนแรงที่ท่าเรือไฮฟา ในกรุงเบรุตประเทศเลบานอน มีคน
ตายร้อยกว่าศพ สาเหตุมาจากสารเคมี “แอมโมเนียมไนเตรท” นํ้าหนัก 2,750 ตันที่สะสมไว้ที่ท่าเรือเกิดตูมสน่ัน ขึ้นมา
... 
 หันไปดูท่าเรือในประเทศไทย ไม่รู้จะเก็บสารมรณะ ไว้บ้างหรือไม่ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรีบไปตรวจสอบ
ด่วน... 
อ้างอิง: https://www.naewna.com/politic/columnist/44896 
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คําขานรับในเร่ืองแก้รัฐธรรมนูญ คําขานรับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 8.52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 หากแม้กระทั่ง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง ซึ่ง “กบดาน” อย่างยาวนานในทางการเมืองยังออก “แถลงการณ์” 
เพ่ือมีส่วนร่วมกับการปรับแต่ง ระเบียบและโครงสร้างทางการเมืองใหม่ 
 ก็ต้องยอมรับแล้วว่า กระแสแก้ไขรัฐธรรมนูญอันผลักรุนมาจาก “เยาวชนปลดแอก” สามารถ “จุดติด”
แล้วอย่างบริบูรณ์ 
 ทั้งมิได้ “จุดติด” อย่างธรรมดา หากดําเนินไปอย่าง “เร่งเร็ว” 
 ความพยายามของรัฐบาลในการเคลื่อนไหวผ่าน ไม่ว่าคณะกรรมาธิการศึกษา วิธีการ แก้ไข ไม่ว่า
คณะกรรมาธิการรับฟัง นักเรียน นิสิตนักศึกษา 
 ซึ่งแม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงกับมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเข้าไปประสานงานร่วมและปวารณาตนจะเข้าร่วมรับฟัง 
 ก็อาจเป็นเรื่องอืดอาด ล่าช้าและสามารถถูกมองว่าเตะถ่วง ซื้อเวลาได้อย่างง่ายดาย 
 ปมแห่งการซื้อเวลา ทอดยาวออกไปน่ีแหละอ่อนไหวอย่างย่ิง 
 เป็นความอ่อนไหวที่ชวนให้ผู้คนนึกถึงบทเพลง “เราจะทําตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินที่
งดงามจะคืนกลับมา”ซึ่งเคยกระหึ่มหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 
 ประสานกันไปกับการเตะถ่วงในเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญจาก “ปฏิญญา”ฉบับแล้วฉบับเล่า 
 จากเมื่อปี 2558 กระทั่งถึงปี 2560 
 และจากเดือนเมษายน 2560 กว่าจะได้เลือกต้ังตามคํามั่นสัญญาก็เน่ินนานจนมาถึงเดือนมีนาคม 2562 
 ตรงนี้ต่างหากที่จําหลักอย่างหนักแน่นในความคิดประชาชน 
 คําประกาศจาก “ปฏิญญาโตเกียว” จึงปรากฏ “ปฏิญญา นิว ยอร์ค” ในที่ประชุมสหประชาชาติ เลเพ
ลาดพาดมาถึง “ปฏิญญาทํา เนียบขาว” 
 ทั้งหมดน้ีล้วนเป็น “ภาพลักษณ์” จากปี 2557 ถึงปี 2562 
 มาพร้อมกับบทเพลง “เราจะทําตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา” 
 ผลที่เห็นและเป็นอยู่ก็คือ ใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญจากเดือนพฤษภาคม 2557 ประกาศและบังคับใช้เดือน
เมษายน 2560 จาก น้ันก็เลือกต้ังเดือนมีนาคม 2562 
 แต่พอถึงเดือนกรกฎาคม 2563 กระหึ่มแห่งเสียงเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็อึกทึกกึกก้อง 
 คําขานรับจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงน่ากังขาอย่างย่ิง 
 
อ้างอิง:  https://www.matichon.co.th/politics/news_2298563 


