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รวมขาว กกต.      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 12 สิงหาคม 2563 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   

ที่ 
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที่ 

เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 39/2563 สํ านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง เตือนผู้มีสิทธิ
เ ลื อ ก ต้ั ง  ส . ส .  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ 5 
แทนตําแหน่งที่ว่าง แจ้งเหตุ
ไม่ ไปใช้สิทธิ  ภายในวันที่
16 ส.ค. น้ี 

มติชนออนไลน์ กกต. เตือนคนไม่ไปเลือกต้ังสมุทรปราการ 
เขต 5 รีบแจ้งเหตุผล ป้องกันเสียสิทธิ 

8 
 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผูบ้ริหารสาํนักงาน กกต. 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ 

โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
INN News ออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
7HD ออนไลน์ 
FM100.5 MCOT 
News ออนไลน์ 

 นายปกรณ์ มหรรณพ และ ดร.ฐิติเชฏฐ์นุชนาฏ กกต. ร่วมกัน
แถลงข่าวกรณีพล.อ.อนุพงษ์เผ่าจินดารมว.มหาดไทยช้ีแจงต่อที่
ประชุมวุฒิสภาว่ายังไม่พร้อมเลือกต้ังท้องถิ่นเน่ืองจากต้องรอ กกต. 
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่น้ัน ว่า รมว.มหาดไทย ต้องตรวจสอบในองค์กรว่า
พร้อมหรือไม่ ไม่ใช่มากล่าวอ้างถึง กกต. เพราะที่ผ่านมา สนง.กกต. 
แถลงยืนยันมาตลอดต้ังแต่  เม .ย .2563 ว่า  เราพร้อมสําหรับ 
การเลือกต้ังท้องถิ่น 
 นายปกรณ์  กล่าวเ พ่ิมเติม ว่า  ฝากไปยังรัฐสภาถ้าจะแก้
รัฐธรรมนูญ ขอให้แก้ไขในส่วนที่เก่ียวข้องกับ กกต. ประสงค์อยากให้
การเลือกต้ังสุจริตเป็นธรรมอย่างไร ขอให้บัญญัติให้ชัดเจน เช่น 
เรื่องแบ่งเขต ปัญหาบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร การคํานวณ ส.ส.
บัญชีรายช่ือต้องการอย่างไรบัญญัติให้ชัดเจน จะได้ไม่เป็นข้ออ้างว่า 
มีหลายสูตร 

9 
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12 
14 
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รวมขาว กกต.      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 New18 ออนไลน์ “องอาจ” จี้รัฐบาลจับเข่าคุย กกต. กําหนดเลือกต้ังท้องถิ่น 18 
2 ผู้จัดการออนไลน์ “องอาจ” แนะรัฐบาลจับเขา่คุย กกต. กําหนดเลือกต้ังท้องถิ่น จี้ มท.

เร่งดําเนินการ อย่าย้ือเวลา 
19 

3 INN News ออนไลน์ “องอาจ”แนะ รบ.จับเข่าคุย กกต.กําหนด ลต.ท้องถิ่น 20 
4 ไทยรัฐออนไลน์ องอาจ จี้ รบ.จัดเลือกต้ังท้องถิ่น-ดักคอ มท.1 อย่าอ้างติดโรคเลื่อน 21 
5 INN News ออนไลน์ พท. ย่ืนญัตติแก้ รธน. เสนอต้ัง สสร. 17 ส.ค. 22 
6 Voice ออนไลน์ โมเดล รธน. ฉบับประชาชน-ทางลง 'ประยุทธ์' กางสูตรแก้ไข รธน. 

โดย 'ปิยบุตร-โภคิน' 
23 

7 BrightTV ออนไลน์ สมชัย ช้ีแม้เข้าประชุม 37 อภิปรายให้มี สสร.20 ไม่เอา สสร. 1 ลงมติ
อาจมีปาฏิหาริย์ 

27 

8 มติชนออนไลน์ สมชัย ชวนจับตา วันลงมติ เอาหรือไม่เอา ส.ส.ร. อาจมีปาฏิหาริย์ 1 
พลิกชนะ 20 เสียง? 

29 

9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ประชาชนปลดแอกนัดชุมนุม 16 ส.ค. ยํ้า 3 ข้อเรียกร้อง 31 
10 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ประชาชนปลดแอก แถลงผ่านเฟซบุ๊ก นัดชุมนุม 16 ส.ค. น้ี 32 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ "พิธา" วอนทุกฝ่ายเปิดใจรับฟัง 10 ข้อเรียกร้อง นศ. 33 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ ดาหน้ากันออกมาแล้ว! 105 อาจารย์หนุนม็อบธรรมศาสตร์จะไม่ทน 

อ้าง 10 ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันฯอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญ 
35 

13 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เฉลมิ" ชงร่าง รธน. ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกต้ังใหมท่ันท ี 40 
14 ข่าวสดออนไลน์ เฉลิม เสนอทางออกวิกฤตชาติ ประกาศใช้ รธน. 1 หน้ากระดาษ แล้วยุบสภา! 41 
15 มติชนออนไลน์ เปิดร่าง รธน.ช่ัวคราว 2563 ฉบับ “เฉลิม” มีแค่ 5 มาตรา ใช้เปิดทาง

เพ่ือหาทางออกประเทศ 
42 

16 Wewatchthailand 
ออนไลน์ 

รายงานผลการสังเกตการณ์ การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
สมทุรปราการ เขตเลือกต้ังที ่5 แทนตําแหน่งทีว่่าง วันที ่9 สิงหาคม 2563 

43 

 
บทความ 

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
เปิดโมเดลแก้รัฐธรรมนูญ 6 พรรคฝ่ายค้าน 19 ขั้นตอน ต้ัง ส.ส.ร. 
200 คน 

46 

2 มติชนออนไลน์ รายงาน : ปมร้อน การเมือง ปมว่าด้วย ‘รัฐธรรมนูญ’ ทางออก 
การเมือง 

49 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 
ณ ท้องสนามหลวง 
 

 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
กรรมการการเลือกต้ัง และนายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วยผู้บริหารของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563  ณ ห้องแดง และศาลาสหทัย
สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
 
 

 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกต้ัง  ร่วมแถลงข่าว 
ถึงกรณี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ช้ีแจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่ายังไม่พร้อมเลือกต้ัง
ท้องถิ่นเน่ืองจากต้องรอคณะกรรมการการเลือกต้ังฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งยืนยันว่าคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
มีความพร้อมในการจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น ณ ห้องแถลงข่าว ช้ัน 2 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 กรรมการการเลือกตั้ง  
แถลงข่าวยืนยันพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถ่ิน 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. เตือนคนไม่ไปเลือกต้ังสมุทรปราการ เขต 5 รีบแจ้งเหตุผล ป้องกันเสียสิทธิ 
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 - 15:38 น. 
 
 
 
 
 
 
กกต.เตือนคนไม่ไปใช้สิทธิส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 รีบแจ้งเหตุภายใน 16 ส.ค.นี้ ป้องกันเสียสิทธิ 
 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ้ืนที่ อ.บางบ่อ บางเสาธง และบางพลี (เฉพาะตําบล
หนองปรือ และตําบลราชาเทวะ) ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ให้รีบดําเนินการแจ้ง
เหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม โดยขอรับแบบ ส.ส.1/8 หรือทําหนังสือช้ีแจง
เหตุที่ทําให้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังไม่ได้ ซึ่งต้องระบุเลขประจําตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยย่ืนต่อ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้
ผู้อ่ืนไปย่ืนแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกต้ัง 
 ทั้งน้ี สําหรับผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ส.ส. แล้วไม่ได้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง หรือแจ้ง
แล้วแต่เหตุน้ันไม่เป็นเหตุอันสมควรจะถูกจํากัดสิทธิ ตามมาตรา 35 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส. ซึ่งจํากัดสิทธิ 5 
ประการดังน้ี 1.การย่ืนคําร้องคัดค้านการเลือกต้ัง ส.ส. 2.สมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือรับเลือกเป็น ส.ว. 3.สมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่ 4. ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่าย
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
 และ 5.ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น 
ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระยะเวลาการจํากัดสิทธิครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกต้ังครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2302934 
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กกต.เดือดต้ังโต๊ะสวน “บิ๊กป๊อก” 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 
12 ส.ค. 2563 05:18 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) นายปกรณ์ มหรรณพ กกต. แถลงถึงกรณี พล.อ.อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ระบุว่า ยังไม่พร้อมเลือกต้ังท้องถิ่นเน่ืองจากต้องรอ กกต.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ว่า รมว.
มหาดไทยน่าจะต้องตรวจสอบในองค์กรรับผิดชอบว่าพร้อมหรือไม่ มิใช่มากล่าวอ้าง กกต. สํานักงาน กกต.แถลงยืนยัน
มาตลอดต้ังแต่ เม.ย.63 ว่า พร้อมจัดเลือกต้ังท้องถิ่น แต่กระทรวงมหาดไทยมีเอกสารลงวันที่ 9 ก.ค.63 ถึง ผวจ.ว่ายังไม่
พร้อม เพราะยังมีท้องถิ่นบางส่วนยังไม่สามารถแบ่งเขตเลือกต้ังได้ การกล่าวเช่นน้ีทําให้ กกต.ตกเป็นจําเลยสังคม เรียน
ไปยัง รมว.มหาดไทยและรัฐบาลว่า หากมีความจริงใจในการกระจายอํานาจ และการเลือกต้ังท้องถิ่น ขอให้แจ้งมายัง 
กกต.ภายใน 1 เดือนนับแต่วันน้ี เพ่ือให้ กกต.ดําเนินการประกาศวันเลือกต้ังและจัดการเลือกต้ังให้เสร็จเรียบร้อยภายใน
ปีน้ี หากไม่สามารถทําได้ ยินดีรับผิดชอบและจะพิจารณาตัวเอง กกต. ทั้ง 7 คนมาตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะตนมา
จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือ คสช. 
ยอมรับให้แก้ รธน.ลต.จะได้สุจริต 
 นายปกรณ์กล่าวด้วยว่า ฝากไปยังรัฐสภาถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญ ขอให้แก้ไขในส่วนที่เก่ียวข้องกับ กกต. 
ประสงค์อยากให้การเลือกต้ังสุจริตเป็นธรรมอย่างไร ขอให้บัญญัติให้ชัดเจน เช่น เรื่องแบ่งเขต ปัญหาบัตรเลือกต้ังนอก
ราชอาณาจักร การคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช่ือต้องการอย่างไรบัญญัติให้ชัดเจน จะได้ไม่เป็นข้ออ้างว่ามีหลายสูตร นัก
คณิตศาสตร์ นักการเมืองบอกว่าเป็นธรรมแต่ความเป็นธรรมต้องเป็นไปตามกฎหมาย มีหลายเรื่องราวที่ได้รับผลกระทบ
แต่เราไม่โต้ตอบ เรายอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือนําไปปรับปรุงทํางานให้ดีขึ้น แต่อยากให้ทุกคนยึดคําสอนของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ที่พูดไว้ชัดเจนว่า ที่บ้านเมืองมีปัญหาวุ่นวายเพราะมีแต่คนพูด มีแต่คนแสดงความคิดเห็น ถ้า
ศึกษาข้อกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไรปัญหาจะน้อยลงมาก 
ฉุนโชว์หลักฐานมัด มท.1 โยนขี้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแถลงของนายปกรณ์ มีนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต.มาร่วมน่ังแถลงด้วย โดยไม่ได้
แจ้งสื่อมวลชนล่วงหน้า เน่ืองจากท้ัง 2 คนไม่พอใจที่ รมว.มหาดไทย ช้ีแจงต่อสภาฯอ้างความไม่พร้อม ของ กกต.จึงต้อง
เลื่อนจัดเลือกต้ังท้องถิ่นออกไป ระหว่างการแถลงข่าวนายปกรณ์ได้นําเอกสารของกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ 9 
ก.ค. ที่นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงฯ มีถึง ผวจ.นครราชสีมา ระนอง และลพบุรี ให้เร่งแบ่งเขตเลือกต้ัง
มายืนยัน และแจกสื่อเพ่ือแสดงว่าความไม่พร้อมเกิดจากมหาดไทย ไม่ใช่ กกต. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1908560 
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"กกต"อัด“บิ๊กป๊อก”อย่าโยนบาปปมเลือกต้ังต้ังท้องถ่ิน 
วันที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 17:39 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ปกรณ์- ฐิติเชฎฐ์”แถลงกกต.พร้อมจัดเลือกต้ังท้องถ่ินนานแล้วซัดมท.อย่าโยนบาปให้เป็นจําเลยสังคม ท้าให้
รัฐบาลแจ้งภายใน 1 เดือนจะจัดเลือกต้ังเสร็จในปี 63 ลั่นหากทําไม่ได้พรอ้มพิจารณาตัวเอง 
 เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2563 นายปกรณ์ มหรรณพ และ นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ กรรมการการเลือกต้ัง(กกต.)
ร่วมกันแถลงตอบโต้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย(มท.1) ที่ระบุ ยังไม่พร้อมเลือกต้ังท้องถิ่น เน่ืองจากต้องรอ 
กกต.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ว่า รมว.มหาดไทย น่าจะต้องตรวจสอบในองค์กร ที่ท่านรับผิดชอบว่า พร้อมหรือไม่สําหรับการ
เลือกต้ังท้องถิ่น ไม่ใช่ มากล่าวอ้างถึง กกต. 
 ทั้งน้ีที่ผ่านมาสํานักงาน กกต. แถลงยืนยันมาตลอดต้ังแต่เม.ย.63 ว่า พร้อมสําหรับการเลือกต้ังท้องถิ่น แต่
กระทรวง มหาดไทยมี เอกสารลงวันที่ 9 ก.ค.2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่า ยังไม่พร้อมสําหรับการจัดการเลือกต้ัง
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นบางส่วนยังไม่สามารถดําเนินการแบ่งเขตเลือกต้ังได้ โดยเฉพาะ จ.
นครราชสีมา 3 แห่ง จ.ระนองและลพบุรีอย่างละ 1 แห่ง 
 "สํานักงาน กกต. แถลงและมีข้อมูลยืนยันให้สื่อมาตลอด แต่รมว.มหาดไทย กล่าวเช่นน้ีทําให้กกต.ตกเป็น
จําเลยของสังคมว่า ไม่พร้อมสําหรับการเลือกต้ังท้องถิ่น เรียนไปยังรมว.มหาดไทย และรัฐบาลว่า หากมีความจริงใจใน
การกระจายอํานาจและการเลือกต้ังท้องถิ่น ขอให้แจ้งมายังกกต.เพ่ือให้กกต.กําหนดวันเลือกต้ัง โดยขอให้แจ้งมาภายใน 
1 เดือนนับแต่วันน้ี เพ่ือให้กกต.ดําเนินการประกาศวันเลือกต้ัง และจัดการเลือกต้ังให้เสร็จเรียบร้อยภายในปีน้ี หาก 
กกต.ได้รับแจ้งแล้วไม่สามารถดําเนินการเลือกต้ังให้เรียบร้อยในปีน้ีได้ ผมยินดีรับผิดชอบและจะพิจารณาตัวเอง"นาย
ปกรณ์ กล่าว 
 นายปกรณ์ กล่าว อีกว่า กกต.ทั้ง 7 คนมาตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะตนเองมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
เราไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือ คสช. ดังที่นักวิชาการหรือนักการเมืองหลายพรรคกล่าวอ้าง 
 "เราไม่โต้ตอบเพราะเป็นสิทธิที่ท่านจะมีความเห็นและวิจารณ์ได้ แต่บางครั้งต้องให้ความเป็นธรรมกับพวก
เรา เราทําตามกฎหมายมาตลอด แต่เมื่อถูกกล่าวอ้างเช่นน้ีคิดว่า ไม่เป็นธรรมจึงต้องเรียกร้องในส่วนน้ี” นายปกรณ์ 
กล่าว 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า ในส่วนการแบ่งเขตท้องถิ่นขณะน้ีแล้วเสร็จทั้งอบจ.และเทศบาลใช่หรือไม่ นาย
ปกรณ์ กล่าวว่า อบจ.เสร็จต้ังแต่เดือนเม.ย.2563 พร้อมดําเนินการทั้งหมด ส่วนเทศบาลถ้ารวมการพิจารณาของ กกต. 
ในวันน้ี จะเหลือไม่เกิน 4 จังหวัด ซึ่งคาดว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะเสร็จทั้งหมด 
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 สําหรับการอบรมเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 28 
กําหนดให้อบรมก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 20 วัน สมมุติว่า กกต.กําหนดให้มีการเลือกต้ังท้องถิ่นน้ันในเดือนธ.ค. 63 ก็
จัดให้เดือน พ.ย. มีเวลาอบรมเจ้าหน้าที่มากพอ อย่างเลือกต้ัง ส.ส. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา เราจัด
อบรมกรรมการประจําหน่วยและผู้เก่ียวข้องก่อนวันเลือกต้ังเพียงแค่ 10 วันเพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติ ส่วนจะ
เลือกต้ังท้องถิ่นรูปแบบใดก่อน เป็นเร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้รัฐบาลแจ้งให้ กกต. ทราบ แต่สําหรับกกต.ขณะนี้เรา
พร้อมตลอด 
 นายปกรณ์ ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า อยากฝากไปยังรัฐสภาถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญขอให้แก้ไขใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับ กกต. เพราะรัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย ประสงค์และอยากให้การเลือกต้ังสุจริตและเป็นธรรม
อย่างไรขอให้บัญญัติให้ชัดเจน เช่น ในเร่ืองแบ่งเขต อยากให้เป็นธรรมอย่างไร อยากให้จํานวนประชากรใกล้เคียงกัน
อย่างไร ขอให้บัญญัติให้ชัดเจน รูปแบบบัตรเลือกต้ังอยากให้เป็นอย่างไรให้เขียนในกฎหมายมาเลย ปัญหาบัตรเลือกต้ัง
นอกราชอาณาจักร ที่มาหลังเริ่มนับคะแนนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส.มาตรา 114 กําหนดห้ามนับและให้ถือเป็นบัตร
เสีย กกต.ไม่ได้เปิดดู เพราะกฎหมายให้นับ แต่ถ้าจะให้มีการนับยินดีปฏิบัติตามขอให้กําหนดเป็นกฎหมาย 
 ขณะเดียวกันการประกาศผลการเลือกต้ังตามมาตรา 127 ที่กําหนดให้กกต.มีเวลาพิจารณา 60 วัน และ
ต้องประกาศให้ได้ร้อยละ 95 ของจํานวนส.ส.ทั้งระบบท่ีมี ท่านอยากแก้ไขให้เป็นอย่างไร บัญญัติมาเลย เพราะบาง
จังหวัดมีส.ส.คนเดียว หน่วยเลือกต้ังมีไม่มาก เลือกต้ังแล้ววันรุ่งขึ้นสามารถประกาศเลย แต่ก็ติดกฎหมายมาตราน้ี ไม่
สามารถประกาศได้ น่ีคือหลักการต้องแก้ไข ที่สําคัญที่สุดการคํานวณส.ส.บัญชีรายช่ือตามมาตรา 128และมาตรา 129 
ต้องการอย่างไรบัญญัติให้ชัดเจนจะได้ไม่เป็นข้ออ้างของหลายฝ่ายว่ามีหลายสูตร 
 “นักคณิตศาสตร์ บอกว่า อย่างน้ีเป็นธรรม นักการเมืองบอกว่า อย่างน้ีเป็นธรรม แต่กกต.เห็นว่าความเป็น
ธรรมน้ันต้องเป็นไปตามกฎหมาย เราพร้อมทําตามกฎหมายท่านประสงค์อย่างไร บัญญัติให้ชัดเจนจะได้ไม่เป็นปัญหาอีก
ต่อไป น่ีคือประโยชน์ของบ้านเมือง มีหลายเร่ืองราวที่ เราได้รับผลกระทบแต่เราไม่โต้ตอบ เรายอมรับเสียง
วิพากษ์วิจารณ์เพ่ือนําไปปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น แต่อยากให้ท่านทุกคนยึดคําสอนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่
พูดไว้ชัดเจนว่า ที่บ้านเมืองมีปัญหาและวุ่นวาย เพราะมีแต่คนพูด มีแต่คนแสดงความคิดเห็นโดยศึกษาระเบียบและ
กฎหมายว่าบัญญัติไว้ว่าอย่างไร ถ้าท่านศึกษาข้อกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร ปัญหาเหล่าน้ีจะน้อยลงมาก” 
นอกจากน้ีเมื่อถามว่า แสดงว่าการพิจารณาของ กกต. ที่ผ่านมาเช่นเรื่องการแบ่งเขต มีแรงบีบจากฝ่ายการเมืองใช่
หรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า ไม่มี เราทํางานโดยอิสระ แต่กฎหมายบางส่วนไม่ชัดเจนทําให้เกิดปัญหาในการตีความใน
สังคม ซึ่งเรารวบรวมและศึกษาความเห็นที่มีแล้วมาทําให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นธรรมที่สุด 
 สําหรับ การแถลงของนายปกรณ์ และนายฐิติเชฎฐ์ เป็นการแถลงด่วนโดยไม่มีการแจ้งวาระล่วงหน้า 
เพราะไม่พอใจการที่พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท.ช้ีแจงต่อสภาโดยอ้างความไม่พร้อมของ กกต. จึงต้องมีการเลื่อน
การเลือกต้ังท้องถิ่น ซึ่งระหว่างการแถลงข่าวนายปกรณ์ ก็ได้นําเอกสารของกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ 9 ก.ค. ที่ 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ระนอง และลพบุรี เพ่ือให้
เร่งแบ่งเขตเลือกต้ังมายืนยัน และแจกต่อสื่อมวลชนว่า ความไม่พร้อมเกิดจากกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ กกต. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/630476 
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กกต.โต้มท.1ยันมีความพร้อมจัดลต.ท้องถ่ิน 
11 สิงหาคม 2020 - 13:58 
 
