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ข่าวประจําวันที่ 9 สิงหาคม 2563 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสํานักงาน กกต. 
ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐฉบับพิมพ์  นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผอ.สนง.กกต.จว.สมุทรปราการ กล่าวว่า 

การเลือกต้ังครั้งน้ี ยึด “ลําปางโมเดล” จัด 4 คูหา 1 ในน้ันจะเป็นคูหา
พิเศษ ก่อนเข้าหน่วยเลือกต้ังจะมี อสม.คัดกรอง ถ้าตรวจวัดอุณหภูมิ
เกิน 37.5 องศา จะให้ใช้คูหาพิเศษ จากน้ันประสานสํานักงาน
สาธารณสุข จ.สมุทรปราการ เข้าสู่ระบบทางการแพทย์ 

10 

2 7HD ออนไลน์ 
สํานักข่าวไทยออนไลน์ 
INN News ออนไลน์ 
ข่าว 8 ออนไลน์ 
ไทยรัฐออนไลน์ 
Voice ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. กล่าวว่า ปกติการเลือกต้ังซ่อม 
จะมีผู้มาใช้สิทธิไม่เท่ากับวันเลือกต้ังทั่วไป วันที่ 24 มี.ค.62  แต่ใน 
เขตเลือกต้ังที่ 5 จ.สมุทรปราการ มีผู้มาใช้สิทธิมากถึง 74.6 % จึงคาดหวัง
ว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิอีกครั้ง ทั้งน้ีก่อนออกจากบ้านมาใช้สิทธิ
ลงคะแนน ขอให้ตรวจสอบเอกสารเจ้าบ้านให้ชัดเจนว่า ท่านต้องไปใช้
สิทธิที่หน่วยเลือกต้ังใดและใส่หน้ากากอนามัย  ขอให้มั่นใจในมาตรการ
ควบคุมโรคที่ กกต.จัดเตรียมไว้อย่างรัดกุม โดยจัดให้มีการออกเสียง
ลงคะแนนในลักษณะเดียวกับการเลือกต้ังซ่อมที่ จ.ลําปาง ซึ่งสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดได้ โดยผู้มาใช้สิทธิทุกคนต้องผ่านการตรวจ 
คัดกรองและวัดอุณหภูมิ ผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะ
แนะนําให้น่ังพักแล้ววัดอุณหภูมิซ้ํา หากอุณหภูมิยังสูงเกิน 37.5 จะให้
แยกไปใช้สิทธิในจุดที่จัดให้เป็นพิเศษ จากนั้นจะแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วย
สอบสวนโรคให้มารับตัวไปสังเกตอาการ  
 นายอิทธิพร กล่าวอีกว่า สําหรับการประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็น
ทางการ แต่ละหน่วยเลือกต้ังจะติดประกาศผลคะแนนที่ด้านหน้าหน่วยฯ 
และรวบรวมคะแนนไปยังศูนย์การตรวจนับคะแนน ในบริเวณท่ีว่าการ
อําเภอบางเสาธง ส่วนการประกาศผลการเลือกต้ังอย่างเป็นทางการ
ประกาศน้ันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ซึ่ง กกต. จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ม.127 ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับรับฟังรายงานจากผู้ตรวจการเลือกต้ัง 
หากเช่ือได้ว่าการเลือกต้ังเป็นไปด้วยความสุจริต ก็สามารถประกาศ
รับรองได้เร็ว โดยจนถึงวันน้ีมีร้องเรียนเก่ียวกับการเลือกต้ัง จํานวน 2 เรื่อง 
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ กลุ่มแคร์เสวนา รธน.ในฝัน แนะต้องแก้ก่อนยุบสภาฯ อํานาจ 3 ฝ่าย

ต้องตรวจสอบได้ 
19 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ "กมธ. พัฒนาการเมือง" ติวเข้มอาสาเฝ้าหน่วยฯ เลือกต้ัง 22 
3 Voice ออนไลน์ กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ติวเข้ม 'เหย่ียวเยาวชน' ขยายเครือข่าย ปชช. 

จับตาเลือกต้ัง 
23 

4 แนวหน้าออนไลน์ 'สมชัย' เล่าความคืบหน้า กมธ. แก้ รธน. ช้ีผลโหวตประเด็นร้อน
ออกแบบไหนอยู่ที่ 'ลุง' สั่งมา 

27 

5 ไทยรัฐออนไลน์ "ไพบูลย์" แจง ขั้นตอน กมธ.แก้ รธน. 9 ก.ย. นําถกสภา ต้น พ.ย. ได้
พิจารณาร่างฯ 

28 

6 มติชนออนไลน์ ชูศักด์ิ ช้ีถึงเวลาที่ รบ.ต้องยอมรับความจริง รธน. 60 สถาปนาขึ้นโดย
ไร้ความชอบธรรม 

29 

7 INN News ออนไลน์ ส.ส. ก้าวไกลช่วยหาเสียง ลต.ซ่อมคึกคัก 30 
8 ไทยรัฐออนไลน์ ‘อํานาจ’ มั่นใจ ‘ก้าวไกล’ เข้าวิน จี้ กกต.จับตา เลือกต้ังซ่อมปากนํ้า 31 
9 สยามรัฐออนไลน์ "สมพงษ์" มั่นใจ "เพ่ือไทย" ชนะเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ หากไม่มี

ทุจริต 
32 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'หญิงหน่อย' ขึ้นรถแห่ ขอคะแนน 'เบอร์ 3 ' เลือกต้ังซ่อม
สมุทรปราการ 

33 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ คนไทยไม่มั่นใจแก้ไขรฐัธรรมนูญแล้วการเมอืงไทยจะดีขึ้น 34 
12 แนวหน้าออนไลน์ ก่ีครั้งก็เหมือนเดิม! โพลเปิดมุมมอง ปชช. ‘แก้ รธน. การเมืองไทยจะดี

ขึ้น ?’ 
36 

13 คมชัดลึกออนไลน์ "ก้าวไกล" ต้ังขอ้สังเกต เลือกต้ังซ่อมส่อเค้าพิรุธ 38 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ก้าวไกล' ต้ังข้อสังเกต เลือกต้ังซ่อมส่อเค้าพิรุธ 39 
15 แนวหน้าออนไลน์ ‘ก้าวไกล’โวยแหลกสารพัดพิรุธเลือกต้ังซ่อมปากนํ้า ปูดมีแจกเงิน แต่

ยังไร้พยาน 
40 

16 เดลินิวส์ออนไลน์ ก้าวไกลปูดพบเลือกต้ังซ่อมปากนํ้าส่อทุจริต 41 
17 มติชนออนไลน์ พรรคก้าวไกลจับโป๊ะ ฟ้องด้วยภาพ เลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ ยกหีบ

ไปไหน? 
43 

18 แนวหน้าออนไลน์ ปชป.พร้อมมาก! ‘จุรินทร’์เผยคัดตัวผู้สมัคร สส.-สก. คืบแล้วกว่า 
80% 

44 

19 BrightToday ออนไลน์ สมชัย ช้ีเป้า เลือกต้ังซ่อมสมทุรปราการ แจกเงิน – จับตา แฟลตเคหะ
บางพลี 

45 

 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924 
3 

 

รวมขาววันอาทิตย      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

 
 
 
บทความ 

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ ไม่แก้รฐัธรรมนูญ = จุดจบประชาธิปัตย์ 46 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ นับหน่ึงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 'หักเหลี่ยม-เฉือนคม-ชิงอํานาจ' 50 
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วันที่ 9 สิงหาคม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย นายจิตรนรา นวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ
ประจําประธานกรรมการการเลือกต้ัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์เปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งแรก 
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 28-29 (เต็นท์บริเวณที่ทําการ อบต.บางเสาธง เต็นท์ 1-2) โดยมี นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง นางสาวสุรณี ผลทวี นายสมยศ อักษร พันตรี ปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผู้ตรวจการ ร้อยตํารวจเอก 
มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมด้วย นายธฤต สําราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ นายชวลิตร ทรงกิตติ นายอําเภอบางบ่อ นายกําธร เวหน นายอําเภอบางเสาธง นายธวัชชัย นามสมุทร 
นายอําเภอบางพลีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อยใน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินงานเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
 

 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง ณ อําเภอบางเสาธง และอําเภอบางบ่อ 
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วันที่ 9 สิงหาคม 2563 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย นายธัชสกล พรหมจมาศ ที่ปรึกษา
ประจํากรรมการการเลือกต้ัง พลตํารวจโท สมคิด บุญถนอม นายอภิชัย เจษฎานนท์ ผู้เชี่ยวชาญประจํากรรมการ 
การเลือกต้ัง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์เปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียน 
วัดจรเข้ใหญ่ และตลาดบ้านเอ้ืออาทร อําเภอบางเสาธง โดยมี นายสิริพงษ์ พงษ์พานิช ผู้ตรวจการ ร้อยตํารวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย์ 
ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน ผู้ตรวจการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบ
ความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินงานเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด 19 
 
 

 
กรรมการการเลือกตั้ง 

ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง ณ อําภอบางเสาธง 
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วันที่ 9 สิงหาคม 2563 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย นายสุเมธา คงคิด ผู้เชี่ยวชาญประจํา
กรรมการการเลือกต้ัง พันโท สดุดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม นายสุทธิพงษ์ กาญจนเกษร เลขานุการ และคณะ 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์เปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ วัดหอมศีลเหนือ หมู่ที่ 4 สํานักงานเทศบาลตําบล 
บางพลีน้อย และโรงเรียนวัดบางพลีน้อย หมู่ที่ 1 โดยมี ร้อยตํารวจเอกหญิง วฤนธร ต้ังตฤษณกุล ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดนนทบุรี ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินงานเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
 
 
 

 
กรรมการการเลือกตั้ง 

ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง ณ อําเภอบางบ่อ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย อัศวเศรณี 
ผู้เชี่ยวชาญประจํากรรมการการเลือกต้ัง นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ 
เปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ โรงเรียนคลองสะบัดจาก วัดสุคันธาวาส โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ โรงเรียนวัดกาหลง 
และโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า อําเภอบางบ่อ โดยมี นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินงานเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด 19 

 
กรรมการการเลือกตั้ง 

ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง ณ อําเภอบางบ่อ 
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ข่าวอ้างอิง 
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 
9 ส.ค. 2563 04:01 น. 
 
กกต. โอ่ส่งทีมส่องทุจริต ลต.ปากน้ํา 
 เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุม อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. พร้อมนายปฐมพงศ์ โพธิโต ผอ.กกต.สมุทรปราการ ตรวจเย่ียมการส่งมอบตรวจรับวัสดุอุปกรณ์การ
เลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ โดยนายอิทธิพร กล่าวว่า จะใช้ผู้ตรวจการเลือกต้ังที่ต้ังไว้ 6 ท่านพร้อมผู้ช่วย
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่ และมีชุดเคลื่อนที่เร็วของ กกต.ลาดตระเวนหาข่าวว่ามีการทุจริตหรือไม่ 
ประชาชนมีข้อมูลเบาะแสการทุจริตให้แจ้งมาที่ กกต.ได้ 
 นายปฐมพงศ์ ผอ.กกต.สมุทรปราการ กล่าวว่า การเลือกต้ังครั้งน้ี ยึด “ลําปางโมเดล” จัด 4 คูหา 1 ในน้ัน
จะเป็นคูหาพิเศษ ก่อนเข้าหน่วยเลือกต้ังจะมี อสม.คัดกรอง ถ้าตรวจวัดอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาจะให้ใช้คูหาพิเศษ 
จากน้ันประสานสํานักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการเข้าสู่ระบบทางการแพทย์ 
 
อ้างอิง  : https://www.thairath.co.th/news/politic/1906575 
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กกต.ชวนชาวปากน้ํา ร่วมใช้สิทธิ์เลือกต้ังซ่อม สส. เขต 5 
วันที่ 9 ส.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันน้ี ( 9 ส.ค.63) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมและ
สังเกตการณ์ เปิดการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ 5 
แทนตําแหน่งที่ว่าง ในพ้ืนที่ อ.บางเสาธง อ.บางบ่อ และ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยพบว่าการเปิดหน่วยเลือกต้ัง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง และเจ้าหน้าที่ อสม.พร้อมปฏิบัติงาน ตรวจคัดกรอง วัด
อุณหภูมิประชาชน ก่อนเข้าคูหาใช้สิทธ์ิลงคะแนน ทั้งน้ีเมื่อถึงเวลาเปิดหน่วยเลือกต้ังในเวลา 08.00 น. พบว่ามี
ประชาชนเร่ิมทยอยมาใช้สิทธ์ิลงคะแนนแล้ว 
 นายอิทธิพร กล่าวว่า ปกติการเลือกต้ังซ่อมจะมีผู้มาใช้สิทธ์ิไม่เท่ากับวันเลือกต้ังทั่วไป วันที่ 24 มี.ค.62  
แต่ในเขตเลือกต้ังที่ 5 จ.สมุทรปราการ  มีผู้มาใช้สิทธ์ิมากถึง 74.6 %  ซึ่งเป็นจํานวนมราสูงใกล้มาตรฐาน จึงคาดหวังว่า
ประชาชนจะออกมาใช้สิทธ์ิอีกคร้ัง ทั้งน้ีก่อนออกจากบ้านมาใช้สิทธ์ิลงคะแนน ขอให้ตรวจสอบเอกสารเจ้าบ้านให้ชัดเจน
ว่า ท่านต้องไปใช้สิทธ์ิที่หน่วยเลือกต้ังใดและใส่หน้ากากอนามัย  ขอให้มั่นใจในมาตรการควบคุมโรคท่ี กกต.จัดเตรียมไว้
อย่างรัดกุม โดยจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนในลักษณะเดียวกับการเลือกต้ังซ่อมที่ จ.ลําปาง ซึ่งสามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดได้ ไม่พบการติดเช้ือ โดยผู้มาใช้สิทธ์ิทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิ ผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 
37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะแนะนําให้นั่งพักแล้ววัดอุณหภูมิซ้ํา หากอุณหภูมิยังสูงเกิน 37.5 จะให้แยกไปใช้สิทธ์ิในจุดที่จัด
ให้เป็นพิเศษ จากน้ันจะแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยสอบสวนโรคให้มารับตัวไปสังเกตอาการ  
 นายอิทธิพร กล่าวอีกว่า สําหรับการประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ แต่ละหน่วยเลือกต้ังจะติด
ประกาศผลคะแนนท่ีด้านหน้าหน่วยฯ และรวบรวมคะแนนไปยังศูนย์การตรวจนับคะแนน ในบริเวณที่ว่าการอําเภอบาง
เสาธง 
 ส่วนการประกาศผลการเลือกต้ังอย่างเป็นทางการประกาศน้ันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ซึ่ง กกต. จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ม.127 ตววจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับรับฟังรายงานจากผู้ตรวจการเลือกต้ัง หากเช่ือได้ว่าการเลือกต้ัง
เป็นไปด้วยความสุจริต ก็สามารถประกาศรับรองได้เร็ว โดยจนถึงวันน้ีมีร้องเรียนเก่ียวกับการเลือกต้ัง จํานวน 2 เรื่อง 
 
 
อ้างอิง  :  https://news.ch7.com/detail/430073 
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ประธาน กกต. ตรวจหน่วยเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 
9 สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมุทรปราการ 9 ส.ค.- “อิทธิพร บุญประคอง” ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมหน่วยเลือกต้ัง
ซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการ ซ่ึงจัดการเลือกต้ังแบบ New Normal มีมาตรการป้องกันโควิด-19 เต็มรูปแบบ 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกต้ังซ่อมเขต 5 จ.
สมุทรปราการ ซึ่งจัดการเลือกต้ังแบบ New Normal มีมาตรการป้องกันโควิด-19 เต็มรูปแบบ พร้อมเปิดเผยการ
ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการจะมีการคิดคะแนนของผู้สมัครในแต่ละหน่วย จากนั้นจะรวมคะแนนไปไว้ที่ศูนย์การ
ตรวจนับคะแนนบริเวณที่ว่าการอําเภอบางเสาธง 
 ส่วนจะประกาศผลได้เมื่อไร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริง ว่าจะมีเหตุอันใดที่ทําให้ต้องเลื่อนการประกาศผล
ออกไปหรือไม่ หากการเลือกต้ังครั้งน้ีไม่มีการร้องเรียน กกต.ก็สามารถประกาศผลได้ทันที เบ้ืองต้นคาดว่าการเลือกต้ัง
ซ่อมวันน้ี จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิใกล้เคียงกับการเลือกต้ังทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งเขตน้ีมีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 
74.6.-สํานักข่าวไทย 
 
 
อ้างอิง  :  https://tna.mcot.net/politics-495367 
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เปิด ลต.ซ่อมปากน้ําคนคึกคัก เข้มป้องกันโควิด-ปธ.กกต. คาดรู้ผล 4 ทุ่ม 
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 9.07 น. 
 
