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รวมขาว กกต.      ขาววันน้ี 
          รูวันน้ี 

ข่าวประจําวันที่ 11 สิงหาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสํานักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า
1 เดลินิวส์ออนไลน์ 

แนวหน้าออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 

 นายปกรณ์ มหรรณพ และดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. ร่วมกันแถลงข่าว
กรณี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวุฒิสภาว่ายัง
ไม่พร้อมเลือกตั้งท้องถ่ินเน่ืองจากต้องรอ กกต. ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีน้ัน ว่า 
รมว.มหาดไทยต้องตรวจสอบในองค์กรว่าพร้อมหรือไม่ ไม่ใช่มากล่าวอ้างถึง
กกต. เพราะท่ีผ่านมา สนง.กกต. แถลงยืนยันมาตลอดต้ังแต่ เม.ย.2563 ว่า 
เราพร้อมสําหรับการเลือกต้ังท้องถ่ิน 
 “เรียนไปยัง รมว.มหาดไทยและรัฐบาลว่าหากมีความจริงใจใน 
การกระจายอํานาจ และการเลือกตั้งท้องถ่ิน ขอให้แจ้งมายัง กกต. เพ่ือให้
กกต.กําหนดวันเลือกต้ังโดยขอให้แจ้งมาภายใน 1 เดือนนับแต่วันน้ี  เพ่ือให้
กกต.ดําเนินการประกาศวันเลือกต้ังและจัดการเลือกต้ังให้เสร็จเรียบร้อย
ภายในปีน้ี หาก กกต. ได้รับแจ้งแล้วไม่สามารถดําเนินการเลือกต้ังให้
เรียบร้อยในปีน้ีได้ ผมยินดีรับผิดชอบและจะพิจารณาตัวเอง โดยเฉพาะผมมา
จากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา  เราไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือ คสช. ต้องให้ความ
เป็นธรรมกับพวกเรา” นายปกรณ์ กล่าว 
 นายปกรณ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ฝากไปยังรัฐสภาถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ขอให้แก้ไขในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ กกต. เพราะรัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย 
ประสงค์และอยากให้การเลือกต้ังสุจริตและเป็นธรรมอย่างไรขอให้บัญญัติให้
ชัดเจน เช่น ในเร่ืองแบ่งเขต รูปแบบบัตรเลือกตั้ง ปัญหาบัตรเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร รวมถึงการประกาศผลการเลือกต้ัง  

7
9 
11 
13 

 
ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ที่ ท่ีมา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า
1 เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ โยน กกต. ไม่พร้อมเลือกท้องถ่ิน กลุ่มการเมืองปรามระดับบ๊ิก ๆ ต้อง

พูดให้สังคมเช่ือถือ 
15

2 แนวหน้าออนไลน์ 'พีเน็ต'แฉ! เลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ ร้องเรียนซ้ือเสียงอ้ือ-เร่ืองวุ่นๆหน้าคูหา 17
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ที่ ท่ีมา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า
3 แนวหน้าออนไลน์ อดีตสมาชิก'ไทรักธรรม'แยกตัวต้ังพรรคใหม่'ประชาสยาม' เหตุอุดมการณ์ไม่

ตรงกัน 
20

4 มติชนออนไลน์ อดีตสมาชิกพรรคไทรักธรรม แยกตัวต้ังพรรคใหม่ “ประชาสยาม” 21
5 ข่าวสดออนไลน์ บ๊ิกป๊อก ยอมรับ "เลือกต้ังท้องถ่ิน" ตอนน้ียังไม่พร้อม แจงเหตุที่ต้องรอก่อน 22
6 มติชนออนไลน์ “บ๊ิกป๊อก” แจงท่ีประชุมวุฒิสภา เลือกต้ังท้องถ่ินยังไม่พร้อม กกต.ยังต้อง

อบรมจนท. 
23

7 มติชนออนไลน์ สมชัย ช้ี มท.อ้างไม่พร้อม จัดเลือกต้ังท้องถ่ิน ไร้สาระ! งบก็มี อบรม จนท.ก่อน
เลือกต้ังก็ได้ 

24

8 สยามรัฐออนไลน์ 'สมชัย'โต้รมว. มหาดไทยอ้าง3ปัจจัยไม่พร้อมเลือกต้ังท้องถ่ิน ไร้สาระ 25
9 มติชนออนไลน์ “เพ่ือไทย” ปูด มีหลักฐานทุจริต ซ้ือเก็บบัตร พ้ืนที่จุดแข็งของพท.ในศึก

เลือกต้ังซ่อม 
26

10 เดลินิวส์ออนไลน์ พท.เตรียมร้องกกต.อ้างพบซ้ือบัตรปชช.ลต.ซ่อมปากนํ้า 27
11 แนวหน้าออนไลน์ เพ่ือไทยไม่ยอม ปูดศัพท์‘ซ้ือเก็บบัตร’ จ้ีกกต.เช็คทุจริตเลือกต้ังซ่อมปากนํ้า 28
12 ไทยรัฐออนไลน์ "อนุสรณ์" ดักทาง รัฐบาล เลือกต้ังซ่อมปากนํ้า ไม่ใช่การันตีชัยชนะ 29
13 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เพ่ือไทย"ช้ีพปชร.ชนะเลือกต้ังซ่อมปากนํ้าวัดคะแนนนิยม"บ๊ิกตู่"ไม่ได้ 30
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘ส.ว.วันชัย’ หนุนแก้รัฐธรรมนูญ 4 ประเด็น หวังลดความขัดแย้ง 31
15 มติชนออนไลน์ ส.ว.วันชัย ค้านต้ัง ส.ส.ร.รือ้ รธน. ช้ี แก้เป็นประเด็นเร็วกว่า วันน้ีต้องรีบ ช้าไม่ได้ 32
16 คมชัดลึกออนไลน์ "ชวน" พร้อมให้ความร่วมมือเปิดรัฐสภาหารืออภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญ 33
17 แนวหน้าออนไลน์ ปธ.กสม.เผยแนวทางรับ-ส่งเรื่ององค์กรอสิระมีผลบังคับใช้แล้ว ลดซํ้าซ้อน-ล่าช้า 34
18 สยามรัฐออนไลน์ “วิษณุ” ยํ้ารบ.มีธงแก้รธน. บอกใช้มากับมือรู้จุดอ่อน รอทุกฝ่ายตกผลกึ ยํ้า

แนวทางพรรคร่วมต้องเห็นตรงกัน 
35

19 เดลินิวส์ออนไลน์ "วิษณุ"ช้ีมองเห็นจุดอ่อนรธน.60 ขอรอทุกฝ่ายตกผลกึ 36
20 คมชัดลึกออนไลน์ "วิษณุ" ยํ้ารบ.มีธงแก้รธน. รอทุกฝ่ายตกผลกึ 37
21 แนวหน้าออนไลน์ ‘ปิยบุตร’ฟุ้ง กางไทม์ไลน์สู่รธน.ฉันทามติใหม่ปชช. ปิดสวิตช์ ส.ว.-ตัดตอน

รัฐประหาร 
38

22 สยามรัฐออนไลน์ 'ปิยบุตร'ชงไทม์ไลน์ปิดสวิตช์ส.ว. 40
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปิยบุตร'ปลุกแกร้ธน. ปิดสวิตช์ ส.ว. - เริ่มต้นล้างมรดกบาปคสช. 42
24 มติชนออนไลน์ “หมอชลน่าน” ยัน แก้รธน. ไม่ปิด สวิตช์ส.ว.แค่ไม่ให้เข้ามายุ่งเลือกนายกฯ 44
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ที่ ท่ีมา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า
25 News18ออนไลน์ “หมอชลน่าน” ช้ีแก้ รธน.ไม่ปิดสวิตช์ ส.ว. 45
26 ประชาไทออนไลน์ ครช.ย่ืนร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ร่าง รธน.ใหม่ ฝ่ายค้านรับเร่งเสนอใน

สัปดาห์น้ี 
46

27 มติชนออนไลน์ ‘ไอลอว์’ เผยยอดลงช่ือ คืนเดียว 5,000 หนุนแก้ รธน. แห่กรอกเอกสารในม็อบมธ. 48

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า
1 แนวหน้าออนไลน์ ชัยชนะและความพ่ายแพ้ เลือกต้ังซ่อมปากนํ้า 49
2 MGR ออนไลน์ เพ่ือไทยพ่ายยับเลือกซ่อม ทีม “เจ๊หน่อย” ทรุดติดดิน!! 53
3 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ข้อเรียกร้อง เยาวชนปลดแอก ในมือของ ประยุทธ์ จันทร์

โอชา 
55
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กิจกรรมรอบร้ัว      ขาววันน้ี 
          รูวันน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีลงนามถวาย 
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เ น่ืองในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย 
นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี  นายปกรณ์  มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ ดร . ฐิ ติ เชฏฐ์  นุชนาฏ  
กรรมการการเลือกต้ัง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้บริหารและพนักงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ณ ห้องประชุม 201 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ลงนามถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 
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กกต.ท้าพิสูจน์ความจริงใจมท.-รบ. ช้ีพร้อมจัดลต.ท้องถ่ินต้ังแต่เม.ย. 
อังคารท่ี 11 สิงหาคม 2563 เวลา 12.36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.โต้กลับมหาดไทย ยันพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถ่ินตั้งแต่เม.ย. ด้าน“ปกรณ์”ท้า มท.-รัฐบาล พิสูจน์ความจริงใจ ให้
แจ้งกกต.ภายใน 1 เดือนกําหนดวันเลือกตั้งเสร็จภายในปี63 หนุนสภาแก้รธน.เก่ียวกับการเลือกต้ัง 
 เม่ือวันท่ี 11 ส.ค. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) นายปกรณ์ มหรรณพ และนายฐิติเชฎฐ์ 
นุชนาฎ  กกต. ร่วมกันแถลงข่าวกรณี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวุฒิสภาว่ายังไม่พร้อม
เลือกต้ังท้องถ่ินเน่ืองจากต้องรอ กกต.ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีน้ัน ว่า รมว.มหาดไทยต้องตรวจสอบในองค์กรว่าพร้อมหรือไม่ 
ไม่ใช่มากล่าวอ้างถึงกกต. เพราะท่ีผ่านมาสํานักงานกกต.แถลงยืนยันมาตลอดต้ังแต่เม.ย.2563 ว่า เราพร้อมสําหรับการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน แต่กระทรวงมหาดไทยมีเอกสารลงวันท่ี 9 ก.ค. 2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่ายังไม่พร้อมสําหรับการ
จัดการเลือกต้ังท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถิ่น เพราะยังท้องถิ่นบางส่วนยังไม่สามารถดําเนินการแบ่งเขตเลือกต้ังได้ โดย
เฉพาะจ.นครราชสีมา 3 แห่ง ระนองและลพบุรีอย่างละ 1 แห่ง สํานักงานกกต.แถลงและมีข้อมูลยืนยันให้สื่อมาตลอด  
 “เรียนไปยังรมว.มหาดไทยและรัฐบาลว่าหากมีความจริงใจในการกระจายอํานาจ และการเลือกต้ังท้องถ่ิน 
ขอให้แจ้งมายังกกต.เพ่ือให้กกต.กําหนดวันเลือกต้ังโดยขอให้แจ้งมาภายใน 1 เดือนนับแต่วันน้ี  เพ่ือให้กกต.ดําเนินการ
ประกาศวันเลือกต้ังและจัดการเลือกต้ังให้เสร็จเรียบร้อยภายในปีน้ี หากกกต.ได้รับแจ้งแล้วไม่สามารถดําเนินการ
เลือกต้ังให้เรียบร้อยในปีน้ีได้ ผมยินดีรับผิดชอบและจะพิจารณาตัวเอง โดยเฉพาะผมมาจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา  เรา
ไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือคสช. ต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเรา”นายปกรณ์กล่าว 
 เม่ือถามว่าในส่วนการแบ่งเขตท้องถ่ินขณะน้ีแล้วเสร็จท้ังอบจ.และเทศบาลใช่หรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า 
อบจ.เสร็จต้ังแต่เดือนเม.ย. 63 พร้อมดําเนินการท้ังหมด ส่วนเทศบาล ถ้ารวมการพิจารณาของกกต.ในวันน้ี จะเหลือไม่
เกิน 4 จังหวัดซ่ึงคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเสร็จท้ังหมด  ส่วนการอบรมเจ้าหน้าท่ี พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 2562 มาตรา 28   กําหนดให้อบรมก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 20 วัน สมมติว่ากกต.
กําหนดให้มีการเลือกต้ังท้องถ่ินน้ันในเดือนธ.ค. 63 เดือนพ.ย.มีเวลาอบรมเจ้าหน้าท่ีมากพอ อย่างเลือกต้ังส.ส. 
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สมุทรปราการเม่ือวันท่ี 9 ส.ค.ท่ีผ่านมา เราจัดอบรมกรรมการประจําหน่วยและผู้เกี่ยวข้องก่อนวันเลือกต้ังเพียงแค่ 10 
วันเพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติ  ส่วนจะเลือกต้ังท้องถ่ินรูปแบบใดก่อน เป็นเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้รัฐบาลแจ้ง
ให้กกต.ทราบ แต่สําหรับกกต.ขณะน้ีเราพร้อมตลอด 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแถลงของนายปกรณ์ และนายฐิติเชฎฐ์ เป็นการแถลงด่วนโดยไม่มีการแจ้งวาระ
ล่วงหน้า ท้ังน้ีเน่ืองจากทั้งสองไม่พอใจการท่ีรมว.มท.ช้ีแจงต่อสภาโดยอ้างความไม่พร้อมของกกต.จึงต้องมีการเลื่อนการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน ซ่ึงระหว่างการแถลงข่าวนายปกรณ์ก็ได้นําเอกสารของกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันท่ี 9 ก.ค. ท่ีนาย
บุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ระนอง และลพบุรี เพ่ือให้เร่ง
แบ่งเขตเลือกต้ังมายืนยันและแจกต่อส่ือมวลชนว่าความไม่พร้อมเกิดจากกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่กกต. 
 นอกจากน้ีนายปกรณ์ มหรรณพ กกต. กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า อยากฝากไปยังรัฐสภาถ้าจะแก้ไข
รัฐธรรมนูญขอให้แก้ไขในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกกต. เพราะรัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย ประสงค์และอยากให้การเลือกต้ัง
สุจริตและเป็นธรรมอย่างไรขอให้บัญญัติให้ชัดเจน เช่น ในเรื่องแบ่งเขต อยากให้เป็นธรรมอย่างไร อยากให้จํานวน
ประชากรใกล้เคียงกันอย่างไร ขอให้บัญญัติให้ชัดเจน รูปแบบบัตรเลือกต้ังอยากให้เป็นอย่างไรให้เขียนในกฎหมายมา
เลย  ปัญหาบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร ท่ีมาหลังเริ่มนับคะแนนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส.มาตรา 114 กําหนด
ห้ามนับและให้ถือเป็นบัตรเสีย  กกต.ไม่ได้เปิดดู เพราะกฎหมายให้นับ แต่ถ้าจะให้มีการนับ ก็ยินดีปฏิบัติตามขอให้
กําหนดเป็นกฎหมาย 
 หรือการประกาศผลการเลือกต้ังตามมาตรา 127 ท่ีกําหนดให้กกต.มีเวลาพิจารณา 60 วัน และต้อง
ประกาศให้ได้ร้อยละ 95 ของจํานวน ส.ส.ท้ังระบบท่ีมี ท่านอยากแก้ไขให้เป็นอย่างไร บัญญัติมาเลย เพราะบางจังหวัดมี
ส.ส.คนเดียว หน่วยเลือกต้ังมีไม่มาก เลือกต้ังแล้ววันรุ่งข้ึนสามารถประกาศเลย แต่ก็ติดกฎหมายมาตราน้ี ไม่สามารถ
ประกาศได้ น่ีคือหลักการต้องแก้ไข ท่ีสําคัญท่ีสุดการคํานวณส.ส.บัญชีรายช่ือตามมาตรา 128และมาตรา 129 ต้องการ
อย่างไรบัญญัติให้ชัดเจนจะได้ไม่เป็นข้ออ้างของหลายฝ่ายว่ามีหลายสูตร 
 เม่ือถามว่า แสดงว่าการพิจารณาของกกต.ท่ีผ่านมาเช่นเรื่องการแบ่งเขต มีแรงบีบจากฝ่ายการเมืองใช่
หรือไม่  นายปกรณ์ กล่าวว่า ไม่มี เราทํางานโดยอิสระ แต่กฎหมายบางส่วนไม่ชัดเจนทําให้เกิดปัญหาในการตีความใน
สงัคม ซ่ึงเรารวบรวมและศึกษาความเห็นท่ีมีแล้วมาทําให้เกิดการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท่ีสุด 
 

อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/789316 
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‘กกต.’เดือดฟัด‘มท.’เละ ท้า‘รัฐบาล’แจ้ง1เดือนลุยจัดเลือกตั้งท้องถ่ิน 
วันอังคาร ท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 13.07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เดือดแถลงด่วน!!โต้“มหาดไทย” โยนให้เป็นจําเลยสังคมไม่พร้อมเลือกตั้งท้องถ่ิน “ปกรณ์” ท้ารัฐบาลแจ้ง
ภายใน 1 เดือน ระบุกกต.พร้อมกําหนดวันเลือกตั้งและจัดเลือกตั้งให้เสร็จปี63 หากทําไม่ได้พิจารณาตัวเอง 
 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) นายปกรณ์ มหรรณพ และ
นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ  กกต. ร่วมกันแถลงข่าวกรณีพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ระบุว่า ยังไม่พร้อมเลือกต้ัง
ท้องถิ่น เน่ืองจากต้องรอ กกต. ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน่าจะต้องตรวจสอบในองค์กร
ท่ีท่านรับผิดชอบว่า พร้อมหรือไม่สําหรับการเลือกต้ังท้องถ่ิน มิใช่มากล่าวอ้างถึง กกต.  ท่ีผ่านมาสํานักงาน กกต. แถลง
ยืนยันมาตลอดต้ังแต่เม.ย.63 ว่า เราพร้อมสําหรับการเลือกต้ังท้องถ่ิน  แต่กระทรวง มหาดไทยมีเอกสารลงวันท่ี 9 ก.ค. 
63 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่า ยังไม่พร้อมสําหรับการจัดการเลือกต้ังท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะท้องถ่ินบางส่วน
ยังไม่สามารถดําเนินการแบ่งเขตเลือกต้ังได้ โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมา 3 แห่ง จ.ระนองและลพบุรีอย่างละ 1 แห่ง    
 “สํานักงาน กกต. แถลงและมีข้อมูลยืนยันให้สื่อมาตลอด  แต่รมว.มหาดไทย กล่าวเช่นน้ีทําให้กกต.ตก
เป็นจําเลยของสังคมว่า ไม่พร้อมสําหรับการเลือกต้ังท้องถ่ิน เรียนไปยังรมว.มหาดไทย และรัฐบาลว่า หากมีความจริงใจ
ในการกระจายอํานาจและการเลือกต้ังท้องถ่ิน ขอให้แจ้งมายังกกต.เพ่ือให้กกต.กําหนดวันเลือกต้ัง โดยขอให้แจ้งมา
ภายใน 1 เดือนนับแต่วันน้ี  เพ่ือให้กกต.   ดําเนินการประกาศวันเลือกต้ัง และจัดการเลือกต้ังให้เสร็จเรียบร้อยภายในปี
น้ี หาก กกต.ได้รับแจ้งแล้วไม่สามารถดําเนินการเลือกต้ังให้เรียบร้อยในปีน้ีได้ ผมยินดีรับผิดชอบและจะพิจารณาตัวเอง  
กกต.ท้ัง 7 คนมาตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะผมมาจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา  เราไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือ คสช. ดังท่ี
นักวิชาการหรือนักการเมืองหลายพรรคกล่าวอ้าง แต่เราไม่โต้ตอบเพราะเป็นสิทธิท่ีท่านจะมีความเห็นและวิจารณ์ได้ แต่
บางครั้งต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเรา เราทําตามกฎหมายมาตลอด แต่เม่ือถูกกล่าวอ้างเช่นน้ีคิดว่า ไม่เป็นธรรมจึง
ต้องเรียกร้องในส่วนน้ี” 
 เม่ือถามว่า ในส่วนการแบ่งเขตท้องถ่ินขณะน้ีแล้วเสร็จท้ังอบจ.และเทศบาลใช่หรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า 
อบจ.เสร็จต้ังแต่เดือนเม.ย. 63 พร้อมดําเนินการท้ังหมด ส่วนเทศบาลถ้ารวมการพิจารณาของ กกต. ในวันน้ี จะเหลือไม่
เกิน 4 จังหวัด ซ่ึงคาดว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะเสร็จท้ังหมด  ส่วนการอบรมเจ้าหน้าท่ี พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภา
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ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 2562 มาตรา 28   กําหนดให้อบรมก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 20 วัน สมมุติว่า กกต.
กําหนดให้มีการเลือกต้ังท้องถ่ินน้ันในเดือนธ.ค. 63 ก็จัดให้เดือน พ.ย. มีเวลาอบรมเจ้าหน้าท่ีมากพอ อย่างเลือกต้ัง ส.ส. 
สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 9 ส.ค.ท่ีผ่านมา เราจัดอบรมกรรมการประจําหน่วยและผู้เกี่ยวข้องก่อนวันเลือกต้ังเพียงแค่ 10 
วันเพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติ  ส่วนจะเลือกต้ังท้องถ่ินรูปแบบใดก่อน เป็นเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้รัฐบาลแจ้ง
ให้ กกต. ทราบ แต่สําหรับกกต.ขณะน้ีเราพร้อมตลอด 
 นายปกรณ์ ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า อยากฝากไปยังรัฐสภาถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญขอให้แก้ไขใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ กกต. เพราะรัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย ประสงค์และอยากให้การเลือกต้ังสุจริตและเป็นธรรม
อย่างไรขอให้บัญญัติให้ชัดเจน เช่น ในเร่ืองแบ่งเขต อยากให้เป็นธรรมอย่างไร อยากให้จํานวนประชากรใกล้เคียงกัน
อย่างไร ขอให้บัญญัติให้ชัดเจน รูปแบบบัตรเลือกต้ังอยากให้เป็นอย่างไรให้เขียนในกฎหมายมาเลย  ปัญหาบัตรเลือกต้ัง
นอกราชอาณาจักร ท่ีมาหลังเริ่มนับคะแนนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส.มาตรา 114 กําหนดห้ามนับและให้ถือเป็นบัตร
เสีย  กกต.ไม่ได้เปิดดู เพราะกฎหมายให้นับ แต่ถ้าจะให้มีการนับยินดีปฏิบัติตามขอให้กําหนดเป็นกฎหมาย 
รวมท้ังการประกาศผลการเลือกต้ังตามมาตรา 127 ท่ีกําหนดให้กกต.มีเวลาพิจารณา 60 วัน และต้องประกาศให้ได้ร้อย
ละ 95 ของจํานวนส.ส.ท้ังระบบท่ีมี ท่านอยากแก้ไขให้เป็นอย่างไร บัญญัติมาเลย เพราะบางจังหวัดมีส.ส.คนเดียว 
หน่วยเลือกต้ังมีไม่มาก เลือกต้ังแล้ววันรุ่งข้ึนสามารถประกาศเลย แต่ก็ติดกฎหมายมาตราน้ี ไม่สามารถประกาศได้ น่ีคือ
หลักการต้องแก้ไข ท่ีสําคัญท่ีสุดการคํานวณส.ส.บัญชีรายช่ือตามมาตรา 128และมาตรา 129 ต้องการอย่างไรบัญญัติให้
ชัดเจนจะได้ไม่เป็นข้ออ้างของหลายฝ่ายว่ามีหลายสูตร 
 “นักคณิตศาสตร์ บอกว่า อย่างน้ีเป็นธรรม นักการเมืองบอกว่า อย่างน้ีเป็นธรรม แต่กกต.เห็นว่าความเป็น
ธรรมน้ันต้องเป็นไปตามกฎหมาย เราพร้อมทําตามกฎหมายท่านประสงค์อย่างไร บัญญัติให้ชัดเจนจะได้ไม่เป็นปัญหาอีก
ต่อไป น่ีคือประโยชน์ของบ้านเมือง มีหลายเร่ืองราวท่ีเราได้รับผลกระทบแต่เราไม่โต้ตอบ เรายอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์
เพ่ือนําไปปรับปรุงการทํางานให้ดีข้ึน แต่อยากให้ท่านทุกคนยึดคําสอนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ท่ีพูดไว้ชัดเจนว่า 
ท่ีบ้านเมืองมีปัญหาและวุ่นวาย เพราะมีแต่คนพูด มีแต่คนแสดงความคิดเห็นโดยศึกษาระเบียบและกฎหมายว่าบัญญัติ
ไว้ว่าอย่างไร  ถ้าท่านศึกษาข้อกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร ปัญหาเหล่าน้ีจะน้อยลงมาก” 
 เม่ือถามว่า แสดงว่าการพิจารณาของ กกต. ท่ีผ่านมาเช่นเรื่องการแบ่งเขต มีแรงบีบจากฝ่ายการเมืองใช่
หรือไม่  นายปกรณ์ กล่าวว่า ไม่มี เราทํางานโดยอิสระ แต่กฎหมายบางส่วนไม่ชัดเจนทําให้เกิดปัญหาในการตีความใน
สังคม ซ่ึงเรารวบรวมและศึกษาความเห็นท่ีมีแล้วมาทําให้เกิดการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท่ีสุด 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแถลงของนายปกรณ์ และนายฐิติเชฎฐ์ เป็นการแถลงด่วนโดยไม่มีการแจ้งวาระ
ล่วงหน้า ท้ังน้ีเน่ืองจากไม่พอใจการท่ีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท.ช้ีแจงต่อสภาโดยอ้างความไม่พร้อมของ กกต. 
จึงต้องมีการเลื่อนการเลือกต้ังท้องถ่ิน ซ่ึงระหว่างการแถลงข่าวนายปกรณ์ ก็ได้นําเอกสารของกระทรวงมหาดไทยฉบับ
ลงวันท่ี 9 ก.ค. ท่ีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ระนอง 
และลพบุรี เพ่ือให้เร่งแบ่งเขตเลือกต้ังมายืนยัน และแจกต่อสื่อมวลชนว่า ความไม่พร้อมเกิดจากกระทรวงมหาดไทย
ไม่ใช่ กกต. 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/511067 
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กกต.ต้ังโต๊ะแถลงด่วนโต้”มท.1″อย่าโยนให้ตกเป็นจําเลยสังคม ยันพร้อมจัดลต.ท้องถ่ิน 
วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 - 13:21 น. 
 