 
 
 
 
 
 
"ปกรณ์" แจง กกต. มีความพร้อมจัดเลือกต้ังท้องถ่ินตลอด บอก "พล.อ.อนุพงษ์" หากมีความจริงใจจัดเลือกต้ังให้
แจ้ง กกต. ภายใน 1 เดือน นับต้ังแต่วันนี้ 
 นายปกรณ์ มหรรณพ คณะกรรมการการเลือกต้ัง และ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(กกต.) ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณีการจัดเลือกต้ังท้องถิ่นโดยนายปกรณ์ กล่าวว่า กรณีที่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า กกต. ไม่พร้อมในการจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น เพราะยังต้องอบรมเจ้าหน้าที่ 
และแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะดําเนินการเลือกต้ัง ไม่ช้ากว่า สํานักงาน กกต. น้ัน ยืนยันว่า พล.อ.อนุพงษ์ 
น่าจะตรวจสอบภายในองค์กรก่อนว่าพร้อมหรือไม่สําหรับการเลือกต้ังท้องถิ่น ไม่ใช่มากล่าวอ้างถึง กกต. สํานักงาน 
กกต. ได้แถลงยืนยันมาตลอดต้ังแต่เดือนเมษายนว่าพร้อมสําหรับการเลือกต้ังท้องถิ่น แต่เอกสารของกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ยืนยันว่ายังไม่พร้อมเพราะยังดําเนินการไม่เรียบร้อยในจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 3 แห่ง 
จังหวัดระนอง 1 แห่งและจังหวัดลพบุรี 1 แห่ง สํานักงาน กกต. แถลงและมีข้อมูลยืนยันมาตลอด แต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยกล่าวเช่นน้ีทําให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังตกเป็นจําเลยของสังคมว่าไม่พร้อมในการ
จัดการเลือกต้ังท้องถิ่น 
 ดังน้ัน จึงอยากฝากไปถึง พล.อ.อนุพงษ์ หากมีความจริงใจในการกระจายอํานาจ และการเลือกต้ังส่วน
ท้องถิ่น ขอให้แจ้งมายังกกต. เพ่ือให้กกต.กําหนดวันเลือกต้ัง โดยขอให้แจ้งมาภายใน 1 เดือนนับต้ังแต่วันน้ี แล้ว กกต. 
จะดําเนินการประกาศวันเลือกต้ัง และจัดการการเลือกต้ังให้แล้วเสร็จภายในปีน้ี หาก กกต. ได้รับแจ้งจากรัฐบาลแล้ว 
และไม่สามารถดําเนินการเลือกต้ังได้ตนยินดีรับผิดชอบ และพิจารณาตนเอง 
 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการท้ัง 7 คนมาตามรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) อย่างที่นักวิชาการ หรือนักการเมืองหลายพรรคกล่าวอ้างมาโดยตลอด แต่คณะกรรมการทั้ง 7 คนไม่
เคยโต้ตอบเพราะเป็นสิทธ์ิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่บางครั้ง ต้องให้ความเป็นธรรมกับคณะกรรมการด้วย 
คณะกรรมการทําตามกฎหมายมาโดยตลอดแต่เมื่อถูกกล่าวอ้างเช่นน้ีก็คิดว่าไม่เป็นธรรมจึงขอเรียกร้องในส่วนน้ี 
 ส่วนเร่ืองของการแบ่งเขต อบจ. และสมาชิก อบจ. น้ัน ทางดําเนินการเสร็จเรียบร้อยต้ังแต่เดือนเมษายน 
ส่วนการแบ่งเขตเก่ียวกับ การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลขณะนี้เหลือไม่เกิน 4 จังหวัด ซึ่งภายในอาทิตย์หน้าจะแล้ว
เสร็จ ส่วนการอบรมเจ้าหน้าที่ในการเลือกต้ังกฎหมายมาตรา 28 ระบุว่า ให้อบรมและแต่งต้ังก่อนวันเลือกต้ัง 20 วัน 
ส่วนจะเลือกต้ังแบบใดก่อนรัฐบาลจะต้องเป็นผู้กําหนด 
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 นอกจากน้ียังยังแถลงถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าถ้าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วขอให้แก้ไข ในส่วนที่
เก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังด้วย อยากเห็นการเลือกต้ังที่ ที่บริสุทธ์ิยุติธรรมเป็นแบบไหนขอให้บัญญัติ
มา เช่น ต้องการแบ่งเขตอย่างไรให้เป็นธรรมที่สุด ขอให้บัญญัติให้ชัดเจน , รูปแบบบัตรเลือกต้ังอย่างไรก็เขียนมาได้ใน
กฎหมาย ปัญหาเรื่องบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรต้องการอย่างไรก็บัญญัติมากกต. ยินดีปฏิบัติตาม , การประกาศผล
การเลือกต้ังตามมาตรา 127 อยากให้ประกาศอย่างไรก็บัญญัติมา น่ีคือหลักการที่ต้องแก้ไขที่สําคัญที่สุดคือ ส.ส.บัญชี
รายช่ือตาม มาตรา 128 และ 129 ต้องการอย่างไรบัญญัติให้ชัดเจน จะได้ไม่เป็นข้ออ้างของหลายฝ่ายว่ามีหลายสูตร 
ต้องการการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เก่ียวกับ กกต. มีความประสงค์อย่างไรก็ขอให้บัญญัติไว้ให้ชัดเจน น่ีคือสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อบ้านเมือง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ กกต. ได้รับผลกระทบ แต่ไม่เคยโต้ตอบเพราะยอมรับเสียง
วิพากษ์วิจารณ์เพราะเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นสิ่งเดียวที่จะนํามาปรับปรุงแก้ไข 
 ในขณะเดียวกันอยากให้ยึดคําสอนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่พูดไว้ชัดเจนว่าที่บ้านเมืองมีปัญหา
และวุ่นวายเพราะมีแต่คนพูดมีแต่คนแสดงความคิดเห็นโดยไม่ศึกษาระเบียบและกฎหมายว่าบัญญัติไว้ว่าอย่างไร ซึ่งตน
มองว่าถ้าได้ศึกษา ดูว่ากฎหมายบัญญัติไว้ว่าอย่างไรปัญหาพวกน้ีจะน้อยลงมาก 
 สําหรับที่มีการเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญน้ัน ไม่ได้อยู่ที่แรงกดดันอะไร กกต. ทํางานโดยอิสระเพียงแต่ว่า
กฎหมายบางส่วนยังไม่ชัดเจน ทําให้เกิดปัญหาการตีความในสังคม ซึ่งการแสดงความคิดเห็นและตีความทุกอย่างทาง 
กกต. เก็บรวบรวมมาศึกษาและมาหาทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นธรรมที่สุด 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_744047/ 
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2กกต.เดือดอัด“มท.1”ยันพร้อม“เลือกต้ังท้องถ่ิน” 
11 Aug 2020 13:18 น. 
 
 
 
 
 