 
 
 
 
 
ประธาน กกต. ลงพื้นที่สังเกตการณ์เปิดการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ คาดรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการ
ประมาณ 22.00 น.  - เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์เปิดการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง หน่วยแรก ณ หน่วยเลือกต้ังที่ 28-29 บริเวณท่ีทําการ อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ ซึ่งในช่วงเช้าก่อนเปิดหีบให้ลงคะแนนเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ที่จะใช้สําหรับการ
ลงคะแนน 
 โดยนายอิทธิพร กล่าวว่า กกต. มีความพร้อมในการเลือกต้ังซ่อมครั้งน้ี โดยคาดการณ์ว่าจะมีประชาชน
เดินทางมาใช้สิทธ์ิใกล้เคียงกับการเลือกต้ังครั้งแรกที่มีจํานวนผู้ใช้สิทธ์ิถึงร้อยละ 74.6 พร้อมยํ้าว่าประชนชนที่จะมาใช้
สิทธ์ิต้องตรวจสอบเอกสารและอย่าลืมพกบัตรประจําตัวประชาชนกับหน้ากากอนามัยมาด้วย ทั้งน้ีคาดว่าจะสามารถ
ทราบผลการเลือกต้ังอย่างไม่เป็นทางการได้ประมาณ 22.00 น. ส่วนการรับรองผลการเลือกต้ังหากพบการร้องเรียนที่
เช่ือถือได้ว่าการเลือกต้ังครั้งน้ีเป็นไปโดยไม่สุจริต ก็อาจชะลอผลการประกาศออกไปก่อน 
 ส่วนการร้องเรียนการทุจริตขณะน้ียังมีเพียง 2 เรื่อง คือ 1.กรณีผู้สมัครรับเลือกต้ัง สส.รายหน่ึง ให้ข้อมูล
ต่อกกต. ว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ ได้เผยแพร่ละครซึ่งมีผู้สมัคร ร่วมแสดง ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ กรณีน้ีกกต.ได้มี
หนังสือแจ้งและระงับการออกอากาศไปแล้ว 2. กรณีผู้สมัครรับเลือกต้ังส.ส. แจ้งว่าได้มีการนําผลสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนไปเผยแพร่ ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง ทั้งสองกรณีน้ีทางสํานักงาน กกต. กําลังพิจารณาว่าควรจะ
รับคําร้องไว้หรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาแล้วว่าไม่รับคําร้องก็จะต้องส่งต่อให้คณะกรรมการการเลือกต้ังชุดใหญ่พิจารณาอีก
ครั้ง 
ประชาชนเริ่มทยอยใช้สิทธื์เลือกต้ัง จ.สมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง  
 บรรยากาศการเลือกต้ังซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการ เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในเวลา 08.00 น. โดย
ทันทีที่เปิดให้ลงคะแนน เริ่มมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธ์ิ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งทางคณะกรรมาการการเลือกต้ัง (กกต.) ก็ได้
เน้นยํ้ามาตรการป้องกันโควิด-19 โดยขอความร่วมมือให้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ใช้สิทธ์ิสวมหน้ากากอนามัยและเว้น
ระยะห่างในบริเวณหน่วยเลือกต้ัง และยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มาใช้สิทธิก่อนเข้าหน่วยเลือกต้ัง ซึ่งหากใครมี
อุณหภูมิเกิน 37.5 ก็จะให้น่ังพักก่อนแล้วค่อยตรวจใหม่ แต่ถ้ายังอุณหภูมิสูงอยู่ก็จะให้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังในคูหาที่เตรียม
ไว้ และเจ้าหน้าที่ก็จะประสานกับชุดตรวจสอบโรคให้มารับตัวไปตรวจอาการอีกคร้ังหน่ึง 
 สําหรับการเลือกต้ังเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุม อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง อ.บางพลี เฉพาะ ต.
หนองปรือ และ ต.ราชาเทวะ โดยมีผู้สามารถลงคะแนนเสียง 172,881 คน 
 
อ้างอิง: https://www.innnews.co.th/politics/news_742093/ 
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เลือกต้ังซ่อม จ.สมุทรปราการ 
วันที่ลงข่าว 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09:36 น.  
 
 
 
 
 
 
 
จับตา! เลือกต้ังซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ วัดคะแนนนิยมฝ่ายรัฐบาลเจ้าถ่ินเดิม ขณะน้องใหม่ฝ่ายค้านพรรคก้าว
ไกล ส่งผู้สมัครชิงฐานเสียงพรรรคร่วม 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่  5 แทนตําแหน่งที่ว่าง เริ่มขึ้น
อย่างเป็นทางการแล้วในเวลา 08.00 น. โดยทันทีที่เปิดให้ลงคะแนน เริ่มมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธ์ิ ซึ่งกกต.ได้เน้นยํ้า
มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยขอความร่วมมือให้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ใช้สิทธ์ิสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างใน
บริเวณหน่วยเลือกต้ัง 
 สําหรับสมรภูมิเลือกต้ังซ่อมวันน้ีถือเป็นศึกหํ้าหั่นระหว่างขั้วรัฐบาล ภายใต้ธง "พลังประชารัฐ" ที่ครั้งน้ีส่ง
ผู้สมัครคนเดิมลงรักษาเก้าอ้ี ภายใต้แม่ทัพคนใหม่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งต้องจับตาดูว่าจะสามารถรักษาคะแนน
นิยมของฝ่ายรัฐบาลไว้ได้หรือไม่ ส่วนขั้วฝ่ายค้าน รอบน้ีต่องจับตาพรรคน้องใหม่อย่างก้าวไกล ที่ส่งผู้สมัครลงชิงฐาน
เสียงกับพรรคร่วมอย่างเพ่ือไทยและเสรีรวมไทยเป็นสนามแรก 
 ด้านนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ บริเวณหน่วย
เลือกต้ังที่ 28 และ 29 ภายในที่ทําการ อบต.บางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเปิดเผยว่า กกต.มี
ความพร้อมในการเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ี โดยคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธ์ิใกล้เคียงกับการเลือกต้ังคร้ังแรก
ที่มีจํานวนผู้ใช้สิทธ์ิถึงร้อยละ 74.6 พร้อมยํ้าว่าประชนชนที่จะมาใช้สิทธ์ิต้องตรวจสอบเอกสารและอย่าลืมพกบัตร
ประจําตัวปนะชาชนกับหน้ากากอนามัยมาด้วย ทั้งน้ีคาดว่าจะสามารถทราบผลการเลือกต้ังอย่างไม่เป็นทางการได้
ประมาณ 22.00 น. ส่วนการรับรองผลการเลือกต้ังหากพบการร้องเรียนที่เช่ือถือได้ว่าการเลือกต้ังครั้งน้ีเป็นไปโดยไม่
สุจริต ก็อาจชะลอผลการประกาศออกไปก่อน 
 ส่วนการร้องเรียนการทุจริตขณะน้ียังมีเพียง 2 เรื่อง คือ 1.กรณีผู้สมัครรับเลือกต้ัง สส.รายหน่ึง ให้ข้อมูล
ต่อกกต.ว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ ได้เผยแพร่ละครซึ่งมีผู้สมัคร ร่วมแสดง ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ กรณีน้ีกกต .ได้มี
หนังสือแจ้งและระงับการออกอากาศไปแล้ว 2. กรณีผู้สมัครรับเลือกต้ังสส. แจ้งว่ามีได้มีการนําผลสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนไปเผยแพร่ ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง ทั้งสองกรณีน้ีทางสํานักงานกกต.กําลังพิจารณาว่าควรจะ
รับคําร้องไว้หรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาแล้วว่าไม่รับคําร้องก็จะต้องส่งต่อให้คณะกรรมการการเลือกต้ังชุดใหญ่พิจารณาอีก
ครั้ง 
 สําหรับการเลือกต้ังเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุม อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง อ.บางพลี เฉพาะ ต.
หนองปรือ และ ต.ราชาเทวะ โดยมีผู้สามารถลงคะแนนเสียง 172,881 คน 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaich8.com/news_detail/90547 
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เปิดหีบเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ ประชาชน 3 อําเภอทยอยใช้สิทธิ์เลือก ส.ส. 
ไทยรัฐออนไลน์  9 ส.ค. 2563 11:11 น. 
 
 
 
 
 
 
เปิดหีบเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ ประชาชน 3 อําเภอ ทยอยออกเสียงลงคะแนนเลือก ส.ส. ด้านประธาน กกต. 
ขอให้ม่ันใจมาตรการแบบ New Normal หวังคนใช้สิทธิ์ใกล้เคียงคร้ังก่อน 
 เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 9 ส.ค. 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 
ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์เปิดการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ณ หน่วยเลือกต้ังที่ 28-29 
เต็นท์บริเวณที่ทําการ อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ รวมถึงลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกต้ังต่างๆ ใน
พ้ืนที่ 3 อําเภอ คือ อ.บางเสาธง อ.บางบ่อ และ อ.บางพลี 
 นายอิทธิพร กล่าวว่า กรรมการหน่วยพร้อมปฏิบัติหน้าที่ อสม. รับทราบหน้าที่และมีส่วนช่วยงาน กกต. 
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในทุกหน่วยเลือกต้ังจะมี อสม. 3 คน การจัดการเลือกต้ังจะจัดเป็น
แบบเดียวกับที่ จ.ลําปาง พ้ืนที่เลือกต้ังจะแบ่งเป็น 2 ส่วน หากตรวจวัดอุณหภูมิปกติก็จะให้ใช้คูหา แต่ถ้าตรวจวัด
อุณหภูมิแล้วเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะให้น่ังพักสักครู่เพราะอาจจะเดินมาเหน่ือยและร้อน แต่ถ้าวัดซ้ําแล้วยังเกิน 
37.5 องศาเซลเซียส ก็จะให้ใช้คูหาพิเศษและประสานทีมตรวจสอบโรคเข้ามาตรวจอาการอีกครั้ง ซึ่งการเตรียมการใน
วันน้ีถือว่ามีความพร้อม 
 ทั้งน้ี การเลือกต้ังซ่อมอาจจะมีผู้ใช้สิทธ์ิไม่เท่ากับการเลือกต้ังใหญ่ทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. แต่สําหรับเขต 5 
สมุทรปราการ เดิมทีมีผู้ใช้สิทธ์ิถึง 74.6% เป็นตัวเลขที่สูงใกล้เคียงมาตรฐาน วันน้ีคาดหวังว่าประชาชนจะมาใช้สิทธ์ิอีก
ครั้ง ขอให้มีความมั่นใจในมาตรการการป้องกันโรคระบาด ก่อนออกจากบ้านทาง กกต. อยากขอ 2 อย่างคือ 1.ให้เช็ก
เอกสารเจ้าบ้านที่ทาง กกต. ส่งไปให้ว่าหน่วยเลือกต้ังอยู่ที่ไหน 2.สวมใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือความปลอดภัยของตัวเอง 
 ส่วนบรรยากาศการเลือกต้ัง ส.ส.มุทรปราการ เขต 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง ต้ังแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบ ไม่
คึกคักเท่าที่ควร มีประชาชนมาต่อแถวเตรียมลงคะแนนในเวลา 08.00 น. น้อยกว่าการเลือกต้ังทั่วไป ซึ่งการเลือกต้ังครั้ง
น้ีจะเป็นแบบ New Normal เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 โดยในหน่วยเลือกต้ัง
จะมีทั้งหมด 4 คูหา ซึ่ง 1 ใน 4 คูหา จะเป็นเหมือนคูหาพิเศษ ก่อนเข้าหน่วยเลือกต้ังจะมี อสม.เป็นคนคัดกรอง ถ้า
ตรวจวัดแล้วอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ก็จะให้ใช้คูหาพิเศษ 
 สําหรับการเลือกต้ังคร้ังน้ีมีหน่วยเลือกต้ังทั้งหมด 351 หน่วย ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังประมาณ 170,000 คน ใน
พ้ืนที่ อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง และ ต.ราชาเทวะ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1906708 
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ปธ.กกต. ตรวจเปิดหีบเลือกต้ังซ่อมปากน้ํา เข้มป้องกันโควิด-19 
Aug 9, 2020( Last update Aug 9, 2020 11:10 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน กกต.ตรวจเปิดหีบแรกเลือกต้ังซ่อมเมืองปากน้ํา คุมเข้มป้องกันโควิด-19 ระบุประกาศผลแต่ละหน่วยทันที
หลังนับคะแนนเสร็จ ส่วนผลรวมทางการต้องรอรายงานผู้ตรวจการเลือกต้ังก่อน ขณะท่ีผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังทยอย
ลงคะแนนแต่เช้า 
 การเลือกต้ังซ่อมเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ แทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งเขตเลือกต้ังที่ 5 ครอบคลุมพ้ืนที่
อําเภอบางบ่อ, อําเภอบางเสาธง และบางส่วนของอําเภอบางพลี เฉพาะ ต.หนองปรือ และ ต.ราชาเทวะ มีหน่วย
เลือกต้ัง 351 หน่วย ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง 172,662 คน โดยผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังต่างทยอยมาใช้สิทธ์ิอย่างต่อเน่ืองในแต่ละหน่วย
ต้ังแต่เช้า ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังประมาณ 400-500 คน 
สําหรับมีผู้สมัครจาก 5 พรรคการเมืองประกอบด้วย 
 มานะ บุญนาค พรรคเสรีรวมไทยหมายเลข 1  
 อิศราวุธ ณ น่าน พรรคก้าวไกล หมายเลข 2  
 สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพ่ือไทย หมายเลข 3  
 กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 4  
 วราวุฒิ ทิมเมือง พรรคภราดรภาพ หมายเลข 5  
ขณะที่แต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง ได้ต้ังวอร์รูมติดตามผลการเลือกต้ัง ที่สําคัญคือ  
 พรรคพลังประชารัฐ ต้ังวอร์รูมติดตามผลเลือกต้ังหลัง ที่สํานักงานพรรคใน กทม. 
 พรรคเพ่ือไทยต้ังวอร์รูมติดตามผลเลือกต้ังหลัง ที่สํานักงานสาขาพรรค ถนนวัดบางบ่อ เทศบาลบางบ่อ 
 พรรคก้าวไกลต้ังวอร์รูม ที่ร้านอาหารแห่งหน่ึงในอําเภอบางบ่อ ถนนบางนา-ตราด 
 พรรคเสรีรวมไทยต้ังวอร์รูม ที่ทําการพรรค บางขุนนนท์ กทม. 
 ขณะที่ อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง หรือ กกต.ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์เปิด
การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง หน่วยแรก ที่ หน่วยเลือกต้ังที่ 28-29 บริเวณที่ทําการ อบต.บางเสาธง และลงพื้นที่ตรวจ
เย่ียมหน่วยเลือกต้ังต่างๆในพ้ืนที่ อ.บางเสาธง อ.บางบ่อ และอ.บางพลีด้วย 
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 อิทธิพร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ังฝึกมาอย่างเข้มข้น เพ่ือมาช่วยงานและ
พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน ทุกหน่วยรู้บทบาทหน้าที่ โดยมี อสม.ประจําแต่ละหน่วยมี 3 คน ดูแลมาตรการควบคุม
โควิด-19 ด้วย แบ่งจุดคัดครอง โดยมีการวัดอุณหภูมิก่อนให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าคูหา 
 อิทธิพร ระบุด้วยว่า ส่วนตัวคิดว่าประชาชนอาจจะมาใช้สิทธ์ิน้อยกว่าการเลือกต้ังซ่อมน้อยกว่าเลือกต้ัง
ใหญ่ แต่หวังว่าประชาชนจะพร้อมใจกันมาใช้สิทธ์ิอีกครั้ง และขอให้มั่นใจในเรื่องมาตรการการป้องกันโควิด-19 พร้อม
ร้องขอประชาชน 2 อย่าง คือ ให้ตรวจสอบเอกสารที่จะใช้ในการเลือกต้ังให้เรียบร้อย กับอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยมา
ด้วยเพ่ือความปลอดภัย 
 ส่วนการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการนั้น ถ้าเป็นการปิดประกาศหน้าหน่วย หลังจากที่นับคะแนนแต่ละ
หน่วยเลือกต้ัง ก็จะประกาศว่าผู้สมัครรายใดได้คะแนนเท่าไหร่ จากน้ันจะรวบรวมผลการนับคะแนนไว้ที่ศูนย์การตรวจ
นับคะแนน ที่ว่าการอ.บางเสาธง ส่วนจะประกาศได้เมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับว่ามีข้อเท็จจริงอะไรที่จะทําให้การประกาศต้อง
ชะลอออกไปหรือไม่ เพราะตามกฎหมายหมายมาตรา 127 ระบุไว้ว่า เมื่อ กกต.ได้ตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้ว และมีความ
เช่ือว่าการเลือกต้ังเป็นไปอย่างสุจริต ให้คํานึงถึงรายงานผู้ตรวจการเลือกต้ังและประกาศผลได้เลย 
 
 
อ้างอิง  :  http://www.voicetv.co.th/read/3QMj14zA6 
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ปธ.กกต. คาดรู้ผลคะแนนเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ แบบไม่เป็นทางการ 4 ทุ่มวันนี้ 
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 12:35 น. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 
ได้ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์เปิดการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง หน่วยแรก ณ หน่วยเลือกต้ังที่ 28-29 (เต๊นท์บริเวณท่ีทํา
การ อบต.บางเสาธง) อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และลงพื้นที่ตรวจเย่ียมหน่วยเลือกต้ังต่างๆ ในพ้ืนที่ อ.บางเสาธง อ.
บางบ่อ และ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 นายอิทธิพร ให้สัมภาษณ์ว่าการเลือกต้ังในวันน้ี กกต.มีความพร้อมเต็มที่โดยการลงคะแนนเลือกต้ัง เราได้
จัดเตรียมมาตรการคัดกรองเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ทั้งน้ี การเลือกต้ังซ่อมโดยปกติจํานวนผู้มาใช้
สิทธิจะไม่เท่ากับการเลือกต้ังทั่วไป แต่สําหรับการเลือกต้ังสมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ 5 เมื่อการเลือกต้ังวันที่ 24 
มีนาคม 2562 มีผู้ออกมาใช้สิทธิ 74.6 % ถือว่าเป็นจํานวนที่สูง ดังน้ัน การเลือกต้ังครั้งน้ีคาดหวังว่าประชาชนจะพร้อม
ใจออกมาใช้สิทธิอีกครั้งหน่ึง อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนแบบไม่เป็นทางการได้ประมาณเวลา 
22.00 น. 
 