 
 
 
 
 
กกต.ตั้งโต๊ะแถลงโต้ "บิ๊กป๊อก" หลังอ้างไม่พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถ่ิน วอนอย่าโยนกกต.ให้ตกเป็นจําเลยของสังคม 
ท้า หากรัฐจริงใจต้องการกระจายอํานาจท้องถ่ิน แจ้งกลับภายใน 1 เดือน พร้อมกําหนดวันและจัดเลือกตั้งให้เสร็จ
ภายในปี "ปกรณ์" ล่ัน หากทําไม่ได้พร้อมพิจารณาตัวเอง 
 เม่ือเวลา 11.00 น. วันท่ี 11 สิงหาคม ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) นายปกรณ์ 
มหรรณพ และนายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ กรรมการกกต. ร่วมกันแถลงข่าวกรณีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยระบุว่ายังไม่พร้อมเลือกต้ังท้องถิ่นเน่ืองจากต้องรอกกต.ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี โดยนายปกรณ์ กล่าวว่า 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน่าจะต้องตรวจสอบในองค์กรท่ีท่านรับผิดชอบ ว่าพร้อมหรือไม่สําหรับการเลือกต้ัง
ท้องถ่ิน มิใช่มากล่าวอ้างถึงกกต. ท่ีผ่านมาสํานักงานกกต.แถลงยืนยันมาตลอดต้ังแต่เมษายนว่าเราพร้อมสําหรับการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน แต่กระทรวงมหาดไทยมีเอกสารลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่ายังไม่พร้อมสําหรับ
การจัดการเลือกต้ังท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะยังท้องถิ่นบางส่วนยังไม่สามารถดําเนินการแบ่งเขตเลือกต้ังได้ 
โดยเฉพาะจ.นครราชสีมา 3 แห่ง ระนองและลพบุรีอย่างละ 1 แห่ง 
 “สํานักงานกกต.แถลงและมีข้อมูลยืนยันให้สื่อมาตลอด แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเช่นน้ี
ทําให้กกต.ตกเป็นจําเลยของสังคมว่าไม่พร้อมสําหรับการเลือกต้ังท้องถ่ิน เรียนไปยังรัฐมนตรีและรัฐบาลว่าหากมีความ
จริงใจในการกระจายอํานาจ และการเลือกต้ังท้องถ่ิน ขอให้แจ้งมายังกกต.เพ่ือให้กกต.กําหนดวันเลือกต้ังโดยขอให้แจ้ง
มาภายใน 1 เดือนนับแต่วันน้ี เพ่ือให้กกต.ดําเนินการประกาศวันเลือกต้ังและจัดการเลือกต้ังให้เสร็จเรียบร้อยภายในปีน้ี 
หากกกต.ได้รับแจ้งแล้วไม่สามารถดําเนินการเลือกต้ังให้เรียบร้อยในปีน้ีได้ ผมยินดีรับผิดชอบและจะพิจารณาตัวเอง 
กกต.ท้ัง 7 คนมาตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะผมมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เราไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือคสช. ดังท่ี
นักวิชาการ หรือนักการเมืองหลายพรรคกล่าวอ้าง แต่เราไม่โต้ตอบเพราะเป็นสิทธิท่ีท่านจะมีความเห็นและวิจารณ์ได้ 
แต่บางครั้งต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเรา เราทําตามกฎหมายมาตลอด แต่เม่ือถูกกล่าวอ้างเช่นน้ีคิดว่าไม่เป็นธรรมจึง
ต้องเสียร้องในส่วนน้ี” 
 เม่ือถามว่าในส่วนการแบ่งเขตท้องถ่ินขณะน้ีแล้วเสร็จทั้งอบจ.และเทศบาลใช่หรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า 
อบจ.เสร็จต้ังแต่เดือนเมษายน 63 พร้อมดําเนินการท้ังหมด ส่วนเทศบาล ถ้ารวมการพิจารณาของกกต.ในวันน้ี จะเหลือ
ไม่เกิน 4 จังหวัดซ่ึงคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเสร็จท้ังหมด ส่วนการอบรมเจ้าหน้าท่ี พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภา
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ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 2562 มาตรา 28 กําหนดให้อบรมก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 20 วัน สมมติว่ากกต.
กําหนดให้มีการเลือกต้ังท้องถ่ินน้ันในเดือนธันวาคม 63 เดือนพฤศจิกายน มีเวลาอบรมเจ้าหน้าท่ีมากพอ อย่างเลือกต้ัง
ส.ส.สุมทรปราการเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคมท่ีผ่านมา เราจัดอบรมกรรมการประจําหน่วยและผู้เกี่ยวข้องก่อนวันเลือกต้ังเพียง
แค่ 10 วันเพ่ือให้เข้าใจข้ันตอนในการปฏิบัติ ส่วนจะเลือกต้ังท้องถ่ินรูปแบบใดก่อน เป็นเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดให้
รัฐบาลแจ้งให้กกต.ทราบ แต่สําหรับกกต.ขณะน้ีเราพร้อมตลอด 
 นายปกรณ์ ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า อยากฝากไปยังรัฐสภาถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญขอให้แก้ไขใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกกต. เพราะรัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย ประสงค์และอยากให้การเลือกต้ังสุจริตและเป็นธรรม
อย่างไรขอให้บัญญัติให้ชัดเจน เช่น ในเร่ืองแบ่งเขต อยากให้เป็นธรรมอย่างไร อยากให้จํานวนประชากรใกล้เคียงกัน
อย่างไร ขอให้บัญญัติให้ชัดเจน รูปแบบบัตรเลือกต้ังอยากให้เป็นอย่างไรให้เขียนในกฎหมายมาเลย ปัญหาบัตรเลือกต้ัง
นอกราชอาณาจักร ท่ีมาหลังเริ่มนับคะแนนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส.มาตรา 114 กําหนดห้ามนับและให้ถือเป็นบัตร
เสีย กกต.ไม่ได้เปิดดู เพราะกฎหมายให้นับ แต่ถ้าจะให้มีการนับยินดีปฏิบัติตามขอให้กําหนดเป็นกฎหมาย 
การประกาศผลการเลือกต้ังตามมาตรา 127 ท่ีกําหนดให้กกต.มีเวลาพิจารณา 60 วัน และต้องประกาศให้ได้ร้อยละ 95 
ของจํานวนส.ส.ท้ังระบบท่ีมี ท่านอยากแก้ไขให้เป็นอย่างไร บัญญัติมาเลย เพราะบางจังหวัดมีส.ส.คนเดียว หน่วย
เลือกต้ังมีไม่มาก เลือกต้ังแล้ววันรุ่งข้ึนสามารถประกาศเลย แต่ก็ติดกฎหมายมาตราน้ี ไม่สามารถประกาศได้ น่ีคือ
หลักการต้องแก้ไข ท่ีสําคัญท่ีสุดการคํานวณส.ส.บัญชีรายช่ือตามมาตรา 128และมาตรา 129 ต้องการอย่างไรบัญญัติให้
ชัดเจนจะได้ไม่เป็นข้ออ้างของหลายฝ่ายว่ามีหลายสูตร 
 "นักคณิตศาสตร์ บอกว่าอย่างน้ีเป็นธรรม นักการเมืองบอกว่าอย่างน้ีเป็นธรรม แต่กกต.เห็นว่าความเป็น
ธรรมน้ันต้องเป็นไปตามกฎหมาย เราพร้อมทําตามกฎหมายท่านประสงค์อย่างไร บัญญัติให้ชัดเจนจะได้ไม่เป็นปัญหาอีก
ต่อไป น่ีคือประโยชน์ของบ้านเมือง มีหลายเร่ืองราวท่ีเราได้รับผลกระทบแต่เราไม่โต้ตอบ เรายอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์
เพ่ือนําไปปรับปรุงการทํางานให้ดีข้ึน แต่อยากให้ท่านทุกคนยึดคําสอนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ท่ีพูดไว้ชัดเจนว่า
ท่ีบ้านเมืองมีปัญหาและวุ่นวายเพราะมีแต่คนพูด มีแต่คนแสดงความคิดเห็นโดยศึกษาระเบียบและกฎหมายว่าบัญญัติไว้
ว่าอย่างไร ถ้าท่านศึกษาข้อกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร ปัญหาเหล่าน้ีจะน้อยลงมาก” 
 เม่ือถามว่า แสดงว่าการพิจารณาของกกต.ท่ีผ่านมาเช่นเรื่องการแบ่งเขต มีแรงบีบจากฝ่ายการเมืองใช่
หรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า ไม่มี เราทํางานโดยอิสระ แต่กฎหมายบางส่วนไม่ชัดเจนทําให้เกิดปัญหาในการตีความใน
สังคม ซ่ึงเรารวบรวมและศึกษาความเห็นท่ีมีแล้วมาทําให้เกิดการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท่ีสุด 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแถลงของนายปกรณ์ และนายฐิติเชฎฐ์ เป็นการแถลงด่วนโดยไม่มีการแจ้งวาระ
ล่วงหน้า ท้ังน้ีเน่ืองจากทั้ง 2 คน ไม่พอใจการท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ช้ีแจงต่อสภาโดยอ้างความไม่พร้อม
ของกกต . จึงต้องมีการเลื่อนการเลือกต้ังท้องถ่ิน ซ่ึงระหว่างการแถลงข่าวนายปกรณ์ก็ ไ ด้ นําเอกสารของ
กระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันท่ี 9 กรกฎาคม ท่ีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มีถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา ระนอง และลพบุรี เพ่ือให้เร่งแบ่งเขตเลือกต้ังมายืนยันและแจกต่อสื่อมวลชนว่าความไม่
พร้อมเกิดจากกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่กกต. 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2302646 
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กกต.โต้กลับมท. ยันพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถ่ิน ท้ารัฐบาล พิสูจน์ความจริงใจ กําหนดวันแจ้งกกต.ภายใน 1 เดือน จัด
เลือกตั้งให้เสร็จภายในปี 63 
เผยแพร่: 11 ส.ค. 2563 13:17   
 
 
 
 
 
 
กกต.เดือด ”ปกรณ์- ฐิติเชฎฐ์“ แถลงด่วนอัด ”บ๊ิกป๊อก“ อย่าทํากกต. ตกเป็นจําเลยสังคม ยันพร้อมจัดเลือกต้ัง
ท้องถ่ินแล้วท้ารัฐบาล แจ้งภายใน 1 เดือนนับจากน้ี จะกําหนดวันเลือกตั้งและจัดเลือกตั้งให้เสร็จภายในปี 63 
ประกาศทําไม่ได้พร้อมพิจารณาตัวเอง พร้อมฝากสภาแก้รธน. พิจารณาให้ชัดแบ่งเขต – บัตรเลือกต้ัง – คํานวณ
ส.ส.บัญชีรายช่ือ เอาแบบไหน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาด่ากกต.ไม่ทําตามกม. 
 วันน้ี ( 11 ส.ค.) นายปกรณ์ มหรรณพ และนายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ กกต. ร่วมกันแถลงข่าวกรณี พล.อ.อนุ
พงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท.ระบุว่ายังไม่พร้อมเลือกต้ังท้องถ่ินเน่ืองจากต้องรอกกต.ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี โดยระบุว่า รมว.
มหาดไทยน่าจะต้องตรวจสอบในองค์กรท่ีท่านรับผิดชอบว่าพร้อมหรือไม่สําหรับการเลือกต้ังท้องถ่ิน มิใช่มากล่าวอ้างถึง
กกต. ท่ีผ่านมาสํานักงานกกต.แถลงยืนยันมาตลอดตั้งแต่เม.ย.63 ว่าเราพร้อมสําหรับการเลือกต้ังท้องถ่ิน แต่
กระทรวงมหาดไทยมีเอกสารลงวันท่ี 9 ก.ค. 63 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่ายังไม่พร้อมสําหรับการจัดการเลือกต้ังท้องถ่ิน
และผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะยังท้องถ่ินบางส่วนยังไม่สามารถดําเนินการแบ่งเขตเลือกต้ังได้ โดยเฉพาะจ.นครราชสีมา 3 
แห่ง ระนองและลพบุรีอย่างละ 1 แห่ง 
 “สํานักงานกกต.แถลงและมีข้อมูลยืนยันให้สื่อมาตลอด แต่รมว.มหาดไทย กล่าวเช่นน้ีทําให้กกต.ตกเป็น
จําเลยของสังคมว่าไม่พร้อมสําหรับการเลือกต้ังท้องถ่ิน เรียนไปยังรมว.มท.และรัฐบาลว่าหากมีความจริงใจในการ
กระจายอํานาจ และการเลือกต้ังท้องถ่ิน ขอให้แจ้งมายังกกต.เพ่ือให้กกต.กําหนดวันเลือกต้ังโดยขอให้แจ้งมาภายใน 1 
เดือนนับแต่วันน้ี เพ่ือให้กกต.ดําเนินการประกาศวันเลือกต้ังและจัดการเลือกต้ังให้เสร็จเรียบร้อยภายในปีน้ี หากกกต.
ได้รับแจ้งแล้วไม่สามารถดําเนินการเลือกต้ังให้เรียบร้อยในปีน้ีได้ ผมยินดีรับผิดชอบและจะพิจารณาตัวเอง กกต.ท้ัง 7 
คนมาตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะผมมาจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา เราไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือคสช. ดังท่ีนักวิชาการ 
หรือนักการเมืองหลายพรรคกล่าวอ้าง แต่เราไม่โต้ตอบเพราะเป็นสิทธิท่ีท่านจะมีความเห็นและวิจารณ์ได้ แต่บางคร้ัง
ต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเรา เราทําตามกฎหมายมาตลอด แต่เม่ือถูกกล่าวอ้างเช่นน้ีคิดว่าไม่เป็นธรรมจึงต้องเสีย
ร้องในส่วนน้ี” 
 เม่ือถามว่าในส่วนการแบ่งเขตท้องถ่ินขณะน้ีแล้วเสร็จทั้งอบจ.และเทศบาลใช่หรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า 
อบจ.เสร็จต้ังแต่เดือนเม.ย. 63 พร้อมดําเนินการท้ังหมด ส่วนเทศบาล ถ้ารวมการพิจารณาของกกต.ในวันน้ี จะเหลือไม่
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เกิน 4 จังหวัดซ่ึงคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเสร็จท้ังหมด ส่วนการอบรมเจ้าหน้าท่ี พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 2562 มาตรา 28 กําหนดให้อบรมก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 20 วัน สมมุติว่ากกต.
กําหนดให้มีการเลือกต้ังท้องถิ่นน้ันในเดือนธ.ค. 63 เดือนพ.ย.มีเวลาอบรมเจ้าหน้าท่ีมากพอ อย่างเลือกต้ังส.ส.
สมุทรปราการเม่ือวันท่ี 9 ส.ค.ท่ีผ่านมา เราจัดอบรมกรรมการประจําหน่วยและผู้เกี่ยวข้องก่อนวันเลือกต้ังเพียงแค่ 10 
วันเพ่ือให้เข้าใจข้ันตอนในการปฏิบัติ ส่วนจะเลือกต้ังท้องถ่ินรูปแบบใดก่อน เป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้รัฐบาลแจ้งให้
กกต.ทราบ แต่สําหรับกกต.ขณะน้ีเราพร้อมตลอด 
 นายปกรณ์ ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า อยากฝากไปยังรัฐสภาถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญขอให้แก้ไขใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกกต. เพราะรัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย ประสงค์และอยากให้การเลือกต้ังสุจริตและเป็นธรรม
อย่างไรขอให้บัญญัติให้ชัดเจน เช่น ในเร่ืองแบ่งเขต อยากให้เป็นธรรมอย่างไร อยากให้จํานวนประชากรใกล้เคียงกัน
อย่างไร ขอให้บัญญัติให้ชัดเจน รูปแบบบัตรเลือกต้ังอยากให้เป็นอย่างไรให้เขียนในกฎหมายมาเลย ปัญหาบัตรเลือกต้ัง
นอกราชอาณาจักร ท่ีมาหลังเริ่มนับคะแนนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส.มาตรา 114 กําหนดห้ามนับและให้ถือเป็นบัตร
เสีย กกต.ไม่ได้เปิดดู เพราะกฎหมายให้นับ แต่ถ้าจะให้มีการนับยินดีปฏิบัติตามขอให้กําหนดเป็นกฎหมาย 
การประกาศผลการเลือกต้ังตามมาตรา 127 ท่ีกําหนดให้กกต.มีเวลาพิจารณา 60 วัน และต้องประกาศให้ได้ร้อยละ 95 
ของจํานวนส.ส.ท้ังระบบท่ีมี ท่านอยากแก้ไขให้เป็นอย่างไร บัญญัติมาเลย เพราะบางจังหวัดมีส.ส.คนเดียว หน่วย
เลือกต้ังมีไม่มาก เลือกต้ังแล้ววันรุ่งข้ึนสามารถประกาศเลย แต่ก็ติดกฎหมายมาตราน้ี ไม่สามารถประกาศได้ น่ีคือ
หลักการต้องแก้ไข ท่ีสําคัญท่ีสุดการคํานวณส.ส.บัญชีรายช่ือตามมาตรา 128และมาตรา 129 ต้องการอย่างไรบัญญัติให้
ชัดเจนจะได้ไม่เป็นข้ออ้างของหลายฝ่ายว่ามีหลายสูตร 
 “นักคณิตศาสตร์ บอกว่าอย่างน้ีเป็นธรรม นักการเมืองบอกว่าอย่างน้ีเป็นธรรม แต่กกต.เห็นว่าความเป็น
ธรรมน้ันต้องเป็นไปตามกฎหมาย เราพร้อมทําตามกฎหมายท่านประสงค์อย่างไร บัญญัติให้ชัดเจนจะได้ไม่เป็นปัญหาอีก
ต่อไป น่ีคือประโยชน์ของบ้านเมือง มีหลายเร่ืองราวท่ีเราได้รับผลกระทบแต่เราไม่โต้ตอบ เรายอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์
เพ่ือนําไปปรับปรุงการทํางานให้ดีข้ึน แต่อยากให้ท่านทุกคนยึดคําสอนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ท่ีพูดไว้ชัดเจนว่า
ท่ีบ้านเมืองมีปัญหาและวุ่นวายเพราะมีแต่คนพูด มีแต่คนแสดงความคิดเห็นโดยศึกษาระเบียบและกฎหมายว่าบัญญัติไว้
ว่าอย่างไร ถ้าท่านศึกษาข้อกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร ปัญหาเหล่าน้ีจะน้อยลงมาก” 
 เม่ือถามว่า แสดงว่าการพิจารณาของกกต.ท่ีผ่านมาเช่นเรื่องการแบ่งเขต มีแรงบีบจากฝ่ายการเมืองใช่
หรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า ไม่มี เราทํางานโดยอิสระ แต่กฎหมายบางส่วนไม่ชัดเจนทําให้เกิดปัญหาในการตีความใน
สังคม ซ่ึงเรารวบรวมและศึกษาความเห็นท่ีมีแล้วมาทําให้เกิดการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท่ีสุด 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแถลงของนายปกรณ์ และนายฐิติเชฎฐ์ เป็นการแถลงด่วนโดยไม่มีการแจ้งวาระ
ล่วงหน้า ท้ังน้ีเน่ืองจากทั้งสองไม่พอใจการท่ีรมว.มท.ช้ีแจงต่อสภาโดยอ้างความไม่พร้อมของกกต.จึงต้องมีการเลื่อนการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน ซ่ึงระหว่างการแถลงข่าวนายปกรณ์ก็ได้นําเอกสารของกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันท่ี 9 ก.ค. ท่ีนาย
บุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ระนอง และลพบุรี เพ่ือให้เร่ง
แบ่งเขตเลือกต้ังมายืนยันและแจกต่อส่ือมวลชนว่าความไม่พร้อมเกิดจากกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่กกต. 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000082110 
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โยน กกต. ไม่พร้อมเลือกท้องถ่ิน กลุ่มการเมืองปรามระดับบ๊ิก ๆ ต้องพูดให้สังคมเช่ือถือ 
11 ส.ค. 63 
 