 
2กกต.“ปกรณ์- ฐิติเชฎฐ์”เดือด แถลงด่วนอัด “มท.1” อย่าทํากกต.ตกเป็นจําเลยสังคม ยันพร้อมจัดเลือกต้ัง
ท้องถ่ินแล้ว ท้ารัฐบาลแจ้งภายใน 1 เดือน ก่อนกําหนดวัน-จัดเลือกต้ังเสร็จในปี 63 ลั่นทําไม่ได้พร้อมพิจารณา
ตัวเอง 
 วันน้ี (11 ส.ค.63) นายปกรณ์ มหรรณพ และ นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ  กกต. ร่วมกันแถลงข่าวกรณี พล.อ.
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย(มท.1) ระบุยังไม่พร้อมเลือกต้ังท้องถิ่น เน่ืองจากต้องรอกกต.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ว่า 
รมว.มหาดไทยน่าจะต้องตรวจสอบในองค์กรที่ท่านรับผิดชอบว่าพร้อมหรือไม่สําหรับการเลือกต้ังท้องถิ่น มิใช่มากล่าว
อ้างถึงกกต. 
 ที่ผ่านมาสํานักงานกกต.แถลงยืนยันมาตลอดต้ังแต่เม.ย.2563 ว่าเราพร้อมสําหรับการเลือกต้ังท้องถิ่น แต่
กระทรวงมหาดไทยมีเอกสารลงวันที่ 9 ก.ค.63 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่ายังไม่พร้อมสําหรับการจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นบางส่วนยังไม่สามารถดําเนินการแบ่งเขตเลือกต้ังได้ โดยเฉพาะจ.นครราชสีมา 3 
แห่ง ระนองและลพบุรี อย่างละ 1 แห่ง    
 สํานักงานกกต.แถลงและมีข้อมูลยืนยันให้สื่อมาตลอด แต่รมว.มหาดไทย กล่าวเช่นน้ีทําให้กกต.ตกเป็น
จําเลยของสังคม ว่าไม่พร้อมสําหรับการเลือกต้ังท้องถิ่น เรียนไปยังรมว.มหาดไทย และรัฐบาลว่าหากมีความจริงใจใน
การกระจายอํานาจ และการเลือกต้ังท้องถิ่น ขอให้แจ้งมายังกกต.เพ่ือให้กกต.กําหนดวันเลือกต้ัง โดยขอให้แจ้งมา
ภายใน 1 เดือนนับแต่วันน้ี  เพ่ือให้กกต.ดําเนินการประกาศวันเลือกต้ังและจัดการเลือกต้ังให้เสร็จเรียบร้อยภายในปีน้ี 
“หากกกต.ได้รับแจ้งแล้วไม่สามารถดําเนินการเลือกต้ังให้เรียบร้อยในปีน้ีได้ ผมยินดีรับผิดชอบและจะพิจารณาตัวเอง”  
 นายปกรณ์ กล่าวด้วยว่า กกต.ทั้ง 7 คน มาตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะตนมาจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
เราไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือคสช. ดังที่นักวิชาการ หรือนักการเมืองหลายพรรคกล่าวอ้าง แต่เราไม่โต้ตอบเพราะเป็นสิทธิ
ที่ท่านจะมีความเห็นและวิจารณ์ได้ แต่บางครั้งต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเรา เราทําตามกฎหมายมาตลอด แต่เมื่อถูก
กล่าวอ้างเช่นน้ีคิดว่าไม่เป็นธรรม” 
 เมื่อถามว่าในส่วนการแบ่งเขตท้องถิ่นขณะน้ีแล้วเสร็จทั้งอบจ.และเทศบาลใช่หรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า 
อบจ.เสร็จต้ังแต่เดือนเม.ย.63 พร้อมดําเนินการทั้งหมด ส่วนเทศบาล ถ้ารวมการพิจารณาของกกต.ในวันนี้ จะเหลือไม่
เกิน 4 จังหวัด ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเสร็จทั้งหมด  
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 ส่วนการอบรมเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 28 
กําหนดให้อบรมก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 20 วัน สมมุติว่ากกต.กําหนดให้มีการเลือกต้ังท้องถิ่นน้ันในเดือนธ.ค. 63 
เดือน พ.ย.มีเวลาอบรมเจ้าหน้าที่มากพอ อย่างเลือกต้ังส.ส.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา เราจัดอบรม
กรรมการประจําหน่วยและผู้เก่ียวข้องก่อนวันเลือกต้ังเพียงแค่ 10 วัน เพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติ  ส่วนจะ
เลือกต้ังท้องถิ่นรูปแบบใดก่อน เป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้รัฐบาลแจ้งให้กกต.ทราบ แต่สําหรับกกต.ขณะนี้เราพร้อม
ตลอด 
 นายปกรณ์ ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า อยากฝากไปยังรัฐสภา ถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญขอให้แก้ไข
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกกต. เพราะรัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย ประสงค์และอยากให้การเลือกต้ังสุจริตและเป็นธรรม
อย่างไรขอให้บัญญัติให้ชัดเจน เช่น ในเร่ืองแบ่งเขต อยากให้เป็นธรรมอย่างไร อยากให้จํานวนประชากรใกล้เคียงกัน
อย่างไร ขอให้บัญญัติให้ชัดเจน รูปแบบบัตรเลือกต้ังอยากให้เป็นอย่างไรให้เขียนในกฎหมายมาเลย  ปัญหาบัตรเลือกต้ัง
นอกราชอาณาจักร ที่มาหลังเริ่มนับคะแนนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส.มาตรา 114 กําหนดห้ามนับและให้ถือเป็นบัตร
เสีย  กกต.ไม่ได้เปิดดู เพราะกฎหมายให้นับ แต่ถ้าจะให้มีการนับยินดีปฏิบัติตามขอให้กําหนดเป็นกฎหมาย 
 การประกาศผลการเลือกต้ังตามมาตรา 127 ที่กําหนดให้กกต.มีเวลาพิจารณา 60 วัน และต้องประกาศให้
ได้ร้อยละ 95 ของจํานวนส.ส.ทั้งระบบที่มี ท่านอยากแก้ไขให้เป็นอย่างไร บัญญัติมาเลย เพราะบางจังหวัดมีส.ส.คน
เดียว หน่วยเลือกต้ังมีไม่มาก เลือกต้ังแล้ววันรุ่งขึ้นสามารถประกาศเลย แต่ก็ติดกฎหมายมาตรานี้ ไม่สามารถประกาศได้ 
น่ีคือหลักการต้องแก้ไข ที่สําคัญที่สุดการคํานวณส.ส.บัญชีรายชื่อตามมาตรา 128และมาตรา 129 ต้องการอย่างไร
บัญญัติให้ชัดเจนจะได้ไม่เป็นข้ออ้างของหลายฝ่ายว่ามีหลายสูตร 
 “นักคณิตศาสตร์ บอกว่าอย่างน้ีเป็นธรรม นักการเมืองบอกว่าอย่างน้ีเป็นธรรม แต่กกต.เห็นว่าความเป็น
ธรรมน้ันต้องเป็นไปตามกฎหมาย เราพร้อมทําตามกฎหมายท่านประสงค์อย่างไร บัญญัติให้ชัดเจนจะได้ไม่เป็นปัญหาอีก
ต่อไป น่ีคือประโยชน์ของบ้านเมือง มีหลายเร่ืองราวที่ เราได้รับผลกระทบแต่เราไม่โต้ตอบ เรายอมรับเสียง
วิพากษ์วิจารณ์เพ่ือนําไปปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น แต่อยากให้ท่านทุกคนยึดคําสอนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่
พูดไว้ชัดเจนว่าที่บ้านเมืองมีปัญหาและวุ่นวายเพราะมีแต่คนพูด มีแต่คนแสดงความคิดเห็นโดยศึกษาระเบียบและ
กฎหมายว่าบัญญัติไว้ว่าอย่างไร  ถ้าท่านศึกษาข้อกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร ปัญหาเหล่าน้ีจะน้อยลงมาก” 
 เมื่อถามว่าแสดงว่าการพิจารณาของกกต.ที่ผ่านมาเช่นเรื่องการแบ่งเขต มีแรงบีบจากฝ่ายการเมืองใช่
หรือไม่  นายปกรณ์ กล่าวว่า ไม่มี เราทํางานโดยอิสระ แต่กฎหมายบางส่วนไม่ชัดเจนทําให้เกิดปัญหาในการตีความใน
สังคม ซึ่งเรารวบรวมและศึกษาความเห็นที่มีแล้วมาทําให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นธรรมที่สุด 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแถลงของนายปกรณ์ และนายฐิติเชฎฐ์ เป็นการแถลงด่วนโดยไม่มีการแจ้งวาระ
ล่วงหน้า ทั้งน้ีเน่ืองจากทั้งสองไม่พอใจการท่ีรมว.มหาดไทย ช้ีแจงต่อสภา โดยอ้างความไม่พร้อมของกกต.จึงต้องมีการ
เลื่อนการเลือกต้ังท้องถิ่น ซึ่งระหว่างการแถลงข่าวนายปกรณ์ก็ได้นําเอกสารของกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 9 
ก.ค. ที่นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ระนอง และลพบุรี 
เพ่ือให้เร่งแบ่งเขตเลือกต้ังมายืนยันและแจกต่อสื่อมวลชนว่าความไม่พร้อมเกิดจากกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ กกต. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/politics/445138 
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กกต.โต้เดือด ยันไม่ใช่ตัวถ่วงเลือกต้ังท้องถ่ิน 
วันที่ 12 ส.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประเด็นการจัดเลือกต้ังท้องถิ่นที่ทวีความดุเดือดขึ้นทันทีหลัง นายปกรณ์ มหรรณพ และ นายฐิติเชฎฐ์ นุช
นาฎ  กกต. ต้ังโต๊ะแถลงข่าวโต้เดือดกระทรวงมหาดไทย กล่าวหา กกต. ติดขัดเร่ืองการอบรมเจ้าหน้าที่ ทําการเลือกต้ัง
ท้องถิ่นล่าช้า ลั่นพร้อมประกาศวันเลือกต้ังท้องถิ่นภายใน 1 เดือนทันที หากรัฐบาลประสานมา และจะจัดการเลือกต้ัง
ให้เสร็จภายในปีน้ี ซึ่งหากทําไม่ได้ก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเอง ก่อนจะช้ีถึงความไม่พร้อมที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากทางกระ
ทรวงมหาดไทยเองมากกว่า เพราะมีเอกสารถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ว่ายังไม่พร้อม
สําหรับการจัดการเลือกต้ังท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
อ้างอิง  :  https://news.ch7.com/detail/430757 
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กกต.โต้กลับ มท. ยันพร้อมจัดเลือกต้ังท้องถ่ินต้ังแต่ เม.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายปกรณ์ มหรรณพ และ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ร่วมกันแถลงข่าวกรณี 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ช้ีแจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่ายังไม่พร้อมเลือกต้ังท้องถิ่น
เน่ืองจากต้องรอ กกต.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่น้ัน ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต้องตรวจสอบในองค์กรว่าพร้อม
หรือไม่ ไม่ใช่กล่าวอ้างถึงกกต. เพราะที่ผ่านมา กกต.แถลงยืนยันมาตลอดต้ังแต่เดือน เม.ย.63 ว่า พร้อมสําหรับการ
เลือกต้ังท้องถิ่น แต่กระทรวงมหาดไทยมีเอกสารลงวันที่ 9 ก.ค. 63 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่ายังไม่พร้อมสําหรับการ
จัดการเลือกต้ังท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพราะยังมีท้องถิ่นบางส่วนยังไม่สามารถดําเนินการแบ่งเขตเลือกต้ังได้   
 
อ้างอิง  :  https://news1005.mcot.net/view/5f323a8de3f8e40aef479744 
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“องอาจ” จ้ีรัฐบาลจับเข่าคุย กกต. กําหนดเลือกต้ังท้องถ่ิน 
17 นาทีที่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
“องอาจ”จ้ีรัฐบาลแสดงความจริงใจจับเข่าคุย กกต. กําหนดการเลือกต้ังท้องถ่ิน  
 เมื่อวันที่ 12 ส.ค.  นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึงกรณีที่ 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยระบุว่า ยังไม่พร้อมเลือกต้ังท้องถิ่น เน่ืองจากต้องรอ กกต. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
ขณะที่ กกต. ยืนยันว่าพร้อมเลือกต้ังท้องถิ่นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รมว. มหาดไทย มักบอกว่ายังไม่พร้อมเลือกต้ัง
ท้องถิ่น โดยอ้างว่า กกต. ยังไม่พร้อม แต่เมื่อวานนี้ กกต. ยืนยันว่าพร้อมเลือกต้ังท้องถิ่น ทั้งยังยํ้าว่ามีความพร้อมมา
ต้ังแต่เดือน เม.ย.2563 รัฐบาล และ รมว.มหาดไทย จึงไม่ควรมีข้ออ้างอะไรอีกที่จะเหน่ียวรั้งเตะถ่วงการเลือกต้ังท้องถิ่น
ออกไปแบบไม่มีกําหนด  กฎหมายกําหนดไว้แล้วว่าการเลือกต้ังท้องถิ่นทั้ง 4 แบบ คือ อบจ. อบต. เทศบาล และองค์กร
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นอํานาจของ ครม.ตาม พ.ร.บ.การ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 142 ว่าด้วยการเลือกต้ังครั้งแรกเป็นอํานาจของ 
ครม.ที่จะกําหนด เมื่อกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนแบบนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยกับ กกต. ควรจับเข่าคุยกัน 
กําหนดการเลือกต้ังท้องถิ่นให้ชัดเจนได้แล้ว  ขณะน้ีบ้านเมืองก็ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รัฐบาลควรแสดงความจริงใจสนับสนุนการเลือกต้ังท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองใช้
สิทธ์ิใช้เสียงผ่านการเลือกต้ัง กําหนดการบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเอง ไม่ใช่ปล่อยให้อํานาจการบริหารจัดการ
ปกครองท้องถิ่นอยู่ในมือของคนเพียงกลุ่มเดียวที่ได้รับการต่ออายุมาเรื่อยๆ นานกว่า 6 ปีแล้ว โดยประชาชนไม่ได้
ตัดสินใจเลอืกต้ังมาแต่อย่างใด 
 นายองอาจ กล่าวต่อว่า ขณะน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเลือกต้ัง แบ่งเป็น อบจ. 76 แห่ง อบต. 
5,320 แห่ง เทศบาล 2,454 แห่ง (เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 187 แห่ง เทศบาลตําบล 2,237 แห่ง) 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 2 แห่ง รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเลือกต้ังทั้งหมด 7,852 แห่ง ขอ
เรียกร้องให้ รมว. มหาดไทย จัดการปัญหาทั้งหมดให้ลุล่วงไปโดยเร็ว ไม่ควรเอาปัญหาอะไรมาอ้างเพ่ือเลื่อนเลือกต้ัง
ท้องถิ่นออกไปอีก และรีบประสานส่งเรื่องเข้า ครม.เพ่ือให้รัฐบาลใช้อํานาจประกาศให้มีการเลือกต้ังท้องถิ่นตามที่
กฎหมายกําหนดต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/62364 
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“องอาจ” แนะรัฐบาลจับเข่าคุย กกต. กําหนดเลือกต้ังท้องถ่ิน จ้ีมท.เร่งดําเนินการ อย่าย้ือเวลา 
เผยแพร่: 12 ส.ค. 2563 11:13   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันน้ี (12 ส.ค.) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ 
กล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่า ยังไม่พร้อมเลือกต้ังท้องถิ่น เน่ืองจากต้องรอ กกต. ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ ขณะที่ กกต. ยืนยันว่าพร้อมเลือกต้ังท้องถิ่นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รมว. มหาดไทย มักบอกว่ายังไม่
พร้อมเลือกต้ังท้องถิ่น โดยอ้างว่า กกต. ยังไม่พร้อม แต่เมื่อวานน้ี กกต. ยืนยันว่าพร้อมเลือกต้ังท้องถิ่น ทั้งยังยํ้าว่ามี
ความพร้อมมาต้ังแต่เดือนเมษายน 2563 รัฐบาล และ รมว.มหาดไทย จึงไม่ควรมีข้ออ้างอะไรอีกที่จะเหน่ียวร้ังเตะถ่วง
การเลือกต้ังท้องถิ่นออกไปแบบไม่มีกําหนด 
 กฎหมายกําหนดไว้แล้วว่าการเลือกต้ังท้องถิ่นทั้ง 4 แบบ คือ อบจ. อบต. เทศบาล และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ
การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 142 ว่าด้วยการเลือกต้ังครั้งแรกเป็นอํานาจ
ของคณะรัฐมนตรีที่จะกําหนด เมื่อกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนแบบนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยกับ กกต. ควรจับเข่า
คุยกัน กําหนดการเลือกต้ังท้องถิ่นให้ชัดเจนได้แล้ว 
 ขณะนี้บ้านเมืองก็ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐบาลควรแสดง
ความจริงใจสนับสนุนการเลือกต้ังท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองใช้สิทธ์ิใช้เสียงผ่านการเลือกต้ัง 
กําหนดการบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเอง ไม่ใช่ปล่อยให้อํานาจการบริหารจัดการปกครองท้องถิ่นอยู่ในมือของคน
เพียงกลุ่มเดียวที่ได้รับการต่ออายุมาเรื่อยๆ นานกว่า 6 ปีแล้ว โดยประชาชนไม่ได้ตัดสินใจเลือกต้ังมาแต่อย่างใด 
 นายองอาจกล่าวว่า ขณะน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเลือกต้ัง แบ่งเป็น อบจ. 76 แห่ง อบต. 5,320 
แห่ง เทศบาล 2,454 แห่ง (เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 187 แห่ง เทศบาลตําบล 2,237 แห่ง) กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา 2 แห่ง รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเลือกต้ังทั้งหมด 7,852 แห่ง จึงขอเรียกร้องให้ รมว. 
มหาดไทย จัดการปัญหาทั้งหมดให้ลุล่วงไปโดยเร็ว ไม่ควรเอาปัญหาอะไรมาอ้างเพ่ือเลื่อนเลือกต้ังท้องถิ่นออกไปอีก 
และรีบประสานส่งเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้รัฐบาลใช้อํานาจประกาศให้มีการเลือกต้ังท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด
ต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000082468 
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“องอาจ”แนะรบ.จับเข่าคุยกกต.กําหนดลต.ท้องถ่ิน 
12 สิงหาคม 2020 - 12:01 
 
 
 
 
 
 
 