อ้างอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_2299913 
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กลุ่มแคร์เสวนา รธน.ในฝัน แนะต้องแก้ก่อนยุบสภาฯ อํานาจ 3 ฝ่ายต้องตรวจสอบได้ 
8 ส.ค. 2563 18:37 น. 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มแคร์จัดเสวนารธน.ในฝัน แนะต้องแก้ก่อนค่อยยุบสภาฯ อํานาจ 3 ฝ่ายต้องตรวจสอบได้ ชี้ต้องสร้างความเสมอ
ภาคระหว่างเมืองและชนบท 
 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 ส.ค. ที่ลิโด้ คอนเนคท์ สยามสแควร์ กลุ่มแคร์จัดงานเสวนาหัวข้อ “ชวน คิด 
เคลื่อน เขียน รัฐธรรมนูญฉบับในฝันของประชาชน” เพ่ือร่วมกันสร้างรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยให้เป็นฉบับ
สุดท้ายของประเทศไทย และให้เกิดขึ้นที่รุ่นเราจริงๆ โดยมีสมาชิกผู้ก่อต้ังของกลุ่มแคร์ อาทิ นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่
ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาฯ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกฯ ร่วมกิจกรรม 
 โดยมีวิทยากรมาร่วมงานเสวนาหลากหลาย อาทิ นายโกวิท วงศ์สุรวัฒน์ อดีตอาจารย์ประจําคณะ
สังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นคนแก่ เริ่มชาชินกับวิกฤตทางการเมืองไทยไปแล้ว ตนสอนที่ ม.
เกษตรศาสตร์ต้ังแต่ปี 15 สอนเรื่องรัฐธรรมนูญมาตลอด แต่ก็ยังอ่านรัฐธรรมนูญไม่รู้เรื่อง แค่คําปรารภก็ไม่ไหวแล้ว และ
ต้องเจอกับรัฐธรรมนูญที่ร่างกันยาวขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมแค่กระดาษเอสี่ พอเร่ิมปี 2517 ก็เขียนกันยาวขึ้นๆ จนคนไม่อ่าน 
ที่สําคัญอ่านไม่รู้เรื่องด้วย เด็กๆ ตนมีโอกาสได้ไปเรียนที่สหรัฐฯ ได้พบว่ารัฐธรรมนูญที่เขาใช้สั้นมากแค่ 10 กว่าหน้า 
และใช้มานานจนถึงทุกวันน้ี 
 ขณะที่รัฐธรรมนูญบ้านเรามันยาวจนเกินไป ไม่มีประโยชน์เพราะยาวเกินไปและอ่านไม่รู้เรื่อง แม้แต่ครูบา
อาจารย์ก็ยังอ่านไม่รู้เรื่อง ที่สําคัญคือควรใช้ภาษาคนธรรมดา และที่แปลกใจคือทําไมต้องมีแนวนโยบายแห่งรัฐ และมี
ยุทธศาสคร์ชาติซ้ําเข้าไปอีก ดังน้ันหากอยากออกจากวิกฤตต้องเริ่มเขียนรัฐธรรมนูญให้สั้นและอ่านรู้เรื่อง ทั้งน้ี 
รัฐธรรมนูญปี 40 และ 50 รับรองสิทธิเสรีภาพประชาชนมากที่สุด ดังน้ันตนอยากได้รัฐธรรมนูญที่สั้น คนอ่านรู้เรื่อง ที่
เรามีปัญหาเพราะเราอ่านไม่รู้เรื่องจึงเถียงกันไปมาแบบนี้ 
 ด้านนางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ตนขอเสนอว่าการแก้
รัฐธรรมนูญต้องทําก่อนยุบสภาฯ มิเช่นน้ันโอกาสที่จะได้นายกฯ คนเดิมหรือคนใหม่ที่มาจากการจัดต้ัง และต้องแก้ 2 
ประเด็นโดยที่ไม่ต้องทําประชามติ คือ 1.ที่มาของนายกฯ กําหนดให้นายกฯ ต้องเป็น ส.ส. มาจากคะแนนเสียงข้างมาก
ในสภาฯ เท่าน้ัน และ 2.แก้ไขระบบเลือกต้ังกลับไปใช้รัฐธรรมนูญ 40 และใช้บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ ส่วน ส.ว.เรายกเว้นการ
ใช้บทเฉพาะกาล ม.269 เพ่ือให้อํานาจ ส.ว.หมดไป ไม่ต้องมีส่วนร่วมในการเลือกนายกฯ อีก หรืออีกทางหนึ่งตนเสนอ
ว่า ต้องมีการเลือกต้ัง ส.ส.ร.ที่มาจากประชาชน ร้อยละ 80 และอีก 20 มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้านนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกฯ กล่าวว่า เมื่อตอนที่เราคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 เราพูด
กันว่ารัฐธรรมนูญฉบับน้ีจะทําให้เกิดการสืบทอดอํานาจของ คสช. กลไกต่างๆ ขึ้นกับ คสช.ที่สร้างความได้เปรียบและ
ทําลายฝ่ายตรงข้าม ซึ่งไม่มีทางได้คนดี มีความสามารถเข้ามาแก้วิกฤตประเทศ เราจะได้ระบบที่ประชาชนไม่สามารถ 
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ตรวจสอบรัฐบาลได้ พอใช้มาระยะหน่ึงก็เกิดการเรียกร้องให้แก้ แม้กระแสเกิดขึ้นไม่เร็ว แต่เมื่อเราผ่านวิกฤตโควิด-19 
ความเหลวแหลกของกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษา ทําให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เราคาดการณ์
มาน้ันถูกต้อง 
 ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญในฝันที่ตนอยากได้ คือรัฐธรรมนูญที่ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างจริงจัง
และเป็นจริง แต่ที่เขียนไว้ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพเลย ประชาชนควรเป็นผู้กําหนดรัฐบาลได้ อํานาจนิติบัญญัติ 
บริหารและตุลาการ ต้องตรวจสอบได้โดยประชาชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญต้องไม่เป็นอิสระจากประชาชน และไม่อยู่ใต้
ผู้มีอํานาจ กระบวนการยุติธรรมต้องยึดโยงประชาชน วิพากษ์วิจารณ์ได้ ต้องกําหนดให้ชัดว่ารัฐบาลท่ีมาจากพลเรือนมี
อํานาจเหนือกองทัพ ไม่ใช่ให้กองทัพเป็นอิสระจากรัฐบาลและรัฐสภา 
 นายจาตุรนต์ กล่าวอีกว่า รัฐธรรมนูญต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เมื่อประชาชนต้องการแก้ไข ส่วนจะทํา
อย่างไรให้เป็นรัฐธรมนูญฉบับสุดท้ายน้ัน การเขียนว่าห้ามฉีกไม่มีประโยชน์ เราต้องทําให้สังคมไม่ยอมให้มีใครมาฉีก
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมรับรองการฉีกรัฐธรรมนูญ ดังน้ันกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
ประชาชนต้องมีส่วนร่วม รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และเห็นคุณค่าร่วมกันว่าใครจะฉีกรัฐธรรมนูญไม่ได้ ศาลจะรับรอง
ไม่ได้ และส่วนตัวหากให้แก้รัฐธรรมนูญ ควรแก้ 2 ส่วน คือตัดอํานาจ ส.ว.เลือกนายกฯ ยกเว้นเง่ือนไขไพรมารีโหวตให้
พรรคการเมืองส่งผู้สมัคร ส.ส.ได้ ให้มีนายกฯ ใหม่ที่มาจากการเลือกต้ัง นําไปสู่การแก้ ม.256 ต้ัง ส.ส.ร.ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมทั้งกระบวนการ ที่สําคัญต้องส่งเสริมการเคลื่อนไหวของนักศึกษาให้มีมากขึ้นตลอดกระบวนการ จนกว่าจะได้
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และวันเลือกต้ังให้ลงประชามติเพ่ือเปิดช่องให้มี ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อร่าง
รัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็ทําประชามติอีกรอบ เพ่ือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายจริงๆ 
 ด้านนายจอน อ๊ึงภากรณ์ ผอ.กลุ่มโครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ กล่าวว่า 
หลักประกันด้านการเป็นเจ้าของอํานาจรัฐในทุกมิติน้ัน ต้องเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับประเทศ 
ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน โดยสมาชิกรัฐสภา นายกฯ และรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกต้ัง อีกทั้งพรรคการเมืองจด
ทะเบียนอัตโนมัติ พวกขุนนางไม่มีสิทธ์ิสั่งยุบพรรคการเมือง ต้องยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคท่ีมีผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอําเภอ กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน การปกครองท้องถิ่นโดยองค์กรที่มาจากการเลือกต้ัง 
 ทั้งนี้ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น หน่วยงานตํารวจ ทหาร และ
หน่วยงานราชการควรมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่มาจากภาคประชาชน มีโรงเรียน 
โรงพยาบาลเป็นของชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนในคุกมากที่สุดในโลก ที่ส่วน
ใหญ่เป็นคนจนและมีความผิดเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ดังน้ันเรือนจําไม่ใช่เป็นสถานที่ลงโทษ แต่ควรมีไว้เพ่ือเปิดโอกาสให้
คนได้แก้ไข และสิ่งที่นายอานนท์ นําภา ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน เคยพูด เป็นสิ่งที่อยากเห็นในสังคมประชาธิปไตย
ซึ่งไม่ได้เป็นเร่ืองผิดกฎหมาย เราต้องทําให้มีความเสมอภาคเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างเมืองกับชนบท 
แต่ปัญหาใหญ่ประเทศเรามีกลุ่มทุนผูกขาดไม่ก่ีกลุ่มที่จะต้องไปแก้ไข เราต้องใช้ระบบรัฐสวัสดิการทุกด้าน และรายได้
พ้ืนฐานต้องถ้วนหน้า 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณด้านหน้าสถานที่ทํากิจกรรม กลุ่มโครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน
หรือไอลอว์ ได้ต้ังโต๊ะล่าช่ือประชาชน “5หมื่นช่ือ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ” มีประชาชนสนใจลงช่ือร่วม
แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างคึกคัก โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
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 ด้าน น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ ประธาน สนท.กล่าวว่า ขณะน้ีตนเป็น 1 ใน 31 รายช่ือที่อาจโดนหมายจับ 
หรือหมายเรียกจัดการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเม่ือวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งขณะน้ีมีสองรายช่ือคือ ทนาย
อานนท์และไมค์ที่อยู่ในช้ันศาล โดยตนถูกขับรถตามโดนถ่ายวิดีโอ ไม่ว่าพูดอะไรจะถูกบันทึกโดยฝ่ายความมั่นคง สิ่งที่
เกิดขึ้นยังไม่รู้สึกอะไรมากแต่สับสนว่าจะโดนหมายเรียกหรือหมายจับ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับนักเคลื่อนไหวในประเทศ
ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและมีผู้ปกครองบ้าอํานาจตนรู้สึกเศร้าที่เกิดมาจะอายุ 22 ปีแล้วยังไม่เห็นประเทศเป็น
ประชาธิปไตย อยู่ในรัฐที่คนสร้างความหวัดกลัวให้เกิดขึ้นในรัฐ อยู่ในประเทศท่ีต้องเรียกร้องหาประชาธิปไตยทั้งที่ควร
จะมีต้ังแต่เกิด 
 ทั้งน้ี ตนเป็นคนต่างจังหวัดแต่อยากเห็นสังคมดีกว่าน้ี แต่สิ่งที่เราเจอทุกคร้ังที่เราต่อสู้เรียกร้องก็จะเจอกับ
การต่อต้าน ไม่มีครั้งไหนที่รัฐโอบอุ้มเราหรือเห็นเราเป็นพลเมืองคนหน่ึง เคยย้อนถามตัวเองตลอดว่าเราเป็นคนเท่ากัน
หรือเปล่า สุดท้ายต้องกลายเป็นผู้ต้องหาในหลายคดี ทั้งที่ตนพยายามเคลื่อนไหวเพ่ือให้ตัวเองและประเทศปลอดภัยกว่า
น้ี แต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะเราอยู่ในกติกาที่ไม่เป็นธรรม อยู่ในรัฐธรรมนูญที่มีสิ่งเหนือกว่ารัฐธรรมนูญ ตนไม่รู้เหมือนกัน
ว่าสิ่งเหล่าน้ีจะหยุดตอนไหนในบางครั้งรู้สึกหมดแรงแต่เมื่อถูกต่อต้านก็พร้อมจะกลับมาลุกขึ้นสู้อีกคร้ัง 
 น.ส.จุฑาทิพย์ กล่าวอีกว่า สําหรับรัฐธรรมนูญในฝันน้ัน ตนอยากผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าไป
ไกลกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 2489 และ 2540 ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ยืดหยุ่นล้มยากตอบโจทย์ประชาชน ทุกคนต้องเท่า
เทียมเสมอภาพ ไม่ว่านายทุนขุนศึกคนเดินดินจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังน.ส.จุฑาทิพย์กล่าวจบทุกคนในฮอลล์ ต่างลุกขึ้นปรบมือให้กําลังใจ น.ส.จุฑา
ทิพย์อยากเนืองแน่น 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4671116 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  http://www.voicetv.co.th/read/XerhQK18F 
                    : https://www.dailynews.co.th/article/788916 
                    :  https://www.innnews.co.th/politics/news_741878/ 
    :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2299566 
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"กมธ. พัฒนาการเมือง" ติวเข้มอาสาเฝ้าหน่วยฯ เลือกต้ัง 
เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 17.51 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"กมธ.พัฒนาการเมือง” ติวเข้มอาสาเฝ้าหน่วยฯ เลือกต้ัง ชวนปชช.มีส่วนร่วมการเมือง-สร้างบรรยากาศ
ประชาธิปไตย เล็งขยายเครือข่ายให้พร้อมก่อนเลือกต้ังสนามใหญ่ 
 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ คณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน การมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร จัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “โครงการนําร่อง (Pilot Project) การใช้ Parallel Vote Tabulation (PVT) สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสังเกตการณ์เลือกต้ังแบบคู่ขนาน” 
 โดยนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน กมธ. การพัฒนาการเมือง ให้
สัมภาษณ์ถึงการจัดงานในคร้ังน้ี ว่า กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในคร้ังน้ี เป็นแค่หน่ึงโครงการในการแก้ปัญหา
เรื่องการเลือกต้ังทั้งหมด ที่มีอยู่ 4 ด้าน คือ 1.ด้านกฎหมาย 2. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 3. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และ 4.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว จะเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ แต่เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนสามารถนํามาทําได้เลยตอนน้ี 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า โครงการน้ีจะช่วยแก้ปัญหาการนับคะแนนผิดพลาดใช่หรือไม่ นายปดิพัทธ์ กล่าวว่า อย่าง
น้อยที่สุดก็จะมีผู้สังเกตการณ์เลือกต้ังที่มีความรู้เพ่ิมขึ้น เพราะประเทศที่สามารถปฏิรูปและป้องกันการเลือกต้ังที่ไม่
โปร่งใสได้ สิ่งที่ต้องทําคือประชาชนจะต้องต่ืนตัว มีความรู้ และเครื่องมือมากขึ้น ซึ่งไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น แต่ว่าจุดเริ่มต้นแรกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด จึงเป็นที่มาของโครงการน้ี 
 เมื่อถามว่า การเลือกเฝ้าสังเกตการณ์การเลือกต้ังซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการ มีนัยยะอะไรหรือไม่ นายปดิ
พัทธ์ กล่าวว่า ไม่มีนัยยะใดๆ ทั้งสิ้นเพราะโครงการน้ีเราต้ังใจจะทําเป็นโครงการระยะยาว ซึ่งโครงการในรูปแบบน้ีถูก
นําไปใช้ใน 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีองค์กร National Democratic Institute (NDI) คอยสนับสนุนด้านข้อมูลและ
ความรู้ ซึ่งเราจะต้องนํามาปรับรูปแบบให้เข้ากับบริบทของไทยด้วย และเราคาดหวังว่าอยากจะขยายขอบเขตการ
ทํางานให้ทั่วถึงทั้งประเทศ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่เพียงแค่แสดงออกผ่านการออกไปชุมนุมแต่ทุกคนสามารถ
สมัครเป็นอาสาสมัครเพื่อสังเกตการณ์เลือกต้ังได้ ซึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านประชาธิปไตยในหลายประเทศ
ทั่วโลกแล้ว ทั้งน้ีเป้าหมายของเราคือการเลือกต้ังใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นในอีก 2 ปี 8 เดือนข้างหน้า สิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยสร้าง
บรรยากาศทางประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทย 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/article/788923 
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กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ติวเข้ม 'เหย่ียวเยาวชน' ขยายเครือข่าย ปชช. จับตาเลือกต้ัง 
Aug 8, 2020( Last update Aug 8, 2020 17:33 ) 
 
 
 
 
 
 
 
'กมธ.พัฒนาการเมือง' ติวเข้ม เหย่ียวเยาวชนอาสาเฝ้าหน่วยฯ ชวนประชาชนมีส่วนร่วมการเมือง-สร้างบรรยากาศ
ประชาธิปไตย เล็งขยายเครือข่ายให้พร้อมก่อนเลือกต้ังสนามใหญ่ 
 ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การ
สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการนําร่อง Pilot Project การใช้ Parallel Vote Tabulation (PVT) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
สังเกตการณ์เลือกต้ังแบบคู่ขนาน พร้อมด้วยวิทยากรท่ีสําคัญ อาทิ สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการจากสถาบัน
พระปกเกล้า , พริษฐ์ วัชรสินธุ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ , เรืองฤทธ์ิ โพธิพรม ผู้ประสานงานเครือข่าย We 
Watch , ปฏิพัทธ์ สุสําเภา ผู้ก่อต้ังบริษัท Opendream เข้าร่วม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วม
อบรมประมาน 190 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา 
 โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการใช้สิทธิและ
เห็นความสําคัญต่อการเลือกต้ังทุกระดับ 2.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินการของรัฐที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชน 3.เพ่ือการทดลองตามรูปแบบแนวคิด Paralle Vote Tabulation (PVT) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลือกต้ัง โดยเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกต้ัง 
ในส่วนของวิธีการดําเนินงาน จะแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
 1.ต้ังคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรม จัดทําองค์กรความรู้ในการสังเกตการณ์
เลือกต้ัง พัฒนาเทคโนโลยี ในการรับส่งผลการนับคะแนนเลือกต้ัง และประมวลผลแบบรวดเร็ว และถอดบทเรียนจาก
กิจกรรม 
 2.จัดทําสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์  
 3.ประกาศรับสมัครเยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม และคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายประมาน 190 คน เข้าร่วมโครงการ 
 4.การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการจัดกิจกรรมให้ความรู้ มีการให้ความรู้เก่ียวกับ Parallel 
Vote Tabulation (PVT) และแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมออกเป็น 9 กลุ่ม เพ่ืออภิปรายกลุ่มย่อย และจัดทํา Simulation 
จําลองสถานการณ์ การสังเกตการณ์เลือกต้ัง และฝึกปฏิบัติ และการลงพ้ืนที่ไปศึกษาดูงานการเลือกต้ัง และฝึกปฏิบัติ
เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกต้ัง ในหน่วยเลือกต้ังจริง ในเขตเลือกต้ังที่ 5 สมุทรปราการ 
 5.พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 
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'ปดิพัทธ์' หวังใช้โครงการนี้ ผลักดันให้เกิดการเลือกต้ังที่โปร่งใส 
 ปดิพัทธ์ กล่าวด้วยว่า กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในคร้ังน้ี เป็นแค่หน่ึงโครงการในการแก้ปัญหา
เรื่องการเลือกต้ังทั้งหมด ที่มีอยู่ 4 ด้าน คือ 1.ด้านกฎหมาย 2.การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 3.การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และ 4.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว จะเก่ียวข้องกับ
กฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ แต่เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนสามารถนํามาทําได้เลยตอนน้ี 
 การทุจริตการเลือกต้ังมีอยู่หลายมิติ ทั้งที่เกิดขึ้นก่อนลงคะแนน ระหว่างลงคะแนน และหลังลงคะแนน แม้
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมจับตาการเลือกต้ังจะไม่สามารถแก้ไขการทุจริตทางระบบได้ อย่างน้อยที่สุดก็ทําให้เกิด 
Accountability คือจํานวนคะแนนที่หน่วยเลือกต้ัง คะแนนที่รายงาน และการรายงานผลคะแนนแบบเรียลไทม์ของ
ภาคประชาชน จะทําให้เกิดความแม่นยําของคะแนนมากขึ้น เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการรายงานผลคะแนนจาก กกต.  
 ผู้สื่อข่าวถามว่า โครงการน้ีจะช่วยแก้ปัญหาการนับคะแนนผิดพลาดใช่หรือไม่ ปดิพัทธ์ กล่าวว่า อย่างน้อย
ที่สุดก็จะมีผู้สังเกตการณ์เลือกต้ังที่มีความรู้เพ่ิมขึ้น เพราะประเทศท่ีสามารถปฏิรูปและป้องกันการเลือกต้ังที่ไม่โปร่งใส
ได้ สิ่งที่ต้องทําคือประชาชนจะต้องต่ืนตัว มีความรู้ และเครื่องมือมากขึ้น ซึ่งไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอัน
สั้น แต่ว่าจุดเริ่มต้นแรกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด จึงเป็นที่มาของโครงการน้ี 
 ถามต่อว่า การเลือกเฝ้าสังเกตการณ์การเลือกต้ังซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการ มีนัยอะไรหรือไม่ ปดิพัทธ์ 
กล่าวว่า ไม่มีนัยใดๆ ทั้งสิ้นเพราะโครงการน้ีเราต้ังใจจะทําเป็นโครงการระยะยาว ซึ่งโครงการในรูปแบบน้ีถูกนําไปใช้ใน 
50 ประเทศทั่วโลก โดยมีองค์กร National Democratic Institute (NDI) คอยสนับสนุนด้านข้อมูลและความรู้ ซึ่งเรา
จะต้องนํามาปรับรูปแบบให้เข้ากับบริบทของไทยด้วย และเราคาดหวังว่าอยากจะขยายขอบเขตการทํางานให้ทั่วถึงทั้ง
ประเทศ การมีส่วนร่วมทางการเมือง  
 ไม่เพียงแค่แสดงออกผ่านการออกไปชุมนุมแต่ทุกคนสามารถสมัครเป็นอาสาสมัครเพื่อสังเกตการณ์
เลือกต้ังได้ ซึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านประชาธิปไตยในหลายประเทศทั่วโลกแล้ว ทั้งน้ีเป้าหมายของเราคือ
การเลือกต้ังใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นในอีก 2 ปี 8 เดือนข้างหน้า สิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยสร้างบรรยากาศทางประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น
ในประเทศไทย 
 ถามถึงการเลือกต้ังซ่อมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งน้ี (9 ส.ค.) จะถูกมองเรื่องความเป็นกลางหรือไม่ ปดิพัทธ์ 
กล่าวว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกต้ังทั้งหมดจะต้องมารวมกัน เพราะทุกพรรคการเมืองควรหวงแหนคะแนนของ
ตัวเอง ประชาชนควรหวงแหนคะแนน และกกต. ก็ควรหวงแหนคะแนนว่า จะทําอย่างไรให้คะแนนถูกต้อง คือทุกพรรค
การเมืองควรจะมาร่วมกัน แต่ว่าในระยะเวลาอันสั้นเช่นน้ีจึงยากต่อทําความเข้าใจหรือประสานงาน ตนมีหน้าที่เพียง
อํานวยการให้เกิดโครงการน้ีขึ้นเจตนาไม่ใช่เพ่ือให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงได้เปรียบ ทุกพรรคการเมืองจะ
ได้รับการปกป้องคะแนน ซึ่งความจริงคือคะแนนของประชาชนท่ีโหวตให้พรรคการเมืองน้ันๆ  
 