 
 
ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากอดีต คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ เปิดเผยว่าหลังจาก

ระดับนโยบายกระทรวงมหาดไทย เข้าไปช้ีแจงต่อท่ีประชุมวุฒิสภา (สว.) ตามกระทู้ถามเรื่อง ความพร้อมเตรียมเลือกต้ัง
ท้องถ่ินและได้มีการช้ีแจงว่า ต้องรอให้คณะรัฐมนตรี (ครม) ประกาศรูปแบบการเลือกต้ังของท้องถิ่นก่อน 
“จากน้ัน กกต. จึงจะประกาศวันเลือกต้ัง แต่ขณะน้ี กกต. ยังไม่มีความพร้อม ต้องอบรมเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน ซ่ึงจริง ๆ แล้ว ไม่ควรกล่าวเช่นน้ัน กลายเป็นการโยนกลองให้ กกต. และมีพรรคพวก รุ่นน้องท่ียัง
ทํางานหลาย ๆ คนมาปรับทุกข์ว่า ไม่สบายใจท่ีระดับนโยบาย กล่าวเช่นน้ันในเม่ือทุกข้ันตอนพร้อม เหลือเพียงทยอย
ประกาศเขตเลือกต้ังเท่าน้ัน” 

ท้ังน้ี นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ซ่ึงเดินทางมาปฏิบัติราชการพ้ืนท่ีเชียงใหม่ เม่ือเร็ว ๆ น้ี กล่าวยํ้า
ว่า ต.ค. น้ี ทุกอย่างจะชัดเจน ว่าจะเลือกต้ังรูปแบบใดก่อน ซ่ึงคงยืนยันตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะมีการเลือกต้ัง
ท้องถ่ินในปีน้ี และภายใน 15 ส.ค. น้ี การต้ังงบ อปท.ต้องเรียบร้อย รวมถึงงบเลือกต้ังท้องถ่ินด้วย 

สําหรับความคืบหน้าในการเตรียมเลือกต้ังท้องถ่ินน้ันกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บริหารท้องถ่ินรวมถึงมาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การจัดเตรียมสถานท่ีเลือกต้ังท่ีต้องเว้นระยะห่างทางสังคม 
โดยกําหนดจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังไว้ในแต่ละหน่วยเลือกต้ังไม่เกิน 600 คน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการป้องกัน (หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์) เป็นต้น 
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ในส่วนข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ล่าสุด (30 ก.ค. 2563) น้ัน มี อบจ. 76 แห่ง เทศบาล 2,469 แห่ง 
แบ่งเป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 191 แห่ง เทศบาลตําบล 2,248 แห่ง อบต. 5,305 แห่ง อปท. รูปแบบ
พิเศษมี 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (มีการยกฐานะ 5 แห่ง โดย 4 แห่งรอประกาศในราชกิจจาฯ และ
อีก 1 แห่งกําลังเร่งดําเนินการ) 

ด้านผู้บริหารท้องถ่ิน หลายพ้ืนที่ในเชียงใหม่ ยอมรับว่า การช้ีแจงของระดับบ๊ิก ๆ ต้องพูดให้ชัดเจน ต้องให้
สังคมเช่ือถือ และกรณีกล่าวอ้าง กกต. ไม่พร้อม ไม่เป็นผลดีต่อหน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่องน้ีโดยตรง เน่ืองจาก 
กกต. เกือบทุกพ้ืนท่ี เร่งอบรม ทําความเข้าใจทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมาโดยตลอด 

“การเลือกต้ัง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน ยังทําได้ และรูปแบบไม่แตกต่างกันด้วย ดังน้ันการจะ
กล่าวอ้างเหตุใด มาน้ันต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผล เพราะทุกวันน้ี กลุ่มฝ่ายประจํา ข้าราชการท่ีรักษาการท้ังปลัด 
ท้ังนายกเทศมนตรี ต่างกดดัน ทําอะไรมาก ๆ ก็จะถูกมองว่าข้ามหน้า ข้ามตานักการเมืองไป และท่ีรักษาการพลาง ๆ มี
การจับจ้องติดตาม ตรวจสอบ กิจกรรม โครงการจากฝ่ายตรงข้าม จนแทบขยับ ขับเคลื่อนงบพัฒนาท้องถ่ินล่าช้า มีการ
ท้วงติง ร้องเรียน สอบถามกันละเอียดในประชาคมท้องถ่ิน จนสร้างความแตกแยกในชุมชน ดึงเกมมาก ๆ ไม่เกิดผลดี ท่ี
สําคัญ การเลือกต้ังท้องถ่ินคือ ระบอบประชาธิปไตยพ้ืนฐานของชุมชนท่ีต้องดําเนินการด้วย” 
 

อ้างอิง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1426784/  
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'พีเน็ต'แฉ! เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ร้องเรียนซ้ือเสียงอ้ือ-เร่ืองวุ่นๆหน้าคูหา 
วันจันทร์ ท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.32 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือ
ประชาธิปไตย (พีเน็ต) เผยแพร่แถลงการณ์พีเน็ต ท่ี 3/2563 เร่ือง “เลือกต้ังซ่อม สส.เขต 5 สมุทรปราการ ปลอดทุจริต
หรือ” ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว โดยระบุว่า มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) ได้ทําหน้าท่ีสังเกตการณ์การ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังซ่อมใน เขต 5 สมุทรปราการ โดยมีทีมทนายความและอาสาสมัครท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
สังเกตการณ์การเลือกต้ังมานานหลายสิบปี โดยไม่ได้รับการสนับสนุนการทํางานจากหน่วยงานใดๆ 
 ในช่วงก่อนวันเลือกต้ัง พีเน็ตได้จัดทําใบปลิวและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงท้ัง
ดิจิตอล ให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลและรายงานเม่ือพบเห็นสิ่งผิดปกติผ่าน QR Code ท่ีมีแบบฟอร์ม ให้กรอก
รายละเอียดถึงเหตุท่ีอาจเป็นการทุจริตการเลือกต้ัง และสังเกตการณ์ในวันลงคะแนนเลือกต้ัง ในการทํางานครั้งน้ี พีเน็ต
ได้รับรายงานส่อทุจริตผ่าน QR Code จากประชาชนกระจายครบทุกพ้ืนท่ี พบเหตุมากที่ บางเสาธง คลองด่าน ศีรษะ
จระเข้น้อย ราชาเทวะ ศีรษะจระเข้ใหญ่ และบางบ่อ 
 โดยมีลักษณะการแจกเงิน ให้เต็มจํานวนผู้มีสิทธิเลอืกต้ังในบ้านน้ันๆ เป็นการให้แบบปูพรมไม่ถามอะไร
มาก เอาเงินใส่มือให้ง่ายๆ ตัวเลขท่ีรับรายงานตรงกันหมดคือ 500 บาท เบอร์เดียวตรงกันหมด มีการเก็บบัตรประชาชน 
สัญญาว่าจะให้ เจ้าหน้าท่ีวางตัวไม่เป็นกลาง พบการซ้ือเสียงในรูปแบบของการขายล็อตเตอรี่โดยคนขายล็อตเตอรี่ (เสื้อ
สีแดง) ได้มอบเงิน 1,000 บาทพร้อมล็อตเตอรี่ให้แก่ผู้รับ (เสื้อสีดําข่ีจักรยานยนต์) และหลังจากมีการบันทึกภาพคนขาย
ล็อตเตอรี่ จึงทําการย้ายท่ีออกไปจากบริเวณดังกล่าว 
 ผู้แจ้งเหตุรายหน่ึงกล่าวว่า มีการสอบถามคนในครอบครัวว่าได้เงินไหม ได้จากพรรคอะไร ได้กี่บาท ทุกคน
ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า พรรค ... ได้มาคนละ 500 บาท และได้ไปสอบถามคนอ่ืนๆ ท่ีมีสิทธ์ิเลือกต้ัง ทุกคนก็บอก
เหมือนกันว่าได้คนละ 500 จากพรรคน้ี กรณีแจกเงินตามรายจํานวนเสียงตามบ้าน การล่ารายช่ือล่วงหน้า ให้เป็นราย
หัว หัวละ 500 บ้านมี 5 คน ท้ังสิ้น 2,500 บาท กรณีมีคนในหมู่บ้านมาขอช่ือสมาชิกในบ้านเพ่ือนําไปดูว่าควรได้เงินกี่คน 
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 แล้วก่อนวันเลือกต้ังตอนเย็นประมาณ 18.30 น. มีคนซ่ึงคนคนนี้ก็เป็นคนเดิมท่ีมาขอรายช่ือ แล้วนําเงินมา
ยัดใส่มือคนละ 500 แต่ในท่ีน้ีคือเขานําเงินรวมมาเป็นเงิน 10 คน คนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท กรณีมีคน
ในหมู่บ้านเดียวกันมาเรียกคนท่ีอยู่ในหมู่ 7 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีเลือกต้ังได้เพราะอายุ 18 ปีพอดี เขามาถึงบอกว่าพรุ่งน้ีช่วยไป
เลือกต้ังให้หน่อย ก็บอกว่าจะไปอยู่แล้ว เขาบอกว่าดีเลยงั้นช่วยๆ หน่อย เบอร์ ... เขาขอมา พร้อมกับส่งเงินให้ 500 
บาท แต่รับมาก็ไม่ได้เลือก เพราะเบอร์ ... เป็นของพรรค ... 
 อีกกรณีได้รู้ข่าวจากพ่อแม่ว่าครอบครัวอ่ืนได้รับเงินจากพรรค...ท่ีส่งผ่านมาทางผู้ใหญ่บ้าน 1 คนใน
ครอบครัวน้ันๆ ท่ีมีสิทธ์ิในการเลือกต้ังจะได้รับเงินเป็นจํานวนเงิน 500 บาท ข่าวท่ีพ่อแม่รู้มาน้ันมีชาวบ้านในหมู่บ้านที่
ได้รับเงินบอกต่อๆ กันมา แต่ท่ีบ้านไมได้รับเงินท่ีผู้ใหญ่บ้านน้ันใช้ซ้ือเสียงให้ ... มีคนโกงกินแบบน้ีในหมู่บ้านแล้วรู้สึกไม
ได้รับความเป็นธรรม 
 พีเน็ตได้พยายามสอบถามขอข้อมูลเพ่ิมเติมไปยังผู้แจ้งเหตุตามหมายเลขมือถือท่ีแจ้งไว้ แต่บรรยากาศของ
ความไม่เช่ือถือในการทํางานของเจ้าหน้าท่ี ประกอบกับความไม่ม่ันใจในความปลอดภัย ทําให้ปฏิเสธท่ีจะไปให้ข้อมูลกับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบ ในวันลงคะแนนเลือกต้ัง จากการลงพ้ืนท่ี 20 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนหน่วยเลือกต้ัง 
พีเน็ตได้พบเห็นข้อผิดพลาดบางประการเกิดข้ึนจากการทํางานของกรรมการประจําหน่วยในหน่วยเลอืกต้ัง 
 เช่น การท่ีกรรมการประจําหน่วยไม่ขอให้ผู้มาใช้สิทธ์ิถอดหน้ากากในขณะนําบัตรประชาชนมาแสดงตน 
เพ่ือยืนยันว่าตนเป็นเจ้าของบัตรท่ีแท้จริง ซ่ึงข้อน้ีสุ่มเสี่ยงต่อการสวมรอยใช้สิทธ์ิ โดยที่ก่อนหน้าน้ีมีข่าวการรวบรวมบัตร
ประชาชนของผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังจํานวนมาก มีกรณีท่ีผู้มาใช้สิทธ์ิจะขอนําทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนที่ถ่ายไว้ใน
โทรศัพท์มือถือเป็นหลักฐานเพ่ือแสดงตนในการใช้สิทธ์ิ จนเกิอบได้ใช้สิทธ์ิแต่ถูกพีเน็ตทักท้วงไว้ได้ 
 หรือการปล่อยให้มีการนําบัตรเลือกต้ังมาให้ผู้สูงอายุกาบัตรลงคะแนนท่ีทางเข้าท่ีเลือกต้ังโดยอ้างว่า
ผู้สูงอายุเดินไม่ไหว พีเน็ตได้ทักท้วงไว้เพราะจะทําให้การกาบัตรเลือกต้ังไม่เป็นความลับ สุดท้ายกรรมการประจําหน่วย
จึงให้ญาติพาผู้สูงอายุเดินเข้าไปกาบัตรท่ีคูหา ในช่วงก่อนปิดหีบเลือกต้ัง พีเน็ตพบเห็นเหตุการณ์ปะทะวาจากันอย่าง
เคร่งเครียดหน้าหน่วยเลือกต้ัง จึงเข้าไปตรวจสอบและช่วยคลี่คลายไกล่เกลี่ย พบว่า การปะทะทางวาจากันระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีจาก รด. และผู้แทนพรรคการเมืองท่ีมาสังเกตการณ์นอกหน่วย มีเหตุมาจากการท่ีต่างไม่ทราบบทบาทซึ่งกัน
และกันจนเกิดการเข้าใจผิด เกือบเป็นเรื่องราวท่ีอาจนําไปสู่การทะเลาะวิวาทหน้าหน่วยเลือกต้ัง 
 จากการทํางานของมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) ในฐานะพลเมืองอาสาสมัครท่ีใส่ใจ
ประสงค์ให้การเลือกต้ังสุจริต เที่ยงธรรม การเลือกต้ังเป็นหลักประกันท่ีสะท้อนเสียงบริสุทธ์ิของผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 
ผู้เกี่ยวข้องต่างได้ทําหน้าท่ีอย่างมุ่งม่ันทุ่มเทด้วยใจท่ีมีหลักประชาธิปไตย จึงมีข้อเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
โดยเฉพาะต่อการเตรียมการเลือกต้ังท้องถ่ิน ท่ีน่าจะมีข้ึนในอีกไม่นานน้ี ดังน้ี 
 1.พัฒนาระบบการป้องปรามปราบปรามการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง ตลอดจนการทุจริตการเลือกต้ัง ให้เป็นท่ี
เช่ือถือไว้วางใจได้ 2.เตรียมมาตรการท่ีจะช่วยสร้างความเช่ือม่ันกับสาธารณชน ว่า ผลของการซ้ือสิทธ์ิขายเสีบงจะไม่มี
อิทธิพลต่อผลการเลือกต้ัง และมีมาตรการท่ีชัดเจน ท่ีจะทําให้การทุจริตเลือกต้ังลดน้อยลง 3.พัฒนาระบบการจัดการ
เลือกต้ัง ให้มีกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังท่ีเป็นมืออาชีพ การบริหารจัดการหน่วยเลือกต้ัง 
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 เพ่ิมจํานวนหน่วยเลือกต้ังมากข้ึนให้สอดคล้องกับการระบาดของโรคท่ีความเสี่ยงตํ่าลงอย่างมาก ยกเลิก
ผู้ตรวจการเลือกต้ังท่ีไม่มีผลงานการทํางาน และสนับสนุนให้มีอาสาสมัครตรวจสอบการเลือกต้ังอย่างเป็นทางการ และ 
4 สนับสนุนให้องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทําให้การเลือกต้ังเป็น
กลไกท่ีสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/510836 
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อดีตสมาชิก'ไทรักธรรม'แยกตัวต้ังพรรคใหม่'ประชาสยาม' เหตุอุดมการณ์ไม่ตรงกัน 
วันจันทร์ ท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.24 น. 

  

 

 

 

 

 

"อดีตสมาชิกพรรคไทรักธรรม"แยกตัวตั้งพรรคใหม่"ประชาสยาม"เหตุอุดมการณ์ไม่ตรงกัน เผยสมาชิกย้ายตาม4
หมื่นคน เตรียมจัดประชุมใหญ่เพ่ือเลือกหัวหน้า-กก.บห.16ส.ค.นี้ 

 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 ท่ีสํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง (กกต.) นางอุศิมา จันทะเมนชัย ว่าท่ี

โฆษกพรรคประชาสยาม พร้อมผู้ร่วมอุดการณ์เข้าย่ืนจดจองช่ือพรรคประชาสยาม กับสํานักงาน กกต. 