 
"องอาจ" แนะรัฐบาลจับเข่าคุย กกต. กําหนดเลือกต้ังท้องถ่ินให้ชัดเจน 
 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ กกต. 
ยืนยันว่า พร้อมเลือกต้ังท้องถิ่น และมีความพร้อมมาต้ังแต่เดือนเมษายน 2563 ดังน้ันรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการ
มหาดไทย จึงไม่ควรมีข้ออ้างอะไรอีกที่จะเหน่ียวรั้งเตะถ่วงการเลือกต้ังท้องถิ่นออกไปแบบไม่มีกําหนด ทั้งน้ีกฎหมาย
กําหนดไว้แล้วว่าการเลือกต้ังท้องถิ่นทั้ง 4 แบบ คือ อบจ. อบต. เทศบาล และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 
แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 142 ว่าด้วยการเลือกต้ังครั้งแรกเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีที่จะ
กําหนด เมื่อกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนเช่นน้ี รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยกับ กกต. ควรจับเข่าคุยกัน กําหนดการ
เลือกต้ังท้องถิ่นให้ชัดเจนได้แล้ว 
 ซึ่งขณะน้ีบ้านเมืองก็ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐบาลควร
แสดงความจริงใจสนับสนุนการเลือกต้ังท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองใช้สิทธ์ิใช้เสียงผ่านการเลือกต้ัง 
กําหนดการบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเอง ไม่ใช่ปล่อยให้อํานาจการบริหารจัดการปกครองท้องถิ่นอยู่ในมือของคน
เพียงกลุ่มเดียวที่ได้รับการต่ออายุมาเรื่อยๆ นานกว่า 6 ปีแล้ว โดยประชาชนไม่ได้ตัดสินใจเลือกต้ังมาแต่อย่างใด 
 จึงขอเรียกร้องให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จัดการปัญหาทั้งหมดให้ลุล่วงไปโดยเร็ว ไม่ควรเอา
ปัญหาอะไรมาอ้าง เพ่ือเลื่อนเลือกต้ังท้องถิ่นออกไปอีก และรีบประสานส่งเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้รัฐบาลใช้อํานาจ
ประกาศให้มีการเลือกต้ังท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_744820/ 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://siamrath.co.th/n/174102 
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องอาจ จ้ี รบ.จัดเลือกต้ังท้องถ่ิน-ดักคอ มท.1 อย่าอ้างติดโรคเลื่อน 
ไทยรัฐออนไลน์  12 ส.ค. 2563 12:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.ปชป. แนะ รบ.จับเข่าคุย กกต. กําหนดเลือกต้ัง
ท้องถ่ิน ซัด รมว.มหาดไทย จริงใจหรือจิงโจ้ ดักคออย่าเอาปัญหาอะไรมาอ้างติดโรคเลื่อนอีก 
 วันที่ 12 ส.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ยังไม่พร้อมเลือกต้ังท้องถิ่น เน่ืองจากต้องรอ 
กกต.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ขณะที่ กกต.ยืนยันว่า พร้อมเลือกต้ังท้องถิ่นน้ันว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รมว.มหาดไทย 
มักบอกว่า ยังไม่พร้อมเลือกต้ังท้องถิ่น โดยอ้างว่า กกต.ยังไม่พร้อม แต่เมื่อวานน้ี กกต. ยืนยันว่า พร้อมเลือกต้ังท้องถิ่น 
ทั้งยังยํ้าว่ามีความพร้อมมาต้ังแต่เดือนเมษายน 2563 รัฐบาลและ รมว.มหาดไทย จึงไม่ควรมีข้ออ้างอะไรอีกที่จะเหน่ียว
รั้งเตะถ่วงการเลือกต้ังท้องถิ่นออกไป แบบไม่มีกําหนด ทั้งน้ี กฎหมายกําหนดไว้แล้วว่า การเลือกต้ังท้องถิ่นทั้ง 4 แบบ 
คือ อบจ. อบต. เทศบาล และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็น
อํานาจของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 
142 ว่าด้วยการเลือกต้ังครั้งแรกเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรี ที่จะกําหนด เมื่อกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนแบบน้ี รัฐบาล
โดยกระทรวงมหาดไทยกับ กกต.ควรจับเข่าคุยกัน กําหนดการเลือกต้ังท้องถิ่นให้ชัดเจนได้แล้ว 
 “ขณะน้ีบ้านเมืองก็ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐบาลควร
แสดงความจริงใจสนับสนุนการเลือกต้ังท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองใช้สิทธ์ิใช้เสียงผ่านการเลือกต้ัง 
กําหนดการบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเอง ไม่ใช่ปล่อยให้อํานาจการบริหารจัดการปกครองท้องถิ่นอยู่ในมือของคน
เพียงกลุ่มเดียว ที่ได้รับการต่ออายุมาเรื่อยๆ นานกว่า 6 ปีแล้ว โดยประชาชนไม่ได้ตัดสินใจเลือกต้ังมาแต่อย่างใด ซึ่ง
ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเลือกต้ัง แบ่งเป็น อบจ. 76 แห่ง อบต. 5,320 แห่ง เทศบาล 2,454 แห่ง 
(เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 187 แห่ง เทศบาลตําบล 2,237 แห่ง) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 2 แห่ง 
รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเลือกต้ังทั้งหมด 7,852 แห่ง 
 ผมขอเรียกร้องให้ รมว.มหาดไทย จัดการปัญหาทั้งหมดให้ลุล่วงไปโดยเร็ว ไม่ควรเอาปัญหาอะไรมาอ้าง
เพ่ือเลื่อนเลือกต้ังท้องถิ่นออกไปอีก และรีบประสานส่งเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้รัฐบาลใช้อํานาจประกาศให้มีการ
เลือกต้ังท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดต่อไป” นายองอาจ กล่าว. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1908773 
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พท. ย่ืนญัตติแก้ รธน. เสนอตั้ง สสร. 17 ส.ค. 
12 สิงหาคม 2020 - 07:35 
 
 
 
 
 
 
 
พท.ลุยแก้ รธน. มาตรา 256 เสนอตั้ง สสร. "ชลน่าน" คาดยื่นญัตติได้ 17 ส.ค. นี้เชื่อทุกฝ่ายไม่ขัดข้อง 
 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และ รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย เปิดเผยกับสํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึง
กรณีที่พรรคเพ่ือไทยจะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 พร้อมเสนอให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ว่า
ขณะนี้พรรคไทยได้มีการร่างญัตติไว้เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ตามมติของพรรคและเป็นไปตามความเห็นของ
คณะกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะแก้ในมาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความง่ายขึ้น 
และ เพ่ิมการจัดต้ัง สสร. เข้าไปในมาตรานี้ด้วย ซึ่งทางพรรคจะเสนอแก้เพียงประเด็นเดียวเนื่องจากม่ันใจว่าจะมีความ
เป็นไปได้สูงที่จะสําเร็จ 
 ทั้งน้ีนายแพทย์ชลน่าน กล่าวต่อว่า ทางพรรคจะมีการยื่นญัตติต่อสภาได้ในวันที่ 17 สิงหาคมน้ี ทั้งน้ียํ้าว่า 
พรรคเพ่ือไทยไม่ได้ปิดก้ันในประเด็นอ่ืนที่พรรคการเมืองอ่ืนจะย่ืนเพ่ิมเติม แต่ทางพรรคเพ่ือไทยน้ันมุ่งเน้นในการแก้ไข
ขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นต้ัง สสร. เพียงประเด็นเดียวเท่าน้ัน และเช่ือว่าไม่เป็นการขัดแย้งกับใคร 
สามารถหาความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพ่ือผลักดันให้สามารถเดินหน้าแก้ปัญหาทางการเมืองได้ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_744557/ 
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โมเดล รธน. ฉบับประชาชน-ทางลง 'ประยุทธ์' กางสูตรแก้ไข รธน. โดย 'ปิยบุตร-โภคิน' 
Aug 12, 2020( Last update Aug 12, 2020 01:31 ) 
 
 
 
 
 
 
'โภคิน พลกุล' และ 'ปิยบุตร แสงกนกกุล' ตัวแทน กมธ.ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ฝ่ายค้าน เสนอตั้ง ส.ส.ร. 
ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน สร้างฉันทามติในสังคม เลี่ยงการนองเลือด 
 โภคิน พลกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทาง
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร และ ปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขาธิการคณะก้าวหน้าและ กมธ.ชุดดังกล่าว ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ 'วอยซ์ออนไลน์' ถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 โภคิน เริ่มต้นเกร่ินถึงรัฐธรรมนูญปี 2534 ที่มีการแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยในปี 2538 หลังเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ 2535 ในสมัยของ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตอนน้ันตนเป็นรองประธานคณะกรรมการ
ปฏิรูปการเมืองเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งตนนําแนวคิดน้ีมาใช้ในปัจจุบัน เน่ืองจากตอนน้ีทุกฝ่ายเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับน้ี
มีข้อบกพร่องและจุดอ่อนมากมายจึงเสนอเป็น 2 ลักษณะ คือ 1.เพ่ิมหมวดที่ว่าด้วยการจัดทํารัฐธรรมนูญโดยสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกคนเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญและทําประชามติ ด้วยความร่วมมือของ
ทุกฝ่าย ไม่ต้องกีดกันใครออกไป และไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ไม่กระทบอํานาจ ส.ว. 2.ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญ
ของ สสร. ก็เปิดให้มีการแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นอ่ืนๆ 
 ตอนน้ีทางพรรคฝ่ายค้านได้จัดทําร่างกฎหมายที่เพ่ิมเติมหมวดการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วและจะเสนอเข้าสู่
วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 17 ส.ค.น้ี โดยคาดว่าขั้นตอนหลังจากน้ีคือ ใช้เวลา 15 วันในการบรรจุ
วาระและพิจารณาวาระ 1 จากน้ันหากรับหลักการก็ไปสู่วาระที่ 2 ต้ังกรรมาธิการภายใน 1 เดือน รอ 15 วันเข้าวาระที่ 
3 แล้วจึงไปทําประชามติใช้เวลา 6 เดือน จะได้ ส.ส.ร. ดีกว่าการรอรายงานจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กว่าจะเสร็จ 
กว่าจะเสนอสภา และให้สภารับรอง แต่ที่โภคินยํ้าคือ หากต้องการให้ประเด็นแรกผ่าน ต้องไม่ไปกระทบใครในทันที ไม่
ต้องไปลดอํานาจใคร แต่ประชาชนจะได้เห็นว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้ามา 
 ด้าน ปิยบุตร กล่าวว่า ข้อเสนอของตนก็ไม่ต่างจาก โภคิน มากนัก คือ การแก้ไขมาตรา 256 ว่าด้วยเรื่อง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ใช้เสียงเพียงก่ึงหน่ึงของรัฐสภา เหมือนรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540, 2550 และเพ่ิมหมวด 15/1 
ว่าด้วยการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดย ส.ส.ร. แต่จากอุณหภูมิทางการเมืองตอนน้ี ข้อเรียกร้องของเยาวชนท่ีมองว่า
รัฐบาลชุดน้ีเกิดมาจากการสืบทอดอํานาจจาก คสช. และวุฒิสภา 250 คนตามบทเฉพาะกาลเป็นอุปสรรคที่ทําให้การ
เลือกต้ังไม่ตอบสนองความเป็นจริง 
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 อย่างไรก็ตาม ส.ว. ได้ปฏิบัติภารกิจการสืบทอดอํานาจก็ได้ทําไปแล้วคือโหวตให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที่รัฐบบาลเองตอนน้ีก็มีจํานวน ส.ส. ทิ้งห่างฝ่ายค้านไปกว่า 60 เสียงแล้ว ตนจึงเสนอให้
ยกเลิก ส.ว. ตามบทเฉพาะกาลในมาตรา 269-272 ซึ่งหากทําตามข้อเสนอน้ีก็จะชนะด้วยกันทุกฝ่าย นายกรัฐมนตรีเอง
ก็จะสง่าผ่าเผยมากข้ึน โดยไม่มี ส.ว. ค้ําบัลลังก์ แล้วถ้ามีการยุบสภาก็จะเป็นไพ่ที่ใช้ผ่าทางตันของประเทศได้จริง 
 ขณะเดียวกันเมื่อ ส.ว. พ้นสภาพไปก็สามารถมาสมัครใหม่ตามกระบวนการสรรหา ส.ว. 200 คนตาม
ระบบปกติในมาตรา 107 เพราะเรื่อง ส.ว. ตามบทเฉพาะกาลให้แตะขึ้นมาก็ต้องร้องย้ีพร้อมกัน ซึ่งหากแก้ตรงน้ีก็จะลด
อุณหภูมิทางการเมืองลงได้ และยกเลิกมาตรา 279 ที่ว่าด้วยรับรองประกาศคําสั่งและการใช้อํานาจของ คสช. ให้ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ ตรงน้ีเป็นไปตามหลักการในรัฐธรรมนูญเพ่ือให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายท่ีมีอํานาจสูงสุด ศาล
รัฐธรรมนูญมีโอกาสตรวจสอบการใช้อํานาจของ คสช. ซึ่งศาลอาจจะบอกว่าทั้งหมดชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็เป็นได้ แต่
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนได้โต้แย้งการใช้อํานาจของ คสช. 
 “เราฝันอยากจะเห็นสภาร่างรัฐธรรมนูญจากการเลือกต้ังของประชาชนแล้วก็เข้ามาทํารัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่เข้ามาแทนที่ มันเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นฉันทามติร่วมกันของสังคมไทย เพราะว่าต้ังแต่รัฐประหาร 2549 มา
รัฐธรรมนูญ 4 ฉบับสุดท้ายเป็นฉบับแก้แค้นเอาคืน เป็นรัฐธรรมนูญที่ผู้ชนะยึดเอาไว้เขียนเองหมด แต่รัฐธรรมนูญที่ดีจะ
เป็นของผู้ชนะไม่ได้ คนเขียนต้องจินตนาการด้วยว่าคนเขียนวันหน่ึงอาจจะเป็นฝ่ายแพ้ ฝ่ายข้างน้อย ดังน้ันต้องหากติกา
ร่วมกันที่ทุกคนเป็นเจ้าของ” ปิยบุตร กล่าว 
ประเด็นเร่งด่วน 'ยกเลิก ส.ว.-ยุติการรับรองคําสั่งรัฐประหาร' 
 อย่างไรก็ตาม ปิยบุตร กล่าวว่าในระหว่างทางที่จะมี ส.ส.ร. บางประเด็นที่ต้องแก้ไขสามารถเสนอเป็น
ญัตติการแก้รัฐธรรมนูญ โดย ส.ส. 100 คน, คณะรัฐมนตรี หรือประชาชน 50,000 คน ดังน้ันจึงสามารถเสนอเข้าไปได้
ตลอด แต่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเท่าน้ันเอง พูดกันตามตรงคือถ้าจะให้ผ่านต้องพูดคุยกันก่อนว่าจะยอมรับกันได้หรือไม่ 
ให้ทุกฝ่ายเห็นร่วมกัน เช่น ข้อเสนอของตนอาจจะไม่ได้รับการตลอดสนองหมด แต่เป็นทางเลือก หลายคนบอกว่าต้อง
แก้กฎหมายเลือกต้ัง หลายคนบอกว่าต้องแก้ยุทธศาสตร์ชาติ แต่ท้ายที่สุดคือต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผ่าน ส.ส.ร. 
 ขณะที่ โภคิน เห็นด้วยว่าประเด็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขในรัฐธรรมนูญ คือ มาตรา 279 ซึ่งทําให้ประกาศหรือ
คําสั่งของ คสช. ใหญ่กว่าบทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ ประกาศคณะปฏิวัติเหล่าน้ีไม่เคยถูกยกเลิก แล้วพอ
มาบอกว่ามันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหมด สิทธิเสรีภาพที่รับรองไว้ก็ไม่เป็นจริง ซึ่งตรงน้ีตนมองว่าการแก้ไขไม่ได้ไปขัดแย้ง
กับใคร แต่จะทําให้ประชาชนได้ประโยชน์ 
 ส่วนเร่ือง ส.ว. ตนเห็นว่าบทเฉพาะกาลมีไว้เพ่ือเปลี่ยนผ่าน แต่สิ่งที่รัฐธรรมนูญ 2560 หรือรัฐธรรมนูญที่
ทําขึ้นมาหลังรัฐประหารจะมีเรื่องการสืบทอดอํานาจเข้ามาตลอด แต่สิ่งแรกคือต้องมี ส.ส.ร. ให้คนเห็นว่าอีกหน่ึงปีกว่า
จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชน ตอนน้ีประชาชนหลายคนมีข้อมูล มีความรู้ คนจะเกิดคําถามขึ้นมาว่า 
อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย แล้วทําไมเขาไม่ได้ใช้ 
 “น้องๆ นักศึกษาหรือประชาชนก็มองว่าอันน้ีมันประเทศของใคร อันน้ีคือสําคัญ แต่ถ้าผู้มีอํานาจเห็นว่า
ตรงน้ีมันสามารถปลดเปลื้องไปได้ก็ช่วยกันมองไปข้างหน้า ได้อํานาจมาโดยชอบไม่ชอบไม่ว่ากันแล้ว แต่วันน้ีขอเดินไป
ข้างหน้าให้ทุกคนไปในทิศทางที่เป็นพ่ีเป็นน้องกันมันต้องทําแบบน้ี ถ้ายังคิดว่าเป็นศัตรู ยังคิดว่าฉันจะเอาเปรียบแบบนี้ 
มันไม่ได้เกิดอะไรข้ึนนอกจากสร้างความหวาดระแวง ที่ผมกลัวก็คือจากความหวาดระแวงไม่สบายใจกลายเป็นความ
โกรธ ถ้าโกรธพัฒนาเป็นเกลียดชัง มันอันตราย มันจะไม่ฟังกันแล้ว เพราะฉะน้ันอันน้ีมันต้องให้เป็นว่ามันมีแสงสว่าง
เสมอที่ในที่สุดแล้วทุกคนคุยกันได้ทุกคนเดินในทิศทางเดียวกันได้” โภคิน กล่าว 
อุปสรรคขวางการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
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 เมื่อถามถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปิยบุตร บอกว่า ถ้าดูจากมาตรา 256 ก็
จะรู้อุปสรรคอยู่ตรงที่จะเอาเสียง ส.ว. 84 คนมาได้อย่างไร ถ้าไม่ได้เสียง ส.ว. ก็ตกต้ังแต่วาระแรก และอุปสรรคสุดท้าย
คือเราไม่มีทางรู้ว่าผลประชามติจะเป็นอย่างไรภายใต้กลไกรัฐที่เป็นแบบนี้ แต่ตนเช่ือว่าถ้าประชาชนสนับสนุนกันมหา
ศาล การบิดผันการลงประชามติเหมือนคร้ังก่อนคงทําไม่ได้ แต่ต้องทําให้ ส.ว. 84 คนเห็นก่อนว่าน่ีคือทางออกของ
ประเทศ มีคนไม่พอใจรัฐบาล และ ส.ว. 
 ดังน้ันตอนน้ีเรามีโอกาสที่จะคลี่คลายปัญหาอย่างสันติ แต่ถ้าปล่อยไว้จะไถลออกไปอย่างย้อนกลับมาแก้ไข
ไม่ได้ อย่างไรก็ตามตนมองว่าเหตุผลที่ ส.ว. หลายคนยกมาอ้างว่าไม่เห็นด้วยในการแก้ 256 และจัดต้ัง ส.ส.ร. เป็น
เหตุผลที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญซึ่งระบุแนวทางแก้ไขไว้และขณะเดียวกันข้ออ้างว่าการแก้ทั้งฉบับเหมือนเซ็นเช็ค
เปล่า ก็ย้อนแย้งกับตอนยึดอํานาจที่ฉีกรัฐธรรมนูญและเขียนใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งคนก็จะมองว่า ส.ว. หวงอํานาจ 
 โภคิน กล่าวเสริมว่าเบ้ืองต้นต้องมี ส.ส.ร. ก่อน เพราะตอนน้ีเดินไปต่อไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่างคนรุ่น
เก่ากับคนรุ่นใหม่ที่มองว่าคนรุ่นเก่าหวงอํานาจ แต่ถ้าได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็จบ แล้วถ้าเขาร่างมาแล้วเหมือน
ฉบับปัจจุบัน ผมก็ต้องยอมรับเหมือนกันเพราะประชาชนเขาจะเอาอย่างน้ัน ทั้งน้ีตนเห็นว่าจะเป็นทางลงท่ีสง่างามของ
รัฐบาลที่เคยยึดอํานาจมา แก้ไขสิ่งที่คนต่อว่าก็จะได้รับคําช่ืนชม จะดันไปจนกว่าจะตีกันไปข้างแบบน้ีไม่มีประโยชน์ 
 “ทั้งหมดต้องโยนกลับไปประชาชน ถ้าเรามองว่าประชาชนคือเจ้าของอํานาจ เขาเอาอย่างไรเราจบตามนั้น 
แต่ระหว่างเขาร่างไม่ใช่ว่าทุกคนไปน่ังดู เขารับฟังความคิดเห็นก็ไปให้ความคิดเห็นอะไรต่างๆ ได้เต็มที่ เพียงแต่อย่าง
เดียวว่าอํานาจรัฐอย่าไปเก่ียวข้อง ตามสบาย พอมัน Free and Fair คือเสรีและเป็นธรรมหมดไม่มีใครว่าใครได้ แล้วเรา
จบแบบน้ี แล้วผมเช่ือว่าถ้าเรามีฉบับน้ีขึ้นมาทหารก็ไม่กล้ายึดอํานาจง่ายๆ อีกต่อไป เพราะมันไปฝืนประชาชนทั้งหมด” 
โภคิน กล่าว 
 โภคิน กล่าวต่ออีกว่า ถ้าพูดกันเล่นๆ ว่าถ้านายกรัฐมนตรีลาออกแล้วพรรคฝ่ายค้านจะได้เป็นรัฐบาล ตนก็
จะไม่ยอมให้พรรคเพื่อไทยเข้าร่วมหากไม่มี ส.ส.ร. เพราะเป็นรัฐบาลไปก็บริหารประเทศไม่ได้ เป็นไปก็เจ๊ง เพราะกลไก
ในรัฐธรรมนูญมันพิลึก มองง่ายๆ ว่ากฎหมายท่ีไม่จําเป็นขัดขวางการทํามาหากินต้องแก้ไข ส.ส. ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลย 
ยังไม่ผลักดันกฎหมายเลย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ กลับมาแทนที่นโยบายของรัฐบาล รัฐบาลไม่ได้ทํา
นโยบายของตัวเองแต่เอาพวกน้ีมารวมเฉยๆ 
 โภคินกล่าวว่าวิธีที่จะเตะถ่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ประการแรกคือการดึงเวลาในวาระ 2 ช้ัน
กรรมาธิการให้พิจารณาไม่เสร็จ แต่สังคมจับตามองก็น่าจะทํายาก และถ้าจะล้มก็คือไม่โหวตให้ผ่านในวาระที่ 3 
 ประการที่ 2 คือ การทําประชามติ ซึ่งรัฐบาลอาจจะอ้างได้ว่าไม่มีกฎหมายประชามติ ซึ่งในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 256 (8) กําหนดให้การแก้ไขเพ่ิมเติมต้องไปทําประชามติ ซึ่งความจริงมันเดินไปได้ ปัญหาสําคัญคือผู้บริหาร
ประเทศต้องเช่ือว่าประชาชนฉลาดพอที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือก ถ้าเลือกรัฐบาลแล้วไม่ดี ครั้งหน้าเขาก็เลือก
ใหม่ ไม่ต้องห่วงว่าคนจะทํามาหากินไม่เป็น แต่รัฐธรมนูญต้องไม่ขัดขวางการทํามาหากินของประชาชน 
 ปิยบุตร กล่าวว่า อํานาจรัฐอยู่ในมือรับบาลโอกาสที่จะเตะถ่วงยังเป็นไปได้เสมอ แต่ตนก็หวังว่ารัฐบาลจะ
ไม่ปิดหูปิดตาว่ามีเสียงเรียกร้องของประชาชนมากข้ึน และถ้าย่ิงเตะถ่วงก็จะย่ิงเติมเช้ือไฟ แต่ถ้าจะป้องกันการควํ่าร่าง
รัฐธรรมนูญเหมือนฉบับ บวรศักด์ิ อุวรรณโณ ก็สามารถเขียนไปได้ให้หมวดแก้ไขเพิ่มเติมว่าต้องร่างให้เสร็จภายในก่ีวัน 
หรือถ้าไม่เสร็จให้เอารัฐธรรมนูญฉบับไหนมาใช้ 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  26 