'ไอติม' ออกแบบเรื่องการเก็บข้อมูล หวังใช้ตรวจจับ 'บัตรเขย่ง' 
 พริษฐ์ วัชรสินธุ กล่าวว่า หน้าที่หลักของตนคือการออกแบบเรื่องการเก็บข้อมูลของหน่วยเลือกต้ัง 
อาสาสมัครเฝ้าสังเกตการณ์ในหน่วยเลือกต้ัง จะต้องเก็บข้อมูลอะไร และข้อมูลเหล่าน้ันบ่งบอกถึงความไม่โปร่งใสอะไร 
ซึ่งจะแบ่งประเภทข้อมูลได้ 2 ประเภทคือ  
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 1.ข้อมูลเชิงปริมาณโดยอาสาสมัครประจําหน่วยสามารถส่งข้อมูลกลับมาหาเราได้เร็วที่สุดว่าคะแนนใน
หน่วยเลือกต้ังมีเท่าไหร่ และผู้สมัครแต่ละเบอร์ได้คะแนนเท่าไหร่ในหน่วยเลือกต้ังน้ัน  
 วัตถุประสงค์ที่ต้ังคือ 1.เวลาเราสุ่มหน่วยเลือกต้ังแล้วนําเอาคะแนนหน่วยเลือกต้ังน้ันมาบวกรวมกัน เพ่ือ
สามารถนําคะแนนมาคาดการณ์ได้ ว่าคะแนนในภาพรวมของเขตเลือกต้ังน้ันจะมีประมาณเท่าไหร่ หากเราส่งอาสาเฝ้า
หน่วยเลือกต้ังจํานวนเยอะขึ้น ความมั่นใจก็จะมีสูงขึ้นว่าหน่วยเลือกต้ังที่เราไปเลือกสุ่มสามารถสะท้อนคะแนนใน
ภาพรวมได้ และ 2.หากเรามองโลกในแง่ร้ายมากที่สุด สมมุติว่าผลการเลือกต้ังจากหน่วยที่เราเลือกไปสังเกตการณ์ไปบ่ง
บอกว่าพรรคหนึ่งจะได้รับชัยชนะ แต่เมื่อไปเปรียบเทียบกับผลคะแนนของหน่วยที่เราไม่ได้ไปสังเกตการณ์ผลพลิกจาก
หน้ามือเป็นหลังมือ ก็จะทําให้เราเริ่มต้ังคําถามได้ว่า การที่เราไปสังเกตการณ์เป็นการป้องกันการทุจริตได้หรือไม่ จึงทํา
ให้ผลสถิติของหน่วยเลือกต้ังที่เราไปสังเกตการณ์มีความแตกต่างมากจากผลเลือกต้ังที่เราไม่ได้ไปสังเกตการณ์  
 2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ หมายความว่าไม่ว่าผลการเลือกต้ังจะออกมาเป็นอย่างไรเราม่ันใจมากน้อยเพียงไรว่า
เจ้าหน้าที่ที่บริหารจัดการเลือกต้ังเป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไว้ เช่น เปิดหน่วยเลือกต้ังตรงเวลาหรือไม่ระหว่างการ
เลือกต้ัง มีการประชาสัมพันธ์ชักจูงให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงไปเลือกพรรคใดพรรคหน่ึง หรือมีการซื้อเสียงเกิดขึ้น
ในบริเวณหน่วยเลือกต้ังหรือไม่  
 นอกจากน้ีในกระบวนการที่ใช้นับคะแนนเป็นไปตามหลักการหน่ึงสิทธิหน่ึงเสียงหรือไม่ เช่น บัตรเลือกต้ัง
กาเบอร์ 3 แต่ขานคะแนนเบอร์ 4 หรือจํานวนบัตรเลือกต้ังที่จัดสรรไป ไม่ตรงกับจํานวนบัตรเลือกต้ังที่ถูกใช้จริง ที่เรียก
ปรากฏการณ์น้ีว่า 'บัตรเขย่ง' ข้อมูลเหล่าน้ีจะสามารถบอกเราได้อย่างรวดเร็ว  
 
นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า หวังผู้สังเกตการณ์ฯ ช่วยเป็นหูเป็นตา และรายงานผลได้ 
 สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงในส่วนของโครงการดังกล่าวว่า เริ่มต้นจาก
การรับสมัคร มาจนถึงวันน้ีคือการจัดอบรม ในส่วนรูปแบบของการส่งอาสาสมัครลงไปยังพ้ืนที่ประจําหน่วยเลือกต้ัง 
หากหาได้ครบตามจํานวนหน่วยเลือกต้ังที่มี ก็จะส่งลงทุกหน่วย แต่หากหาอาสาสมัครได้ไม่ครบ ก็จะใช้วิธีคือการสุ่ม
หน่วยเลือกต้ัง ซึ่งในตอนนี้ก็ได้สุ่มไว้แล้ว 3 รูปแบบ น้อยที่สุดหากหาได้ 60 คน ก็จะส่งลงไป 30 หน่วย แบ่งเป็นหน่วย
ละ 2 คน จากตัวอย่างดังกล่าว สามารถสะท้อนในเห็นถึงผลการเลือกต้ังที่คาดการณ์ได้ว่าผลจากที่อาสาสมัครลงพ้ืนที่ 
กับผลการเลือกต้ังจริงมีความสอดคล้องกัน อาจจะคาดเคลื่อนไม่เกิน 1%  
 สติธร กล่าวต่อว่า สําหรับสิ่งที่เป็นการบ้านให้กับอาสาสมัครที่ลงพ้ืนที่ ก็คือ เฝ้าสังเกตการณ์ต้ังแต่ก่อน
เปิดคูหา จนถึงปิดคูหานับคะแนน และรายงานผล ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมี พริษฐ์ ร่วมกับ We watch ช่วยกันออกแบบ 
โดยขอบข่ายก็ใช้หลักการตามที่ กกต. ใช้ โดยทีมงานก็จะเข้าไปสังสังเกตการณ์ว่า กกต. ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ 
มีอีกสิ่งหน่ึงที่จะทําควบคู่กันไป ก็คือ การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีมาใช้สิทธิเลือกต้ัง ว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่าง
ไร หากพบเห็น ก็จะมีการส่งข้อมูลเป็นแบบภาพ เข้ามายังส่วนกลาง เพ่ือทําเป็นรายงานสรุปในภาพรวม 
 ในเรื่องของความแตกต่างที่ผ่านมา เรามีองค์กร หรือเครือข่ายต่างๆ ที่เริ่มทํามา เพียงแต่ปัญหาอาจจะเป็น
ในเรื่องของการเช่ือมประสานกัน รวมถึงเร่ืองของการวางระบบ เฝ้าติดตามส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปทางบรรยากาศ และ
กระบวนการจัดการเลือกต้ังมากกว่า แต่สิ่งที่ขาดหายไป ก็คือการรายงานผลเบ้ืองต้น สิ่งที่เห็นคือการเลือกต้ังที่ผ่านมา 
ทราบผลคะแนนแบบไม่เป็นทางการจากพรรคการเมือง ที่อาศัยหัวคะแนนจดคะแนนรวบรวมคร่าวๆ ก่อน ผลจริงจะ
ออก ในส่วนตรงนี้ทางทีมงานจะมีการปฏิบัติเพ่ิมขึ้นมา อย่างน้อยที่สุด ก็จะสามารถบอกได้ว่า 'เปอร์เซ็นต์' ชนะในหน่วย
ต่างๆ เป็นใคร และเอาผลของทีมงานกับ กกต. มาเปรียบเทียบทําสรุปเพ่ิมเติมได้ด้วย  
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 และเมื่อถามถึงบทบาทที่นํามาใช้ หากพบการทุจริตจะนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างไร สติธร กล่าวว่า ใน
เบ้ืองต้นด้วยข้อกฎหมายที่ กกต. เปิดให้ หากพบการทุจริต ก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ อาทิ การขานบัตรไม่ตรงกับ
เลข อาสาสมัครก็มีสิทธิทักทว้งได้ทันที ซึ่งก็จะนําไปสู่การร้องเรียนในภาพกว้างได้ 
 
 
อ้างอิง  :  http://www.voicetv.co.th/read/Kl9xf3AQM 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892848 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924 
27 

 

 
 
 
 
'สมชัย' เล่าความคืบหน้า กมธ. แก้ รธน. ชี้ผลโหวตประเด็นร้อนออกแบบไหนอยู่ที่ 'ลุง' สั่งมา 
วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 17.43 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ซึ่งปัจจุบันดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา ม.รังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว "Somchai 
Srisutthiyakorn" รายงานความคืบหน้าการทํางานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังน้ี 
 กมธ.วิสามัญแก้รัฐธรรมนูญ กําลังเดินหน้าเต็มที่ในการทําข้อสรุปการแก้รัฐธรรมนูญ แต่ไม่อยากให้ต้ัง
ความคาดหวังสูงนัก 
 1. ประชุมชุดใหญ่อภิปรายเน้ือหาครบทุกหมวด ทุกมาตราแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 2563 
 2. ต้ังคณะทํางานชุดเล็กประมาณ 10 คน (ผมอยู่ในคณะทํางานด้วย)เพ่ือพิจารณาร่างสรุปรายงาน 
ประชุมนัดแรกวันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2563 น้ี คาดว่าไม่เกิน 3-4 ครั้ง ไม่เกิน 10 วัน รายงานสรุปต้องเสร็จ 
 3. นํารายงานสรุป เข้าที่ประชุม กมธ.ชุดใหญ่ วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. คาดว่าจะประชุมไม่เกิน 2-3 ครั้ง น่าจะ
พิจารณาเห็นชอบ ไม่เกินศุกร์ที่ 28 ส.ค. 2563 
 4. นําส่งรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินวันที่ 31 ส.ค. 2563 หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของสภา
ผู้แทนราษฎรจะเอาอย่างไรต่อเอง 
 5. ตัวรายงานสรุป โดยท่ัวไป น่าจะไม่มีความจําเป็นต้องลงมติ ยกเว้นในบางมาตราที่มีความเห็นแตกต่าง
สูง เช่น เรื่อง ม.256 วิธีการแก้รัฐธรรมนูญที่จะยกส่วนอํานาจของ ส.ว.ออก หรือ มาตรา 269-271 เรื่องที่มาของ
วุฒิสภาในบทเฉพาะกาล บทบาท ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี บทบาท ส.ว.ในการกํากับการปฏิรูปประเทศ และ ม. 
279 เรื่องยกเลิกความชอบธรรมของคําสั่ง คสช. อาจจะต้องจบด้วยการลงมติเพ่ือหาข้อสรุป 
 ดังน้ัน อย่าเพ่ิงต้ังความหวังว่า ข้อสรุป ของ กมธ.ชุดน้ี จะได้ข้อสรุปที่ตรงใจประชาชนทุกข้อ เน่ืองจาก 
กมธ.มี 49 คน มาจากการเสนอของ ครม. 12 คน จากพรรคร่วมรัฐบาล 18 คน จากพรรคฝ่ายค้าน 19 คน 
หากโหวตกันด้วยเหตุผล มติอาจเป็นอย่างหน่ึง 
แต่ถ้าลุงเขาสั่งมา ก็อาจเป็นอีกอย่างหน่ึง 
ทําเต็มที่กันแล้วครับ แต่ต้องเตรียมใจด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/510518 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000081287 
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"ไพบูลย์" แจง ขั้นตอน กมธ.แก้ รธน. 9 ก.ย. นําถกสภา ต้น พ.ย. ได้พิจารณาร่างฯ 
ไทยรัฐออนไลน์  8 ส.ค. 2563 19:51 น. 
 
 
 
 
 
 
"ไพบูลย์" รองหัวหน้า พปชร.คาด 9 ก.ย.กมธ.ศึกษาแก้รธน.นํารายงานถกสภา ก่อนส่งต่อรัฐบาล พร้อมความเห็น 
ส.ส.แล้วค่อยถึงขั้นพรรคการเมือง-พรรคร่วม รบ.ต้ังคณะทํางาน คาดเปิดประชุมสภาสมัยหน้าต้นเดือน พ.ย.ได้
พิจารณาญัตติร่างแก้ไขร่างรธน. 
 วันที่ 8 ส.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 คนที่หน่ึง สภา
ผู้แทนราษฎร ที่มี นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กล่าวถึงขั้นตอนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญว่า เมื่อนํารายงานการศึกษาของ กมธ.เสนอต่อประธานสภาฯ ในปลายเดือน ส.ค. คาดว่ารายงานของ กมธ.
จะนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนฯ ประมาณวันที่ 9 ก.ย. ส.ส.จากทุกพรรคจะได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นกัน
อย่างกว้างขวาง จากน้ันสภาจะนําส่งรายงาน กมธ.และความเห็น ส.ส.ส่งไปยังรัฐบาล พร้อมกันน้ัน พรรคพลังประชารัฐ 
จะต้ังคณะทํางานขึ้นมาดูเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ดังน้ัน เวลาน้ีขอยังไม่พูดว่าจะแก้ประเด็นอะไรบ้าง หรือไม่ต้ังอะไรไว้
ทั้งสิ้น อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนก่อน คือการนําเข้าสู่สภา แล้ว ส.ส.ได้อภิปรายก่อน 
 นายไพบูลย์ กล่าวว่า คิดว่า ประเด็นหลักๆ ที่จะมีการแก้ไข ทาง กมธ.เขียนไว้ครบถ้วนอยู่แล้ว เพียงแค่มา
อภิปรายกันภายในพรรค หรือในพรรคร่วมรัฐบาลว่า จะเอาประเด็นไหนบ้าง จากรายงานของ กมธ. ส่วนที่ ส.ว.แสดง
ความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการต้ัง ส.ส.ร.ตนไม่ทราบ เป็นเรื่องของอีกสภาหน่ึงแล้ว เรามองเฉพาะในส่วนของสภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่ง กมธ.ที่ต้ังขึ้นมาศึกษาในส่วนของสภาผู้แทนฯ เท่าน้ัน ตกผลึกเป็นขั้นๆ ไปดีกว่า ในช้ันแรกต้องให้ตก
ผลึกในสภาผู้แทนราษฎรก่อน แล้วจึงมาในพรรคพลังประชารัฐ และในพรรคร่วมรัฐบาล จากน้ัน อาจจะไปคุย กับ ส.ว.
แล้วจึงย่ืนญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 
 เมื่อถามว่า ขอบเขตกว้างๆ ที่จะเสนอต่อสภาจะมีประมาณไหน นายไพบูลย์ กล่าวว่า ในส่วนของ กมธ. มี
ประเด็นกว้างขวางมาก ต้ังแต่หมวดสิทธิเสรีภาพ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องแก้ไขทุกหมวด และ กมธ.จะต้ังคณะทํางานขึ้นมา
ยกร่างรายงานและจะมีการนําความเห็นของ กมธ.ที่อภิปรายต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ละหมวดๆ ของแต่ละคน
บันทึกไว้ให้หมด ซึ่งประเด็นทั้งหมดก็จะชัดเจน ส่วนคณะอนุกรรมาธิการศึกษาบทบัญญัติ ที่ตนเป็นประธานก็จะยก
ประเด็นให้ชัด และจะโยงไปถึงว่าไปเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญมาตราใด และพอเข้าสู่สภาฯ ส.ส.จะมีการอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวาง ก็อาจจะมีประเด็นเพ่ิมขึ้นไปอีก        
 “ผมเช่ือว่าสมัยประชุมน้ี ซึ่งปิดสมัยประชุมวันที่ 18 ก.ย. และจะเปิดสมัยประชุมที่สอง วันที่ 1 พ.ย.ซึ่งอีก
แค่ 40 วัน น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมของรัฐสภา ที่จะมีการยกญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหน่ึง หรือหลาย
ฉบับ ขึ้นมาพิจารณา จึงเช่ือว่า ต้นเดือน พ.ย. จะได้เห็นการพิจารณาญัตติร่างแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในที่ประชุมรัฐสภา
อย่างแน่นอน” นายไพบูลย์ กล่าว 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1906507 
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ชูศักด์ิ ชี้ถึงเวลาท่ี รบ.ต้องยอมรับความจริง รธน. 60 สถาปนาขึ้นโดยไร้ความชอบธรรม 
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 10.51 น. 
 