 โดย นางอุศิมา กล่าวว่า เหตุท่ีต้ังมาพรรคใหม่ เน่ืองจากได้ลาออกจากพรรคไทรักธรรม เพราะมี

อุดมการณ์ไม่ตรงกัน แต่รายละเอียดไม่ขอเปิดเผย ซ่ึงในวันน้ีได้รวบรวมสมาชิกเพ่ือมาย่ืนจดจองช่ือพรรคการเมือง 

เบ้ืองต้นมีสมาชิกพรรคไทรักธรรมย้ายมาร่วมทํางานและเป็นสมาชิกพรรคใหม่ของเราด้วย ตอนน้ีมีสมาชิกแล้วประมาณ 

30,000 - 40,000 คน แต่ไม่มี ส.ส.หรืออดีต ส.ส.มาร่วม โดยพรรคประชาสยามจะจัดประชุมใหญ่เพ่ือเสนอประกาศคํา

อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค นโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค ตลอดจนการเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และ

กรรมการบริหารพรรค ในวันอาทิตย์ท่ี 16 ส.ค.น้ี ท่ี จ.อุบลราชธานี 

 "ตอนน้ีเราสร้างคนอ่ืนมามากแล้ว ขอสร้างตัวเราเองบ้าง เราถึงพร้อมใจกันมาจัดต้ังพรรค พรรคเก่าก็ดีแต่

เราอยากออกมาทําพรรคเองดีกว่า ซ่ึงพรรคใหม่จะเน้นในเร่ืองสมาชิกท่ีเป็นเกษตรกรและสหกรณ์ เน่ืองจากเราเป็นคน

พ้ืนเพภาคอีสาน จึงจัดต้ังสํานักงานพรรคท่ี จ.อุบลราชธานี" นางอุศิมา กล่าว 

 นางอุศิมา ยังกล่าวว่า พรรคประชาสยามมีนโยบายหลัก คือ ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ประชาชน ชุมชนมีรายได้

เพ่ิมให้ชีวิตดีข้ึน โดยจะเน้นประชาชนในกลุ่มรากหญ้า สําหรับโลโก้ของพรรคประชาสยามใช้ตัวอักษร ป.ปลา โดยท่ีหาง

ของ ป.ปลา จะเป็นรูปธงชาติ 

อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/510833 
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อดีตสมาชิกพรรคไทรักธรรม แยกตัวตั้งพรรคใหม่ “ประชาสยาม” 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 - 17:15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อดีตสมาชิกพรรคไทรักธรรม แยกตัวต้ังพรรคใหม่ “ประชาสยาม” เหตุอุดมการณ์ไม่ตรงกัน สมาชิกย้ายตาม 4 
หมื่นคน เตรียมจัดประชุมใหญ่เพ่ือเลือกหัวหน้า และกก.บห. 16 ส.ค. น้ี 
 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม ท่ีสํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง (กกต.)นางอุศิมา จันทะเมนชัย ว่าท่ีโฆษกพรรค
ประชาสยาม พร้อมผู้ร่วมอุดการณ์เข้าย่ืนจดจองช่ือพรรคประชาสยาม กับสาํนักงานกกต. โดยนางอุศิมากล่าวว่า เหตุ
ท่ีต้ังพรรคเน่ืองจากได้ลาออกจากพรรคไทรักธรรม เพราะมีอุดมการณ์ไม่ตรงกัน แต่รายละเอียดไม่ขอเปิดเผย ซ่ึงในวันน้ี
ได้รวบรวมสมาชิกเพ่ือมาย่ืนจดจองช่ือพรรคการเมือง 
 เบ้ืองตนมีสมาชิกพรรคไทรักธรรมย้ายมารวมทํางานและเป็นสมาชิกพรรคใหม่ของเราด้วย ตอนน้ีมีสมาชิก
แล้วประมาณ 3 ถึง 4 หม่ืนคน แต่ไม่มี ส.ส. หรืออดีต ส.ส.มาร่วม โดยพรรคประชาสยามจะจดัประชุมใหญ่เพ่ือเสนอ
ประกาศคําอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค นโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค ตลอดจนการเลือกหัวหน้าพรรค 
เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค ในวันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคมน้ี ท่ีจ.อุบลราชธานี 
 “ตอนน้ีเราสร้างคนอ่ืนมามากแล้ว ขอสร้างตัวเราเองบ้าง เราถึงพร้อมใจกันมาจัดต้ังพรรค พรรคเก่าก็ดีแต่
เราอยากออกมาทําพรรคเองดีกว่า ซ่ึงพรรคใหม่จะเน้นในเร่ืองสมาชิกท่ีเป็นเกษตรกร และสหกรณ์ เน่ืองจากเราเป็นคน
พ้ืนเพภาคอีสาน จึงจัดต้ังสํานักงานพรรคท่ีจ. อุบลราชธานี “ นางอุศิมา กล่าว 
 นางอุศิมา ยังกล่าวว่า พรรคประชาสยามมีนโยบายหลักคือส่งเสริมเศรษฐกิจให้ประชาชน ชุมชนมีรายได้
เพ่ิมให้ชีวิตดีข้ึน โดยจะเน้นประชาชนในกลุ่มรากหญ้า โดยพรรคประชาสยามขอย่ืนจดจัดต้ังพรรคด้วยการใช้โลโก้
ตัวอักษร ป.ปลา โดยท่ีหางของ ป.ปลา จะเป็นรูปธงชาติ 
 

อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2301758 
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บ๊ิกป๊อก ยอมรับ "เลือกต้ังท้องถ่ิน" ตอนนี้ยังไม่พร้อม แจงเหตุท่ีต้องรอก่อน 
10 ส.ค. 2563  14:50 น. 

 

 

 

 

 

“บิ๊กป๊อก” แจงท่ีประชุมวุฒิสภา เลือกตั้งท้องถ่ิน อาจจะยังไม่พร้อม ช้ี กกต. ยังต้องอบรมเจ้าหน้าท่ี ขณะท่ี มท.รอ
ยกระดับฐานะองค์กรท้องถ่ินอีก 5 แห่ง 
 เม่ือวันที่ 10 ส.ค.เวลา 10.00น. ท่ีรัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธาน
วุฒิสภาคนท่ีหน่ึง เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณากระทู้ถาม โดยนายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน ส.ว. ต้ังกระทู้ถาม
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 
 ถึงการเตรียมการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร โดยพล.อ.อนุ
พงษ์ ช้ีแจงว่า ต้องรอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)ประกาศรูปแบบการเลือกต้ังของท้องถ่ินก่อน จากนั้นคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต.) จึงจะเป็นผู้ประกาศวันเลือกต้ัง 
 ส่วนการเตรียมความพร้อมในปัจจุบันน้ันพบว่า กกต.ยังไม่มีความพร้อมด้านการอบรมเจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานในการเลือกต้ังท้องถ่ิน ส่วนกระทรวงมหาดไทยนั้นต้องรอการยกระดับฐานะขององค์กรท้องถ่ินอีก 5 แห่ง 
โดย 4 แห่งรอการประกาศ และอีก 1 แห่งอยู่ระหว่างดําเนินการ 
 พล.อ.อนุพงษ์ ช้ีแจงอีกว่า สําหรับการใช้งบประมาณเพ่ือจัดการเลือกต้ังน้ัน อยู่ระหว่างการพิจารณา
เพ่ิมเติม หลังจากมีสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ซ่ึงจําเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน เช่น ซ้ือเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิ หรือ
เจลล้างมือ 
 ท้ังน้ีหากพบว่างบประมาณของท้องถ่ินไม่เพียงพอ ก็สามารถจัดสรรงบกลางเพ่ือดําเนินการได้ แต่อาจต้อง
ใช้เวลา เพราะต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม สําหรับวันเลือกต้ังน้ันตนยังตอบไม่ได้ เพราะต้องรอความ
พร้อมของหน่วยงานคือ กระทรวงมหาดไทย และ กกต. 
 ซ่ึงท้ัง 2 หน่วยงานประสานงานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง เม่ือท้ัง 2 องค์กรพร้อมก็ต้องเสนอต่อครม.ให้
พิจารณาประกาศ แต่รับปากว่า การทํางานของกระทรวงมหาดไทยน้ันจะเร่งให้เร็วท่ีสุด และไม่ช้ากว่าการทํางาน ของ 
กกต.อย่างแน่นอน 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4682545 
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“บิ๊กป๊อก” แจงท่ีประชุมวุฒิสภา เลือกตั้งท้องถ่ินยังไม่พร้อม กกต.ยังต้องอบรมจนท. 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 - 15:42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“บิ๊กป๊อก” แจงท่ีประชุมวุฒิสภา เลือกตั้งท้องถ่ินยังไม่พร้อม ช้ี กกต.ยังต้องอบรมจนท. ขณะท่ีมท.ยังรอยกระดับ
ฐานะองค์กรท้องถ่ิน 
 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม ท่ีรัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา ท่ีมีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คน
ท่ี 1 เป็นประธานการประชุม เพ่ือพิจารณากระทู้ถาม เร่ือง การเตรียมการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน ของ นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ช้ีแจงตอนหน่ึงว่า ต้องรอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศรูปแบบการเลือกต้ังของท้องถ่ินก่อน 
จากน้ันคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) จึงจะเป็นผู้ประกาศวันเลือกต้ัง ส่วนการเตรียมความพร้อมในปัจจุบันน้ัน
พบว่า กกต.ยังไม่มีความพร้อม ด้านการอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในการเลือกต้ังท้องถ่ิน ส่วนกระทรวงมหาดไทยน้ัน 
ต้องรอการยกระดับฐานะขององค์กรท้องถ่ินอีก 5 แห่ง โดย 4 แห่งรอการประกาศ และอีก 1 แห่งอยู่ระหว่างดําเนินการ 
 พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า สําหรับการใช้งบประมาณเพ่ือจัดการเลือกต้ังท้องถ่ินน้ัน อยู่ระหว่างการพิจารณา
เพ่ิมเติม หลังจากมีวิกฤตโควิด-19 ระบาด จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน เช่น ซ้ือเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิ หรือเจลล้าง
มือ ท้ังน้ี หากพบว่างบประมาณของท้องถ่ินไม่เพียงพอ ก็สามารถจัดสรรงบกลางเพ่ือดําเนินการได้ แต่อาจต้องใช้เวลา 
เพราะต้องขออนุมัติจากครม. ส่วนวันเลือกต้ังท้องถ่ินน้ัน ตนยังตอบไม่ได้ เพราะต้องรอความพร้อมของหน่วยงานท้ัง
กระทรวงมหาดไทย และ กกต. ท่ีต้องประสานงานกันอย่างต่อเน่ือง เม่ือท้ัง 2 องค์กรพร้อมก็ต้องเสนอต่อครม.ให้
พิจารณาประกาศ แต่รับปากว่า การทํางานของกระทรวงมหาดไทยน้ัน จะเร่งให้เร็วท่ีสุด และไม่ช้ากว่าการทํางานของ
กกต.อย่างแน่นอน 
 

อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2301504 
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สมชัย ช้ี มท.อ้างไม่พร้อม จัดเลือกตั้งท้องถ่ิน ไร้สาระ! งบก็มี อบรม จนท.ก่อนเลือกตั้งก็ได้ 
วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 - 08:38 น. 
 
 
 
 
 
 
สมชัย ช้ี มท.อ้างไม่พร้อม จัดเลือกตั้งท้องถ่ิน ไร้สาระ! งบก็มี อบรม จนท.ก่อนเลือกตั้งก็ได้ 
เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เลือกต้ัง
ท้องถ่ิน ใครไม่พร้อม รมต.มหาดไทย ตอบกระทู้ ส.ว. เม่ือวันจันทร์ท่ี 10 ส.ค. 2563 ว่าเลือกต้ังท้องถ่ินไม่พร้อมด้วย 3 ปัจจัย 
1.กกต.ยังอบรม จนท.ไม่เสร็จ 
2.มหาดไทยยังยกฐานะ อปท. 4-5 แห่งไม่เสร็จ 
3.งบเอาไปใช้กับโควิดหมด 
ฟังดูแล้ว ไร้สาระมาก 
1.อบรม กรรมการประจําหน่วย เขาอบรมก่อนวันเลือกต้ังไม่กี่วัน หลังจากมีประกาศวันเลือกต้ัง และ มีคําสั่งแต่งต้ัง 
กรรมการประจําหน่วยแล้ว ใครเขาจะอบรมก่อนตอนน้ี อบรมแล้ว แต่งต้ังคนละคนก็เสียเปล่า 
2.อปท. มีมากมายถึง 7,852 แห่ง ท่ียกฐานะไม่เสร็จก็รอไว้ก่อน ท่ีเสร็จแล้วก็ควรทยอยเลือกต้ัง กกต.ก็ต้ังใจจะทยอย
เลือก ไม่เลือกพร้อมกันทุกประเภทในวันเดียวกันอยู่แล้ว 
3.งบเลือกต้ังท้องถ่ินหลัก ต้ังไว้ท่ี อปท. แต่ละแห่ง งบส่วนกลางท่ี กกต.ก็มีสํารองไว้แล้ว 800 ล้าน หากรัฐบาลต้องต้ัง
งบอุดหนุนเพ่ิมให้กับ อปท.ท่ีงบไม่เพียงพอ ท้ังประเทศใช้เงินไม่เกิน 1,000 ล้านอยู่แล้ว อย่าอ้างโควิด 
เลือกต้ังเถอะครับ เศรษฐกิจได้ดีข้ึน ดูตัวอย่างเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า อยู่บ้านเฉยก็มีคนเอาเงิน
มาให้หัวละ 500 บาท 
 
 

อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2302263 

 

 

 

 



 

คณะทาํงานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองคก์รฯและสาํนกัประชาสมัพนัธ ์   
ติดต่อ -  

25 

 

 

 

 

'สมชัย'โต้รมว. มหาดไทยอ้าง3ปัจจัยไม่พร้อมเลือกตั้งท้องถ่ิน ไร้สาระ 
สยามรัฐออนไลน์  11 สิงหาคม 2563 08:58 น. 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกต้ัง โพสต์ข้อความระบุว่า.. 
เลือกต้ังท้องถ่ิน ใครไม่พร้อม 
รมต.มหาดไทย ตอบกระทู้ ส.ว. เม่ือวันจันทร์ท่ี 10 ส.ค. 2563 ว่าเลือกต้ังท้องถ่ินไม่พร้อมด้วย 3 ปัจจัย 
1. กกต.ยังอบรม จนท.ไม่เสร็จ 
2. มหาดไทยยังยกฐานะ อปท. 4-5 แห่งไม่เสร็จ 
3. งบเอาไปใช้กับโควิดหมด 
ฟังดูแล้ว ไร้สาระมาก 
1. อบรม กรรมการประจําหน่วย เขาอบรมก่อนวันเลือกต้ังไม่กี่วัน หลังจากมีประกาศวันเลือกต้ัง และ มีคําสั่งแต่งต้ัง 
กรรมการประจําหน่วยแล้ว ใครเขาจะอบรมก่อนตอนน้ี อบรมแล้ว แต่งต้ังคนละคนก็เสียเปล่า 
2. อปท. มีมากมายถึง 7,852 แห่ง ท่ียกฐานะไม่เสร็จก็รอไว้ก่อน ท่ีเสร็จแล้วก็ควรทยอยเลือกต้ัง กกต.ก็ต้ังใจจะทยอย
เลือก ไม่เลือกพร้อมกันทุกประเภทในวันเดียวกันอยู่แล้ว 
3. งบเลือกต้ังท้องถ่ินหลัก ต้ังไว้ท่ี อปท.แต่ละแห่ง งบส่วนกลางท่ี กกต.ก็มีสํารองไว้แล้ว 800 ล้าน หากรัฐบาลต้องต้ัง
งบอุดหนุนเพ่ิมให้กับ อปท.ท่ีงบไม่เพียงพอ ท้ังประเทศใช้เงินไม่เกิน 1,000 ล้านอยู่แล้ว อย่าอ้างโควิด 
เลือกต้ังเถอะครับ เศรษฐกิจได้ดีข้ึน ดูตัวอย่างเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า อยู่บ้านเฉยก็มีคนเอาเงิน
มาให้หัวละ 500 บาท 
 

อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/176045 

ข่าวท่ีเกี่ยวข้อง : https://www.nationweekend.com/content/politics/14441 

ข่าวท่ีเกี่ยวข้อง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-vote 
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“เพ่ือไทย” ปูด มีหลักฐานทุจริต ซ้ือเก็บบัตร พ้ืนท่ีจุดแข็งของพท.ในศึกเลือกต้ังซ่อม 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 - 15:14 น. 
 
 
 
 
 
 
“เพ่ือไทย” ปูด มีหลักฐานพปชร.ใช้ “ปากนํ้าโมเดล” ซ้ือเก็บบัตร พ้ืนท่ีจุดแข็งของพท. จี้ กกต.เอาผิด เตือน คิดให้
ดีๆก่อนประกาศรับรองผล ลต. 
 เม่ือเวลา 13.45 น. วันท่ี 10 สิงหาคม ท่ีพรรคเพ่ือไทย (พท.) นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรค พท. 
แถลงกรณีการเลือกต้ังซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการ ว่า ขอขอบคุณทุกกคะแนนเสียงอันบริสุทธ์ิท่ีเลือกพรรค พท. ท้ังน้ี 
การเลือกต้ัซ่อมคร้ังน้ีเป็นการเลือกต้ังภายใต้สถานการณ์พิเศษ การรณณรงค์หาเสียงทําไม่ได้เต็มท่ี เพราะติด พ.ร.ก.
ฉุกเฉินฯ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหลายฉบบั ขณะท่ียุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ พยายามใช้โมเดลทําให้การ
เลือกต้ังระดับชาติกลายเป็นการเลือกต้ังท้องถ่ิน ใช้วิธีการแบบปากนํ้าโมเดล เม่ือเป็นโมเดลท้องถ่ินเลยไม่สามารถช้ีวัด
กระแสความนิยมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ได้ ท้ังท่ีโพลจากสํานักอ่ืนระบุว่าคะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ตกตํ่า 
ดังน้ันจึงไม่อาจเอาชัยชนะมาการันตีความนิยมได้ 
 นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่า ขณะท่ีพรรค พท.เต็มท่ีและทําดีท่ีสุดแล้ว หลังจากน้ีเป็นหน้าท่ีของ กกต.ท่ีต้อง
ทําหน้าท่ีต่อจากเรา โดยเราจะได้รวบรวมพยานหลักฐานและพฤติกรรมท่ีอาจะขัดต่อกฎหมายเลือกต้ัง โดยเราได้
รวบรวมมาต้ังแต่ต้น มีการซ้ือเก็บบัตรในพ้ืนที่ท่ีเป็นจุดแข็งของพรรค พท. บริหารจัดการเพ่ือให้ได้คะแนนด้วยวิธีพิเศษ 
ซ่ึงพรรค พท.จะย่ืนร้อง กกต.ต่อไป ขอให้ กกต.ท่องปรัชญาสุจริตและเท่ียงธรรมให้ข้ึนใจ ก่อนจะประกาศรับรองผลการ
เลือกต้ัง ช่วยพิเคราะห์คิดหน้าคิดหลังใหเดี จะมาสอยทีหลังไม่ได้ เพราะอายุรัฐบาลสั้นลงทุกที ซ่ึงสังคมจะจับตามอง
การทําหน้าท่ีของ กกต. ท้ังน้ี ทุกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยจะมีข้อร้องเรียนท่ีแตกต่างกัน โดยต่างฝ่ายต่างย่ืนร้องเรียน 
กกต. ขณะท่ี พท.เตรียมไว้ 90% แล้วพร้อมย่ืนร้อง กกต.โดเร็วท่ีสุด 

 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2301413 

ข่าวท่ีเกี่ยวข้อง  : https://www.innnews.co.th/politics/news_743330/ 
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พท.เตรียมร้องกกต.อ้างพบซื้อบัตรปชช.ลต.ซ่อมปากน้ํา 
จันทร์ท่ี 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.35 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
“เพ่ือไทย” จ่อยื่นกกต. ตรวจสอบเลือกตั้งซ่อมเมืองปากน้ําส่อทุจริต อ้างพบซ้ือเก็บบัตรประชาชน 
 เม่ือวันท่ี 10 ส.ค. ท่ีพรรคเพ่ือไทย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย แถลงกรณีการเลือกต้ัง
ซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการ ว่า ขอขอบคุณทุกกคะแนนเสียงอันบริสุทธ์ิท่ีเลือกพรรคเพ่ือไทย ท้ังน้ีการเลือกต้ัซ่อมครั้งน้ี
เป็นการเลือกต้ังภายใต้สถานการณ์พิเศษ การรณรงค์หาเสียงทําไม่ได้เต็มท่ี เพราะติดพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องหลายฉบับ ขณะท่ียุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ พยายามใช้โมเดลทําให้การเลือกต้ังระดับชาติกลายเป็นการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน ใช้วิธีการแบบปากนํ้าโมเดล เม่ือเป็นโมเดลท้องถ่ิน เลยไม่สามารถช้ีวัดกระแสความนิยมของรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ ท้ังท่ีโพลจากสํานักอ่ืนระบุว่าคะแนนนิยมของพล.อ.ประยุทธ์ตกตํ่า ดังน้ัน
จึงไม่อาจเอาชัยชนะมาการันตีความนิยมได้ 
 ท้ังน้ีนายอนุสรณ์ อ้างว่า พรรคเพ่ือไทยได้รวบรวมพยานหลักฐานและพฤติกรรมท่ีอาจขัดต่อกฎหมาย
เลือกต้ัง ซ่ึงพบว่ามีการซ้ือเก็บบัตรประชาชนในพื้นท่ีท่ีเป็นจุดแข็งของพรรคเพ่ือไทย บริหารจัดการเพ่ือให้ได้คะแนนด้วย
วิธีพิเศษ ซ่ึงพรรคเพ่ือไทยจะย่ืนร้อง กกต.ต่อไป ขอให้ กกต.ท่องปรัชญาสุจริตและเที่ยงธรรมให้ข้ึนใจ ก่อนจะประกาศ
รับรองผลการเลือกต้ัง ช่วยพิเคราะห์คิดหน้าคิดหลังให้ดี จะมาสอยทีหลังไม่ได้ เพราะอายุรัฐบาลสั้นลงทุกทีซ่ึงสังคมจะ
จับตามองการทําหน้าท่ีของ กกต. ท้ังน้ี ทุกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยจะมีข้อร้องเรียนท่ีแตกต่างกัน โดยต่างฝ่ายต่างย่ืน
ร้องเรียน กกต. ขณะท่ีพรรคเพ่ือไทยเตรียมไว้ 90% แล้วพร้อมย่ืนร้อง กกต.โดเร็วท่ีสุด 

 

อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/789171 
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เพ่ือไทยไม่ยอม ปูดศัพท์‘ซ้ือเก็บบัตร’ จ้ีกกต.เช็คทุจริตเลือกต้ังซ่อมปากน้ํา 
วันจันทร์ ท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 17.10 น. 