 

 
 
ยุบ-ไม่ยุบสภา ไม่ใช่ทางออก แต่เป็นการนับ 1 ใหม่ 
 เมื่อถามถึงข้อเสนอยุบสภา โภคิน ตอบว่า ถ้ายุบสภาตอนน้ีไปเลือกต้ังใหม่ก็จะได้กลไกแบบเดิมกลับมา
ใหม่หมดทุกอย่าง แล้วก็ต้องมานับหน่ึงใหม่ แล้วถ้าจะต้ังรัฐบาลก็ต้องมีเกือบ 30 พรรค ต้องอาศัยคนที่คุม ส.ว. ได้จึงจะ
อยู่ได้ หรือถ้าฝ่ายประชาธิปไตยได้คะแนนข้างมากก็ต้ังรัฐบาลไม่ได้ หรือถ้าต้ังได้ก็บริหารประเทศไม่ได้ เพราะองค์กร
อิสระและศาลไม่ได้อยู่ข้างประชาธิปไตย เป็นอุปสรรคเต็มไปหมด จึงต้องจัดความสําคัญว่าข้อไหนที่จะไม่มีใครได้เปรียบ 
และถ้าต้ัง ส.ส.ร. แล้วจะยุบสภาก็ไม่เป็นไร เพราะคนรู้ว่าอีกหน่อยก็จะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้ว หรือแม้ว่าจะมี
คนเสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออกแล้วเป็นรัฐบาลรักษาการเพ่ือให้ไม่มีอํานาจเต็ม แต่ปัญหาอยู่ที่รัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ใช้
แบบช่ัวคราวให้หมุนไปเร่ือยๆ ย่ิงเสียเวลา สู้แก้ทีเดียวไม่ได้ 
 ปิยบุตร กล่าวว่า การยุบสภาเอาไว้เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองเม่ือสร้างความได้เปรียบทางการเมือง หรือ
ผ่าทางตัน ดังน้ันยุบสภาจะมาคู่กับการเลือกต้ัง แต่ถ้ายุบสภาตอนน้ีก็จะนําไปสู่การเลือกต้ังที่ไม่ตอบโจทย์เหมือนเดิม 
พรรคเสียงข้างมากไม่ได้ต้ังรัฐบาล ตัวบิดผันการตัดสินใจของพรรคการเมืองคือ ส.ว. ยุบสภาไปก็วนอยู่ที่เดิม ตนจึง
ต้องการถอนอํานาจการโหวตนายกรัฐมนตรีของ ส.ว. ออกไปก่อน   
สังคมที่เปลี่ยนไปจากปี 40 กับปัจจัยการต้ัง ส.ส.ร. 
 เมื่อมองถึงบรรยากาศของสังคมไทยในปัจจุบันเปรียบเทียบกับปี 2535 ที่จัดต้ัง ส.ส.ร. ร่างรัฐธรรมนูญ 
2540 มีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน 
 ปิยบุตร เล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นตนกําลังจะเข้าเรียนปี 1 บรรยากาศตอนน้ันมันคนละเรื่องกับตอนน้ี คนมี
ฉันทามติร่วมกันแล้วว่าไม่เอาทหารเข้ามาในการเมือง ต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ต้องการสิทธิเสรีภาพประชาชน 
ต้องการองค์กรตรวจสอบรัฐบาล ตอนนั้สะดวกมาก ใครค้านตกขบวนล้าลสมัย นักการเมืองหลายคนบอกไม่รับ
รัฐธรรมนูญ 2540 แต่เจอแรงกดดันจากสังคมก็รับ แต่ตอนน้ียังหาจุดน้ันไม่เจอ อย่างที่ตนและโภคินพยายามเชิญชวน
ว่าทางน้ีเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ ก่อนที่บ้านเมืองจะไปสู่ทางตัน เป็นทางลงที่ทุกฝ่ายจะไม่ได้อะไรหมด แต่ก็จะไม่เสีย
อะไรหมด ประเทศชาติไม่พังทลาย ทุกฝ่ายจะได้คนละนิดหน่อยเพื่อเอาบ้านเมืองไปต่อให้ได้ ส่วนเร่ืองของ ส.ส.ร. 
หน้าตาจะเป็นอย่างไรอันน้ีถกเถียงกันในรายละเอียดได้ 
 ปิยบุตร กล่าวอีกว่า อย่างที่บอกคือรัฐธรรมนูญ 2540 มาจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 คือต้องมีคน
เจ็บคนตาย แต่รอบน้ี ถ้ากงล้อจะหมุนไปแบบเดิม ทุกคนอ่านออกล่วงหน้า แล้วจะไปสู่จุดน้ันทําไม ทําไมไม่ถอดชนวน
ออกก่อน ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะอยู่ในอํานาจต่อ และลงอย่างสง่างามในอนาคต การชุมนุมเรีคยกร้องก็จะ
บรรเทาเบาบางลง และอีก 1-2 ปีก็จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คนจะเข้ามาแข่งขันในกติกาที่ทุกคนยอมรับกันได้หมด  
 ขณะที่ โภคิน เล่าว่า การปฏิรูปการเมืองในตอนน้ันมาจากปัญหาพฤษภาทมิฬ ประชาชนปฏิเสธอํานาจ
เผด็จการทหาร แนวคิดเรื่องการปฏิรูปการเมืองเริ่มตกผลึก วันน้ีทุกคนลุกขึ้นมาว่าไม่เอาอํานาจเผด็จการ แต่สิ่งที่ไม่
เหมือนคือกําลังประจันหน้ากันอยู่ ดังน้ันเราจึงต้องขอร้องว่าฝ่ายที่ถูกต่อว่าว่าเป็นเผด็จการ ให้หันมาทําให้ประเทศ
เดินหน้าไปได้ร่วมกันทุกฝ่ายด้วยการยอมรับของประชาชน การร่างรัฐธรรมนูญโดย ส.ส.ร. ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสืบทอด
อํานาจใคร แต่ขอให้การเลือก ส.ส.ร. เสรีและเป็นธรรม ตอนนี้กําลังเริ่มแต่ถ้าเรารอให้จบซึ่งไม่รู้แบบไหน มันจะเกิด
สงคราม เพราะถ้าทุกคนรู้ว่าจะหยุดอย่างไรก็ไม่หยุด จะไม่มีใครได้อะไร สู้วันน้ีเดินหน้าร่วมกันไปเลยแล้วจบตามระบบ 
แต่เรื่องที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะไม่เป็นไปตามอย่างที่คาดหวัง ตนเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับความสมดุลให้อยู่ในกรอบเดียวกันที่
วางด้วยกัน ไม่มีใครตามใคร 
 
อ้างอิง  :  http://www.voicetv.co.th/read/4KYqup0__ 
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สมชัย ชี้แม้เข้าประชุม 37 อภิปรายให้มี สสร.20 ไม่เอา สสร. 1 ลงมติอาจมีปาฏิหาริย์ 
12 ส.ค. 2020การเมือง, ข่าว 
 
 
 
 
 