 
 
 
 
 
ชูศักด์ิ ชี้ถึงเวลาท่ี รบ.ต้องยอมรับความจริง รธน. 60 สถาปนาขึ้นโดยไร้ความชอบธรรม 
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายชูศักด์ิ ศิรินิล ประธานคณะทํางานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพ่ือไทย และในฐานะ
กรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลฝ่ายผู้มีอํานาจต้องต้ัง
สติและยอมรับความจริงว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มีที่มาจากการยึดอํานาจ ผู้ร่างคิดค้นสูตรต่างๆ ขึ้นเพ่ือกีดกันพรรค
การเมืองขนาดใหญ่ไม่ให้มีเสียงข้างมากในสภา โดยการคิดค้นสูตรการเลือกต้ังแบบพิสดารบัตรใบเดียว และเพ่ือให้แน่ใจ
ว่าฝ่ายตนเท่าน้ันจะจัดต้ังรัฐบาลได้ จึงคิดค้นสูตร ส.ว. ตามบทเฉพาะกาล 5 ปี ให้เลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส., ส.ว. 
ก็แต่งต้ังกันมาเองโดยละเลยไม่นําพาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ว่าให้มีกรรมการสรรหาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเป็น
กลางทางการเมือง คสช. กลับมาเป็นกรรมการสรรหาเสียเอง ชงเองกินเอง มี ส.ว. โดยตําแหน่งแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดยก่อนหน้าน้ันก็ยกร่างว่านายกรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องเป็น ส.ส. เพ่ือให้แน่ใจว่าได้
นายกรัฐมนตรีที่ตัวเองต้องการ อันเป็นการลดทอนประชาธิปไตยที่ยอมรับกันมาจนเป็นบรรทัดฐานแล้วของสังคมไทย 
รัฐธรรมนูญฉบับน้ีบรรจุอะไรไว้มากมายเพ่ือไม่พรรคการเมืองทําอะไรได้ ไม่อาจมีนโยบายอะไรได้ ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 
ทั้งแผนปฏิรูปประเทศ ทั้งยังยอมรับให้ประกาศคําสั่งอะไรทั้งหลายของ คสช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ตลอดไป มีผลทําให้บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่มีความหมาย ที่อ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับน้ีผ่าน
ประชามติ คงต้องไปย้อนดูประชามติในขณะนั้น ฝ่ายรัฐบาลมีครู ก. ครู ข. ครู ค. ออกไปช้ีแจงประชาชนทั่วสารทิศถึง
ข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญ ฝ่ายประชาชน ฝ่ายไม่เห็นด้วย ทําอะไรไม่ได้เลย แถมบัญญัติเอาผิดไม่ให้มีการรณรงค์แก่
ประชาชนจนมีคดีมากมายมาจนถึงบัดน้ี จึงเป็นประชามติที่มิใช่ประชามติ แบบที่เคยทําเคยมีก่อนหน้าน้ันเช่นสมัย
รัฐธรรมนูญ 2550 
 นายชูศักด์ิ กล่าวอีกว่า ทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องยอมรับความจริงว่ารัฐธรรมนูญ 
2560 สถาปนาขึ้นโดยขาดความชอบธรรมต้ังแต่มีที่มาจากการยึดอํานาจ มีเป้าหมายเพื่อสืบทอดอํานาจของ คสช. 
ลดทอนประชาธิปไตยลงแบบถอยหลังเข้าคลองไป 40-50 ปี รัฐธรรมนูญ 2560 จึงเป็นปัญหาของประเทศ ทางออกที่
เป็นสันติวิธีที่ควรจะยอมรับกันได้แล้วคือ ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับน้ี และสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีที่มาจาก
ประชาชน เป็นของประชาชน อย่างแท้จริง 
 
อ้างอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_2299804 
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ส.ส. ก้าวไกลช่วยหาเสียง ลต.ซ่อมคึกคัก 
8 สิงหาคม 2020 - 16:38 
 
 
 
 
 
 
 
ส.ส.ช่วยหาเสียงคึกคัก "อํานาจ" ม่ันใจ "ก้าวไกล" คว้าชัยเลือกต้ังซ่อม จ้ี กกต.จับตาทุจริต ชี้ มีความไม่ปกติ
เกิดขึ้นตามบ้านผู้ใหญ่-กํานัน 
 นายอํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะผู้อํานวยการการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 5 
จ.สมุทรปราการ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกต้ังซ่อมแล้ว หัวหน้าและเลขาธิการพรรค ตล
ลอดจน ส.ส. ต่างช่วย นายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครเบอร์ 2 หาเสียงอย่างคึกคัก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากชาว
สมุทรปราการ 
 พร้อมกันน้ี นายอํานาจ ยังกล่าวด้วยว่า กําลังมีความเคล่ือนไหวอย่างไม่ปกติเกิดขึ้นตามบ้านกํานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน ต้ังแต่เมื่อวาน จนถึงเช้าน้ี ซึ่งอาจต่อเน่ืองไปตลอดคืนน้ี จึงขอเรียกร้องให้ ฝ่ายสืบสวนของ กกต. ดําเนินการ
ตรวจสอบและทําหน้าที่อย่างแข็งขันเพ่ือไม่ให้เกิดคําครหาตามมา ขอเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง 7 โรงพักในเขต
เลือก ต้ังกวดขัน ปราบปราม และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือไม่ให้เกิดการกระทําที่ผิดกฎหมาย และขอให้
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยหรือพีเน็ต หรือกลุ่มอาสาสมัคร We Watch ที่ลงไปจับตา
การเลือกต้ังครั้งน้ีช่วยกันหาทางป้องปรามด้วย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_741901/ 
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‘อํานาจ’ ม่ันใจ ‘ก้าวไกล’ เข้าวิน จ้ี กกต.จับตา เลือกต้ังซ่อมปากน้ํา 
ไทยรัฐออนไลน์  8 ส.ค. 2563 16:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เหลา่ ส.ส.ของพรรค ช่วยหาเสียงคึกคัก ‘อํานาจ’ ม่ันใจ ‘ก้าวไกล’ เข้าวิน จ้ี กกต.จับตาเลือกต้ังซ่อม
สมุทรปราการ ชี้ มี ‘ความไม่ปกติ’ เกิดขึน้ตามบ้านผู้ใหญ่-กํานนั 
 วันที่ 8 ส.ค. นายอํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะผู้อํานวยการการเลือกต้ังซ่อม 
ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ตอนน้ีเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกต้ังซ่อมแล้ว วานน้ี ทั้ง
หัวหน้าและเลขาธิการพรรค นายอิศราวุธ ณ น่าน ผูส้มัครเบอร์ 2 ตลอดจน ส.ส.ของพรรคก้าวไกล ไปช่วยกันหาเสียง
อย่างคึกคัก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากพ่ีน้องชาวสมุทรปราการ 
 อย่างไรก็ดี ทางพรรคก้าวไกล ได้รับการบอกกล่าวมาจากประชาชนเช่นกันว่า กําลังมีความเคลื่อนไหว
อย่างไม่ปกติเกิดขึ้นตามบ้านกํานันและผู้ใหญ่บ้าน ต้ังแต่เมื่อวานจนถึงเช้าน้ี ซึ่งอาจต่อเน่ืองไปตลอดคืนน้ี จึงขอ
เรียกร้องให้ ฝา่ยสืบสวนของ กกต. ดําเนินการตรวจสอบและทําหน้าทีอ่ย่างแข็งขัน เพ่ือไม่ให้เกิดคําครหาตามมาได้ ขอ
เรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง 7 โรงพักในเขตเลือกต้ัง กวดขัน ปราบปราม และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
เพ่ือไม่ให้เกิดการกระทําที่ผิดกฎหมาย และขอให้หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ไม่ว่า มูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย 
หรือพีเน็ต หรือกลุ่มอาสาสมคัร We Watch ที่ลงไปจับตาการเลือกต้ังครั้งน้ี ช่วยกันหาทางป้องปรามด้วย 
 “สุดท้ายน้ี ผมขอให้พ่ีน้องประชาชาชนในเขตเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 ออกมาใช้สิทธ์ิเลือกต้ังกัน
ให้มากๆ เพ่ือสัง่สอนคนที่ใช้วิธีการไม่ปกติดูถูกประชาชนชาวสมุทรปราการ ผมเช่ือมั่นเป็นอย่างย่ิงว่า นับต้ังแต่วันพรุ่งน้ี
ไป เสียงของชาวสมุทรปราการจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่เป็นการปักหมุดหมายใหม่ เพ่ือเปลี่ยนแปลง
สมุทรปราการให้ก้าวไกลและไปสู่อนาคตใหม่ร่วมกันได้” นายอํานาจ กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1906427 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924 
32 

 

 
 
 
 
"สมพงษ์" ม่ันใจ "เพื่อไทย" ชนะเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ หากไม่มีทุจริต 
สยามรัฐออนไลน์  8 สิงหาคม 2563 16:00 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงการเลือก ต้ังซ่อมเขต 
5 จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 9 ส.ค.น้ี ว่า มั่นใจว่าประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะเทคะแนนให้ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย 
คือนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ชนะเลือกต้ังที่สมุทรปราการ ทวงแชมป์คืนกลับมาได้ เพราะรัฐบาลของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ประสบความล้มเหลวในการบริหารประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่
ทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยากลําบาก ขาดความเช่ือมั่น และที่สําคัญที่สุดคือความไม่เป็นประชาธิปไตยที่ทําให้
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนต้องออกมาเรียกร้องให้แก้ไขรัฐรรมนูญและยุบสภาอยู่ในขณะนี้ 
 "ผมทราบดีว่าการเลือกผู้สมัครพรรคเพ่ือไทยในการเลือกต้ังซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการคร้ังน้ี ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ แต่การเลือกคร้ังน้ีจะเป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชน ว่าจะไม่ยอมทนกับรัฐบาลที่บริ
หารประเทศล้มเหลวอีกต่อไป ดังน้ันผมจึงอยากเชิญชวนให้ประะชาชนผู้รักประชาธิปไตย และประชาชนทุกคนที่ต้อง
ประสบความยากลําบากในการดํารงชีวิตภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาลชุดน้ี ได้โปรดเทคะแนนทั้งหมดให้พรรค
เพ่ือไทย เพ่ือให้ตัวแทนของเราคือนางสลิลทิพย์ เข้าไปต่อสู้แทนพ่ีน้องเขต 5 ปากน้ําได้อย่างสง่างามและสมศักด์ิศรี" 
นายสมพงษ์ กล่าว 
 นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า ตนขอเรียกร้องไปยังกกต. ทุกท่านที่ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะน้ี ให้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเข้มแข็งและเป็นกลาง เพราะในเวลานี้พรรคเพ่ือไทยได้รับการร้องเรียน และช้ีเบาะแสมาจากประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่ยืนยันว่ามีการเสนอประโยชน์ และซื้อเสียงกันแล้วในหลายหมู่บ้าน ดังน้ันจึงขอให้
กกต.ได้ช่วยทําหน้ที่สอดส่องดูแลและป้องกันอย่าให้มีการทุจริตกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่เรียกว่า "ปากนํ้าโมเดล" โดยตน
มั่นใจว่า หาก กกต.ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการป้องกันการซื้อเสียง และไม่มีการโกงเลือกต้ัง นางสลิลทิพย์ หมายเลข 3 
ของพรรคเพ่ือไทย จะได้รับความไว้วางใจได้รับเลือกต้ังจากประชาชนแน่นอน 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/175539 
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'หญิงหน่อย' ขึ้นรถแห่ ขอคะแนน 'เบอร์ 3 ' เลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ 
8 สิงหาคม 2563 66 
 
 
 
 
 
 
 
"คุณหญิงสุดารัตน์" ขึ้นรถแห่ ขอคะแนน "เบอร์ 3" เลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ 
 โค้งสุดท้ายแล้วสําหรับเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ บรรยากาศหาเวสียงเข้มข้นขึ้นทุกวัน ล่าสุด คุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ โด้ขึ้นรถแห่ช่วยหาเสียงให้พรรคเพื่อไทย และได้โพสต์ภาพลงเฟสบุ๊ค ระบุข้อความว่า #เลือกเพ่ือ
ไล่ เมื่อวานหน่อยมาขึ้นรถแห่ขอคะแนน ให้คุณสลิลทิพย์ เบอร์ 3 ของพรรคเพ่ือไทย อยู่กันจนค่ํามืดก็ยังไม่ทั่วพ้ืนที่ 
วันน้ีจึงมาแห่ต่อค่ะ เพ่ือไปขอคะแนนในโค้งสุดท้าย พรุ่งน้ีวันเลือกต้ังแล้วค่ะ 
 ขอพ่ีน้องชาวสมุทรปราการเขต 5 ได้โปรดเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศ ในการแสดงพลังส่งสัญญาณ
ให้พลเอกประยุทธ์รู้ว่า 
 #ประชาชนจะไม่ทนอีกต่อไป กับผู้มีอํานาจที่ทํางานไม่เป็น บริหารประเทศล้มเหลว ทําให้เศรษฐกิจยํ่าแย่ 
ประชาชนยากจน 
 ระบบยุติธรรมบกพร่อง รวมทั้งมีการกดทับสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างรุนแรง ใช้กฎหมายเพ่ือเล่น
งานคนที่เห็นต่าง แต่กับพวกตัวเองไม่เคยผิด 
ในวัน พรุ่งน้ี หน่ึงเสียงของท่านจึงมีค่ามีความหมายย่ิง ในการประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนร่วมกันว่า 
 
#ประชาชนจะไม่ทนอีกต่อไป 
#ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลง 
#ประชาชนไม่ไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์บริหารงานต่อไป 
 
 รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในวันพรุ่งน้ีด้วยการ เข้าคูหากาหมายเลข 3 สลิลทิพย์ พรรคเพื่อไทย 
เบอร์เดียวเท่าน้ัน 
 
#เลือกเพ่ือไล่ 
#เลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892842 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  : http://www.voicetv.co.th/read/-GryVCgDS 
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คนไทยไม่ม่ันใจแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น 
09 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:51 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 ส.ค. 63ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล
สํารวจของประชาชน เรื่อง “แก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น ?” ทําการสํารวจระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 
2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จํานวน 
1,255 หน่วยตัวอย่าง เก่ียวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น การสํารวจอาศัย   การสุ่มตัวอย่างโดยใช้
ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกําหนดค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 
95.0 
 จากการสํารวจเมื่อถามถึงการรับทราบของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 
เพ่ือเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องมีการทําประชามติด้วย พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.22 ระบุว่า ไม่ทราบ 
ขณะที่ ร้อยละ 24.78 ระบุว่า ทราบ 
 ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.14 ระบุ
ว่า ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ รองลงมา ร้อยละ 33.94 ระบุว่า ควรมี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา ร้อยละ 13.87 ระบุว่า   ไม่ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 17.05 ระบุว่า ไม่
ตอบ/ไม่สนใจ  
 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความม่ันใจของประชาชนว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น พบว่า 
ร้อยละ21.35 ระบุว่า มีความมั่นใจมาก เพราะ คิดว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะจะเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากประชาชนและได้รับการยอมรับ   จากประชาชนอย่างแท้จริง ร้อยละ 23.03 ระบุว่า ค่อนข้าง
มีความมั่นใจ เพราะ เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการรับฟังความคิดเห็น เน้นการมีส่วนร่วม  ซึ่งจะสามารถช่วยลดความ
ขัดแย้งได้ ร้อยละ 25.98 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความมั่นใจ เพราะ เท่าที่เห็นทุกวันน้ีไม่ว่าจะเเก้ไขมาเเล้วก่ีครั้งก็ยังคงมีเเต่ 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924 
35 

 

 
 