 
 
 
 
 
 
“เพ่ือไทย” ขอ 3 อย่า ห่วงผู้มีอํานาจจัดม็อบชนม็อบ วอนอย่าคุกคาม-ยัดข้อหาเกินจริง ยันเลือกตั้งซ่อมปากนํ้า ช้ี
วัดความนิยม”ประยุทธ์” ไม่ได้ ดักคอ กกต.ตรวจโกงให้ดีก่อนรับรองผลทางการ 
 10 สิงหาคม 2563 ท่ีพรรคเพ่ือไทย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย แถลงข่าว 2 ประเด็น 
ประกอบด้วย 1.พรรคพลังประชารัฐ ไม่สามารถอ้างชัยชนะจากการเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 มาการันตีว่าเป็น
ความสําเร็จของรัฐบาลภายใต้การนําของพรรคพลังประชารัฐได้ เน่ืองจากเป็นการเลือกต้ังซ่อม ภายใต้สถานการณ์พิเศษ
ท่ีการรณรงค์หรือหาเสียงต่างๆ มีข้อจํากัด ติดเง่ือนไข พ.ร.ก.ฉุกเฉินและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐน้ัน พยายามทําให้การเลือกต้ังซ่อมครั้งน้ี เป็นเหมือนการเลือกต้ังท้องถ่ิน หรือท่ี
เรียกว่า “ปากนํ้าโมเดล” นําสู่ผลคะแนนท่ีออกมา จึงไม่สามารถช้ีวัดความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ และยังสวนทางกับผลโพลสํารวจต่างๆท่ีคะแนนนิยมของตัว
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลลดลงอย่างต่อเน่ือง 
 “จากน้ีเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือ กกต.จะต้องทําหน้าท่ีตรวจสอบการทุจริตการ
เลือกต้ังซ่อมท่ีผ่านมา ซ่ึงพรรคเพ่ือไทยรวบรวมหลักฐานต่างๆไว้แล้ว เช่นเดียวกับพรรคฝ่ายค้านอ่ืน ซ่ึงเม่ือได้หลัก
ครบถ้วนเพียงพอ ก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป จึงขอให้ กกต. พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนก่อนประกาศรับรองผลอย่าง
เป็นทางการ โดยเฉพาะเหตุท่ีเรียกเป็นศัพท์ปากนํ้า ว่า ซ้ือเก็บบัตร ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย” นาย
อนุสรณ์ กล่าว 
 2.การชุมนุมของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชน เป็นสิ่งบ่งช้ีว่า กระแสเรียกร้องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญและการขับไล่รัฐบาลได้ “จุดติด” ข้ึนมาแล้วท่ัวประเทศ ส่วนแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็น
แบบรายมาตราหรือต้ัง ส.ส.ร. เพ่ือยกร่างใหม่ท้ังฉบับ แต่จุดร่วมสําคัญคือ ต้องดําเนินการให้เร็วท่ีสุด 
 “ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและผู้ถืออํานาจรัฐ โดยขอ 3 อย่า คือ1.อย่าข่มขู่คุกคามด้วยวิธีนอกกฎหมายต่อ
นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชน 2. อย่าดําเนินการเกินกรอบของกฎหมายหรือแจ้งข้อกล่าวหาท่ีหนักเกินความเป็นจริง
กับแกนนําหรือผู้ร่วมชุมนุม3.อย่าจะจัดม็อบชนม็อบ” นายอนุสรณ์ กล่าว 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/510922 
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"อนุสรณ์" ดักทาง รัฐบาล เลือกต้ังซ่อมปากนํ้า ไม่ใช่การันตีชัยชนะ 
ไทยรัฐออนไลน์  10 ส.ค. 2563 15:56 น. 

 

 

 

 

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกเพ่ือไทย ช้ี เลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ ไม่การันตีว่าน่ีคือ ชัยชนะรัฐบาล จี้ 
อย่าข่มขู่คุกคามผู้ชุมนุม-แจ้งข้อหาเกินกว่าเหตุ-และอย่าจัดม็อบชนม็อบ 
 เม่ือเวลา 13.00 น. วันท่ี 10 ส.ค. ท่ีพรรคเพ่ือไทย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย แถลง
ว่า พรรคพลังประชารัฐ ไม่สามารถอ้างชัยชนะจากการเลือกต้ังซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ มาการันตี ว่า เป็น
ความสําเร็จของรัฐบาลภายใต้การนําของพรรคพลังประชารัฐได้ เน่ืองจากเป็นการเลือกต้ังซ่อม ภายใต้สถานการณ์พิเศษ 
ท่ีการรณรงค์หรือหาเสียงต่างๆ มีข้อจํากัด ติดเง่ือนไข พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐน้ัน พยายามทําให้การเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ี เป็นเหมือนการเลือกต้ังท้องถ่ิน หรือ
ปากนํ้าโมเดล นําสู่ผลคะแนนที่ออกมา จึงไม่สามารถช้ีวัดความนิยมในตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ 
และยังสวนทางกับผลโพลสํารวจต่างๆ ท่ีคะแนนนิยมของตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลลดลงอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม 
จากน้ีเป็นหน้าท่ีของ กกต.ต้องตรวจสอบการทุจริตการเลือกต้ังซ่อม ท่ีผ่านมา ซ่ึงพรรคเพ่ือไทย รวบรวมหลักฐานต่างๆ 
ไว้แล้ว เช่นเดียวกับพรรคฝ่ายค้านอ่ืน ซ่ึงเม่ือได้หลักครบถ้วนเพียงพอ จะดําเนินการตามกฎหมาย ต่อไป จึงขอให้ กกต.
พิจารณาอย่างถ่ีถ้วน ก่อนประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะเหตุท่ีเรียกเป็นศัพท์ปากนํ้าว่า "ซ้ือเก็บบัตร" 
ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นฐานเสียงของพรรคเพ่ือไทย 
 นายอนุสรณ์ กล่าวด้วยว่า สําหรับกรณีการชุมนุมของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชน เป็นสิ่ง
บ่งช้ีว่า กระแสเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการขับไล่รัฐบาลได้จุดติดขึ้นมาแล้วท่ัวประเทศ ส่วนแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นแบบรายมาตรา หรือต้ัง สสร. เพ่ือยกร่างใหม่ท้ังฉบับ แต่จุดร่วมสําคัญ คอื ต้องดําเนินการให้
เร็วท่ีสุด พร้อมเรียกร้องไปยังรัฐบาลและผู้ถืออํานาจรัฐ โดยขอ 3 อย่า คือ 1. อย่าข่มขู่คุกคามด้วยวิธีนอกกฎหมายต่อ
นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชน 2. อย่าดําเนินการเกินกรอบของกฎหมาย หรือแจ้งข้อกล่าวหาที่หนักเกินความเป็นจริง
กับแกนนําหรือผู้ร่วมชุมนุม 3. อย่าจะจัดม็อบชนม็อบ 
 

อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1907503 
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"เพ่ือไทย"ช้ีพปชร.ชนะเลือกต้ังซ่อมปากนํ้าวัดคะแนนนิยม"บ๊ิกตู่"ไม่ได้ 
วันท่ี 10 ส.ค. 2563 เวลา 15:07 น. 

 

 

 

 

 

 

โฆษกพรรคเพ่ือไทยระบุการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ปากนํ้าไม่สามารถช้ีวัดความนิยมของนายกฯได้ เนื่องจากมีข้อจํากัด
หาเสียงได้ไม่เต็มท่ี จี้กกต.สอบให้ชัดเจนในข้อร้องเรียนก่อนประกาศรับรองผล 
 เม่ือวันท่ี 10 ส.ค.ท่ีพรรคเพ่ือไทย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย แถลงว่า พรรคพลัง
ประชารัฐ(พปชร.)ไม่สามารถอ้างชัยชนะจากการเลือกต้ังซ่อมส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 มาการันตีว่า เป็นความสําเร็จ
ของรัฐบาลภายใต้การนําของพรรคพลังประชารัฐได้ เน่ืองจาก เป็นการเลือกต้ังซ่อม ภายใต้สถานการณ์พิเศษ ท่ีการ
รณรงค์หรือหาเสียงต่างๆ มีข้อจํากัด ติดเงื่อนไข พ.ร.ก.ฉุกเฉินและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐ พยายามทําให้การเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ี เป็นเหมือนการเลือกต้ังท้องถ่ิน หรือท่ีเรียกว่า 
"ปากนํ้าโมเดล" ผลคะแนนที่ออกมา จึงไม่สามารถช้ีวัดความนิยมในตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหมได้ และยังสวนทางกับผลโพลสํารวจต่าง  ๆท่ีคะแนนนิยมของตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลลดลงอย่างต่อเน่ือง 
 นายอนุสรณ์ กล่าวว่า  จากน้ีเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)จะต้องทําหน้าท่ีตรวจสอบ
การทุจริตการเลือกต้ังซ่อมที่ผ่านมา ซ่ึงพรรคเพ่ือไทยรวบรวมหลักฐานต่างๆไว้แล้ว เช่นเดียวกับพรรคฝ่ายค้านอ่ืน เม่ือ
ได้หลักฐานครบถ้วนเพียงพอก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป จึงขอให้ กกต.พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนประกาศ
รับรองผลอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะเหตุท่ีเรียกเป็นศัพท์ปากนํ้าว่า "ซ้ือเก็บบัตร" ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นฐานเสียงของพรรคเพ่ือไทย 
 โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการชุมนุมของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนในขณะน้ีว่า 
กระแสเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการขับไล่รัฐบาลได้ "จุดติด" ข้ึนมาแล้วท่ัวประเทศ ส่วนแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นแบบรายมาตราหรือต้ัง ส.ส.ร. เพ่ือยกร่างใหม่ท้ังฉบับ แต่จุดร่วมสําคัญคือ ต้องดําเนินการให้
เร็วท่ีสุด พร้อมเรียกรอ้งไปยังรัฐบาลและผู้ถืออํานาจรัฐต้องไม่ทํา"3 อย่า" คือ 1.อย่าข่มขู่คุกคามด้วยวิธีนอกกฎหมายต่อ
นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชน 2.อย่าดําเนินการเกินกรอบของกฎหมายหรือแจ้งข้อกล่าวหาที่หนักเกินความเป็น
จริงกับแกนนําหรือผู้ร่วมชุมนุม และ3.อย่าจะจัดม็อบชนม็อบ 
 

อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/630357 
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‘ส.ว.วันชัย’ หนุนแก้รัฐธรรมนูญ 4 ประเด็น หวังลดความขัดแย้ง 
10 สิงหาคม 2563 47 

 

 

 

 

 

 

 

“ส.ว.วันชัย” หนุนแก้รัฐธรรมนูญ 4 ประเด็น หวังลดความขัดแย้ง เตรียมนําเข้าหารือในกรรมาธิการพัฒนา
การเมืองของวุฒิสภาในวันพรุ่งน้ี 
 ความเคลื่อนไหวการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ล่าสุด นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า ส่วนตัว
ขอยํ้าถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ใน 4 ประเด็นท่ีเห็นว่า เป็นปัญหา คือ อํานาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 
ท่ีเห็นว่า สถานการณ์ตอนน้ีไม่จําเป็นเหมือนในอดีต ท่ีต้องประคับประคองสถานะของรัฐบาลในช่วงเปลี่ยนผ่านทาง
การเมือง จากอํานาจเบ็ดเสร็จมาเป็นประชาธิปไตย และเสนอให้ยกเลิกการกําหนดให้ตําแหน่งความม่ันคงมาเป็นส.ว. 6 
ตําแหน่ง 
 โดยระบุว่า การให้ผบ.เหล่าทัพมาเป็น ส.ว. ไม่เกี่ยวกับการทํารัฐประหารหรือไม่ และไม่สอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแก้ไขเรื่องการได้มาซ่ึง ส.ว.ท่ีมาจากการเลือกไขว้ เห็นว่า เป็นเรื่องที่ซับซ้อน 
 นอกจากน้ี ยังเสนอให้แก้ไขเรื่องการให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระ ท่ีอ้างว่ากระบวนการยังมีปัญหาและ
คุณสมบัติผู้สมัครท่ีกําหนดไว้สูง เช่น การสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนท่ีดําเนินมากว่า 2 ปีแล้ว พร้อมกล่าวยํ้าว่าเป็น
เรื่องที่สมาชิกวุฒิสภาควรพิจารณาคู่ขนานไปกับการดําเนินการของ ส.ส.และฝ่ายบริหาร และเห็นว่ายังควรมี ส.ว.อยู่ 
เพราะหลายประเทศทั่วโลกท่ีเป็นระบอบประชาธิปไตยยังมีวุฒิสภา และมี 2 สภาซ่ึงเห็นว่าจะเป็นองค์กรท่ีกลั่นกรอง
ตรวจสอบ และปฏิเสธไม่ได้ท่ีจะมี 2 สภา โดยแก้ไขในข้อบกพร่องและใช้ในส่วนท่ีใช้ได้ ให้องค์กรน้ียังเป็นองค์กรหลักใน
ระบอบประชาธิปไตย 
 

อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893096 
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ส.ว.วันชัย ค้านต้ัง ส.ส.ร.ร้ือ รธน. ช้ี แก้เป็นประเด็นเร็วกว่า วันน้ีต้องรีบ ช้าไม่ได้ 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 - 15:55 น. 

 

 

 

 

 

ส.ว.วันชัย ค้านตั้ง ส.ส.ร.รื้อ รธน. ชง 4 เรื่องต้องแก้ ช้ี ทําเป็นประเด็นเร็วกว่า วันน้ีต้องรีบทําช้าไม่ได้ 
 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม ท่ีรัฐสภา นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอการแก้
รัฐธรรมนูญว่า ส่วนตัวเห็นว่า มี 4 เหตุผลท่ีควรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับน้ี โดย 1.เสนอให้ตัดอํานาจ ส.ว.ในการโหวต
นายกรัฐมนตรี เน่ืองจากอํานาจ ส.ว.ในเรื่องน้ีมีเพ่ือประคับประคองสถานการณ์ช่วงเปล่ียนผ่าน โดยถือว่า บรรลุภารกิจ
แล้ว ส่วนในอนาคต เห็นว่า ควรให้มี ส.ว.ในระบบการเมืองแต่ต้องมาจากการเลือกต้ังของประชาชน เพ่ือให้มีความกล้า
หาญและเป็นตัวของตัวเอง เพียงแต่ต้องปิดช่องว่างโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติ ไม่ให้กลายเป็น "สภาผัวเมีย" หรือปิดช่อง
ท่ีจะทําให้ ส.ว.ไม่เป็นกลาง 2.ควรแก้ไขไม่ต้องให้ ผบ.เหล่าทัพมาเป็น ส.ว.โดยตําแหน่ง แม้ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญต้องการ
ปิดช่องการรัฐประหาร จึงนําเอาผู้นําเหล่าทัพมาไว้ในระบบการเมือง ส่วนตัวมองว่า การรัฐประหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การมีผบ.เหล่าทัพมาเป็น ส.ว.แต่ย่ิงจะทําให้ ผบ.เหล่าทัพ ซ่ึงเป็นข้าราชการประจําไม่ได้ทําหน้าท่ีของตนอย่างท่ีควรจะ
เป็นและยังถูกสังคมครหา 
 นายวันชัยกล่าวว่า 3.ควรแก้ไขท่ีมาและกระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ เพราะท่ี
เป็นอยู่เหมือนจะให้หาเทวดามาดํารงตําแหน่ง จึงควรแก้ไขในส่วนน้ีด้วย และ 4.ควรยกเลิก ส.ว.ท่ีมาจากกลุ่มอาชีพท่ี
เลือกกันเอง จํานวน 50 คน เพราะเป็นเรื่องท่ีซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ความเห็นท้ังหมดถือเป็นความเป็นส่วนตัวในฐานะ
สมาชิกรัฐสภาคนหน่ึง และไม่เห็นด้วยท่ีจะต้ัง ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพราะจะทําให้เสียเวลา เน่ืองจากทุกฝ่าย
ต่างเห็นปัญหาในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไปแล้ว ซ่ึงไม่ได้มีข้อเสียท้ังหมด จึงควรแก้ไขในจุดท่ีแต่ละฝ่ายเห็นว่าเป็น
ปัญหา โดยในส่วนของ ส.ว.มีการพูดคุยกันเป็นกลุ่มเล็กๆ และจะต้องนําเข้าท่ีประชุมใหญ่อย่างแน่นอน โดย กมธ.การ
พัฒนาการเมือง ส.ว.จะมีการนําเร่ืองน้ีเข้าแก้พูดคุยกันในเร็ววันน้ี โดยส่วนตัวเห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะ
ดําเนินการให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได้ 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2301505 
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"ชวน" พร้อมให้ความร่วมมือเปิดรัฐสภาหารืออภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
11 สิงหาคม 2563 - 10:11 น. 

 

 

 

 

 

 

 11 ส.ค.63 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีท่ีมีสมาชิกวุฒิสภา เสนอ

ให้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อหารือท่ัวไปเก่ียวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า หากสมาชิกสามารถทําได้ตามรัฐธรรมนูญ ก็พร้อมยินดีให้ความ

ร่วมมือ ซ่ึงขณะน้ี สภาก็อยู่ระหว่างการเปิดสมัยการประชุม ก่อนจะปิดสมัยการประชุมในช่วงกลางเดอืนกันยายน้ี โดยคาดว่า จะมีการ

ขยายเวลาสมัยประชุมออกไป เพื่อเตรียมพิจารณางบประมาณด้วย  

 ส่วนการดําเนินการขอเปิดอภิปรายท่ัวไปสมาชิกรัฐสภาจะสามารถดําเนินการได้เลยหรือไม่น้ัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

กล่าวว่ายังไม่เห็นรายละเอียดแจ้งมา แต่เห็นว่า ขณะน้ี ยังต้องรอคณะกรรมาธิการศึกษาหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ท่ีมีนายพีระ

พันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน เสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน 

 ท้ังน้ี นายชวนยังกล่าวถึงการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ หน้ารัฐสภาเมื่อวานน้ี (10ส.ค.) ว่า ได้ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีดูแล

ซ่ึงการชุมนุมก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย แต่ไม่ขอให้ความเห็นการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/a/439798 
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ปธ.กสม.เผยแนวทางรับ-ส่งเรื่ององค์กรอิสระมีผลบังคับใช้แล้ว ลดซํ้าซ้อน-ล่าช้า 

วันจันทร์ ท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 19.45 น. 

 

 

 

 

 

 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึงแนว

ปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

(คตง.) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซ่ึงเผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 31 ก.ค.

2563 และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ส.ค.2563 เป็นต้นไป ว่า เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และไม่ซํ้าซ้อนกัน แนวปฏิบัติท่ีสําคัญได้แก่ 1.หากองค์กรอิสระท่ีรับเรื่องร้องเรียนเห็นว่า เป็นเรื่องท่ีไม่อยู่

ในหน้าท่ีและอํานาจขององค์กรอิสระน้ัน แต่อยู่ในหน้าท่ีและอํานาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้องค์กรอิสระน้ันส่งเรื่อง

ดังกล่าวให้องค์กรอิสระอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีและอํานาจเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า 

 2.ในกรณีท่ีมีการแจ้งหรือร้องเรียนเรื่องเดียวกันต่อองค์กรอิสระหลายองค์กร ให้องค์กรอิสระแต่ละองค์กร

ดําเนินการในประเด็นท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอํานาจของตน หากมีประเด็นท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอํานาจขององค์กรอิสระอ่ืน

รวมอยู่ด้วย ให้องค์กรอิสระท่ีรับเร่ืองน้ันส่งเรื่องเฉพาะประเด็นท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอํานาจขององค์กรอิสระอื่นเพ่ือ

ดําเนินการในประเด็นน้ันตามหน้าท่ีและอํานาจต่อไป 

 "ในกรณีท่ีมีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน สํานักงานขององค์กรอิสระผู้ส่งเรื่องจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้

ร้องเรียนทราบถึงการส่งเร่ืองดังกล่าว และสํานักงานขององค์กรอิสระผู้รับเรื่องจะแจ้งการรับเรื่องและผลการดําเนินการ

ให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบด้วย" ประธาน กสม.กล่าว 

 

อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/510983 
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“วิษณุ” ยํ้ารบ.มีธงแก้รธน. บอกใช้มากับมือรู้จุดอ่อน รอทุกฝ่ายตกผลึก ย้ําแนวทางพรรค
ร่วมต้องเห็นตรงกัน 
 สยามรัฐออนไลน์  10 สิงหาคม 2563 15:20 น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 เม่ือเวลา 14.00 น. วันท่ี 10 ส.ค. ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
ถึงกรณีส.ว.มีความเห็นแตกต่างเก่ียวกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบาลดูเรื่องน้ีอย่างไรบ้าง ว่า ยังไม่ได้ดู วันน้ีต่าง
คนต่างคิดแต่ยังไม่เคยได้พูดกัน ตอนน้ียังไม่มีใครส่งอะไรมา ขอรอให้ตกผลึกก่อน ส่วนท่ีเคยบอกว่ารัฐบาลมีธงในเรื่อง
การแก้ไขรัฐบาลน้ัน รอให้นายกฯเป็นผู้ควักธงออกมา ท้ังน้ีรัฐบาลมีส่วนในการใช้รัฐธรรมนูญน้ี ต้ังแต่มีการประกาศใช้ก็
มองเห็นจุดอ่อน ส่วนจะแก้อะไรก็เป็นอีกเรื่องหน่ึง 
 เม่ือถามว่าเม่ือเป็นเช่นน้ีแล้วรัฐบาลก็พร้อมเป็นเจ้าภาพ กล่าวว่า ยังไม่ทราบจะไปถึงขนาดไหน แต่ทุกคน
จะต้องเข้าใจว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องอาศัยเสียงของส.ส.และส.ว.และบางประเด็นต้องอาศัยเสียงของ
ประชาชน ถ้าเข้าใจตรงน้ีกันแล้วทุกอย่างก็จะเดินไป 
 เม่ือถามยํ้าว่าธงของรัฐบาลเหมือนชุดของนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่รู้
ว่าเขาคิดอย่างไร ขอให้รู้แน่ชัดก่อน และตนไม่ทราบว่าเขาจะชัดเม่ือไหร่ สื่อช่วยถามเขาหน่อย อีกท้ังเขายังต้องเสนอ
สภาฯ ด้วย แต่ท้ังน้ีเม่ือเขาส่งมาเราก็พร้อมท่ีจะพิจารณา เพราะคําว่ารัฐบาลไม่เฉพาะนายกฯ หรือตน แต่เป็นพรรคร่วม
รัฐบาลหลายพรรค ก็ตองพูดคุยกัน แม้จะไม่ถึงข้ันเป็นเอกภาพแต่ก็ต้องให้ใกล้กับคําว่าเอกภาพมากท่ีสุด ไม่เช่นน้ันจะ
ไปล่มตกในสภาฯ โดยพรรคร่วมรัฐบาลไม่ยกมือให้ถ้าเป็นเช่นน้ันจะยุ่ง และเรื่องน้ีเคยมีการพูดเปรยในท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับข้ันตอนแต่ยังไม่ได้พูดถึงเน้ือหาสาระ แต่ยังไม่รู้ แต่ละพรรคยังสงวนท่าที ซ่ึงตนเข้าใจว่า
อาจเห็นไม่ตรงกัน คิดกันคนละอย่าง บางปัญหาเป็นความเดือดร้อนของพรรคหน่ึง แต่เป็นท่ีพอใจของอีกพรรค 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/175901 
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"วิษณุ"ช้ีมองเห็นจุดอ่อนรธน.60 ขอรอทุกฝ่ายตกผลึก 
จันทร์ท่ี 10 สิงหาคม 2563 เวลา 15.40 น. 