 
 นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการเลือกต้ัง (กกต.) เผยผ่านเฟซบุ๊กความคืบหน้า หลังจากได้รับ
มอบหมาย ให้เขียนรายงานของ กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ใน
หมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ช้ีแม้เข้าประชุม 37 อภิปรายให้มี สสร.20 ไม่เอา สสร. 1 แต่ลงมติ อาจมี
ปาฏิหาริย์ โดยระบุว่า 
 “ผมได้รับมอบหมายให้เขียนรายงานของ กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไข
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในหมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหมวดที่เป็นหัวใจของการทํางานของ กมธ.ชุด
น้ี 
 เลยต้องมาน่ังอ่านรายงานการประชุมแบบตัวต่อตัว วนไปวนมาหลายรอบ จนเขียนรายงานฉบับร่างยาว 8 
หน้า เป็นที่เรียบร้อย จะนําส่งคณะทํางานในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563 น้ี 
 การประชุมเพ่ืออภิปรายของ กมธ. ในหัวข้อดังกล่าวเป็นการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.2563 มี กมธ. 
เข้าร่วมประชุม 37 คน จาก 49 คน 
ประเด็นที่เห็นร่วมกันในการแก้ คือ 
 1) มาตรา 256 (3) เอา เง่ือนไขการแก้รัฐธรรมนูญที่ต้องมี ส.ว.เห็นชอบ หน่ึงในสาม ในวาระ 1 ออก 
 2) มาตรา 256 (6) เอา เง่ือนไขการแก้รัฐธรรมนูญที่ต้องมี ส.ว. หน่ึงในสาม และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ที่มาจากพรรคการเมืองที่ไม่มีตําแหน่งรัฐมนตรี หรือ ประธานสภาหรือ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 20 ออก 
 3) มาตรา 256 (8) เอาเง่ือนไขที่ต้องทําประชามติ หากแก้ในเรื่องวิธีการแก้ หรือ แก้เรื่องคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่ทําให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตาม
หน้าที่หรืออํานาจได้ ออก 
 4) ให้มี การเพ่ิมหมวด 15/1 เก่ียวกับให้มี สสร. หรือ สภาร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่
เกือบทั้งฉบับ (ยกเว้นหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์) และให้มีการทําประชามติเก่ียวกับรัฐธรรมนูญที่
ร่างใหม่เกือบทั้งฉบับดังกล่าว 
 ความเห็นของ กมธ.ที่มาร่วมประชุมน้ันมีความเห็นแทบจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย ในประเด็นการ
ให้มี สสร.เพ่ือร่างใหม่เกือบทั้งฉบับน้ัน มีผู้อภิปรายสนับสนุน 20 คน เห็นต่างว่า ยังไม่ควรมี สสร. 1 คน (นายไพบูลย์ 
นิติตะวัน) แต่ยังไม่มีการลงมติใดๆ 
 จับตาวันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 2563 เมื่อผมเอารายงานฉบับน้ีเข้าที่ประชุมครับ ว่าหาก กมธ.ต้องมีมติ ว่าจะเอา 
สสร.หรือไม่ หรือจะแก้ ไม่แก้ มาตรา 256 ในประเด็นใด จะยังให้การแก้รัฐธรรมนูญต้องมีเสียง ส.ว.สนับสนุนหน่ึงใน
สาม อีกหรือไม่ 
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วันน้ัน ผลการโหวต จะพลิกผัน 1 ชนะ 20 หรือไม่ ห้ามกระพริบตา 
 (หมายเหตุ กมธ.วิสามัญชุดน้ี มีจํานวน 49 คน มาจาก การเสนอช่ือจาก ครม. 12 คน พรรครัฐบาล 18 
คน พรรคฝ่ายค้าน 19 คน) 
สมชัย ศรีสุทธิยากร 
ผอ. ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต 
รองประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
ผู้รับผิดชอบเขียนรายงาน หมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
12 ส.ค. 2563 
 
อ้างอิง  :  https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-ssr 
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สมชัย ชวนจับตา วันลงมติ เอาหรือไม่เอา ส.ส.ร. อาจมีปาฏิหาริย์ 1 พลิกชนะ 20 เสียง? 
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 - 12:11 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกต้ัง รองประธานกมธ.วิสามัญพิจารณา
ศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า 
เข้าประชุม 37 อภิปรายให้มี สสร.20 ไม่เอา สสร. 1 แต่ลงมติ อาจมีปาฏิหาริย์ 
 ผมได้รับมอบหมายให้เขียนรายงานของ กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไข
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในหมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหมวดที่เป็นหัวใจของการทํางานของ กมธ.ชุด
น้ี 
 เลยต้องมาน่ังอ่านรายงานการประชุมแบบตัวต่อตัว วนไปวนมาหลายรอบ จนเขียนรายงานฉบับร่างยาว 8 
หน้า เป็นที่เรียบร้อย จะนําส่งคณะทํางานในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563 น้ี 
การประชุมเพ่ืออภิปรายของ กมธ. ในหัวข้อดังกล่าวเป็นการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.2563 มี กมธ. เข้าร่วมประชุม 
37 คน จาก 49 คน 
ประเด็นที่เห็นร่วมกันในการแก้ คือ 
 1) มาตรา 256 (3) เอา เง่ือนไขการแก้รัฐธรรมนูญที่ต้องมี ส.ว.เห็นชอบ หน่ึงในสาม ในวาระ 1 ออก 
 2) มาตรา 256 (6) เอา เง่ือนไขการแก้รัฐธรรมนูญที่ต้องมี ส.ว. หน่ึงในสาม และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ที่มาจากพรรคการเมืองที่ไม่มีตําแหน่งรัฐมนตรี หรือ ประธานสภาหรือ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 20 ออก 
 3) มาตรา 256 (8) เอาเง่ือนไขที่ต้องทําประชามติ หากแก้ในเรื่องวิธีการแก้ หรือ แก้เรื่องคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่ทําให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตาม
หน้าที่หรืออํานาจได้ ออก 
 4) ให้มี การเพ่ิมหมวด 15/1 เก่ียวกับให้มี สสร. หรือ สภาร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่
เกือบทั้งฉบับ (ยกเว้นหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์) และให้มีการทําประชามติเก่ียวกับรัฐธรรมนูญที่
ร่างใหม่เกือบทั้งฉบับดังกล่าว 
 ความเห็นของ กมธ.ที่มาร่วมประชุมน้ันมีความเห็นแทบจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย ในประเด็นการ
ให้มี สสร.เพ่ือร่างใหม่เกือบทั้งฉบับน้ัน มีผู้อภิปรายสนับสนุน 20 คน เห็นต่างว่า ยังไม่ควรมี สสร. 1 คน (นายไพบูลย์ 
นิติตะวัน) แต่ยังไม่มีการลงมติใดๆ 
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 จับตาวันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 2563 เมื่อผมเอารายงานฉบับน้ีเข้าที่ประชุมครับ ว่าหาก กมธ.ต้องมีมติ ว่าจะเอา 
สสร.หรือไม่ หรือจะแก้ ไม่แก้ มาตรา 256 ในประเด็นใด จะยังให้การแก้รัฐธรรมนูญต้องมีเสียง ส.ว.สนับสนุนหน่ึงใน
สาม อีกหรือไม่ 
วันนั้น ผลการโหวต จะพลิกผัน 1 ชนะ 20 หรือไม่ ห้ามกระพริบตา 
(หมายเหตุ กมธ.วิสามัญชุดน้ี มีจํานวน 49 คน มาจาก การเสนอช่ือจาก ครม. 12 คน พรรครัฐบาล 18 คน พรรคฝ่าย
ค้าน 19 คน) 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2304000 
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ประชาชนปลดแอกนัดชุมนุม 16 ส.ค. ยํ้า 3 ข้อเรียกร้อง 
วันที่ 12 ส.ค. 2563 เวลา 12:31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนปลดแอกนัดชุมนุม 16 ส.ค. ยํ้า 3 ข้อเรียกร้องคณะประชาชนปลดแอก ออกแถลงการณ์นัด ชุมนุม 16 
ส.ค. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ยํ้า 3 ข้อเรียกร้องเดิม 
 วันที่ 12 ส .ค .63 คณะประชาชนปลดแอก (Free People) ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า 
แถลงการณ์คณะประชาชนปลดแอก - Free Peopleเรื่อง จุดยืนต่อการเคลื่อนไหวของคณะประชาชนปลดแอก 
 สืบเน่ืองจากการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเยาวชนปลดแอก
และแนวร่วมผู้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยจึงมีความเห็นร่วมกันว่า หากจะบรรลุ 3 ข้อเรียกร้องที่ได้ประกาศน้ัน ลําพัง
เพียงแค่เยาวชนไม่เพียงพอในการต่อสู้อีกต่อไป ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จึงประกาศจัดต้ังคณะประชาชนปลดแอกเพ่ือ
เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนและนําไปสู่การบรรลุข้อเรียกร้องทั้ง 3 ประการ 
 ดังน้ันคณะประชาชนปลดแอกจึงได้ประกาศนัดหมายการชุมนุมเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย ในวันอาทิตย์
ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดําเนิน เวลา 15.00 – 21.00 น. และเพ่ือเป็นแนวทางท่ี
ชัดเจนในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของคณะประชาชนปลดแอก รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน คณะ
ประชาชนปลดแอกจึงแถลงหลักการเคลื่อนไหวผ่าน 3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน และ 1 ความฝัน ดังน้ี 
 3 ข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอก ประกอบด้วย1. รัฐบาลต้อง “หยุดคุกคามประชาชน” ที่
ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย2. รัฐบาลต้อง “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่” ที่มาจากเจตจํานงของ
ประชาชน เพ่ือประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง3. รัฐบาลต้อง “ยุบสภา” เพ่ือเป็นการเปิดทางให้ประชาชนสามารถ
แสดงเจตจํานงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกคร้ัง 
บนหลักของ 2 จุดยืน คือ1. ต้องไม่มีการทํารัฐประหาร2. ต้องไม่มีการจัดต้ังรัฐบาลแห่งชาติ 
 และอีก 1 ความฝัน ที่คณะประชาชนปลดแอกหวังให้เกิดขึ้นในประเทศไทยคือ การมี “ระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ” อย่างแท้จริง ซึ่งความฝันน้ีมิใช่ความฝันอันเลื่อนลอย แต่
สามารถเกิดขึ้นจริงได้ตามกระบวนการรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยอย่าง
แท้จริง 
 เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย ความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนจะถูกพูดถึงอย่าง
เป็นรูปธรรม และไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ในประเทศน้ีจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเสมอหน้ากันโดยไม่มีข้อยกเว้น 
คณะประชาชนปลดแอกจะยึดถือในหลักการดังกล่าวน้ีจนกว่าจะบรรลุ ด้วยเช่ือว่าจะสามารถนําพาประเทศไปสู่ความ
สงบสุข เจริญก้าวหน้า และความม่ันคงบริบูรณ์ได้สืบไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/630516 
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ประชาชนปลดแอก แถลงผ่านเฟซบุ๊ก นัดชุมนุม 16 ส.ค. นี้ 
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 - 12:12 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะประชาชนปลดแอก ออกแถลงการณ์นัดหมาย ชุมนุม 16 ส.ค. น้ี ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประกาศ
ยืนยัน 3 ข้อเรียกร้องเดิม  
 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะประชาชนปลดแอก (Free People) ออกแถลงการณ์ประกาศนัดหมายการ
ชุมนุมเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดําเนิน เวลา 
15.00 – 21.00 น. 
 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคณะประชาชนปลดแอก รวมถึงสร้าง
ความเข้าใจให้กับสาธารณชน คณะประชาชนปลดแอกจึงแถลงหลักการเคลื่อนไหวผ่าน 3 ข้อเรียกร้อง ประกอบด้วย 
1. รัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชน ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย 
2. รัฐบาลต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่มาจากเจตจํานงของประชาชน เพ่ือประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง 
3. รัฐบาลต้องยุบสภา เพ่ือเป็นการเปิดทางให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจํานงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกคร้ัง 
 สําหรับกลุ่มประชาชนปลดแอก เป็นกลุ่มที่พัฒนารูปองค์กรจากเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาจาก
สถาบันต่าง ๆ โดยได้มีการแถลงเปิดตัวกลุ่มไปเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งมีแกนนําจาก 6 
กลุ่มกิจกรรมการเมือง ได้แก่ กลุ่มเยาวชนปลดแอก สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) กลุ่มโดม
ปฏิวัติ ม.ธรรมศาสตร์ กลุ่มประชาลาด ม.เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่มมหานครเพ่ือประชาธิปไตย ม.
เทคโนโลยีมหานคร และกลุ่ม “เสรีเทย พลัส” 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-504638 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.nationtv.tv/main/content/378789866/ 
                   :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4694107 
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"พิธา" วอนทุกฝ่ายเปิดใจรับฟัง 10 ข้อเรียกร้อง นศ. 
พุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 13.21 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พิธา”โพสต์อย่าฆ่าอนาคต ยํ้า 10 ข้อเรียกร้องนศ.พูดได้ในสังคมประชาธิปไตย วอนทุกฝ่ายเปิดใจรับฟัง-พร้อม
เปิดพื้นที่ปลอกภัย เชื่อไม่จบแบบ 6 ตุลาเสมอไป หากผู้มีอํานาจอดกลั้นไม่หันกระบอกปืนยิงใส่ปชช. 
 เมื่อวันที่ 12 ส.ค. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “อย่าฆ่าอนาคต “ 
โดยระบุว่า ในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ก่อนหน้าน้ี นักศึกษาประชาชนที่ออกมาชุมนุมได้ย่ืน 3 ข้อเรียกร้องทางการเมืองให้แก่
รัฐบาลโดยขอให้ 1.หยุดคุกคามประชาชน 2.ยุบสภา 3.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งข้อเสนอทั้ง 3 น้ี เป็นเรื่องที่เข้าใจได้และ
สังคมสามารถถกเถียงกันได้อย่างเปิดเผยในพ้ืนที่สาธารณะ แต่เราก็ต้องยอมรับอีกเช่นกันว่านอกเหนือจากข้อเรียกร้อง
ทั้ง 3 ประเด็นแล้ว ในการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการแสดงออกในโลกออนไลน์ และการชุมนุมในช่วงไม่ก่ีวันที่
ผ่านมาน้ี นักศึกษาและประชาชนได้แสดงออกถึงประเด็นที่เป็น Inconvenient Truth หรือ ”ความจริงอันน่ากระอัก
กระอ่วนใจ” ของสังคมไทย 
 นายพิธา ระบุต่อว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับเสียทีว่าน่ีคือความรู้สึกแห่งยุคสมัย ซึ่งอันที่จริงแล้วเป็น
ผลผลิตของปัญหาที่พวกเราล้วนมีส่วนร่วมสร้างขึ้นมาและหมักหมมเอาไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลาน ตนต้องยํ้าดังๆอีกครั้งว่า 
10 ข้อเรียกร้องเก่ียวกับสถาบันกษัตริย์ของนักศึกษาประชาชนที่ออกมาชุมนุมน้ันไม่เท่ากับการก้าวล่วง-จาบจ้วง-ล่วง
ละเมิดสถาบันฯ เสมอไป และเราในฐานะพรรคก้าวไกล จะยืนยันว่าข้อเสนอแบบน้ีต้องสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้
ในสังคมประชาธิปไตยที่มีเหตุผล มีวุฒิภาวะ และมีสติ จึงอยากขอให้ทุกคนทุกฝ่าย เปิดใจรับฟังและแลกเปล่ียนกันบน
ความสร้างสรรค์ เปิดพ้ืนที่ปลอดภัยให้ได้มีการพูดคุยกันและรับฟังเสียงของคนรุ่นใหม่ มิฉะน้ันแล้ว หากผู้มีอํานาจหรือ
ผู้คนในสังคมไม่ยอมรับฟังเสียงพวกน้ี คิดว่าเสียงพวกน้ีเป็นภัยความม่ันคง เป็นภัยคุกคามของชาติและสถาบัน ก็เท่ากับ
ว่าเราไม่ได้รับฟังเสียงของพวกเขาจริงๆ เหมือนกับที่ผ่านมาปากของผู้นําก็บอกรับฟังๆ แต่ยังมีการไปคุกคามตามจับคน
ที่ออกมาพูดอยู่เลย ก็เท่ากับว่าเรากําลังฆ่าอนาคตให้ตายลงไปด้วยมือของเราเอง 
 นายพิธา ระบุว่า ในขณะนี้พ้ืนที่ปลอดภัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็กําลังหดหายลงไป ซึ่งเราขอ
เรียกร้องไปยังสังคมและสถานศึกษาว่าอย่าผลักไสพวกเขาออกไปจากพ้ืนที่ปลอดภัยเหล่าน้ีเลย ส่วนเรื่องที่ผู้ใหญ่หลาย
คนออกมาทั้งแสดงความเป็นห่วงและข่มขู่ว่าเรื่องน้ีจะจบลงด้วยการนองเลือดแบบเหตุการณ์ 6 ตุลา ตนขอยํ้าว่าเรื่องน้ี
ไม่จําเป็นต้องจบแบบเดิมเสมอไป หากผู้มีอํานาจสามารถอดทนอดกล้ัน ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่หันกระบอกปืนยิงใส่
ประชาชน ประวัติศาสตร์ก็จะไม่ซ้ํารอยเดิม 
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 “สุดท้าย มีคําถามต่อพวกเราในฐานะพรรคการเมืองที่ออกมาเสนอประกันตัวให้ผู้ที่ถูกดําเนินคดีว่าคิด
อย่างไร ผมขอยํ้าว่าประชาธิปไตยไม่ใช่การใช้สิทธิในคูหาเลือกต้ังแค่ 4 วินาทีแล้วจบกันแค่น้ัน แต่มันรวมไปถึงการมี
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงออกด้วย ดังน้ันถ้าหากประชาชนถูกดําเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมจากการ
แสดงออกทางการเมือง พวกเราพรรคก้าวไกลก็พร้อมปกป้องและหนุนหลังประชาชนอยู่เสมอ เพ่ือยืนยันว่าเราทุกคนจะ
มีพ้ืนที่ปลอดภัยในการพูดในการแสดงความเห็น”นายพิธา ระบุ 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/789490 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  35 