ปัญหา เน่ืองจากปัญหาการเมืองมีการสะสมมานานแล้ว แก้ไขได้ยาก ขณะที่บางส่วนระบุว่า ขึ้นอยู่กับผู้นําประเทศด้วย 
ร้อยละ 27.33  ระบุว่า ไม่มีความมั่นใจเลย เพราะ มองว่าไม่มีทางท่ีการเมืองไทยจะดีขึ้น และเช่ือว่าเมื่อแก้ส่วนน้ีแล้ว ก็
จะให้แก้ส่วนอ่ืนอีกต่อไปเรื่อยๆ   ขณะที่บางส่วนระบุว่า การเมืองไทยจะดีขึ้นน้ันไม่ได้เก่ียวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่
มีปัจจัยอ่ืนเก่ียวข้อง และร้อยละ 2.31 ระบุว่า  เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/73851 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_742077/ 
                   :  https://www.posttoday.com/politic/news/630249 
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ก่ีครั้งก็เหมือนเดิม! โพลเปิดมุมมอง ปชช. ‘แก้ รธน. การเมืองไทยจะดีขึ้น ?’ 
วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 07.21 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 สิงหาคม 2563 ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผย
ผลสํารวจของประชาชน เรื่อง “แก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น ?” ทําการสํารวจระหว่างวันที่ 3 – 4 
สิงหาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวม
ทั้งสิ้น จํานวน 1,255 หน่วยตัวอย่าง เก่ียวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น การสํารวจอาศัย การสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกําหนดค่าความเช่ือมั่น
ที่ร้อยละ 95.0 
 จากการสํารวจ เมื่อถามถึงการรับทราบของประชาชนเก่ียวกับข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 
เพ่ือเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องมีการทําประชามติด้วย พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.22 ระบุว่า ไม่ทราบ 
ขณะที่ ร้อยละ 24.78 ระบุว่า ทราบ 
 ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.14 ระบุ
ว่า ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ รองลงมา ร้อยละ 33.94 ระบุว่า ควรมี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา , ร้อยละ 13.87 ระบุว่า ไม่ควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 17.05 ระบุว่า ไม่
ตอบ/ไม่สนใจ 
 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความม่ันใจของประชาชนว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วการเมืองไทยจะดีขึ้น พบว่า 
ร้อยละ 21.35 ระบุว่า มีความมั่นใจมาก เพราะคิดว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะจะเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากประชาชนและได้รับการยอมรับ จากประชาชนอย่างแท้จริง 
 ร้อยละ 23.03 ระบุว่า ค่อนข้างมีความมั่นใจ เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการรับฟังความคิดเห็น เน้น
การมีส่วนร่วม ซึ่งจะสามารถช่วยลดความขัดแย้งได้ 
 ร้อยละ 25.98 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความมั่นใจ เพราะเท่าที่เห็นทุกวันน้ีไม่ว่าจะแก้ไขมาแล้วก่ีครั้งก็ยังคง มีแต่
ปัญหา เน่ืองจากปัญหาการเมืองมีการสะสมมานานแล้ว แก้ไขได้ยาก ขณะที่บางส่วนระบุว่าขึ้นอยู่กับผู้นําประเทศด้วย 
 ร้อยละ 27.33 ระบุว่า ไม่มีความมั่นใจเลย เพราะมองว่าไม่มีทางที่การเมืองไทยจะดีขึ้น และเช่ือว่าเมื่อแก้
ส่วนน้ีแล้ว ก็จะให้แก้ส่วนอ่ืนอีกต่อไปเร่ือยๆ ขณะที่บางส่วนระบุว่า การเมืองไทยจะดีขึ้นน้ันไม่ได้เก่ียวกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ แต่มีปัจจัยอ่ืนเก่ียวข้อง และร้อยละ 2.31 ระบุว่า เฉย ๆ/ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
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อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/510572 
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"ก้าวไกล" ต้ังข้อสังเกต เลือกต้ังซ่อมส่อเค้าพิรุธ 
9 สิงหาคม 2563 - 10:17 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"ก้าวไกล" ต้ังข้อสังเกต เลือกต้ังซ่อมส่อเค้าพิรุธ พบเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมกีดกันผู้สังเกตการณ์-พูดคุยกับผู้ใช้สิทธิ 
เผยหีบบางแห่งไม่มีสายรัด เชื่อไม่ใช่ความสะเพร่า 
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า ผู้สังเกตการณ์ของ
พรรคก้าวไกล ได้พบพฤติกรรม ของเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยที่ 37 ตําบลบางบ่อที่เข้าข่ายไม่เป็นกลาง เน่ืองจาก 
เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยได้ยกหีบบัตรเลือกต้ังไปให้ผู้ใช้สิทธ์ิหย่อนบัตรถึงคูหาลงคะแนน ซึ่งตามปกติแล้วหีบเลือกต้ัง
จะต้องต้ังอยู่กลางหน่วยเลือกต้ังและไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้ พฤติกรรมลักษณะน้ีถือว่ามีความผิดปกติ และไม่ควร
เกิดขึ้น  
 นอกจากน้ีผู้สังเกตการณ์ของพรรคก้าวไกลยังพบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ังหน่วยอ่ืนๆ 
เข้าข่ายมีความผิดปกติอีกหลายอย่าง เช่นไม่ยอมให้ผู้สังเกตการณ์ของพรรคเข้าสังเกตการณ์ในหน่วยเลือกต้ัง ทั้งที่มีการ
แจ้งต่อกกต.แล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิซึ่งเป็นอสม.มีการชวนคุยกับผู้ใช้สิทธ์ิ และมีการขอดูบัตรประชาชน ขณะท่ี
บางหน่วยพบว่าหีบเลือกต้ังไม่มีสายรัด ซึ่งเช่ือว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากความสะเพร่าเพราะเจ้าหน้าที่ต้องทราบหลักการดีอยู่
แล้วนอกจากน้ียังได้รับรายงานว่ามีการแจกเงินให้ผู้มาใช้สิทธ์ิที่หน้าหน่วยเลือกต้ังบางหน่วยแต่พบพยานหลักฐาน 
 เหตุการณ์เหล่าน้ีทําให้การเลือกต้ังที่เกิดขึ้นในวันน้ีน่าเป็นห่วง ซึ่งกกต.กลาง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องต้อง
ลงมาตรวจสอบ เพราะทางพรรคก้าวไกลไม่สามารถที่จะเช่ือถือกกต.ในหน่วยเลือกต้ังได้ 
 
 อ้างอิง  : https://www.komchadluek.net/news/politic/439614 
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'ก้าวไกล' ต้ังข้อสังเกต เลือกต้ังซ่อมส่อเค้าพิรุธ 
9 สิงหาคม 2563 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ก้าวไกล" ต้ังข้อสังเกต เลือกต้ังซ่อมส่อเค้าพิรุธ พบเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมกีดกันผู้สังเกตการณ์พูดคุยกับผู้ใช้สิทธิ์ 
เผยหีบบางแห่งไม่มีสายรัด เชื่อไม่ใช่ความสะเพร่า 
 ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่าผู้สังเกตการณ์ของพรรคก้าวไกล ได้พบพฤติกรรม ของ
เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยที่ 37 ตําบลบางบ่อที่เข้าข่ายไม่เป็นกลาง เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยได้ยกหีบบัตรเลือกต้ัง
ไปให้ผู้ใช้สิทธ์ิหย่อนบัตรถึงคูหาลงคะแนน ซึ่งตามปกติแล้วหีบเลือกต้ังจะต้องต้ังอยู่กลางหน่วยเลือกต้ังและไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ พฤติกรรมลักษณะน้ีถือว่ามีความผิดปกติ และไม่ควรเกิดขึ้น 
 นอกจากน้ีผู้สังเกตการณ์ของพรรคก้าวไกลยังพบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ังหน่วยอ่ืนๆ 
เข้าข่ายมีความผิดปกติอีกหลายอย่าง เช่นไม่ยอมให้ผู้สังเกตการณ์ของพรรคเข้าสังเกตการณ์ในหน่วยเลือกต้ัง ทั้งที่มีการ
แจ้งต่อกกต.แล้ว 
 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิซึ่งเป็น อสม. มีการชวนผู้ใช้สิทธ์ิพูดคุย และมีการขอดูบัตรประชาชน ขณะท่ี
บางหน่วยพบว่าหีบเลือกต้ังไม่มีสายรัด ซึ่งเช่ือว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากความสะเพร่าเพราะเจ้าหน้าที่ต้องทราบหลักการดีอยู่
แล้วนอกจากน้ียังได้รับรายงานว่ามีการแจกเงินให้ผู้มาใช้สิทธ์ิที่หน้าหน่วยเลือกต้ังบางหน่วยแต่พบพยานหลักฐาน 
 
 
อ้างอิง  :   
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892886?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral 
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‘ก้าวไกล’โวยแหลกสารพัดพิรุธเลือกต้ังซ่อมปากน้ํา ปูดมีแจกเงิน แต่ยังไร้พยาน 
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 11.05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ จ.สมุทรปราการ นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าว
ไกล แถลงข่าวกรณีการสังเกตการณ์การเลือกต้ังใหม่ เขต 5 จ.สมุทรปราการ ว่า ต้ังแต่เปิดหีบบัตรเลือกต้ัง เวลา 09.00 
น. ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ผิดปกติหลายอย่าง โดยเมื่อเวลาประมาณ 09.15 น. ผู้สังเกตการณ์ของพรรคก้าวไกล พบว่า ใน
หน่วยเลือกต้ังที่ 37 หมู่ 10 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ มีเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยได้ยกหีบบัตรลงคะแนนไปให้ผู้ใช้สิทธ์ิหย่อน
บัตรถึงคูหาลงคะแนน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ เน่ืองจากหีบบัตรเลือกต้ัง ปกติแล้วจะต้องต้ังอยู่กลางหน่วยเลือกต้ัง 
ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวน้ันผิดปกติ เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น 
 นอกจากน้ี ยังมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ัง ไม่อนุญาตให้ตัวแทนพรรคก้าวไกลเข้าไป
สังเกตการณ์ประจําหน่วย ซึ่งในเบ้ืองต้นน้ันทางพรรคได้แจ้งคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว 
 “ผู้สังเกตการณ์ของพรรคก้าวไกลยังพบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ังหน่วยอ่ืน ๆ เข้าข่าย
ความผิดปกติอีกหลายอย่าง อาทิ เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) มี
การชวนผู้ เ ดินมาใ ช้สิท ธ์ิ พูดคุย  และมีการขอดู บัตรประชาชน  ขณะที่บางหน่วยพบว่าหีบเลือก ต้ัง ไม่มี 
สายรัด ซึ่งเช่ือว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากความสะเพร่า เพราะเจ้าหน้าที่ต้องทราบหลักการดีอยู่แล้ว นอกจากน้ียังได้รับรายงาน
ว่ามีการแจกเงินให้ผู้มาใช้สิทธ์ิที่หน้าหน่วยเลือกต้ังในบางหน่วยด้วย เพียงแต่ยังไม่พบพยานหลักฐาน” นายชัยธวัช 
กล่าว 
 นายชัยธวัช  กล่าวด้วยว่า  สิ่ งที่ เ กิดขึ้นทําใ ห้สถานการณ์ เลือก ต้ัง น่าเ ป็นห่วง  พรรคก้าวไกล 
ขอเรียกร้องให้ กกต.กลาง และเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ัง เร่งตรวจสอบว่าพฤติกรรมดังกล่าวส่อทุจริตเลือกต้ัง
หรือไม่ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่ กกต. จะไม่ทราบวิธีปฏิบัติ 
 
อ้างอิง: https://www.naewna.com/politic/510598 
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ก้าวไกลปูดพบเลือกต้ังซ่อมปากน้ําส่อทุจริต 
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 12.19 น. 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่ จ.สมุทรปราการนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กล่าวว่า สถานการณ์การเลือกต้ังใหม่ในวันน้ี 
ตนได้เรียกร้องให้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได้มาดูในพ้ืนที่ เน่ืองจากถึงตอนน้ี
ได้รับการแจ้งสถานการณ์ผิดปกติเข้ามาเป็นจํานวนมาก ทั้ง ส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่ลงช่ือกับ กกต. แล้วเพ่ือเข้าไป
สังเกตการณ์ในหน่วยเลือกต้ังแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า หรือบางหน่วยหีบบัตรเลือกต้ังไม่มีสายรัด บางหน่วยเลือกต้ังมี
ป้ายหาเสียงของผู้สมัครบางพรรคอยู่หน้าหน่วย บางหน่วยก็มีการต้ังโต๊ะแจกเงินกันอย่างโจ่งครึ่ม ซึ่งเราจะรวบรวม
หลักฐานน้ีส่งให้ทาง กกต.ต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม ถึงตอนน้ีเราต้องช่วยกันพยายามสกัดก้ันไม่ให้การโกงเลือกต้ังเกิดขึ้น โดยที่ได้รับแจ้งมา
ตอนน้ีมีความผิดปกติแล้วกว่า 20 หน่วย หลังจากน้ี ตนจะไปลาดตระเวนดูในพ้ืนที่ด้วยตัวเอง ซึ่งจะว่าไปแล้วน่ีก็ไม่ใช่
หน้าที่ตน แต่เป็นของ กกต.ที่ต้องมาทําหน้าที่จัดการเลือกต้ังให้บริสุทธ์ิยุติธรรม 
 "อยากเรียกร้องให้ กกต. ดูแลเรื่องการเลือกต้ังคร้ังน้ี ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังใหญ่ หรือการ
เลือกต้ังซ่อมหลายๆ ครั้ง มีข้อสังเกตและคําถามว่าเป็นการจัดการเลือกต้ังที่บริสุทธ์ิยุติธรรม สะท้อนเจตนารมย์ของ
ประชาชนจริงหรือไม่ ที่ผ่านมามีสิ่งที่เป็นวิกฤตเยอะ ดังน้ัน การเลือกต้ังใหม่สมุทรปราการครั้งน้ี ถ้า กกต.ทําได้ดี 
บริสุทธ์ิยุติธรรมและสะท้อนเจตนารมย์ของประชาชนจริง ก็จะได้รับคําช่ืนชม แต่ถ้าทําไม่ได้ น่ีจะเป็นฟางเส้นสุ้นท้าย
วิกฤตศรัทธา กกต. ดังน้ัน ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อยากให้ใช้เวลาน้ีให้เต็มที่ที่สุด" นายพิธากล่าว 
 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีการสังเกตการณ์การเลือกต้ังใหม่ เขต 5 จ.
สมุทรปราการ ว่า ต้ังเเต่เปิดหีบบัตรเลือกต้ัง เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ผิดปกติหลายอย่าง โดยเมื่อเวลา
ประมาณ 09.15 ผู้สังเกตการณ์ของพรรคก้าวไกล พบว่าในหน่วยเลือกต้ังที่ 37 หมู่ 10 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ พบว่ามี
เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยได้ยกหีบบัตรลงคะเเนนไปให้ผู้ใช้สิทธิหย่อนบัตรถึงคูหาลงคะเเนน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ 
เน่ืองจากหีบบัตรเลือกต้ังปกติเเล้วจะต้องต้ังอยู่กลางหน่วยเลือกต้ัง ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวน้ัน
ผิดปกติ เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น นอกจากน้ี ยังมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ัง ไม่อนุญาตให้ตัวเเทนพรรคก้าว
ไกลเขา้ไปสังเกตการณ์ประจําหน่วย ซึ่งในเบ้ืองต้นน้ันทางพรรคได้เเจ้งกกต.ล่วงหน้าเรียบร้อยเเล้ว 
 "นอกจากน้ี ผู้สังเกตการณ์ของพรรคก้าวไกลยังพบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ังหน่วย
อ่ืนๆ อาจเข้าข่ายความผิดปกติอีกหลายอย่าง อาทิ เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) มีการชวนผู้เดินมาใช้สิทธิพูดคุย และมีการขอดูบัตรประชาชน ขณะที่บางหน่วยพบว่าหีบเลือกต้ังไม่มี
สายรัด  นอกจากน้ี ยังได้รับรายงานว่ามีการแจกเงินให้ผู้มาใช้สิทธิที่หน้าหน่วยเลือกต้ังในบางหน่วยด้วย เพียงแต่ยังไม่
พบพยานหลักฐาน" นายชัยธวัช กล่าว 
 นายชัยธวัช กล่าวด้วยว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้สถานการณ์เลือกต้ังน่าเป็นห่วง พรรคก้าวไกลขอเรียกร้องให้ 
กกต.กลาง เเละเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ัง เร่งตรวจสอบว่าพฤติกรรมดังกล่าวส่อทุจริตเลือกต้ังหรือไม่ ซึ่งในกรณี
ดังกล่าว เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่ กกต. จะไม่ทราบวิธีปฏิบัติ 
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 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การ
สื่อสารมวลชน เเละการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้เเทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าในการทํางานของคณะทํางาน
เพ่ือสังเกตการณ์ขับเคลื่อนการเลือกต้ัง ตรวจสอบความโปร่งใส และสร้างความเช่ือมั่นให้กับระบบเลือกต้ัง ( Pararell 
Vote Trabulation : PVT ) กับเครือข่ายประชาชน PVT Thailand ว่า วันน้ีอาสาสมัครทั้ง200 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม 
ล ง พ้ื น ที่ สั ง เ ก ต ก า ร  9 0  ห น่ ว ย เ ลื อ ก ต้ั ง จ า ก ทั้ ง ห ม ด  ซึ่ ง มี ก า ร จั ด ต้ั ง ก อ ง อํ า น ว ย ก า ร  
ห้องวอร์รูมเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวที่โรงเเรมมิราเคิลเเกรนด์ สุวรรณภูมิ โดยอาสาสมัครทั้งหมด จะกระจายปฏิบัติ
หน้าที่ตามหน่วยต่าง ๆ  เมื่อพบพฤติกรรมต้องสงสัย  ผิดปกติ จะส่งข้อมูลรายงานมายังห้องห้องวอลรูม  
เป็นหน่วยกลางเพ่ือติดตามความเคล่ือนไหว 
 นายปดิพัทธ์ กล่าวว่า ภายในคร่ึงวันของการเลือกต้ังพบความผิดปกติหลายหน่วยต้ังแต่เปิดหีบบัตร ซึ่งพบ
ข้อสั ง เก ตุ  กรณีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ าหมู่ บ้ าน  (อสม . )  ใส่ เสื้ อของตระกูล ดัง  เข้ าประจําตาม 
หน่วยเลือกต้ัง และพบผู้ใหญ่บ้าน หัวคะเเนนยืนอยู่นอกหน่วยเลือกต้ัง เพ่ือเฝ้าสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ต้อง
สงสัยอาจเข้าข่ายทุจริตเลือกต้ัง เเละช่วงที่สําคัญที่สุดคือ ช่วงนับคะเเนน อาสาสมัครที่ประจําแต่ละหน่วยเลือกต้ัง จะ
รายงานผลคะเเนนในเเต่ละหน่วย มายังห้องวอลลูม โดยเจ้าหน้าที่จะกรอกคะเเนน เเละรวบรวมใช้เวลาประมาณไม่เกิน 
2 ชม.คาดว่าทราบผลคะเเนนทันที 
 ทั้งน้ี นายปดิพัทธ์ กล่าวว่า วคณะทํางานจะทําหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือร่วมสังเกตุการณ์ในการ
เลือกต้ังซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการ ที่ถือว่าเป็นเคสเเรกในการลงพ้ืนที่ของคณะทํางาน เพ่ือป้องกันเเละปราบปราม
การทุจริตเลือกต้ังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงขอให้พ่ีน้องประชาชนร่วมจับตาการทุจริตเลือกต้ังในครั้งน้ี เพ่ือให้การ
เมืองไทย ได้เดินต่อไปได้ โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
 
 
อ้างอิง: https://www.dailynews.co.th/politics/789011 
ข่าวที่เก่ียวข้อง: 
https://www.thaipost.net/main/detail/73869 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4674731 
http://www.newtv.co.th/news/62140 
https://news.thaipbs.or.th/content/295314 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892897 
https://www.naewna.com/politic/510610 
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พรรคก้าวไกลจับโป๊ะ ฟ้องด้วยภาพ เลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ ยกหีบไปไหน? 
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 12.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เพจเฟซบุ๊กของพรรคก้าวไกลได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเชิงต้ังคําถามว่า “ยกหีบไป
บริการถึงที่ก็ได้?!?&”และระบุข้อความดังน้ี 
 #เลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ เปิดหีบลงคะแนนมาได้ไม่นานก็เกิดเหตุร้องเรียนการทุจริตเลือกต้ัง 
ไปทั่ว โดยเวลา 09.30 น. หน่วยเลือกต้ังที่ 37 หมู่ 10 ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ เขตเลือกต้ังที่ 5 สมุทรปราการ 
กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังยกหีบบัตรออกไปจากที่ต้ัง ทําให้ไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่าระหว่างน้ันมีการทํา
อะไรบ้างกับหีบและบัตรลงคะแนนเลือกต้ัง แต่ผิดปกติไม่โปร่งใสแน่ ๆ 
 โปรดติดตามความคืบหน้าต่อไป 
 #ยกหีบหนี #ก้าวไกล 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2299871 
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ปชป.พร้อมมาก! ‘จุรินทร์’เผยคัดตัวผู้สมัคร สส.-สก. คืบแล้วกว่า 80% 
วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 13.37 น. 
 