 

 

 

 

 

 

 

“วิษณุ” ย้ํารัฐบาลมีธงแก้รัฐธรรมนูญ บอกใช้มากับมือรู้จุดอ่อน ขอรอทุกฝ่ายตกผลึก ย้ําแนวทางพรรคร่วมต้อง
เห็นตรงกันเกือบเป็นเอกภาพ 
 เม่ือวันท่ี 10 ส.ค. ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีส.ว.มี
ความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบาลดูเรื่องน้ีอย่างไรบ้าง  ว่า ยังไม่ได้ดู วันน้ีต่างคนต่างคิด
แต่ยังไม่เคยได้พูดกัน ตอนน้ียังไม่มีใครส่งอะไรมา ขอรอให้ตกผลึกก่อน ส่วนท่ีเคยบอกว่ารัฐบาลมีธงในเร่ืองการแก้ไข
รัฐบาลน้ัน รอให้นายกฯเป็นผู้ควักธงออกมา ท้ังน้ีรัฐบาลมีส่วนในการใช้รัฐธรรมนูญน้ี ต้ังแต่มีการประกาศใช้ก็มองเห็น
จุดอ่อน ส่วนจะแก้อะไรก็เป็นอีกเรื่องหน่ึง 
 เม่ือถามว่าเม่ือเป็นเช่นน้ีแล้วรัฐบาลก็พร้อมเป็นเจ้าภาพ กล่าวว่า ยังไม่ทราบจะไปถึงขนาดไหน แต่ทุกคน
จะต้องเข้าใจว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องอาศัยเสียงของส.ส.และส.ว.และบางประเด็นต้องอาศัยเสียงของ
ประชาชน ถ้าเข้าใจตรงน้ีกันแล้วทุกอย่างก็จะเดินไป 
 เม่ือถามยํ้าว่าธงของรัฐบาลเหมือนชุดของนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค  ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่รู้
ว่าเขาคิดอย่างไร ขอให้รู้แน่ชัดก่อน  และตนไม่ทราบว่าเขาจะชัดเม่ือไหร่  อีกท้ังเขายังต้องเสนอสภาฯด้วย แต่ท้ังน้ีเม่ือ
เขาส่งมาเราก็พร้อมท่ีจะพิจารณา เพราะคําว่ารฐับาลไม่เฉพาะนายกฯหรือตน แต่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรค ก็
ต้องพูดคุยกัน แม้จะไม่ถึงข้ันเป็นเอกภาพ แต่ก็ต้องให้ใกล้กับคําว่าเอกภาพมากท่ีสุด ไม่เช่นน้ันจะไปล่มตกในสภา
ฯ  พรรคร่วมรัฐบาลไม่ยกมือให้ ถ้าเป็นเช่นน้ันจะยุ่ง  และเรื่องน้ีเคยมีการพูดเปรยในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
เกี่ยวกับข้ันตอน แต่ยังไม่ได้พูดถึงเน้ือหาสาระ และยังไม่รู้ แต่ละพรรค เพราะยังสงวนท่าที ซ่ึงตนเข้าใจว่าอาจเห็นไม่
ตรงกัน คิดกันคนละอย่าง บางปัญหาเป็นความเดือดร้อนของพรรคหน่ึง แต่เป็นที่พอใจของอีกพรรค 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/789184 
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"วิษณุ" ย้ํารบ.มีธงแก้รธน. รอทุกฝ่ายตกผลึก 
10 สิงหาคม 2563 - 20:35 น. 
 

 

 

 

 

"วิษณุ" ย้ํารบ.มีธงแก้รธน. บอกใช้มากับมอืรู้จุดอ่อน รอทุกฝ่ายตกผลึก ย้ําแนวทางพรรคร่วมต้องเห็นตรงกันเกือบเอกภาพ 
 เม่ือวันท่ี 10 ส.ค.เวลา 14.00 น.ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง
กรณีส.ว.มีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลดูเรื่องน้ีอย่างไรบ้าง ว่า ยังไม่ได้ดู วันน้ีต่างคน
ต่างคิดแต่ยังไม่เคยได้พูดกัน ตอนน้ียังไม่มีใครส่งอะไรมาขอรอให้ตกผลึกก่อน ส่วนท่ีเคยบอกว่ารัฐบาลมีธงในเรื่องการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญน้ัน รอให้นายกฯเป็นผู้ควักธงออกมา ท้ังน้ีรัฐบาลมีส่วนในการใช้รัฐธรรมนูญน้ี ต้ังแต่มีการประกาศใช้ก็
มองเห็นจุดอ่อน ส่วนจะแก้อะไรก็เป็นอีกเรื่องหน่ึง 
 เม่ือถามว่าเม่ือเป็นเช่นน้ีแล้วรัฐบาลก็พร้อมเป็นเจ้าภาพ กล่าวว่า ยังไม่ทราบจะไปถึงขนาดไหน แต่ทุกคน
จะต้องเข้าใจว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องอาศัยเสียงของส.ส.และส.ว.และบางประเด็นต้องอาศัยเสียงของ
ประชาชน ถ้าเข้าใจตรงน้ีกันแล้วทุกอย่างก็จะเดินไป  
  เม่ือถามยํ้าว่าธงของรัฐบาลบาลเหมือนชุดของนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค  ประธานคณะกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาปัญหาหลกัเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า 
ยังไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไร ขอให้รู้แน่ชัดก่อนและตนไม่ทราบว่าเขาจะชัดเม่ือไหร่  สื่อช่วยถามเขาหน่อย  อีกท้ังเขายังต้อง
เสนอสภาฯด้วย แต่ท้ังน้ีเม่ือเขาส่งมาเราก็พร้อมท่ีจะพิจารณา เพราะคําว่ารัฐบาลไม่เฉพาะนายกฯหรือตน แต่เป็นพรรค
ร่วมรัฐบาลหลายพรรค ก็ต้องพูดคุยกัน แม้จะไม่ถึงข้ันเป็นเอกภาพแต่ก็ต้องให้ใกล้กับคําว่าเอกภาพมากท่ีสุด ไม่เช่นน้ัน
จะไปล่มตกในสภาฯ  โดยพรรคร่วมรัฐบาลไม่ยกมือให้ถ้าเป็นเช่นน้ันจะยุ่ง และเรื่องน้ีเคยมีการพูดเปรยในท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.)เกี่ยวกับข้ันตอนแต่ยังไม่ได้พูดถึงเน้ือหาสาระ แต่ยังไม่รู้ แต่ละพรรคยังสงวนท่าที ซ่ึงตนเข้าใจว่า
อาจเห็นไม่ตรงกัน คิดกันคนละอย่าง บางปัญหาเป็นความเดือดร้อนของพรรคหน่ึงแต่เป็นท่ีพอใจของอีกพรรค 

อ้างอิง  :   

https://www.komchadluek.net/news/politic/439766?utm_source=category&utm_medium=internal_re

ferral&utm_campaign=section_politic 
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‘ปิยบุตร’ฟุ้ง กางไทม์ไลน์สู่รธน.ฉันทามติใหม่ปชช. ปิดสวิตช์ ส.ว.-ตัดตอนรัฐประหาร 
วันจันทร์ ท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 21.03 น. 

 

 

 

 

 

 

 
 10 สิงหาคม 2563 นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนําคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Piyabutr 
Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีเน้ือหาดังน้ี 
 [ ปิดสวิตช์ ส.ว. - เริ่มต้นล้างมรดกบาป คสช. - เปิดทางร่างรัฐธรรมนูญประชาชน : ไทม์ไลน์สู่รัฐธรรมนูญ
ฉันทามติใหม่ประชาชน เดินหน้าทําได้ทันที ] 
 ผมได้นําเสนอความเห็นเรื่องการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 3 ฉบับ 3 ประเด็น เพ่ือรื้อระบบสืบ
ทอดอํานาจ คสช. กลับไปสู่การเมืองในระบบปกติ และถอดชนวนระเบิดเวลาท่ีฝังไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 ได้แก่ 
 ฉบับแรก ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือยกเลิกการรับรองให้ประกาศ คําสั่ง คสช. และการกระทําท่ี
เกี่ยวเน่ืองชอบด้วยรัฐธรรมนูญตลอดกาล (ยกเลิกมาตรา 279) 
 ฉบับท่ีสอง ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือยกเลิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 250 คน (ยกเลิก มาตรา 
269 270 271 และ 272) 
 ฉบับท่ีสาม ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเปลี่ยนวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปเป็นเสียงกึ่งหน่ึงของ
สองสภา และกําหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ มาจากการเลือกต้ังของประชาชน เพ่ือมาจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ท้ังฉบับ 
(แก้ไขมาตรา 256 และเพ่ิมหมวด 15/1 การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่) 
 ท้ังสามฉบับน้ี ส.ส. สามารถช่วยกันผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในสมัยประชุมน้ีได้ทันที โดยไม่
ต้องให้ประชาชนต้องลําบากและเสียเวลา เสียทรัพยากรในการเข้าช่ือ 50,000 คน 
 ท้ังสามฉบับน้ี ส.ส. สามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ทันที โดยไม่ต้องไปออกเสียงประชามติ
ก่อน เพราะ มาตรา 256 ก็กําหนดเอาไว้อยู่แล้วว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องใดบ้างท่ีต้องจบท่ีประชามติ (ในกรณีน้ี 
คือ ฉบับที่สาม การแก้วิธีการแก้ และการเพิ่มหมวดทํารัฐธรรมนูญใหม่) และมาตรา 256 ไม่ได้กําหนดให้ต้องออกเสียง
ประชามติก่อนเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 
ท้ังสามฉบับน้ี สามารถดําเนินการได้ทันทีตามกรอบเวลา ดังน้ี 
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 ภายใน 15 สิงหาคม 2563 ส.ส. 100 คนข้ึนไป เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสามฉบับเข้าสู่การ
พิจารณาของรัฐสภา 
 
 ภายใน 18 กันยายน 2563 (ก่อนปิดสมัยประชุมสภา) รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมท้ัง 3 ฉบับ โดยสองฉบับแรก นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกล้าฯให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ได้
ทันที ส่วนฉบับท่ีสาม ต้องนําไปออกเสียงประชามติ 
ภายใน 31 ตุลาคม 2563 สรรหาสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 200 คน ตามระบบปกติ มาตรา 107 
ภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 ยุบสภาผู้แทนราษฎร กําหนดวันเลือกต้ัง ส.ส. 
 ประกาศให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับแก้มาตรา 256 และเพ่ิมหมวดทํา
รัฐธรรมนูญใหม่ 
 24 มกราคม 2564 เลือกต้ัง ส.ส. พร้อมกับออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับแก้
มาตรา 256 และเพ่ิมหมวด 15/1 การจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ 
 ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เลือกบุคคลมาดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เลือกต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
ภายในธันวาคม 2564 มีรัฐธรรมนูญใหม่แทนท่ีรัฐธรรมนูญ 2560 
ข้อเสนอท้ังหมดน้ี 
ไม่ต้องมีรัฐประหาร 
ไม่ต้องมี “รัฐบาลแห่งชาติ” 
ไม่ต้องมีความขัดแย้งรุนแรง 
แก้ไขวิกฤตการเมืองไทย 
ถอดสลักระเบิดเวลาในรัฐธรรมนูญ 2560 
นําการเมืองไทยกลับสู่ระบบปกติ 
ข้อเสนอท้ังหมดน้ี ทําได้ทันที เพ่ืออนาคตประเทศไทย เพ่ืออนาคตลูกหลานของเรา 
#รัฐธรรมนูญใหม่ #คณะก้าวหน้า #แก้รัฐธรรมนูญ #ประชาชนปลดแอก #ให้มันจบท่ีรุ่นเรา #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน 
 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/510997 
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'ปิยบุตร'ชงไทม์ไลน์ปิดสวิตช์ส.ว. 
สยามรัฐออนไลน์  11 สิงหาคม 2563 06:54 น.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 นายปิยบุตร  แสงกนกกุล  แกนนําคณะก้ าวหน้า  โพสต์ฎข้อความในเพจเฟซ บุ๊ก ช่ือ  Piyabutr 
Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ระบุว่า.. [ ปิดสวิตช์ ส.ว. - เริ่มต้นล้างมรดกบาป คสช. - เปิดทางร่าง
รัฐธรรมนูญประชาชน : ไทม์ไลน์สู่รัฐธรรมนูญฉันทามติใหม่ประชาชน เดินหน้าทําได้ทันที ] 
 ผมได้นําเสนอความเห็นเรื่องการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 3 ฉบับ 3 ประเด็น เพ่ือรื้อระบบสืบ
ทอดอํานาจ คสช. กลับไปสู่การเมืองในระบบปกติ และถอดชนวนระเบิดเวลาท่ีฝังไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 ได้แก่ 
 ฉบับแรก ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือยกเลิกการรับรองให้ประกาศ คําสั่ง คสช. และการกระทําท่ี
เกี่ยวเน่ืองชอบด้วยรัฐธรรมนูญตลอดกาล (ยกเลิกมาตรา 279) 
 ฉบับท่ีสอง ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือยกเลิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 250 คน (ยกเลิก มาตรา 
269 270 271 และ 272) 
 ฉบับท่ีสาม ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเปลี่ยนวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปเป็นเสียงกึ่งหน่ึงของ
สองสภา และกําหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ มาจากการเลือกต้ังของประชาชน เพ่ือมาจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ท้ังฉบับ 
(แก้ไขมาตรา 256 และเพ่ิมหมวด 15/1 การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่) 
 ท้ังสามฉบับน้ี ส.ส. สามารถช่วยกันผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในสมัยประชุมน้ีได้ทันที โดยไม่
ต้องให้ประชาชนต้องลําบากและเสียเวลา เสียทรัพยากรในการเข้าช่ือ 50,000 คน 
 ท้ังสามฉบับน้ี ส.ส. สามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ทันที โดยไม่ต้องไปออกเสียงประชามติ
ก่อน เพราะ มาตรา 256 ก็กําหนดเอาไว้อยู่แล้วว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องใดบ้างท่ีต้องจบที่ประชามติ (ในกรณีน้ี 
คือ ฉบับท่ีสาม การแก้วิธีการแก้ และการเพ่ิมหมวดทํารัฐธรรมนูญใหม่) และมาตรา 256 ไม่ได้กําหนดให้ต้องออกเสียง
ประชามติก่อนเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 
ท้ังสามฉบับน้ี สามารถดําเนินการได้ทันทีตามกรอบเวลา ดังน้ี 
 ภายใน 15 สิงหาคม 2563 ส.ส. 100 คนข้ึนไป เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมท้ังสามฉบับเข้าสู่การ
พิจารณาของรัฐสภา 
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 ภายใน 18 กันยายน 2563 (ก่อนปิดสมัยประชุมสภา) รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมท้ัง 3 ฉบับ โดยสองฉบับแรก นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกล้าฯให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ได้
ทันที ส่วนฉบับท่ีสาม ต้องนําไปออกเสียงประชามติ 
 ภายใน 31 ตุลาคม 2563 สรรหาสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 200 คน ตามระบบปกติ มาตรา 107 
 ภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 ยุบสภาผู้แทนราษฎร กําหนดวันเลือกต้ัง ส.ส. 
ประกาศให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับแก้มาตรา 256 และเพ่ิมหมวดทํารัฐธรรมนูญใหม่ 
 24 มกราคม 2564 เลือกต้ัง ส.ส. พร้อมกับออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับแก้
มาตรา 256 และเพ่ิมหมวด 15/1 การจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ 
 ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เลือกบุคคลมาดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เลือกต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 ภายในธันวาคม 2564 มีรัฐธรรมนูญใหม่แทนท่ีรัฐธรรมนูญ 2560 
ข้อเสนอท้ังหมดน้ี 
ไม่ต้องมีรัฐประหาร 
ไม่ต้องมี “รัฐบาลแห่งชาติ” 
ไม่ต้องมีความขัดแย้งรุนแรง 
แก้ไขวิกฤตการเมืองไทย 
ถอดสลักระเบิดเวลาในรัฐธรรมนูญ 2560 
นําการเมืองไทยกลับสู่ระบบปกติ 
ข้อเสนอท้ังหมดน้ี ทําได้ทันที เพ่ืออนาคตประเทศไทย เพ่ืออนาคตลูกหลานของเรา 
#รัฐธรรมนูญใหม่ #คณะก้าวหน้า #แก้รัฐธรรมนูญ #ประชาชนปลดแอก #ให้มันจบท่ีรุ่นเรา #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/176029 
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'ปิยบุตร'ปลุกแก้รธน. ปิดสวิตช์ ส.ว. - เร่ิมต้นล้างมรดกบาปคสช. 
11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:53 น. 

 
 
 
 
 
 

 11 ส.ค.63- นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความเรื่อง ปิดสวิตช์ ส.ว. - เริ่มต้น
ล้างมรดกบาป คสช. - เปิดทางร่างรัฐธรรมนูญประชาชน : ไทม์ไลน์สู่รัฐธรรมนูญฉันทามติใหม่ประชาชน เดินหน้าทําได้
ทันที  
 โดยระบุรายละเอียดว่า ผมได้นําเสนอความเห็นเรื่องการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 3 ฉบับ 3 
ประเด็น เพ่ือรื้อระบบสืบทอดอํานาจ คสช. กลับไปสู่การเมืองในระบบปกติ และถอดชนวนระเบิดเวลาท่ีฝังไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 2560 ได้แก่ 
เท่ียวไหนก็ไม่พัง! รวมเคล็ดลับดูแลผิวปังตลอดทริป 
 ฉบับแรก ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือยกเลิกการรับรองให้ประกาศ คําสั่ง คสช. และการกระทําท่ี
เกี่ยวเน่ืองชอบด้วยรัฐธรรมนูญตลอดกาล (ยกเลิกมาตรา 279) 
 ฉบับท่ีสอง ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือยกเลิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 250 คน (ยกเลิก มาตรา 
269 270 271 และ 272) 
 ฉบับท่ีสาม ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเปลี่ยนวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปเป็นเสียงกึ่งหน่ึงของ
สองสภา และกําหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ มาจากการเลือกต้ังของประชาชน เพ่ือมาจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ท้ังฉบับ 
(แก้ไขมาตรา 256 และเพ่ิมหมวด 15/1 การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่) 
 ท้ังสามฉบับน้ี ส.ส. สามารถช่วยกันผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในสมัยประชุมน้ีได้ทันที โดยไม่
ต้องให้ประชาชนต้องลําบากและเสียเวลา เสียทรัพยากรในการเข้าช่ือ 50,000 คน 
 ท้ังสามฉบับน้ี ส.ส. สามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ทันที โดยไม่ต้องไปออกเสียงประชามติ
ก่อน เพราะ มาตรา 256 ก็กําหนดเอาไว้อยู่แล้วว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องใดบ้างท่ีต้องจบที่ประชามติ (ในกรณีน้ี 
คือ ฉบับท่ีสาม การแก้วิธีการแก้ และการเพ่ิมหมวดทํารัฐธรรมนูญใหม่) และมาตรา 256 ไม่ได้กําหนดให้ต้องออกเสียง
ประชามติก่อนเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 
ท้ังสามฉบับน้ี สามารถดําเนินการได้ทันทีตามกรอบเวลา ดังน้ี 
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 ภายใน 15 สิงหาคม 2563 ส.ส. 100 คนข้ึนไป เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมท้ังสามฉบับเข้าสู่การ
พิจารณาของรัฐสภา 
 ภายใน 18 กันยายน 2563 (ก่อนปิดสมัยประชุมสภา) รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมท้ัง 3 ฉบับ โดยสองฉบับแรก นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกล้าฯให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ได้
ทันที ส่วนฉบับท่ีสาม ต้องนําไปออกเสียงประชามติ 
 ภายใน 31 ตุลาคม 2563 สรรหาสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 200 คน ตามระบบปกติ มาตรา 107 
 ภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 ยุบสภาผู้แทนราษฎร กําหนดวันเลือกต้ัง ส.ส. 
ประกาศให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับแก้มาตรา 256 และเพ่ิมหมวดทํารัฐธรรมนูญใหม่ 
 24 มกราคม 2564 เลือกต้ัง ส.ส. พร้อมกับออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับแก้
มาตรา 256 และเพ่ิมหมวด 15/1 การจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ 
 ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เลือกบุคคลมาดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เลือกต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 ภายในธันวาคม 2564 มีรัฐธรรมนูญใหม่แทนท่ีรัฐธรรมนูญ 2560 
ข้อเสนอท้ังหมดน้ี 
ไม่ต้องมีรัฐประหาร 
ไม่ต้องมี “รัฐบาลแห่งชาติ” 
ไม่ต้องมีความขัดแย้งรุนแรง 
แก้ไขวิกฤตการเมืองไทย 
ถอดสลักระเบิดเวลาในรัฐธรรมนูญ 2560 
นําการเมืองไทยกลับสู่ระบบปกติ 
ข้อเสนอท้ังหมดน้ี ทําได้ทันที เพ่ืออนาคตประเทศไทย เพ่ืออนาคตลูกหลานของเรา 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/74050 
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“หมอชลน่าน” ยัน แก้รธน. ไม่ปิด สวิตช์ส.ว.แค่ไม่ให้เข้ามายุ่งเลือกนายกฯ 
11 ส.ค. 2563 11:47 น. 