 

 
 
 
ดาหน้ากันออกมาแล้ว! 105 อาจารย์หนุนม็อบธรรมศาสตร์จะไม่ทน อ้าง 10 ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันฯอยู่ในกรอบ
รัฐธรรมนูญ 
12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 ส.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณาจารย์จํานวน 105 คนจากหลายมหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์
กรณีข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของผู้ชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน 
 โดยแถลงการณ์มีเน้ือหาดังน้ี สืบเน่ืองจากการจัดเวทีชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน และการปราศรัยใน
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 การปราศรัยครั้งน้ีถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่มีการพูดถึงบทบาทและปัญหาของสถาบันกษัตริย์และ
สังคมไทยอย่างเปิดเผย โดยเสนอให้แก้ไขกฎหมายและรัฐธรรมนูญเพ่ือให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยและให้รักษา
สถานภาพของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การปราศรัยดังกล่าวเป็นการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างสุจริตและเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย ดังบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 34 ระบุว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน 
การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันสุขภาพของประชาชน” 
สอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งรัฐไทยให้พันธกรณีอย่างกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ก็รับรองเสรีภาพในการแสดงออก
ภายใต้ข้อ 19 
 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ (ดังรายช่ือข้างท้ายแถลงการณ์น้ี) มีความเห็นว่าการ
แสดงออกคร้ังน้ีเป็นการแสดงออกตามครรลองของกฎหมาย บนหลักการพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย และข้อเสนอ
ทั้งสิบประการของผู้ชุมนุมมิได้เป็นการละเมิดกฎหมายอาญาในส่วนที่เก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์ ไม่ปรากฏข้อความ
ใดที่ถือได้ว่าเป็นการหม่ินประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์แต่อย่างใด ในทาง
ตรงกันข้าม ข้อเสนอเหล่าน้ีคือข้อเสนออย่างตรงไปตรงมาในการธํารงไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันทางวิชาการซึ่งมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการแสวงหาทางออกเพ่ือ
ความก้าวหน้าของสังคมไทย ควรท่ีจะประกาศตนเป็นพ้ืนที่ที่เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ประเด็นอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ซึ่งควรต้องยกขึ้นมาวิเคราะห์ถกเถียงในพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหาของ 
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ประเทศ มิใช่หลีกเลี่ยงหรือปิดก้ันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นน้ัน ย่ิงไปกว่าน้ันมหาวิทยาลัยควรแสดงให้เห็นและ
สนับสนุนให้สังคมไทยเผชิญหน้ากับปัญหาอันท้าทายน้ีด้วยความอดทนอดกลั้น อันเป็นลักษณะที่สําคัญอย่างย่ิงของ
สังคมประชาธิปไตย แม้ว่าอาจจะมีความเห็นมากมายที่เราไม่ได้ถูกใจ แต่ตราบใดที่ความเห็นน้ันไม่ได้ยุยงปลุกป่ันให้เกิด
ความรุนแรงขึ้นในสังคม การยอมรับความเห็นต่างและการเปิดพ้ืนที่เพ่ือพูดคุยต้องเป็นทางออกท่ีสังคมอารยะเลือกใช้ 
การประณามความคิดเห็นแตกต่างว่าเป็นการก้าวล่วงหรือจาบจ้วงน้ันไม่ได้ทําให้สังคมของเราเติบโตทางปัญญา การ
ถกเถียงพูดคุยทั้งหมดจะถูกลดทอนคุณค่าว่าเป็นเพียงความคิดเห็นที่ก้าวร้าว  
 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ (ดังรายช่ือข้างท้ายแถลงการณ์น้ี) เช่ือว่าข้อเสนอของผู้
ชุมนุมเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ข้อเสนอ
เหล่าน้ีเรียกร้องความกล้าหาญในการพูดถึงประเด็นที่มีความอ่อนไหวในสังคมไทย แทนที่จะเบียดขับข้อเสนอเหล่าน้ี
ออกไป สังคมไทยควรเรียนรู้ที่จะยกระดับเพดานความอดทนอดกลั้นและพูดคุยกันด้วยเหตุผล เพ่ือความย่ังยืนของ
ประชาธิปไตยต่อไปในสังคม 
 
12 สิงหาคม 2563 
1.    ผศ.ดร. กนิษฐ์ ศิริจันทร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.    ผศ.ดร. กรพนัช ต้ังเขื่อนขันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3.    อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
4.    ผศ. กฤษณะพล วัฒนวันยู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5.    อาจารย์ก่อพงศ์ วิชญาปกรณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
6.    ผศ. กิตติกาญจน์ หาญกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
7.    อาจารย์กุศล เลี้ยวสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
8.    รศ.ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9.    ผศ.ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.    อาจารย์คอลิด มิดํา คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
11.    อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 
12.    อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
13.    อาจารย์งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสทิธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
14.    นายจักเรศ อิฐรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
15.    อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
16.    ดร. จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
17.    ผศ.ดร. เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
18.    อาจารย์ชนม์ธิดา อุ้ยกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
19.    ผศ. ชล บุนนาค 
20.    ชยุตม์ ชํานาญเศรษฐ University of Aberdeen 
21.    อาจารย์ชลิตา บัณฑุวงศ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
22.    ชัยพงษ์ สําเนียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
23.    ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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24.    อาจารย์ภก. ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
25.    ผศ.ดร. เชาวฤทธ์ิ เชาว์แสงรัตน์  
26.    ผศ.ดร. ไชยณรงค์ เศรษฐเช้ือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
27.    รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล มหาวิทยาลัยพะเยา  
28.    ผศ. ณปรัชญ์ บุญวาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 
29.    ดร. ณรุจน์ วศินปิยมงคล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
30.    ดร.ณีรนุช  แมลงภู่ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
31.    ดร. ดวงยิหวา อุตรสินธ์ุ  
32.    อาจารย์ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
33.    ผศ.ดร. เดโชพล เหมนาไลย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
34.    ผศ.ดร. โดม ไกรปกรณ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
35.    ผศ.ดร. เทียมสูรย์ สิริศรีศักด์ิ คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
36.    อาจารย์ธนสักก์ เจนมานะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
37.    ดร ธนาวิ โชติประดิษฐ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
38.    อาจารย์ธาริตา อินทนาม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
39.    ผศ.ดร. ธิกานต์ ศรีนารา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
40.    อาจารย์ธีรพจน์ ศิริจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
41.    อาจารย์ธีระพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
42.    อาจารย์ธีรวัฒน์ ขวัญใจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
43.    ผศ.ดร. นภนต์ ภุมมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
44.    รศ.ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
45.    อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน สํานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
46.    ผศ.ดร. นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
47.    อาจารย์นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
48.    ผศ. นาตยา อยู่คง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
49.    ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
50.    ผศ.ดร. นิพนธ์ ศศิภานุเดช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
51.    อาจารย์บัณฑูร ราชมณี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
52.    อาจารย์บาหยัน   อ่ิมสําราญ อดีตศาสตราจารย์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
53.    อาจารย์บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล 
54.    อาจารย์เบญจ์ บุษราคัมวงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  
55.    อาจารย์เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
56.    อาจารย์ปองขวัญ สวัสดิภักด์ิ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
57.    ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
58.    นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว 
59.    อาจารย์ป่ินแก้ว เหลืองอร่ามศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
60.    อาจารย์พชรวรรณ บุญพร้อมกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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61.    อาจารย์พนมกร โยทะสอน วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
62.    อาจารย์พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 
63.    อาจารย์พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
64.    อาจารย์พศุตม์ ลาศุขะ  
65.    อาจารย์พสิษฐ์ วงษ์งามดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
66.    ผศ.ดร. พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
67.    อาจารย์พลอย ธรรมาภิรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
68.    อาจารย์พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์  
69.    พิชญา บุญศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
70.    รศ.ดร. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
71.    ผศ.ดร. พิเชฐ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 
72.    ผศ. พิพัฒน์ สุยะ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
73.    ดร. พิสิษฏ์ นาสี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
74.    อาจารย์พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
75.    อาจารย์เพ็ญศรี พานิช สํานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
76.    ดร. ภาสกร อินทุมาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
77.    อาจารย์มนฑิตา โรจน์ทินกร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
78.    อาจารย์มิ่ง ปัญหา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
79.    อาจารย์เมธาวี โหละสุต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
80.    อาจารย์รุสนันท์ เจ๊ะโซ๊ะ มหาวิทยาลัยมลายา 
81.    อาจารย์วันรัก สุวรรณวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
82.    ผศ.ดร. วันวิสาข์ ธรรมานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
83.    รศ.ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
84.    อาจารย์วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
85.    อาจารย์เวียงรัฐ เนติโพธ์ิ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
86.    ผศ.ดร. ศรันย์ สมันตรัฐ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
87.    ดร. ศิริพร เพ็งจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
88.    ผศ. ศุภวิทย์  ถาวรบุตร   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
89.    อาจารย์ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
90.    ดร. สุธิดา วิมุตติโกศล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
91.    อาจารย์สุรัช คมพจน์ สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
92.    ผศ.ดร. เสาวณิต จุลวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
93.    อาจารย์อนินทร์ พุฒิโชติ 
94.    รศ.ดร. อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
95.    รศ.ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
96.    ผศ.ดร. อรุณี สัณฐิติวณิชย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
97.    ผศ.ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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98.    อาจารย์อานันท์ อุชชิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
99.    ดร. อันธิฌา แสงชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 
100.    ดร. อิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
101.    อาจารย์อิสร์กุล อุณหเกตุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
102.    อาจารย์อุเชนทร์ เชียงเสน สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
103.    ผศ.ดร. เอกพลณัฐ ณัฐพันธนันท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
104.    ผศ. เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
105.    อาจารย์อําพรรณี สะเตาะ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/74205  
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4694107 
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"เฉลิม" ชงร่าง รธน. ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกต้ังใหม่ทันที 
วันที่ 12 ส.ค. 2563 เวลา 13:41 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลิม เสนอ ร่างรธน.ฉบับชั่วคราว 5 มาตรา ให้ยกเลิก รธน.ปี 60 ใช้รธน.ปี 40 แทน ให้ยุบสภา-เลือกต้ังใหม่ ก่อน
ร่างรธน.ฉบับถาวรให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน 
 เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บํารุง อดีตรองนายกฯและแกนนําพรรคเพ่ือไทย ได้เสนอ ร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2563เพ่ือเป็นทางออกให้กับสังคม โดยมี 5 มาตรา คือ 
มาตรา 1 ให้ยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560 ต้ังแต่วันที่....พุทธศักราช 2563 และให้นํา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540 มาใช้บังคับแทนไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับถาวรต่อไป 
 มาตรา 2 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือ
การกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทําน้ันเป็นอันใช้บังคับมิได้เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญน้ีและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งนํามาใช้ไปพลางก่อน บังคับแก่กรณีใด ให้
กระทําการน้ันหรือวินิจฉัยกรณีน้ันไปตามประเพณี การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 มาตรา 3 ให้นายกรัฐมนตรี ดําเนินการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายใน 60วัน นับแต่วันที่
รัฐธรรมนูญน้ีมีผลใช้บังคับ 
 มาตรา 4 ให้จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ที่นํามาใช้ไปพลางก่อนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร 
 มาตรา 5 การร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ให้ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 โดยให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ภายใน 120 วัน นับแต่วันจัดให้มีการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/630524 
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เฉลิม เสนอทางออกวิกฤตชาติ ประกาศใช้ รธน. 1 หน้ากระดาษ แล้วยุบสภา! 
12 ส.ค. 2563  13:57 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"เฉลิม" เสนอทางออกของประเทศ ด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน นํา
รัฐธรรมนูญปี 40 มาบังคับใช้ และยุบสภา จัดการเลือกต้ังใหม่ 
 วันน้ี (12 ส.ค.) ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพ่ือไทย ได้เสนอ
ร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2563 เพ่ือมาบังคับใช้ โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 5 มาตรา คือ 
มาตรา 1 ให้ยกเลิก รัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และให้นํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาใช้บังคับแทนไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ถาวรต่อไป 
 มาตรา 2 รัฐธรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ หรือการ
กระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรมนูญ ให้บัญญัติหรือการกระทําน้ันเป็นอันใช้บังคับมิได้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
น้ีและรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งนํามาใช้ไปพลางก่อน บังคับแก่กรณีใด ให้กระทําการน้ัน
หรือวินิจฉัยกรณีน้ันไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 มาตรา 3 ให้นายกรัฐมนตรี ดําเนินการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
รัฐธรรมนูญน้ีมีผลใช้บังคับ 
 มาตรา 4 ให้จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ที่นํามาใช้ไปพลางก่อนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร 
 และมาตรา 5 การร่างรัฐธรมนูญฉบับถาวร ให้ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 โดยให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ภายใน 120 วัน นับแต่วันจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 
 ทั้งน้ี เช่ือว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวนี้ จะช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และสร้างความชอบธรรม
ให้กับประชาชน รวมถึงเป็นทางออกให้กับประเทศไทยได้ทางออกให้กับประเทศไทย 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4694286 
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เปิดร่าง รธน.ชั่วคราว 2563 ฉบับ “เฉลิม” มีแค่ 5 มาตรา ใช้เปิดทางเพื่อหาทางออกประเทศ 
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 - 13:55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดร่าง รธน.ชั่วคราว 2563 ฉบับ “เหลิม” เสนอ มีแค่ 5 มาตราใช้เปิดทางเพ่ือหาทางออกประเทศ แล้วค่อยร่างร
ธน.ฉบับใหม่ที่ถาวรต่อไป 
 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพ่ือไทย (พท.) 
กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้ออกแถลงการณ์หาทางออกให้ประเทศ โดยมีข้อเสนอ 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี 2563 ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี 2560 ทันที 2.ให้นําเอารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาใช้
บังคับเป็นการช่ัวคราวทันที 3.นายกฯ ต้องประกาศยุบสภาฯ เพ่ือให้มีการเลือกต้ังใหม่ภายใน 60 วัน โดยเป็นการ
เลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 จากน้ันจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถาวรต่อไป ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2563 ที่ตนจะเสนอนั้นมีเพียงแค่ 5 มาตราเท่าน้ัน ประกอบด้วย มาตรา 1 ให้
ยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ต้ังแต่วันที่ พ.ศ.2563 และให้นํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 มาใช้บังคับแทนไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับถาวร
ต่อไป 
 ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวต่อว่า มาตรา 2 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย 
กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทําน้ันเป็นอันใช้บังคับมิได้ เมื่อ
ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งนํามาใช้ไปพลางก่อน บังคับแก่
กรณีใด ให้กระทําการน้ันหรือวินิจฉัยกรณีน้ันไปตามประเพณี การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตรา 3ให้นายกรัฐมนตรี ดําเนินการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายใน 60 วัน นับ
แต่วันที่รัฐธรรมนูญน้ีมีผลใช้บังคับ มาตรา 4 ให้จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่นํามาใช้ไปพลางก่อนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยุบสภา
ผู้แทนราษฎร มาตรา 5 การร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ให้ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
โดยให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ภายใน 120 วันนับแต่วันจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2304132 
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รายงานผลการสังเกตการณ์ การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ 5 แทน
ตําแหน่งที่ว่าง วันที่ 9 สิงหาคม 2563 
August 11, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง จัดขึ้นใน
วันวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เป็นการเลือกต้ังคร้ังที่ 6 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2561 และภายใต้การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ชุดปัจจุบัน We Watch เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกต้ังเพ่ือ
ประชาธิปไตย ได้ทําการสังเกตการณ์การเลือกต้ังในทุกการเลือกต้ังที่ผ่านมา ในการเลือกต้ัง จ. สมุทรปราการ เขต
เลือกต้ังที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่างน้ี ทางเครือข่ายได้พบทั้งด้านดีในการจัดการการเลือกต้ังและความผิดปกติของการ
เลือกต้ังทั้งในด้านการจัดการและในส่วนของพรรคการเมือง ความผิดปกติที่พบหลายเรื่องเป็นกรณีที่เคยเกิดขึ้นในการ
เลือกต้ังทุกคร้ัง 
 การเลือกต้ังครั้งน้ี We Watch ได้เน้นสังเกตการณ์ประเด็นความผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นในการเลือกต้ังครั้งที่
ผ่านมา เพ่ือดูว่าความผิดปกติเหล่าน้ันได้รับการแก้ไขหรือยังคงปรากฏให้เห็นในการเลือกต้ังครั้งน้ีอยู่หรือไม่ ทาง
เครือข่ายได้ทําการสังเกตการณ์ต้ังแต่ช่วงก่อนวันเลือกต้ัง และในวันเลือกต้ัง โดยใช้การสังเกตการณ์เชิงลึกในพ้ืนที่
อําเภอบางบ่อ และทีมอาสาสมัครสังเกตการณ์แบบเคลื่อนที่ ทําหน้าที่สังเกตการณ์ภายนอกหน่วยเลือกต้ังต่าง ๆ ในวัน
เลือกต้ัง อาสาสมัครได้ร่วมสังเกตการณ์รวมทั้งหมดจํานวน 40 หน่วย ในพ้ืนที่ 3 ตําบลของอําเภอบางบ่อ 1 ตําบล ของ
อําเภอบางพลี และ 1 ตําบล ของอําเภอบางเสาธง และสังเกตการณ์ตลอดทั้งวันต้ังแต่ช่วงก่อนเปิดหีบ ระหว่างการ
ลงคะแนน และช่วงปิดหีบ นับคะแนน ตลอดจนถึงการรวบรวมคะแนนและอุปกรณ์เลือกต้ัง ณ ที่ว่าการอําเภอบางเสา
ธง 
 จากการประกาศคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของ กกต. การเลือกต้ังซ่อมในครั้งน้ี มีผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อย
ละ 59.20 หรือจํานวน 103,194 คน จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวน 177,308 คน ซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่ค่อนข้างตํ่า ทั้งที่
เป็นการจัดการเลือกต้ังในวันอาทิตย์ และถือเป็นจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบการการเลือกต้ังซ่อม
ครั้งอ่ืนที่ผ่านมา 
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 จากการเก็บข้อมูลของอาสาสมัครนักสังเกตการณ์ พบว่า การเลือกต้ังครั้งน้ียังคงมีความผิดปกติปรากฏให้
เห็นเช่นเดิม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ความผิดปกติด้านการซื้อเสียง 
 1.1 อาสาสมัครได้รับข้อมูลว่ามีการแจกเงินซื้อเสียงในช่วงหน่ึงสัปดาห์ก่อนวันเลือกต้ัง โดยมีการให้เงิน 
จํานวน 300 บาท ที่หมู่บ้านเอ้ืออาทร อําเภอบางบ่อ 
 1.2 อาสาสมัครพบเห็นการแจกเงินบริเวณใกล้หน่วยเลือกต้ังในวันเลือกต้ัง ในตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ 
โดยหญิงอายุประมาณ 50 – 60 ปี เดินประกบหญิงอีกคนหน่ึงที่กําลังเดินออกจากหน่วยเลือกต้ังภายหลังใช้สิทธิแล้ว 
ใกล้ บริเวณสถานที่เลือกต้ัง หญิงคนแรกได้ย่ืนธนบัตร 500 บาท จํานวนหน่ึงใบให้กับหญิงคนที่สอง ใน ขณะที่ในมือ
ของหญิงคนแรกมีธนบัตรใบละ 500 บาทอีกหน่ึงใบอยู่ด้วย และเดินแยกย้ายไปเมื่อเห็นว่ามีบุคคลอ่ืนเฝ้ามองอยู่ 
 1.3 มีการขนคนมาลงคะแนนในหน่วยเลือกต้ังในตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ โดยมีรถกระบะมีหลังคา
และที่น่ังตรงกระบะ พาผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 10 คน มาที่หน่วยเลือกต้ังเพ่ือมาลงคะแนน อาสาสมัครได้ต้ังข้อสังเกต
กว่าอาจเป็นการซื้อเสียงผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่โดยสารมาในรถ 
2. ความผิดปกติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.1 สถานที่ต้ังของหน่วยเลือกต้ังเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน อาสาสมัครของ We 
Watch รายงานว่า หน่วยเลือกต้ังถูกจัดขึ้นในสถานที่ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน ทําให้ไม่มีประชาชนมาร่วมสังเกตการณ์ 
หรืออยู่ในระยะที่สามารถมองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในหน่วยเลือกต้ัง เสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตในหน่วยเลือกต้ัง เหตุการณ์
น้ีเกิดขึ้นใน 2 หน่วยเลือกต้ังในตําบลคลองสวน อําเภอบางบ่อ 
 2.2 อาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกต้ังถูกคุกคามจาก กปน. ด้วยการขอถ่ายรูปบัตรประชาชน โดยให้
เหตุผลว่าเพ่ือติดตามการนําเสนอข้อมูลของอาสาสมัครที่อาจสร้างความเสียหายแก่ กปน. เหตุการณ์น้ีทําให้อาสาสมัคร
มีความกังวลต่อความอิสระและความปลอดภัยของตนเองในการสังเกตการณ์ 
3. ความผิดปกติด้านประสิทธิภาพการจัดการเลือกต้ังพบการกระทําผิดระเบียบการปฏิบัติงานของกรรมการประจํา
หน่วยเลือกต้ัง (กปน.) ในหลายหน่วยเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี 
 3.1 ด้านหลังคูหาเลือกต้ังไม่มีกําแพงหรือฉากกั้น เป็นการจัดวางคูหาเลือกต้ังที่มิได้ให้ความสําคัญต่อการ
ลงคะแนนแบบเป็นความลับของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
 3.2 ก่อนการเปิดให้ลงคะแนน กปน. มิได้ติดประกาศเอกสาร ส.ส. 5/5 ซึ่งเป็นประกาศเกี่ยวกับจํานวน
บัตรเลือกต้ังก่อนการออกเสียงลงคะแนน ทําให้ขาดความโปร่งใสในการตรวจสอบจํานวนบัตรเลือกต้ังที่ได้รับก่อนเริ่ม
การเปิดให้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
 3.3 กปน. ไม่ทําการเจาะทําลายบัตรที่ไม่ได้ถูกใช้ลงคะแนนก่อนการนับคะแนน ซึ่งถือเป็นกระบวนการ
สําคัญที่ทําให้บัตรเหล่าน้ันไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกหลังทําการปิดการลงคะแนนเสียง 
 3.4 กปน. ผู้ทําหน้าที่ขานคะแนนทําการหยิบบัตรเลือกต้ังในหีบและนํามาขานคะแนนเอง ทั้งน้ีตาม
ระเบียบจะต้องมี กปน. อีกคนทําหน้าที่หยิบบัตรเลือกต้ังในหีบและย่ืนให้ กปน. ผู้ทําหน้าที่ขานคะแนน การกระทําผิด
เช่นน้ีเสี่ยงต่อการทุจริตโดย กปน. ผู้ทําหน้าที่ขานคะแนน ด้วยการหยิบบัตรเลือกต้ังที่ทําการลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด
คนหน่ึงที่ตนเองเตรียมไว้ขึ้นมาขานคะแนน 
 3.5 กปน. มิได้ให้ผู้ใช้สิทธิเลือกต้ังเซ็นลายมือช่ือหรือพิมพ์ลายน้ิวมือกํากับที่ต้นขั้วบัตรเลือกต้ัง ซึ่งอาจ
เสี่ยงต่อการสวมสิทธิเลือกต้ังโดยบุคคลอ่ืน 
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 3.6 ป้ายช่ือประจําตัวของ กปน. มิได้เป็นป้ายช่ือที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ไม่มีสัญลักษณ์ของ
หน่วยงาน ไม่มีลายเซ็นของผู้บริหารหน่วยงานกํากับ แต่เป็นเพียงการเขียนด้วยลายมือ ทําให้อาจเกิดความไม่น่าเช่ือถือ
และอาจเสี่ยงต่อการถูกบุคคลอ่ืนสวมรอยเป็น กปน. เพ่ือทุจริตการเลือกต้ัง 
 นอกจากน้ี อีกประเด็นสําคัญหน่ึงที่ We Watch จําเป็นต้องเน้นยํ้า คือ กกต. ยังคงมิได้ทําการป้องกันและ
ป้องปรามการทุจริตและความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเร่ืองการซื้อสิทธิขายเสียงและการเก็บบัตรประชาชน
ดังที่มีรายงานโดยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทางเครือข่ายอาสาสมัคร We Watch ยังคงยืนยันข้อเสนอให้ กกต. ปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและป้องปรามกรณีทุจริตในการเลือกต้ังทุกรูปแบบในเชิงรุก ทบทวนกระบวนการร้องเรียน แจ้ง
เบาะแสทุจริตจากประชาชนให้สามารถทําการร้องเรียนได้โดยไม่เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน 
รวมท้ังดําเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นภายหลังการเลือกต้ัง เพ่ือช้ีแจงและ
คลายข้อสงสัยต่อสาธารณะ และสร้างความเช่ือมั่นต่อผลการเลือกต้ังก่อนที่จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป 
 