 
 
 
 
 
 
‘จุรินทร์’ นําทีม ปชป.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพลาดกระบัง-คลองสามวา เผยคัดตัวผู้สมัครส.ส.- ส.ก.คืบแล้วกว่า 80% 
ลั่นพร้อมมากสู้ศึกรอบหน้า 
 9 สิงหาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) นําถุงยังชีพมาลงพ้ืนที่ ช่วยประชาชนท่ีเขตลาดกระบัง-คลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับนายอนันต์ ฤกษ์ดี อดีตสมาชิกสภากรุงเทพ และน.ส.มารีญา ฤกษ์ดี ยุวประชาธิปัตย์ 
ลาดกระบัง และยุวประชาธิปัตย์อ่ืนๆ เช่น นายเจษฎา เช่ียวธาดา น.ส.ดวงพร วัฒนสุขชัย นายพัลลภ วุฒิไตรมงคล น.ส.
นันทญา ตํานานโต นายภาณุพงศ์ ลักษณวิศิษฏ์ นายสมเกียรติ ปานดํา นายดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์ นายโอตป สมิตะพินทุ 
ทั้งน้ีเพ่ือการดูแลประชาชนโดยนําคนรุ่นใหม่คอยสานต่อเจตนารมณ์การเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนอย่างไร 
"อุดมการณ์ทันสมัย" ไม่ว่ายามใดก็อยากให้ตัวแทนที่อย่างสมํ่าเสมอ 
 นายจุรินทร์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์น้ันมีบุคลากรทุกรุ่น ยอมรับว่าปัจจุบันได้คัดเลือกตัวผู้สมัคร ส.ส.
และ ส.ก.เสร็จแล้วเกือบ 80% จากระยะเวลาที่ผ่านมา กทม. เป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญไม่แพ้ภาคอ่ืนๆ ทั่วประเทศ และ
ถือว่าเป็นพ้ืนที่เป้าหมายพ้ืนที่หน่ึงของพรรคประชาธิปัตย์ ดังน้ันการลงพ้ืนที่จึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็น โดยเฉพาะ
หัวหน้าพรรค และทีมงานของพรรค ซึ่งวันน้ีถือว่าเป็นอีกโอกาสหน่ึงในการลงพ้ืนที่ กทม. อย่างไรก็ตาม พรรค
ประชาธิปัตย์มีความพร้อมมาก โดยเฉพาะผู้สมัคร ส.ส. และ ส.ก. ได้มีการคัดเลือกผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้วไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า วันน้ีพาคนรุ่นใหม่เลือดใหม่ประชาธิปัตย์ลงพ้ืนที่มาด้วยหลายคน เน่ืองจากแต่ละ
คนก็ต้องการเรียนรู้ซึมซับการทํางานรับใช้ประชาชนซึ่งหลายคนมีความต้ังใจที่จะลงสมัครรับเลือกต้ังท้องถิ่นบ้างระดับ
ระดับชาติบ้าง สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นเร่ืองดีที่มีคนรุ่นใหม่สนใจทํางานกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างจริงจังและใช้เวลาอบรม 
ฝึกฝน เรียนรู้ ลงพ้ืนที่พบประชาชน ต่อกันไปทํางานจะได้เข้าใจประชาชนและไม่ทิ้งประชาชนเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด 
 นายจุรินทร์ ยังกล่าวถึงภารกิจกระทรวงพาณิชย์ในการลดราคาค่าครองชีพให้กับประชาชนเพ่ือบรรเทา
ทุกข์ประชาชนว่า ยังมีอยู่อย่างต่อเน่ืองและจะทําต่อไป สําหรับวันน้ีโครงการแจกถุงยังชีพที่ช่วยเหลือประชาชนในวิกฤต
โควิดก็ดําเนินมาต่อเน่ืองเช่นกันโดยการแจกถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เช่น สมาคมผู้ส่งออกข้าว
ไทย สมาคมทูน่าไทย เป็นต้น จากน้ันนายจุรินทร์และขณะได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับพ่ีน้องประชาชน ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ร่มเกล้า การเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/510619 
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สมชัย ชี้เป้า เลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ แจกเงิน – จับตา แฟลตเคหะบางพลี 
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
สมชัย ศรีสุทธิยากร ชี้เป้า เลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 มีรายงานแจกเงินหัวละ 500 หลายพื้นที่ แนะจับตา 
แฟลตเคหะบางพลีโครงการสาม 
 9 ส.ค. 63 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกต้ัง หรือ กกต. โพสต์ข้อความและรูปภาพในเฟ
ซบุ๊ก “สมชัย ศรีสุทธิยากร” กรณีมีการ เลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 จํานวนมาก พร้อมแนะนําประชาชนควร
ปฏิบัติตนเองอย่างไรบ้าง 
 โดยนายสมชัย ระบุว่า เลือกต้ัง สมุทรปราการ เขต 5 วันน้ี ได้รับรายงานแล้ว แจกเงินหัวละ 500 บาท 
หลายพ้ืนที่ ประชาชนที่มีเบาะแสแจ้งเข้ามาที่พีเน็ตได้เลยครับใช้มือถือ สแกนที่ คิวอาร์โค้ด ข้างน้ีเลยครับ 
 “การเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการเขต 5 วันน้ี ช้ีเป้าแฟลตเคหะบางพลีโครงการสาม ต.บางเสาธง อ.บางเสา
ธง ช่วยกันจับตาด้วยครับ” 
 นอกจากน้ี นายสมชัย ได้มีคําแนะนําสําหรับประชาชน ว่า “ประชาชนสามารถ ถ่ายภาพ ถ่ายคลิป 
บรรยากาศของการลงคะแนน และ ช่วงนับคะแนนนะครับ หากเจ้าหน้าที่สั่งห้ามถ่าย ขอให้เปิดระเบียบดูเลยว่าข้อที่
เท่าไร เรื่องห้ามถ่ายภาพ ถ่ายคลิป ยืนยันว่าไม่มีครับ” 
 ข้อห้ามเพียงแต่ 
 1 ไม่ไปกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการประจําหน่วย 
 2 ไม่ถ่ายบัตรเลือกต้ังที่เห็นชัดว่าลงคะแนนให้ใคร (ช่วงลงคะแนน) 
 3 ไม่ก่อเหตุวุ่นวายในหน่วยเลือกต้ัง 
 
 
อ้างอิง: https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-vote-samutprakan 
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เส้นใต้บรรทัด จิตกร บุษบา 
วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
ไม่แก้รัฐธรรมนูญ = จุดจบประชาธิปัตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 พรรคประชาธิปัตย์ โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ คือผู้ถือเดิมพันสูงสุดเร่ือง “แก้/ไม่แก้รัฐธรรมนูญ” ที่
ขณะนี้กําลังเป็นกระแส จนแม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี-อดีตหัวหน้า คสช. ยังต้องเล่นบท “สนลู่
ลม”คือ ตามกระแสไปก่อน ว่า “ก็ไปคุยกันนะ ไม่ติดขัดเรื่องการจะแก้” แต่ “ต้องดูประเด็นก่อน” 
 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทําเนียบรัฐบาลว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้เรียกหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล อาทิ นายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฎ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ
รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เข้าพูดคุยหารือในห้องพักรับรองถึงประเด็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีมติให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญ 
 เมื่อเข้าสู่วาระการประชุมครม.นายกฯ กล่าวว่า ได้พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว ไม่รู้ว่าฝ่าย
ค้านจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นอะไร ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุน แต่จะต้องดูประเด็นที่จะแก้ไขก่อน 
จากน้ันนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ รายงานขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะต้องผ่าน 4 ขั้นตอน จึงทําให้นายจุติ 
ไกรฤกษ์รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลเร่งรัดรีบดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพ่ือให้เป็นผลงานของรัฐบาล 
 ขณะที่ นายศุภชัย โพธ์ิสุ สส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 
กล่าวถึงข้อเรียกร้องของนิสิต นักศึกษาให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรคภูมิใจไทย ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน คาดว่า การ
ประชุมสส.พรรคคร้ังหน้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะหยิบยกเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม 
ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ละเลยเรื่องน้ี เพราะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในฐานะผู้ใช้รัฐธรรมนูญเห็นปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับ
น้ีอยู่บ้าง และในฐานะที่ตนเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบญัตติของสมาชิก ก็ได้เซ็น
รับรองญัตติที่เก่ียวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมสภาซึ่งสภาไม่ได้ละเลย โดยระหว่างน้ีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร จึง
ต้องรอแนวทางดังกล่าวด้วย 
 “ผมคิดว่านิสิต นักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องเร่ืองน้ีคงต้องให้เวลาสภาพิจารณาด้วย ไม่ใช่เรียกร้องจะได้
ทันที เพราะเรื่องน้ีเป็นเรื่องใหญ่ คณะกมธ.วิสามัญฯก็ต้ังขึ้นมาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการ
เรียกร้องของนิสิต นักศึกษา แสดงให้เห็นว่าสภาก็ไม่ได้ละเลย และส่วนตัวคิดว่า เรื่องน้ีหลีกเลี่ยงที่จะไม่มีการแก้ไขไม่ได้
อยู่แล้ว เพราะคนร่างไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ร่าง” นายศุภชัย กล่าว 
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 เมื่อถามว่า นายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า พรรคประชาธิปัตย์
เตรียมเสนอญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมกับสส.พรรคภูมิใจไทยน้ัน นายศุภชัยกล่าวว่า ก็เป็นเรื่องที่นายเทพไท
เสนอ แต่ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ ต้องรอมติจากที่ประชุมพรรคว่าจะมี
แนวทางอย่างไร แต่เช่ือว่าคงไม่มีสส.ของพรรคไปลงช่ือในญัตติ โดยที่ยังไม่มีมติพรรคเพราะพรรคภูมิใจไทยเป็น
ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ มีวินัยเวลาจะทําอะไรต้องหารือกันก่อนเรามีเอกภาพมากพอ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้รอขั้นตอนแรกที่ใกล้แล้วเสร็จ โดยที่คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์ 
และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่มีนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เตรียมนําเสนอรายงานกมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎรเร็วๆ น้ี จากน้ันสภาฯจะเสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐบาล 
 ทั้งน้ี ภายหลังรัฐบาลได้รับรายงานแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ที่รัฐบาลจะให้มีการจัดทําร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญในส่วนของรัฐบาล โดยพรรคร่วมรัฐบาลจะมีการต้ังคณะทํางานร่วมกันเพ่ือดําเนินการจัดทําญัตติร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล เสนอเป็นฉบับรัฐบาลเพ่ือนําเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 มีรายงานว่า ในช่วงเที่ยงวันที่ 5 ส.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐได้เรียกแกนนําพรรคหารือถึงกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีการพูดคุยแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ที่จะมีการเสนอว่า เบ้ืองต้นจะมีประเด็นและมาตราใดบ้างที่จะเสนอให้มีการแก้ไขในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือ
นําไปหารือในพรรคร่วมรัฐบาลและจะได้กําหนดแนวทางที่เห็นตรงกันเสนอในนามฉบับรัฐบาล 
 ทั้งน้ี ประเด็นใดที่เห็นไม่ตรงกันก็จะไม่เสนอเข้าไปในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนเร่ืองการต้ัง ส.ส.ร.น้ัน 
พรรคพลังประชารัฐไม่เห็นด้วย เพราะไม่สามารถกําหนดประเด็นที่จะแก้ไขได้ โดยเฉพาะมาตราท่ีเก่ียวกับ สว.ซึ่งพลัง
ประชารัฐไม่ต้องการให้มีการแก้ไข 
 แต่ในเวลาถัดมา นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า ได้กล่าวถึงข้อเสนอของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ และหลายพรรค
การเมือง เห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ว่า การแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256น้ัน ยังไม่พอ ต้องแทงท่ี
กลางหัวใจ คือ แก้มาตรา 272 ห้าม สว.แต่งต้ังเลือกนายกรัฐมนตรี การแก้แต่มาตรา 256 เป็นเพียงการแก้รัฐธรรมนูญ 
เพ่ือเปิดช่องทางให้ไปแก้รัฐธรรมนูญเท่าน้ันยังไม่พอ การที่ให้ สว.ซึ่งมาจากการแต่งต้ังโดยคณะรัฐประหาร มาร่วมเลือก
นายกรัฐมนตรีน้ัน ไม่เป็นประชาธิปไตย และเกิดปัญหาทําให้คนแตกแยกแบ่งฝั่งกันทั้งที่ไม่จําเป็นควรจะแก้ไข 
 “ถ้ามองในแง่ปฏิบัตินิยมการให้ สว.ที่มาจากการแต่งต้ังโดยคณะรัฐประหาร ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี 
ตามบทเฉพาะกาล 5 ปีแรก ถือเป็นกลไกท่ีไม่มีความจําเป็น เพราะบุคคลท่ีจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้จะต้องได้เสียง สส.
มากกว่าครึ่งของสภาผู้แทนราษฎร หากได้คะแนนเสียงไม่ถึงตามเง่ือนไขน้ี แล้วดันทุรังเอาเสียง สว. มาดันตัวเองเป็น
นายกรัฐมนตรี สุดท้ายจะเป็นนายกฯได้ไม่ถึง 1 เดือนก็จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยแพ้โหวตจากสภาผู้แทนราษฎร
เพราะเสียง สส.ไม่พอ” นายอรรถวิชช์ กล่าว 
 ส่วนกรณีลงมติเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสียง สส. ในสภาผู้แทนราษฎร 
251 เสียง ตามเง่ือนไขมากกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ตามหลักการอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายเผด็จ
การพิสดาร ใช้เสียง สว.แต่งต้ังมาช่วย ก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ จึงเห็นว่า การให้ สว. ที่มาจากการแต่งต้ังโดย
คณะรัฐประหาร ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นกลไกที่ไม่มีความจําเป็น และไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างย่ิง 
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 “การให้ สว. ที่มาจากการแต่งต้ัง มีส่วนร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี นอกจากไม่ใช่วิถีทางประชาธิปไตยแล้ว 
ยังไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นประเด็นที่เพ่ิมมาจากคําถามพ่วงประกอบการประชามติ 
ไม่ใช่ถ้อยคําที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ เป็นประธาน ต้ังใจร่างไว้แต่แรก จนทําให้
รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีตําหนิ ดังน้ันหากจะแก้รัฐธรรมนูญต้องแทงกลางใจแก้มาตรา 272 ไม่ให้ สว.แต่งต้ังเลือก
นายกรัฐมนตรี”นายอรรถวิชช์ กล่าว 
 เมื่อไล่เลียงประเด็นจาก “ข่าว” ข้างต้นมาแล้ว ก็มาวิเคราะห์สิ่งที่อยู่นอก “ข่าว” แต่อาจจะอยู่ “ในใจ” 
ของตัวละครสําคัญทางการเมืองทั้งหลาย 
 1) ในใจของ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่า “รัฐธรรมนูญฉบับน้ี” มีบท “อปกติ” 
คือไม่ปกติแทรกแซมอยู่เพ่ืออะไร? หากยึดเอาตามคํากล่าวของนายวันชัย สอนศิริ ผู้ภาคภูมิใจเป่ียมล้นว่าตนผลักดันให้
เกิด“บทเฉพาะกาล” ของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้ ก็ต้องบอกว่า“เป็นระยะเปล่ียนผ่าน เพ่ือให้บ้านเมืองเข้าสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างสงบเรียบร้อย” ก็ต้อง “ประคองๆ” กันไปก่อน แต่บัดน้ีก็คงรู้กันแล้วแหละ ว่า การจะ
เปลี่ยนผ่านบ้านเมืองสู่ความเป็นประชาธิปไตย โดยให้คณะบุคคล ที่บางกลุ่มบางพวกเขาเรียกว่า “เผด็จการ” มาเป็นผู้
ประคับประคอง คือ “เช้ือของปัญหาความขัดแย้ง” และเป็น“จุดอ่อนให้ถูกโจมตี” ได้อยู่เสมอ เพราะเป็น “คนกลางที่
ลงมาน่ังถืออํานาจต่อด้วยลูกล่อลูกชนทางกฎหมายสูงสุด และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีกบางส่วน เขียนกติกา
กันเอง เลือกกรรมการกันเอง (กกต. / สว.) สนามแข่งขันเปิดให้บางพวก ปิดก้ันบางพวก (คําสั่ง คสช. และ ม.44) แล้ว
สุดท้ายก็มาเป็นนายกฯ ใหญ่เหนือพรรคพลังประชารัฐบอกซ้ายบอกขวาได้ ตรงนี้ไม่ใช่หรือ คือ หัวใจของ “ปัญหา” แต่
ก็น่ันแหละ พล.อ.ประยุทธ์ และกองเชียร์ของท่านล้วนเป็นคนที่เช่ือมั่นถึงขีดสุดว่า พล.อ.ประยุทธ์ คือ “คนดี” ไม่ว่าจะ
“ใช้วิธีอะไรเพ่ือจะชนะ” ก็ยังดีอยู่เสมอ เพราะคนท่ีเขาชนะคือ “คนไม่ดี” จึงใช้ทั้ง “ลูกน้องของคนไม่ดี” ป้ันแต่งกติกา 
คัดเลือกรรมการ มารอไว้ให้ตัวเองขึ้นสู่อํานาจ แบบ“คนดีๆ” เขาทํากัน? 
 ดังน้ัน การคิดจะ “รื้อน่ังร้าน” ด้วยการพัง “หลักประกันการเป็นนายกฯ” อย่างที่อรรถวิชช์เสนอ คือ เอา
อํานาจในการเลือกนายกฯ ของ สว.ออกไป ไม่มีทางเกิดขึ้นได้!!ดูท่าทีของนายเสรี สุวรรณภานนท์ สว.เป็นตัวอย่างสิ 
ส่วนการจะต้ัง ส.ส.ร. ก็ไปดูท่าทีของนายไพบูลย์ นิติตะวัน กับนายพรเพชรวิชิตชลชัย ประธาน สว.สิ พวกน้ีคือ “ตัว
ละครเอก”ต้ังแต่ยุคยึดอํานาจมาถึงปัจจุบันทั้งน้ัน 
 