 
 
“หมอชลน่าน” เล่นเกมเร็ว ย้ํา แก้รัฐธรรมนูญ ไม่ปิดสวิตช์วุฒิสมาชิก เผย เพ่ือไทย เสนอแก้ ม.256 เพ่ือเปิดทาง
ตั้ง สสร.เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ 

วันท่ี 11 ส.ค. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ว่า พรรคเพื่อไทยร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านนําเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าสู่ท่ีประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร คือ การแก้ไข มาตรา 256 คือ วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมการเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หรือ 
สสร. ไว้ในคราวเดียวกัน เพราะวิธีการดังกล่าวไม่กระทบกับส่วนฝ่ายไหนท้ังสิ้น 

ท้ังน้ี การดําเนินการดังกล่าว สามารถท่ีจะดําเนินการต่อเน่ืองได้ ไม่ว่าจะเป็นการต้ัง สสร.หรือการแก้ไขใน
มาตราอื่นๆ หากแก้ไขมาตรา 256 ใช้เวลาเพียง 3 เดือน ก็แล้วเสร็จได้ หลังจากน้ัน จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขราย
มาตรา หรือจะร่างใหม่ ก็สามารถกระทําได้ 

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวด้วยว่า ยืนยันว่า การแก้ไขคร้ังน้ี ไม่ได้กระทบกับการทําหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภา 
หรือ ส.ว.แต่อย่างใด คือ ส.ว.ยังอยู่ในตําแหน่งจนครบวาระ เพียงแต่แก้ไขในการทําหน้าท่ีของ ส.ว.คือ ไม่ให้เข้ามามีส่วน
ในการเลือกนายกรัฐมนตรีเท่าน้ัน ควรให้เป็นหน้าท่ีของ ส.ส.ท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ฝ่ายการเมืองไม่ความ
ต้ังใจท่ีจะไปปิดสวิตช์ ส.ว.แต่อย่างใด 

“หลังจากน้ันหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ คือ แก้ในมาตราที่เกี่ยวกับการได้มาของ ส.ส.และอํานาจ
หน้าท่ีของ ส.ว.แล้ว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สามารถท่ีจะยุบสภาได้เลย ส่วน สสร.ก็ทําหน้าท่ีต่อไป 
คาดว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญท้ังหมดน่าจะใช้เวลา 8 เดือน น่าจะได้รัฐธรรมนูญใหม่อย่างแน่นอน” นายแพทย์ชลน่าน 
กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1908053 
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“หมอชลน่าน” ช้ีแก้ รธน.ไม่ปิดสวิตช์ ส.ว. 

 
 
 “หมอชลน่าน” ช้ีแก้รัฐธรรมนูญไม่ปิดสวิตช์ ส.ว.  ยังอยู่ในตําแหน่งจนครบวาระ เพียงแต่ไม่ให้เข้ามามีส่วนในการ
เลือกนายกฯ  

เม่ือวันท่ี 11 ส.ค. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.)  อดีต รมช.สาธารณสุข กล่าว
ว่า พรรคเพ่ือไทยร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านนําเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรคือการแก้ไข
มาตรา 256 คือวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมการเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ (ส.ส.ร.) ไว้ในคราวเดียวกัน เพราะ
วิธีการดังกล่าวไม่กระทบกับส่วนฝ่ายไหนท้ังสิ้น  ท้ังน้ีการดําเนินการดังกล่าวสามารถท่ีจะดําเนินการต่อเน่ืองได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการต้ัง ส.ส.ร. หรือการแก้ไขในมาตราอ่ืน ๆ หากแก้ไขมาตรา 256 ใช้เวลาเพียง 3 เดือนก็แล้วเสร็จได้ หลังจากน้ัน
จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขรายมาตราหรือจะร่างใหม่ก็สามารถกระทําได้ 

นพ.ชลน่าน กล่าวยืนยันว่าการแก้ไขคร้ังน้ี ไม่ได้กระทบกับการทําหน้าท่ีของ ส.ว.แต่อย่างใด คือส.ว.ยังอยู่ใน
ตําแหน่งจนครบวาระ เพียงแต่แก้ไขในการทําหน้าท่ีของ ส.ว.คือไม่ให้เข้ามามีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีเท่าน้ัน ควร
ให้เป็นหน้าท่ีของ ส.ส.ท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ฝ่ายการเมืองไม่ความต้ังใจท่ีจะไปปิดสวิตช์ ส.ว.แต่อย่าง
ใด  หลังจากน้ันหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ คือแก้ในมาตราท่ีเกี่ยวกับการได้มาของ ส.ส.และอํานาจหน้าท่ีของ 
ส.ว.แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สามารถท่ีจะยุบสภาได้เลย ส่วน ส.ส.ร.ก็ทําหน้าท่ีต่อไป คาดว่าการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดน่าจะใช้เวลา 8 เดือน น่าจะได้รัฐธรรมนูญใหม่อย่างแน่นอน 

 
 อ้างอิง : https://www.newtv.co.th/news/62273 
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ครช.ยื่นร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ร่าง รธน.ใหม่ ฝ่ายค้านรับเร่งเสนอในสัปดาห์น้ี 
ประชาไท Submitted on Mon, 2020-08-10 20:58 
 
 
 
 
 
 
 
 ครช.ย่ืนร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติฯ ถามความเห็นประชาชนอยากร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ ฝ่าย
ค้านรับจะเสนอให้ภายในสัปดาห์น้ียืนยันว่ามีประเด็นแก้ม.256 และต้องต้ัง ส.ส.ร. อนุสรณ์แจง ครช.จะจัดเวทีรับฟัง
ความเห็นสัญจรให้ประชาชนทุกฝ่ายร่วมเสนอประเด็นร่างรัฐธรรมนูญ 
 10 ส.ค.2563 รัฐสภา เกียกกาย คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) เข้าย่ืนพ.ร.บ.ว่าด้วย
การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ... ถึงตัวแทนพรรคการเมือง โดยหวังว่าจะเกิดการแก้ไข
รัฐธรรมนูญและรับฟังความเห็นจากประชาชนว่าควรยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนข้ึนมาใหม่แทนรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560 หรือไม่ 
 วันน้ีทางด้านเจ้าหน้าท่ีตํารวจได้ทําการก้ันรั้วตลอดแนวทางเท้าหน้ารัฐสภาและวางกําลังอยู่ท่ัวบบริเวณ 
และยังจัดพ้ืนท่ีแยกส่วนการชุมนุมของศูนย์กลางประสานงานนักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันฯ (ศอปส.) ท่ี
นัดชุมนุมในบริเวณและเวลาใกล้เคียงกัน 
 อนุสรณ์ อุณโณ ประธาน ครช. อ่านแถลงการณ์ขณะน้ีเกิดกระแสเรียกร้องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ท่ีกําลง
ขยายตัว  เน่ืองจากรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นเครื่องมือสืบทอดอํานาจของคณะรัฐประหาร ลิดรอนสิทธิเสรีภาพรวมถึง
ความสุขของประชาชน เพ่ือให้การเคลื่อนไหวเรียกร้องไปข้างหน้าได้ 
 ครช. จึงผลักดันให้มีการเสนอกฎหมายออกเสียงประชามติว่าด้วยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยยกร่าง 
“พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....” ซ่ึงจะมีคําถามหลักว่า 
“เห็นควรให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญท่ีมาจากการเลือกต้ังหรือไม่” 
 สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม
ฝ่ายค้านกล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายท้ัง 6 พรรครับเร่ืองน้ีด้วยความขอบคุณ และรับปากว่าจะรีบตรวจสอบกลั่นกรองสาระ
ของร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติฯ และให้ ส.ส.ได้ลงช่ือเสนอญัตติ ม่ันใจว่าจะเสนอได้ภายในสัปดาห์น้ี ส่วน
รัฐธรรมนูญจะย่ืนในวันท่ี 17 ส.ค.2563แน่นอน เม่ือท้ังสองข้ันตอนเข้าสู่สภาแล้วก็ไม่เช่ือว่าจะง่าย ขั้นตอนการทํา
ประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ต้องร่วมมือกันมากข้ึนขอให้ทุกคนสบายใจว่า 
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พรรคร่วมฝ่ายค้านแน่วแน่และแก้ไขแน่นอน ในมาตรา 256 เพ่ือให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายข้ึน และแก้ให้ต้ังสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ถึงแม้ว่าบางพรรคอาจจะมีเพ่ิมเติมในบางประเด็นแต่สองประเด็นน้ีจะมีอยู่แน่นอน 
อนุสรณ์ อุณโณ (ซ้าย) ย่ืนร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติฯให้สุทิน คลังแสงและพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 5 พรรค 
 ผู้สื่อข่าวได้ถามอนุสรณ์ถึงประเด็นท่ีประชาชนบางกลุ่มก็อยากให้เกิดการถกเถียงได้ทุกประเด็นใน
รัฐธรรมนูญรวมถึงหมวดท่ีเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์แต่บางกลุ่มก็ไม่อยากให้แตะต้อง เขาตอบว่าตอนน้ียังไม่ได้ลงใน
รายละเอียดว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างในการร่างรัฐธรรมนูญข้ึนมาใหม่ แต่เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีปัญหาแล้วถ้าเกิดแก้
บางรายมาตรา ตามมาตรา 256  ยังไงก็จะเจอทางตันหรือไม่ก็ล่าช้า จึงขอประชามติกันเลยดีกว่าว่าประชาชนใน
ประเทศน้ีคิดเห็นกันอย่างไร ถ้าเกิดว่าเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องร่างใหม่โดยประชาชนมีส่วนร่วมก็ขยับไปตรงน้ันเลย พ้น
ไปจากเง่ือนไขต่างๆ ท่ีถูกวางไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ตอนน้ีข้อต้ังหลักกันก่อนว่าจะเขียนใหม่กันหรือไม่ 
 อนุสรณ์กล่าวต่ออีกว่า เท่าท่ีเขาทราบกอีกกลุ่มท่ีมาวันน้ีก็ไม่ได้มีประเด็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไร
อย่างจําเพาะเจาะจง เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีของเขา และตนก็ยังไม่เห็นกลุ่มไหนท่ีออกมาแสดงออกว่าไม่
เห็นด้วยกับการแก้ไขหรือรัฐธรรมนูญฉบับน้ีดีอย่างไรต้องใช้ต่อไปแบบไหน แต่อย่างไรก็ดีถ้ามีกลุ่มลักษณะน้ีข้ึนมาก็ยินดี
ท่ีจะเปิดเวทีกว้าง ส่ิงที่ ครช. จะทําก็และเป็นหน่ึงในประเด็นท่ีรณรงค์กันคือ จะเปิดเวทีสาธารณะเป็นสัญจรไปตาม
มหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆ  เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลายทั้งเน้ือหาท่ีต้องเขียนใหม่รวมไปถึงสร้าง
กระแสในการเขียนซ่ึงก็จะเป็นพ้ืนท่ีเปิดให้คนท่ีมีความคิดเห็นเรื่องเก่ียวกับสถาบันเข้าร่วมได้โดยไม่ปิดกั้น 
 ส่วนทางด้าน ศอปส. เม่ือเดินทางมาถึงบริเวณหน้ารัฐสภาอ่านแถลงการณ์ว่ากลุ่มนักเรียนอาชีวะ นิสิต 
นักศึกษา ประชาชน ท่ีจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันออกมาท้วงติงการกระทําของบุคคลท่ีพยายามยุยง
ปลุกป่ันให้เยาวชนท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะออกมาเคลื่อนไหวโจมตีทหารและรัฐบาลโดยนําสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามา
เกี่ยวข้อง โดยจะล้มล้างระบอบการปกครองและวัฒนธรรม ก่อนท่ีจะทําให้เกิดความแตกแยกภายในครอบครัวไปจนถึง
กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
 ศอปส. ได้ระบุถึงวิธีการจะใช้การต่อต้านทางสังคมแทนการใช้ความรุนแรง เริ่มจากการเปิดเผยตัวบุคคลท่ี
ชังชาติต่อเพ่ือเพ่ือนบ้าน ครูอาจารย์ ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบรวมถึงการเร่งรัดให้ดําเนินการทาง
กฎหมายต่อบุคคลท่ีหม่ินสถาบันฯ และพร้อมท่ีจะเผชิญหน้าพูดคุยกับกลุ่มบุคคลท่ีหลงผิดตามคําหลอกลวงของผู้ชังชาติ
ตลอดเวลาทุกสถานท่ี 
 
อ้างอิง  :  https://prachatai.com/journal/2020/08/88979 
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‘ไอลอว์’ เผยยอดลงช่ือ คืนเดียว 5,000 หนุนแก้ รธน. แห่กรอกเอกสารในม็อบมธ. 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 - 22:56 น. 
 
 
 
 
 
 
"ไอลอว์" เผยยอดลงช่ือ คืนเดียว 5,000 หนุนแก้ รธน. แห่กรอกเอกสารในม็อบมธ. 
 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม เวลา 16.00 น. ท่ีลานพญานาค ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต สหภาพนักเรียน นิสิต 
นักศึกษาแห่งประเทศไทย จัดงาน "ธรรมศาสตร์จะไม่ทน" ซ่ึงตามกําหนดการจะเร่ิมต้นในเวลา 17.00 น. อย่างไรก็ตาม 
บรรยากาศโดยท่ัวไปมีผู้ทะยอยเข้าร่วมต้ังแต่เวลาราว 15.30 น. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจกระเป๋า และผ่านเครื่องแสกนบริเวณทางเข้า 
 นอกจากน้ี โครงการอินเตอร์เนตเพ่ือกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ ได้ต้ังโต๊ะรณรงค์ล่า 50,000 ช่ือเพ่ือ
แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 โดยมีผู้ร่วมลงช่ืออย่างไม่ขาดสาย ท้ังนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป สําหรับบรรยากาศ
ภายในงานซ่ึงมีการต้ังเวทีต้ังแต่ช่วงเย็นวานน้ี มีการฉายภาพอนุสาวรีน์ประชาธิปไตยสีแดงบนฉากสีดํา พร้อมท้ัง
ข้อความ"เราไม่ต้องการปฏิรูป เราต้องการปฏิวัติ" โดยผู้ร่วมงานส่วนหน่ึงแต่งกายด้วยเส้ือผ้าสีดํา รวมถึงเสื้อยืดสกรีน
ลวดลายสื่อถึงการต่อต้านเผด็จการ โดยมีการผลัดกันข้ึนเวทีปราศรัยอย่างต่อเน่ือง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ มีผู้สนใจร่วมลงช่ืออย่างไม่ขาดสาย 
โดยเฉพาะในช่วงใกล้เสร็จสิ้นกิจกรรม รวมถึงเม่ือประกาศเสร็จสิ้นกิจกรรมชุมนุม ซ่ึงผู้ร่วมชุมนุมพากันต่อแถวรอคิว
กรอกเอกสาร และถ่ายสําเนาบัตรประชาชน 
 นายย่ิงชีพ อัชฒานนท์ ผู้จัดการไอลอว์ เปิดเผยว่า ยอดผู้ร่วมลงช่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันน้ี มีราว 5,000 
คน เม่ือรวมกับยอดท่ีเคยตั้งโต๊ะรวบรวมรายช่ือก่อนหน้าน้ี ตกราว 6,000 คน 
 ท้ังน้ี กิจกรรม "เข้าช่ือ 5 หม่ืนช่ือ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่างรัฐธรรมนูญ" เปิดตัวเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม ท่ีผ่านมา 
ท่ีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพ่ือเชิญชวนประชาชนร่วมลงช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน สําหรับประเด็นการแก้ไข มีหลักสําคัญได้แก่ 1. นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. , ส.ว. ต้องมาจากการเลือกต้ัง
โดยประชาชน,แก้กระบวนการสรรหาคนในองค์กรอิสระ, ปลดล็อกกลไกรัฐธรรมนูญ และมีสภาร่างรัฐธรรมนูญท่ีมาจาก
การเลือกต้ัง 200 คน โดยต้องจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จใน 360 วันนับแต่มี ส.ส.ร. 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2302221 
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กวนนํ้าให้ใส  สารส้ม 
วันอังคาร ท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
ชัยชนะและความพ่ายแพ้ เลือกตั้งซ่อมปากนํ้า 
 
 
 
 
 