2) ผมจึงวิเคราะห์ว่า สิ่งที่เห็นเวลานี้คือ “มายา” พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีบทอ่ืนให้เล่น เพราะในฐานะ “พระเอก” จะไม่
เห็นด้วยต่อการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ เด๋ียวผู้ชมจะชังโดยเฉพาะกระแสมันมา ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษานักการเมือง นัก
กฎหมาย ล้วนจี้ไปที่จุดอ่อนของบ้านเมือง คือ “กติกาที่สร้างความไม่เท่าเทียมของการแข่งขัน นํามาซึ่งความขัดแย้ง” 
และมีโอกาสท่ีจะบานปลาย การแสดงท่าทีว่าเปิดรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ อาวุธที่จะใช้ ตีกระทบ” ไปที่ม็อบเยาวชน
ทั้งหลาย ว่า ไปคิดมาเถอะ เรารับฟังแล้ว อยากแก้ไขอะไร มาคุยกัน เสนอมา ถึงขั้นเปิดให้มีการพบปะและพูดคุยกับ
เยาวชนทั้งหลาย 
 3) ดูท่าทีจาก “ข่าว” ที่ประมวลมา นายกฯพยายามจะรวมประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทย ให้มาเป็นทีม 
“พรรคฝ่ายรัฐบาล” เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียง “ฉบับเดียว” เรื่องอะไร จะให้ประชาธิปัตย์กับภูมิใจ
ไทยไปสมคบกันเสนอล่ะ อํานาจต่อรองมันจะเกิด ยอมได้หรือ? 
 4) ภูมิใจไทยเขาไม่เดือดร้อนอะไรจากรัฐธรรมนูญ เพราะเขาเป็นพรรคขนาดกลาง ได้ทั้ง สส.เขต และ
บัญชีรายช่ือ บวกกับว่า ในการเลือกต้ังที่ผ่านมา เขาก็ไม่ถูก “ฝ่ายความมั่นคง” ไล่บ้ีในพ้ืนที่เท่ากับประชาธิปัตย์ หลัง
นายอภิสิทธ์ิประกาศชัดว่า “ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี” 
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 5) แต่กับ “ประชาธิปัตย์” น้ัน นายจุรินทร์ ต้องคิดให้ดีๆ เดินหมากเกมน้ีผิด อาจจบชีวิตความเป็นหัวหน้า
พรรคและตัวพรรคไปพร้อมๆ กัน เพราะอะไรครับ เพราะพรรคประชาธิปัตย์ถูกตีตราว่า “ตระบัดสัตย์” เข้าหนุน พล.อ.
ประยุทธ์ เป็นนายกฯ มารอบหน่ึงแล้ว โดยที่ตอนน้ันได้สร้างเง่ือนไขของการเข้าร่วมรัฐบาลเพ่ือให้ดู “สวย” ขึ้นนิดหน่ึง 
ซึ่งหน่ึงในสามเงื่อนไขคือ “ต้องแก้รัฐธรรมนูญ” เพราะคลิปที่นายจุรินทร์ขึ้นเวทีปฏิญญาทุ่งสง คือการปราศรัยใหญ่สุด
ของภาคใต้ ได้กล่าวไว้คําหน่ึงคือ “ประชาธิปไตยวิปริต” และยกตัวอย่าง สว.เลือกนายกฯ โดยท่ีว่าที่นายกฯ เป็นคน
เลือก สว. และในวันแถลงข่าวร่วมรัฐบาล สมจิตต์ นวเครือสุนทร นักข่าวการเมืองผู้ช่างซักช่างถาม ก็ถามว่า เข้าร่วม
รัฐบาลแล้วจะทําอย่างไร นายจุรินทร์ก็บอกว่า จะเข้าไปทําให้เป็น“ประชาธิปไตย” ที่สุจริตขึ้น 
 6) แน่นอน สไตล์ของจุรินทร์ ไม่ใช่แนวบู๊ล้างผลาญแบบเทพไท เสนพงศ์ เป็นแนวประนีประนอม และ
รวมถึงได้ยินมาว่า ประธานชวน หลีกภัย ก็เคยเปรยๆ กับ สส. หลายคนเรื่อง “มารยาทในการร่วมรัฐบาล” ในทํานองว่า 
ถ้าเราเป็นรัฐบาล แล้วมีคนของพรรคร่วมมีพฤติกรรมทํานองน้ีกับเรา เราจะชอบไหม จุรินทร์มีแรงสนับสนุนใหญ่ก็คือ 
ชวน ชนิดพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค “ออกอาการ” กับชวน บ่อยมากในองก์ถัดไปของละครเรื่อง “แก้รัฐธรรมนูญ” น่ี จุ
รินทร์จะเอาตัวรอดอย่างไร เพราะถ้าย้อนไปเปิดคลิปในยูทูบ ตอนอดีตหัวหน้าพรรคแถลงไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ
น้ัน นายจุรินทร์ ก็น่ังอยู่กับนายอภิสิทธ์ิทางซ้ายมือ สีหน้าท่าทาง เห็นด้วยทุกประการ 
 7) ผมคิดของผมเองว่า พล.อ.ประยุทธ์ ต้องเล่นบท “เปิดทางให้แก้รัฐธรรมนูญ” เพราะไม่มีบทอ่ืนให้เล่น
ได้ในฐานะ “คนดี” แต่เรื่องน้ีไม่ยากน่ีครับ เพราะมันเป็น 
 “เรื่องของสภา” พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เป็น สส. ไม่ได้อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติ จึง ตไม่เก่ียว หากในที่สุดการโหวต
ในสภาผู้แทนราษฎร เสียงข้างมาก (ซึ่งกุมสภาพโดยพรรคพลังประชารัฐที่มีหัวหน้าพรรคคนใหม่ช่ือ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ซึ่งไม่เก่ียงว่าจะรับเล่นเฉพาะบทคนดีเหมือน พล.อ.ประยุทธ์) จะ“ไม่เห็นด้วย” กับการแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะ
บางส่วนหรือทั้งหมด และด่านที่สอง นายกฯ จะเกี่ยวอะไรด้วยล่ะครับ ถ้า สว. ก็ไม่ยอมให้ผ่าน จบนะครับ 
 บาปเคราะห์จะตกอยู่กับ “จุรินทร์” และ “ประชาธิปัตย์” เพราะคนจะจับตาดูว่า “สู้สุดใจขาดด้ิน” หรือ
แค่ “ต่อยหลอก”อาศัย “มุมกล้อง” เสมือนว่าชกจริง 
 ถ้า “ชกไม่สมศักด์ิศรี” อาจต้องลงจากเวทีหัวหน้าพรรค และอาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายให้ “เลือดที่รอไหล” 
ได้ไหลออกกันอีกระลอกใหญ่ 
ประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรต่อไป 
เฉลิมชัย ศรีอ่อน จะใช้ทุน อัธยาศัย และบารมี ช่วยกระเตงจุรินทร์ต่อไปอีกไหวไหม 
พลังประชารัฐกับภูมิใจไทยก็ได้ประโยชน์จากการจบไปของประชาธิปัตย์มิใช่หรือ 
เรื่องน้ีจึงจะเป็นหนังแนว “ซับซ้อน ซ่อนเง่ือน เพ่ือนทรยศ” หรือไม่ ตามดูกันต่อไป!! 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/columnist/44905 
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นับหนึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ 'หักเหลี่ยม-เฉือนคม-ชิงอํานาจ' 
9 สิงหาคม 2563 22 
 
 
 
 
 
 
 
 วาระทางการเมือง ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาได้รับความสนใจ ภายหลังหลายฝ่ายในรัฐบาล
พร้อมเปิดรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
  โดยเริ่มมาจากการแถลงข่าวอย่างชัดเจนของ “พีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค” ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นสมควรให้
มีการแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือเป็นกุญแจดอกแรกที่นําไปสู่การปลดล็อกการแก้ไขกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
 ตามมาด้วย “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ซึ่งได้หารือกับ 2 พรรคร่วม
รัฐบาลใหญ่ ทั้งประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทยในประเด็นน้ี ก่อนที่จะมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า สมัยประชุมสภาหน้า 
จะเริ่มนับหน่ึงเรื่องน้ี 
 ก่อนอ่ืนย้อนกลับไปดูบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ที่หลายฝ่ายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า 
แก้ยากแก้เย็นน้ันเป็นอย่างไร 
 กล่าวคือ มาตรา 256 ได้กําหนดขั้นตอนของการแก้ไขไว้ค่อนข้างซับซ้อน โดยสรุปแล้วความยากของการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ที่การกําหนดให้ต้องใช้สัดส่วนเสียงของ ส.ว.จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ ประมาณ 83 คน ซึ่ง
ความยากน้ันได้ทวีคูณขึ้นไปอีกเมื่อ ส.ว. 250 คนในปัจจุบัน มาจากการสรรหาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 ไม่เพียงเท่าน้ี ต่อให้รัฐสภาเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ก็จริง แต่หากเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เก่ียวกับบททั่วไป พระมหากษัตริย์ หมวดการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารง
ตําแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือ เรื่องอํานาจหน้าที่ของศาลหรือองค์กรอิสระ จะต้องมีการออกเสียงประชามติ หรือ
อาจต่อด้วยการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ หาก มีส.ส.หรือ ส.ว.จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 เข้าช่ือส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญ 
 ทั้งหมดน้ีจะเห็นได้ว่า การวางเง่ือนไขเช่นน้ี ราวกับต้องการให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก หรือถึง
ขนาดเป็นไปไม่ได้เลย  
 อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงของการเข้ามาเป็นรัฐบาลจากการเลือกต้ัง และได้มีนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาว่า
จะศึกษาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และนํามาสู่การต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องน้ีของสภาผู้แทนราษฎร ทว่า
เกือบ 2 ปีมาน้ี ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก จนกระทั่งปัจจุบันเกิดสถานการณ์การชุมนุมหลายพื้นที่ของกลุ่มนักศึกษา ที่
เรียกร้องให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ ผลงานของรัฐบาลที่ยังไม่เข้าตาประชาชนมากนัก ส่งผลให้รัฐบาล
ยอมเปลี่ยนท่าทีในเรื่องน้ี จากที่เคยแข็งกร้าว มาเป็นยอมรับถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากขึ้น 
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วางกรอบ 2 ปีได้รัฐธรรมนูญใหม่ 
 การยอมรับวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ พล.อ.ประยุทธ์น้ัน ไม่ได้ทําแบบลอยๆ ไม่มีรูปธรรม เพราะเมื่อ
ไม่นานมานี้ ได้มีการหารือกับทั้ง “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้า
พรรคภูมิใจไทย ถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่ง 2 พรรคใหญ่ทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยต่างมองว่า การต้ังสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มีความเหมาะสมมากที่สุด  
 โดยอาจใช้เวลาจัดทําร่างรัฐธรรมนูญทั้งกระบวนการ ประมาณ 2 ปี ไม่ว่าจะเป็นการทําร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพ่ือต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญของรัฐสภา การทําประชามติว่าประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่ การสรรหาหรือการ
เลือกต้ัง ส.ส.ร. การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และการทําประชามติอีกครั้งว่า ประชาชนจะเห็นด้วยกับร่าง
รัฐธรรมนูญที่มีการจัดทําใหม่หรือไม่ ในขั้นตอนสุดท้ายด้วย 
 ทั้งน้ี ในมุมของพรรคร่วมรัฐบาลมองว่า การใช้เวลาราว 2 ปี มีความเหมาะสม เพราะสอดคล้องกับวาระ
การดํารงตําแหน่งของรัฐบาลที่เหลืออยู่อีกประมาณ 2 ปีพอดี อีกทั้งจะช่วยลดทอนความกดดันจากกลุ่มผฎูฎชุมนุมนอก
สภาได้ในระดับหน่ึงด้วย  
 โดยเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับผ่านการออกเสียงประชามติแล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงปลายของรัฐบาล 
ถึงเวลาน้ันนายกฯ ก็มีสิทธิเลือก ว่าจะยุบสภา ทันที หรือจะอยู่ให้ครบ 4 ปี โดยไม่ยุบสภา เพ่ือสร้างประวัติศาสตร์แบบ
เดียวกับรัฐบาลพรรคไทยรักไทย 
 เบ้ืองต้นเป็นที่ตกลงกันว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแน่นอน แต่รูปแบบของการแก้ไขน้ันยังเป็นสิ่งที่ตก
ลงกันไม่ได้ 
 ในหมู่ของ ส.ส.พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย ต่างยังไม่มีข้อสรุปที่ลงตัว โดยมีแนวความคิด
แบ่งออกเป็น 3 แบบ  
 1.ต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ และให้สภาร่างรัฐธรรมนูญไปกําหนดประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
เอาเอง  
 2.ต้ังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างเดียว เพ่ือแก้ไขเป็นรายประเด็นเท่าน้ัน หรือ   
 3.ยืนยันในแนวทางการต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แต่ให้รัฐสภา
กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรลงไปว่า การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรอยู่ภายใต้กรอบอะไรบ้าง เฉกเช่นเดียวกับที่ 
คสช.เคยกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว พ.ศ.2557 ว่า คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทําร่าง
รัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมทั้งหมด 10 เรื่อง อันเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
 
“ฝ่ายค้าน” หลักตรงกันแต่เสียงแตก 
 สําหรับฝ่ายค้านแล้วทั้ง “เพ่ือไทย-ก้าวไกล” หรืออาจรวมไปถึง “คณะก้าวหน้า” ที่ขับเคลื่อนการเมือง
นอกสภา ต่างเห็นด้วยกับการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 
 พรรคเพ่ือไทยได้เสนอรูปแบบแนวทางที่ชัดเจนมาแล้ว คือ การแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือนําไปสู่การต้ังสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ กําหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 200 คนมาจากการเลือกต้ัง แต่ละจังหวัดจะมีสัดส่วนจํานวน
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแตกต่างกันไป ตามจํานวนประชากร  
 วางกรอบยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จภายใน 240 วัน พร้อมกันน้ีจัดให้มีคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ 29 คน แบ่งเป็น สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการบริหารราชการ
แผ่นดิน เมื่อยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว จะต้องให้สภาร่างรัฐธรรมนูญมีมติก่อนเข้าสู่กระบวนการให้ประชาชนออกเสียง
ประชามติในขั้นตอนสุดท้าย 
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 ขณะที่ “พรรคก้าวไกล” มองต่างมุมออกไป เพราะแม้ในหลักการจะเห็นด้วยกับการให้รัฐสภาแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพ่ือต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ แต่รัฐสภาไม่ควรทําแค่การต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญเท่าน้ัน เพราะด้านหน่ึงรัฐสภา
ควรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเน้ือหาบางหมวดด้วย ซึ่งพรรคก้าวไกลมองว่าควรแก้ไขบทเฉพาะกาลในส่วนอ่ืนๆ ไปใน
คราวเดียวกันด้วย เช่น อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา หรือมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญที่รับรองประกาศและคําสั่ง
ของคสช. 
 ในประเด็นน้ีเหล่าน้ีเอง จึงเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ฝ่ายค้านยังต้องชะลอการย่ืนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไป
ก่อน โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยซึ่งมองว่า รัฐสภาควรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือการต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญเท่าน้ัน ไม่ควรไป
แตะในเน้ือหาส่วนอ่ืนๆ เพราะคิดว่าขั้นตอนน้ันปล่อยให้สภาร่างรัฐธรรมนูญดําเนินการเอง 
 
“วุฒิสภา” ยอมถอยแบบมีเง่ือนไข 
 “วุฒิสภา” เป็นอีกกลุ่มอํานาจทางการเมืองหน่ึงที่กลับลําแบบ 360 องศา ภายหลัง “พรเพชร วิชิตชลชัย” 
ประธานวุฒิสภา ระบุชัดเจนว่าวุฒิสภาไม่ขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากเดิมที่ ส.ว.ในสภาหลายคน มักจะแสดง
ความคิดเห็นคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบตรงไปตรงมาตลอด  
 สาเหตุหน่ึงมาจากคดีของ “บอส อยู่วิทยา” และ การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่เริ่มทวีกําลังแรงขึ้น ทําให้
ต่างมองว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นเหมือนการช่วยเอาฟืนส่วนหน่ึงออกจากกองไฟ 
 แต่กระนั้นวุฒิสภาพร้อมสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบมีเง่ือนไข คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องไม่
มีผลการเป็นการยกเลิก ส.ว.ตามบทเฉพาะกาลในทันที แต่ต้องให้ดํารงตําแหน่งจนครบวาระ 5 ปี หรือพูดง่ายๆ คือ 
ห้ามเซ็ตซีโร่วุฒิสภาชุดน้ี และกระบวนการของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน้ันไม่ควรต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ แต่ควรใช้รูปแบบ
ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแทน เพ่ือประหยัดงบประมาณในจัดการเลือกต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ อีกทั้งเป็น
การป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองเข้าไปบล็อกโหวตในการเลือกต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วย 
 ส่วนเรื่องเน้ือหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะที่เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ ส.ว. ยอมรับให้แก้ไขใน
เรื่องจํานวนคะแนน ส.ว.ที่ต้องลงคะแนนเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ เช่นเดียวกับ เรื่องการติดตามการปฏิรูป
ประเทศที่เห็นว่า วุฒิสภาได้ดําเนินการมาพอสมควร ประกอบกับปัจจุบันมีกฎหมายและองค์กรที่ทําหน้าที่ติดตามอยู่
แล้ว  
 ขณะท่ี ประเด็นของร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของ ส.ว.ยังมีความคิดเห็นออกเป็นหลายส่วนทั้งยังเห็น
ว่าควรให้คงเรื่องน้ีไว้ให้ครบ 5 ปี หรือ ควรยกเลิกไปเลยเพ่ือไม่ให้เป็นเง่ือนไขการสร้างความขัดแย้ง 
 ทั้งหมดน้ีเป็นไพ่ในมือของแต่ละฝ่าย ที่เริ่มทยอยหงายออกมาให้เห็น และมีแนวโน้มว่า จะหงายกันออกมา
ให้เห็นกันมากกว่าน้ี โดยการนับหน่ึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในสมัยประชุมสภาหน้า ซึ่งจะ
เริ่มต้นได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการทํางานร่วมกันของ 3 ฝ่าย “รัฐบาล-สภาผู้แทนราษฎร-วุฒิสภา”  
 หากหาจุดร่วมที่ลงตัวกันได้ก็ราบรื่น แต่ถ้าไม่เป็นเช่นน้ันกระบวนการทุกอย่างจะลากยาวกันต่อไป และ
ทุกอย่างจะกลับสู่ลงถนนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892870 