ยอมรับเถอะ 
สําเหนียกเถอะ 
ว่าพรรคฝ่ายค้าน แพ้เลือกต้ังซ่อมท่ีปากนํ้า! 
 1. ข้ออ้างเรื่อง “ยกหีบหนี” ท่ีว่าๆ กัน นางสาวสุพัชชา เรืองดี ประธานหน่วยเลือกต้ังท่ี 37 ช้ีแจงว่า ท่ีมี
การเลื่อนหีบบัตรเลือกต้ัง เน่ืองจากมีผู้มาใช้มีสิทธ์ิรายหน่ึง ไม่สวมหน้ากากอนามัย ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีอสม.คัดกรอง 
ตรวจอุณหภูมิแล้วพบว่า มีไข้สูงจึงให้เจ้าหน้าท่ีเคลื่อนย้ายหีบมาให้หย่อนบัตร แต่ยังอยู่ในเขตคูหาเลือกต้ังเน่ืองจาก ไม่
มีหน้ากากอนามัย ได้ลงบันทึกไว้ชัดเจน และได้รายงานให้นายอิทธิพล บุญประคอง ประธานกกต.ให้รับทราบแล้วด้วย 
 ข้ออ้างน้ี ดูจะไม่มีนํ้าหนัก เพราะเกิดข้ึนอย่างเปิดเผย อยู่ในสายตาของประชาชนและผู้สังเกตการณ์จาก
พรรคการเมืองต่างๆ ไม่ได้ยกหีบไปอยู่ในห้องมืด หรือพาหีบไปเท่ียวเหมือนเลือกต้ังบางยุค โดยกรณีเจ้าหน้าท่ียืนยันว่า
เป็นมาตรการสาธารณสุขท่ีวางเอาไว้ก่อนหน้าแล้ว 
 2. ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 
อันดับ 1 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคพลังประชารัฐ ได้46,747 คะแนน 
อันดับ 2 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพ่ือไทย ได้ 21,540 คะแนน 
อันดับท่ี 3 นายอิศราวุธ ณ น่าน พรรคก้าวไกล ได้ 19,977 คะแนน 
อันดับท่ี 4 นายมานะ บุญนาค พรรคเสรีรวมไทย ได้ 8,905 คะแนน 
และอันดับ 5 นายวราวุฒิ ทิมเมือง พรรคภราดรภาพ ได้ 513 คะเเนน 
 3. ผลคะแนนท่ีออกมา ช้ีชัดว่า 
 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนเลือกต้ังจากประชาชนปากนํ้าเขต 5 มากกว่า
ตอนเลือกต้ังใหญ่ด้วยซํ้า โดยได้คะแนนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 41,745 คะแนน 
เท่ากับว่า เพ่ิมข้ึนกว่า 5 พันคะแนนเสียง 
 สวนทางกับท่ีพวกขี้โม้ นักเคลมทั้งหลาย พยายามอวดอ้างเอง-สรุปเอง ว่าไม่มีใครหนุนรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์แล้ว ออกไปได้แล้ว โดยไม่คิดถึงความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยว่าช่วงท่ีผ่านมา รัฐบาลได้ช่วยเหลือดูแลประชาชน
อย่างไรในช่วงสถานการณ์ท่ียากลําบากวิกฤติโควิดระดับโลก 
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พูดง่ายๆ นายกรุงศรีวิไล พปชร. ชนะผลงานเดิมเม่ือเลือกต้ังใหญ่ด้วย 
 4. ย่ิงกว่าน้ัน พรรคฝ่ายค้านท่ีเป็นคู่แข่ง ยังได้คะแนนลดลงจากเดิมอีกต่างหาก 
พรรคเพื่อไทย คราวท่ีแล้วได้ 33,007 คะแนน เท่ากับว่า ครั้งน้ีลดลงไปหม่ืนกว่าคะแนน 
พรรคก้าวไกล (ฐานเดิมคืออนาคตใหม่) คราวท่ีแล้วได้ 31,430 คะแนน ครั้งน้ีเปลี่ยนตัวผู้สมัคร คะแนนก็ลดลงไปหม่ืน
กว่าคะแนน พูดง่ายๆ ว่า พรรคฝ่ายค้าน แพ้แม้กระท่ังเงาของตัวเอง! 
 5. ส่วนท่ีพยายามวิเคราะห์เพ่ือปลอบใจตัวเอง หรือหลอกตัวเอง ทํานองว่า ฝ่ายประชาธิปไตยยังชนะ 
เพราะคะแนนรวมของพรรคฝ่ายค้านยังมากกว่าคะแนนของนายกรุงศรีวิไล พรรคพลังประชารัฐพรรคเดียว 
น่ีไม่คิดจะส่องกระจกย้อนมองว่าตัวเองกันบ้างเลยหรือ? ว่าไปหาเสียงอย่างไร สร้างวาทกรรมอย่างไร แล้วชาวบ้านเขา
ไม่เอาด้วยอย่างไร ถ้าใช้ตรรกะแบบเดียวกัน ชัยชนะของพรรคอนาคตใหม่ในเขตเลือกต้ังหลายๆ เขตคราวท่ีแล้ว ก็
จะต้องเลิกอ้างว่าชนะเลือกต้ังด้วย เพราะอะไร ยกตัวอย่าง 
 พิษณุโลก เขต 1 พรรคอนาคตใหม่ ปดิพัทธ์ สันติภาดา ได้ 35,579 คะแนน แต่ก็แพ้ ถ้าเอาคะแนนพรรค
พลังประชารัฐ เศรษฐา กิตติจารุรักษ์ 23,682 คะแนน รวมกับ 
พรรคประชาธิปัตย์ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม 18,613 คะแนน 
กทม. เขตการเลือกต้ังที่ 3 พรรคอนาคตใหม่ วรรณวรี ตะล่อมสิน 28,444 คะแนนแต่ก็แพ้ ถ้าเอาคะแนนพรรคพลัง
ประชารัฐ เนวินธ์ุ ช่อชัยทิพฐ์ 25,148 คะแนน รวมกับพรรคประชาธิปัตย์ ม.ล.อภิมงคล โสณกุล 17,029 คะแนน 
 กทม. เขตการเลือกต้ังท่ี 22 พรรคอนาคตใหม่ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร 34,368 คะแนนแต่ก็แพ้ ถ้าเอาคะแนน
พรรคพลังประชารัฐ ศันสนะ สุริยะโยธิน 27,421 รวมกับพรรคประชาธิปัตย์ สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ 20,376 คะแนน 
 กทม. เขตการเลือกต้ังท่ี 24 พรรคอนาคตใหม่ ทศพร ทองศิริ 38,409 แต่ก็แพ้ ถ้าเอาคะแนนพรรคพลัง
ประชารัฐ ไกรเสริม โตทับเท่ียง 29,154 รวมกับพรรคประชาธิปัตย์ สาทร ม่วงศิริ 14,784 คะแนน 
 หรือแม้แต่ภาคใต้บางจังหวัด เช่น นราธิวาส เขตเลือกต้ังท่ี 3 พรรคประชาชาติกูเฮง ยาวอหะซัน 39,438 
คะแนน แต่ก็แพ้ถ้าเอาคะแนนพรรครวมพลังประชาชาติไทยรํารี มามะ 19,525 รวมกับพรรคพลังประชารัฐ ตัสนีม เจ๊ะ
ตู 15,596 คะแนน รวมกับพรรคประชาธิปัตย์ ใซดี เจ๊ะหามะ 10,583 คะแนน เป็นต้น 
ประเด็นสําคัญ คือ เม่ือแพ้ ก็ควรต้องรู้จักแพ้ แล้วทบทวนตัวเอง 
 ไม่ใช่ไพล่ไปโทษสารพัด แล้วสร้างวิธีคิดอ่ืนมาปลอบใจตัวเอง เพ่ือหลอกตัวเองหลอกพวกเดียวกันเอง ว่า
ไม่มีใครสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลอีกแล้ว นําไปปลุกระดมให้คนไล่รัฐบาล สร้างความวุ่นวายกันต่อไม่รู้จบรู้สิ้น 
 6. พรรคฝ่ายค้าน และคนที่พยายามหลอกกันเองว่า ไม่มีใครหนุนรัฐบาลแล้ว เขาไล่กันท้ังประเทศแล้วยัง
ไม่ยอมออกไป ฯลฯ ควรย้อนกลับไปดูด้วยว่าเลือกต้ังซ่อมที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น นครปฐม ขอนแก่น กําแพงเพชร ลําปาง 
พรรคฝ่ายรัฐบาลล้วนแต่ได้รับชัยชนะท้ังสิ้น 
มันสวนทางกับท่ีสร้างภาพหลอกกันเองว่า ไม่มีคนสนับสนุนรัฐบาลแล้ว แค่ไหน? 
หรือมองว่า คนท่ีสนับสนุนรัฐบาล ไม่ใช่คน? 
จะมองไม่เห็นหัวกันบ้างเลยหรือ? 
 7. ก่อนเลือกต้ัง พรรคฝ่ายค้านก็ตัดสินใจส่งผู้สมัคตรด้วยความม่ันใจ แถมคุยใหญ่คุยโต เช่น 
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 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ประกาศให้สมุทรปราการ โดยเฉพาะใน
เขต 5 เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศ ในการแสดงพลังเพ่ือส่งสัญญาณให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม รู้ว่าประชาชนจะไม่ทนอีกต่อไป โดยเฉพาะผู้มีอํานาจท่ีทํางานไม่เป็น บริหารประเทศล้มเหลว ทําให้
เศรษฐกิจยํ่าแย่ประชาชนยากจน กระบวนการยุติธรรมก็ขาดความน่าเช่ือถือ บกพร่อง รวมท้ังมีการกดทับสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนอย่างรุนแรงใช้กฎหมายไม่ชอบธรรมต่อผู้เห็นต่าง ดังน้ัน หน่ึงคะแนนของพ่ีน้องประชาชนจึงมีความหมาย 
มีคุณค่า ซ่ึงจะเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าประชาชนจะไม่ทนอีกต่อไป ประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลง 
ประชาชนไม่ไว้วางใจให้ พล.อ.ประยุทธ์ บริหารงานต่อไป จึงขอโอกาสเลือกผู้สมัครหมายเลข 3 ของพรรคเพ่ือไทย ซ่ึง
จะเป็นการเลือกเพ่ือไล่ เลือกเพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าประชาชนทนไม่ไหวกับการทํางานของพล.อ.ประยุทธ์ 
บัดน้ี ชาวบ้านสมุทรปราการแสดงเจตนารมณ์แล้ว คุณหญิงสุดารัตน์รับผิดชอบอะไรต่อพรรคเพ่ือไทยบ้างไหม? 
 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ประกาศกร้าว ม่ันใจว่าสมุทรปราการต้องเปลี่ยนไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน ประเทศไทยท้ังประเทศต้องเปล่ียน เพราะท่ีผ่านมาถูกแช่แข็งมานานมากแล้ว พรรคจะทําให้เห็นว่าการ
เลือกครั้งน้ีเป็นกระดุมเม็ดแรกของการเปล่ียนแปลงให้จนได้ 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ประกาศกร้าวหาเสียงว่า ขอเเรงเเละขอเสียง
สนับสนุน เพ่ือเป็นการสื่อถึงพวกยึดอํานาจว่าประชาชนไม่อดทนเเล้ว 3ป. ขออย่าฝืนกระเเส ไม่อย่างน้ันจะเกิดความ
ขัดเเย้งเพ่ิมข้ึน ขอให้คนปากนํ้า เขต 5 เข้าคูหาให้มากท่ีสุดเพ่ือส่งสัญญาณไปบอกคนพวกน้ันว่า ชาวบ้านไม่อดทนเเล้ว 
เเละขอให้เลือกพรรคของตนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยอีกหน่ึงเสียง 
 เม่ือกระแสของประชาชนชาวปากนํ้าออกมาเช่นน้ี จะว่าอย่างไร? จะยอมรับกันหรือไม่? 
 8. ยกตัวอย่างบางความเห็นในโลกออนไลน์ 
 Anake Huadyindee บอกว่า “แบบน้ีแปลได้ไหม? ปชช.ไม่เลือกอนาคตใหม่ สาขา 2 อย่างก้าวไกล ปชช.
ไม่ทน กับผู้นําล้มเหลว อย่างคุณหญิง ในฐานประธานยุทธ์ศาสตร์พรรค ท่ีเเพ้เลือกต้ังซ่อมมาก่ีหนเเล้ว เเละปชช.ไม่ทน
กับคนอย่างเสรีพิสุทธ์ิ อันน้ีสงสัยจริงๆ ถ้าจะใช้สิ่งท่ีท้ังสามคนน้ีหาเสียง มาลองเทียบเคียงดูบ้าง” 
 Chanchai Chupan บอกว่า “นครปฐม ขอนแก่น ลําปาง ท่ีตามมาล่าสุด สมุทรปราการ คงจะทําให้
ซาบซ้ึงถึงความเสื่อมเร่ิมถอยหลัง คงจะมองเห็นพลังแห่งความเป็นจริงกันบ้างนะ หยุดเสยีท่ีเถอะเล่นการเมืองแบบเก่าๆ 
ไม่ง้ันมีหวังสูญพันธ์ุ” 
 Sarunya Kasemkemmakhun บอกว่า “ด้วยสันดานดันทุรังไม่ยอมรับความจริง ยังอุตส่าห์เอาคะแนน
รวมพรรคตกกระป๋องทุกพรรคมารวมกัน อ้างว่าคะแนนชนะ พปชร. จนได้ #น่าสมเพช #หน้าแหก #แพ้แล้วพาล” 
 สะพายกล้อง ออกไปหาพลังบวก บอกว่า “คงได้สําเนียกกันแล้วซินะการท่ีเค้าไม่ได้ออกมาเต้นแร้งเต้นกา
..ไม่ได้แปลว่าเค้าจะเห็นดีเห็นงามกับสิ่งท่ีพวกคุณทําอยู่” 
 Chaowarit Teeuppama บอกว่า “วนเวียนอยู่กับวาทะกรรม เผด็จการ-ประชาต้ิปไต จนคนไทย
เอือมระอา แต่พวกเขาน่าจะไม่รู้ตัว อายหม..ม้ัยล่ะ อิพวก Loser” 
 Nida Thuma บอกว่า “เข้าตําราข้ีแพ้ชวนตี พอสอบตกก็อ้างว่าถูกโกง แต่พอถามหาหลักฐานบอกว่าไม่มี 
เหมือนที่ผ่านๆ มาไม่มีผิด หลอก...สบายใจจัง หลอกก่ีครั้งก็ยังเป็น...” ฯลฯ 

สารส้ม 
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อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/columnist/44922 
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เพ่ือไทยพ่ายยับเลือกซ่อม ทีม “เจ๊หน่อย” ทรุดติดดิน!! 
เผยแพร่: 11 ส.ค. 2563 02:01   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
เมืองไทย 360 องศา 
 ผลการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม ท่ีผ่านมา คงทําให้พรรคร่วมฝ่ายค้าน
บางพรรคมีอาการ “สุดเซ็ง” กันพอสมควร โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย กับ พรรคก้าวไกล ท่ีพ่ายแพ้กับผู้สมัครของพรรค
พลังประชารัฐ คือ “นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก” ท่ีเป็นอดีต ส.ส.เก่า (ได้ใบเหลือง) ไปแบบหมดรูป น่ันคือ แพ้แบบม้วน
เดียวจบไม่ได้ลุ้นกันเลย ท่ีสําคญั แม้จะรวมกันสองพรรค คะแนนก็ยังแพ้ให้กับพรรคพลังประชารัฐอยู่ดี 
 โดยเม่ือพิจารณาจากผลคะแนนที่ผู้สมัครแต่ละพรรคได้รับ (ไม่เป็นทางการ) ดังน้ี นายกรุงศรีวิไล สุทิน
เผือก หมายเลข 4 พรรคพลังประชารัฐ ได้ 46,747 คะแนน นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ หมายเลข 3 พรรคเพื่อไทยได้ 
21,540 คะแนน และ นายอิศราวุธ ณ น่าน หมายเลข 2 พรรคก้าวไกลได้ 19,977 คะแนน รวมท้ัง นายมะนะ บุนนาค 
หมายเลข 1 พรรคเสรีรวมไทย ได้ 8,905 คะแนน และผู้สมัครจากพรรคภราดรภาพ ได้ 513 คะแนน 
 ดังน้ัน เม่ือพิจารณาจากผลของคะแนนท่ีเห็นแล้วก็ต้องถือว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านเสียหายจนต้องเงียบเสียง
ลง เพราะเม่ือเปรียบเทียบผลคะแนนกับการเลือกต้ังคราวท่ีแล้ว เม่ือปี 62 ถือว่าท้ังสองพรรคได้คะแนนลดลงอย่างมาก 
โดยคราวท่ีแล้ว ผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย ซ่ึงเป็นผู้สมัครคนเดิมคือ นางสลิลทิพย์ ได้ 33,007 คะแนน ขณะท่ีพรรคก้าว
ไกล (อนาคตใหม่เดิม) มีการเปลี่ยนแปลงผู้สมัครจากเดิม คือ นายตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ เคยได ้31,430 คะแนน ส่วน นายก
รุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ (ส.ส.เก่า) เคยได้ 41,745 คะแนน ก็ถือว่าผู้สมัครจากพรรคพลัง
ประชารัฐเท่าน้ันท่ีได้คะแนนเพ่ิมข้ึนมากว่า 5 พันคะแนน 
 และก็ตามคาดหมาย ก็คือ เสียงโวยวายว่า “ถูกโกง” แต่น่าสังเกตก็คือ คราวน้ีมีแต่เสียงโวยท่ีไม่ค่อยเต็ม
เสียงนัก อ้างแต่เพียงว่ามีการโกง ซ้ือเสียงจ่ายหัวละห้าร้อยบ้าง แต่ไม่ได้เห็นหลักฐานท่ีจะจะ 
 และท่ีน่าสังเกตอีกอย่างหน่ึง ก็คือ คราวน้ีเป็นการลงสมัครแข่งขันกันแบบลักษณะเดิม โดยเฉพาะพรรค
ร่วมฝ่ายค้านต่างไม่มีการหลีกทางให้ เป็นการแข่งขันเหมือนกับการเลือกต้ังใหญ่เม่ือปี 62 ท่ีท้ังสามสี่พรรคดังกล่าวส่ง
ผู้สมัครกันทุกพรรค อาจมีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครบ้างในกรณีของพรรคก้าวไกล ซ่ึงในช่วงน้ันก็มีเสียงโวยวายเล็กๆ จาก
ผู้สมัครคนเดิมท่ีถูกเปลี่ยนตัวมา แต่ก็ถือว่าไม่ใช่สาระสําคัญ 
 แน่นอนว่า ผลการเลือกต้ังซ่อมคราวน้ี น่าจะมีผลสะเทือนในทางการเมืองตามมาเหมือนกัน เน่ืองจาก
พรรคฝ่ายค้านท้ังสองพรรค คือ พรรคเพ่ือไทย และ พรรคก้าวไกล ต่างคาดหวังว่าจะใช้ผลการเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ี โดย
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หากผู้สมัครของฝ่ายค้านได้รับชัยชนะ และนําไปขยายผลการสร้างกระแส “ไม่เอาลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี นําไป “เคลม” ได้ว่าชาวบ้านไม่เอาแล้ว อะไรประมาณน้ี อีกท้ังเป็นการเลือกต้ังในเขตปริมณฑลรอบ
พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 
 ท่ีผ่านมา สําหรับพรรคก้าวไกลท่ีก่อนหน้าน้ี เป็นพรรคอนาคตใหม่ ในช่วงท่ีใกล้จะมีการประกาศวัน
เลือกต้ังซ่อม หากจํากันได้ในช่วงที่เกิดโรคโควิด-19 ระบาดใหม่ๆ ก็เคยเห็นภาพของ “นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ” 
ประธานกลุ่มทุนไทยซัมมิท แม่ของ “นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นําขบวนไปเจาะจงแจก
เงินให้กับชาวบ้านในย่านบางพลี สมุทรปราการ คนละ 2 พันบาท ซ่ึงมีผู้ต้ังข้อสังเกตว่าอยู่ในพ้ืนท่ีเขตเลือกต้ังท่ี 5 ท่ีคาด
ว่าจะมีการเลือกต้ังซ่อมในอีกไม่นาน 
 แต่ผลการเลือกต้ังที่ออกมาถือว่าไม่น่าประทับใจ เพราะคะแนนที่ได้ลดลงกว่าเดิมมาก เพราะขนาดที่ว่า
รวมคะแนนท้ังสองพรรคคือ เพ่ือไทย กับ ก้าวไกล ก็ยังแพ้ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐขาด 
 แน่นอนว่า ผลการเลือกต้ังอาจมีปัจจัยและองค์ประกอบหลายอย่าง ท้ังตัวผู้สมัครของแต่ละพรรค
โดยเฉพาะผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐท่ีเป็นอดีต ส.ส.เก่ายังได้รับความนิยมมากกว่า รวมไปถึงความได้เปรียบใน
เรื่องของพรรคฝ่ายรัฐบาล อํานาจรัฐ หรืออะไรก็ว่ากันไป แต่เม่ือพิจารณาจากความจริงตรงหน้าผลจากคะแนนก็ต้องถือ
ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้าน “ล้มเหลว” ย่ิงไม่ต้องพูดถึงการเลือกต้ังซ่อมท่ีผ่านมา ต้ังแต่ท่ีจังหวัดนครปฐม ขอนแก่น ลําปาง 
ฝ่ายค้านก็แพ้รวด 
 และคราวน้ีหากสังเกตให้ดีจะเห็นว่า ท้ังสองพรรค คือ พรรคเพ่ือไทย กับ พรรคก้าวไกล ก็พยายาม “โหน
ม็อบเด็ก” ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกต้ังซ่อมกันอย่างเต็มท่ี แม้ว่าอาจจะไม่มีผลโดยตรงมากนัก อย่างน้อยก็คง
หวังว่าจะมีผลในทางการเมืองในการสร้างกระแสในพ้ืนท่ีสมุทรปราการ ท่ีเคยมีการเคล่ือนไหวด้านมวลชนเข้มข้นมาก่อน 
 ขณะเดียวกัน อีกด้านหน่ึงท่ีน่าจับตาไม่น้อย ก็คือ จะมีการเคลื่อนไหวในพรรคเพ่ือไทยในอนาคตอันใกล้น้ี
อีกหรือไม่ เพราะหากมองให้ลึกลงไปการพ่ายแพ้การเลือกต้ังซ่อมคราวน้ี ยังถือว่าเป็นความ “ล้มเหลว” อีกครั้งของ “เจ๊
หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์ของพรรค ท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลและกําหนดยุทธศาสตร์
ในการหาเสียงในครั้งน้ีด้วย หลังจากก่อนหน้าน้ีพ่ายแพ้มาในสนามเลือกต้ังซ่อม ท่ีจังหวัดขอนแก่น มาคราวน้ีย่ิงพ่ายแพ้
แบบหมดรูป คะแนนแพ้ขาดลดลงจากเดิมเม่ือเปรียบเทียบกับการเลือกต้ังคราวท่ีแล้ว มันก็ทําให้ต้องทบทวนกันใหม่
หรือไม่ 
 หากพิจารณาจากรายงานข่าวท่ีเป็นความเคลื่อนไหวก่อนหน้าน้ี ท่ีมีการระบุว่า มีความพยายามจะลด
บทบาทคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ในพรรคลงไป โดยจะให้ไปลงสมัครผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ด้วยเหตุผลเพ่ือรักษา
ฐานเสียงของตัวเองและของพรรคในพ้ืนท่ีเมืองหลวง แต่ก็มีการปฏิเสธข่าวดังกล่าว และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กําหนด
ยุทธศาสตร์การหาเสียงเลือกต้ังซ่อมที่ปากนํ้า แต่เม่ือผลที่ออกมาแบบท่ี “เสียหาย” ทําให้เธอต้องเก็บตัวเงียบหรือเปล่า 
น่าติดตามอย่างย่ิง !! 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000081958 
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09.00 INDEX ข้อเรียกร้อง เยาวชนปลดแอก ในมือของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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09.00 INDEX ข้อเรียกร้อง เยาวชนปลดแอก ในมือของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หากมองในเชิง “ปริมาณ” การชุมนุมในงาน"ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยืนยัน
เด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรมว่าเป็นอย่างไร 
ยังเป็น “ม็อบมุ้งม้ิง” อยู่หรือไม่ ยังเป็น “ม็อบวูบวาบ” อยู่อีกหรือไม่ในทางเป็นจริง 
เพราะว่ามีผู้เข้าเร่ิมต้นจาก ”เรือนพัน” ทะยานไปสู่ ”เรือนหม่ืน” 
หากปริมาณการเข้าร่วมเม่ือตอนเย็นยํ่าของค่ําวันเสาร์ท่ี 18 กรกฎาคม ณ บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บน
ถนนราชดําเนิน มีจํานวนมากที่สุดนับแต่รัฐประหารเป็นต้นมา 
น่ันก็คือ การเริ่มต้นด้วย “เรือนร้อย” และทะยานไปสู่ ”เรือนพัน” 
ด้วยเวลาอันรวดเร็ว 
ในการชุมนุม "ธรรมศาสตร์จะไม่ทน”ย่ิงมากมายหลายสิบเท่า 
ไม่จําเป็นต้องไปเทียบกับสถานการณ์เดือนตุลาคม 2516 ไม่ต้องไปเทียบกับสถานการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 
ก็พอบอกได้ว่าวันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคมจะเป็นอย่างไร 
จากปรากฏการณ์เม่ือวันเสาร์ท่ี 18 กรกฎาคม มายังวันจันทร์ท่ี 10 สิงหาคม ไม่เพียงแต่จะมองด้านปริมาณอันเป็นเรือน
หม่ืนในการชุมนุม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประเด็นอยู่ท่ีว่าจากจุดเริ่มต้น ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้บังเกิดข้ึนอย่างกว้างขวางในขอบเขตทั่วประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ทางภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็น ปัตตานี พัทลุง นครศรีธรรมราช ทางภาคใต้ ไม่ว่า
จะเป็น อุบลราชธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด  ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไม่ว่าจะเป็น ชลบุรี สระแก้ว นครปฐม ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ภาคกลาง 
ท่ีสําคัญย่ิงกว่าน้ันคือการขานรับต่อ "เยาวชนปลดแอก” 
1 หยุดคุกคามประชาชน 1 จัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ให้มีเน้ือหาประชาธิปไตย 1 ยุบสภาเพ่ือมอบโอนอํานาจให้กับประชาชน  
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ท้ังยังเน้นยํ้า 1 ไม่เอารัฐประหาร 1 ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ ในเม่ือ “ปริมาณ”  มีแต่ขยายตัวเติบใหญ่ ในเม่ือ"คุณภาพ”  
ยืนหยัดในประเด็นรัฐธรรมนูญเพ่ือประชาธิปไตยอย่างม่ันแน่ว น่ียังจะเป็น "ม็อบมุ้งม้ิง” น่ียังจะเป็น ”ม็อบวูบวาบ” อยู่
อีกหรือ จากวันเสาร์ท่ี 18 กรกฎาคม มายังวันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคม จึงเท่ากับว่า "เยาวชนปลดแอก” ได้สรุปปัญหา
และนําเสนอเข้าสู่มือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้วอย่างสมบูรณ์ คําถามก็คือ จะปลด ”ชนวน” น้ีให้เรียบร้อย
และราบรื่นอย่างไร 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2302264 
 
 
 
 
 