ดาวน์โหลดไฟลได้ที่   
https://drive.google.com/file/d/1VRYveJgf350F_1O4J4-aHSIHPnmz9k0A/view?usp=sharing 
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เปิดโมเดลแก้รัฐธรรมนูญ 6 พรรคฝ่ายค้าน 19 ขั้นตอน ต้ัง ส.ส.ร. 200 คน 
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 - 10:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 6 พรรคฝ่ายค้าน 19 ขั้นตอน ต้ัง ส.ส.ร. 200 คน 
 ในสัปดาห์น้ี (10-14 สิงหาคม 2563) ทั้ง 6 พรรคฝ่ายค้าน นําโดยพรรคเพ่ือไทย ก้าวไกล ประชาชาติ เพ่ือ
ชาติ เสรีรวมไทย พลังปวงชนไทย จะย่ืนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตีประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ร้อนต่อเน่ือง 
 ต้นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของฝ่ายค้าน 6 พรรค ซุ่มร่างกันมา ต้ังแต่ปี 2562 เดินสายการเมืองร่วมกับภาค
ประชาชน จัดต้ัง “ภาคีรัฐธรรมนูญเพ่ือประชาธิปไตย” เปิดวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 
 กระทั่งรัฐบาลได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทาง
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ขึ้นในสภา 
 แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการยุบพรรคอนาคตใหม่ การปรากฏกายของไวรัสร้ายโควิด -19 ทําให้เกมแก้
รัฐธรรมนูญต้องสะดุดไป 
 เมื่อเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้ง พรรคฝ่ายค้านที่เหลืออยู่ 6 พรรค ก็นําร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ฉบับเดิมกลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง และจะยื่นให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมลายช่ือ ส.ส.ฝ่ายค้าน 
มากกว่า 100 ชีวิต 
 ใน “พิมพ์เขียว” ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้าน ไล่ต้ังแต่การเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
ต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรคือ 50 คน 
หรือ จาก ส.ส.และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทั้ง 2 สภา คือ 75 คน 
 แก้ไขจํานวนเสียง ส.ว.ในการโหวตช้ัน “รับหลักการ” ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่บัญญัติในมาตรา 256 ว่า 
ต้องได้เสียง ส.ว. 1 ใน 3 (84 เสียง) ออกไป โดยให้ใช้ “เสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสอง
สภา” แทน 
 ขณะที่การเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใน วาระที่ 3 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 กําหนดไว้ว่า 
“ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิก มิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วย ไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และมี
สมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า หน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา” 
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 แก้ไขเป็น “ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการท่ีจะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ มากกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา” หรือ 375 เสียง 
 แปลว่าไม่จําเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากทุกพรรคการเมือง รวมถึงไม่ต้องใช้เสียง ส.ว.84 เสียงในการ
ร่วมลงมติ 
 สําหรับ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช….มีกระบวนการ
จัดต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) น้ัน ใน “พิมพ์เขียว” ของฝ่ายค้าน ถอดออกมาได้ 19 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. ให้มี ส.ส.ร. 200 คนทําหน้าที่จัดทําร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
2. ให้ กกต.จัดให้มีการเลือก ส.ส.ร.ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่มีเหตุแห่งการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ 
3. กําหนดวันเลือกต้ังให้เป็นวันเดียวทั่วราชอาณาจักร 
4. ให้ กกต.แนะนําตัวผู้สมัครอย่าง “เท่าเทียมกัน” 
5. การลงคะแนนให้ลงคะแนนโดยตรงและลับ ให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังได้ตามจํานวน ส.ส.ร.พึงมีใน
จังหวัดน้ัน และจะลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด หรือไม่ลงคะแนนให้ก็ได้ 
6. ส.ส.ร.ให้มาจากเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน จํานวน 200 คน โดยให้คํานวนจํานวน ส.ส.ร.ที่แต่ละจังหวัด “พึงมี” 
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนการเลือกต้ัง ส.ส.ร.เฉลี่ยด้วยจํานวน ส.ส.ร. 200 คน จํานวน
ที่ได้รับให้ถือว่าเป็นจํานวนราษฎรต่อ ส.ส.ร. 1 คน 
7. จังหวัดไหนที่ราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อ ส.ส.ร. 1 คน ให้มี ส.ส.ร.ในจังหวัดน้ันได้ 1 คน 
8. จังหวัดไหนที่ราษฎรเกินจํานวนราษฎรต่อ ส.ส.ร. 1 คน ให้มี ส.ส.ร.ในจังหวัดน้ันเพ่ิมขึ้นอีก 1 คน ทุกจํานวนราษฎรที่
ถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อ ส.ส.ร. 1 คน 
9. ถ้าจํานวน ส.ส.ร.ยังไม่ครบ 200 คน จังหวัดไหนที่มีเศษเหลือจาการคํานวณมากที่สุด ให้จังหวัดน้ันมี ส.ส.ร.เพ่ิมขึ้น
อีก 1 คน และให้เพ่ิม ส.ส.ร.ด้วยวิธีการเดียวกันแก่จังหวัดที่มีเศษเหลือลําดับรองลงมา จนครบจํานวน 200 คน 
10. ในการเลือกต้ัง ส.ส.ร.ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกต้ัง 
11. ให้ ส.ส.ร.ต้ังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ 1 คณะ จํานวน 29 คน ทําหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูยตาม
แนวทางท่ ส.ส.ร.กําหนด ประกอบด้วย ส.ส.ร.15 คน โดยคํานึงถึงภูมิภาคต่างๆ อย่างเป็นธรรม ผู้เช่ียวชาญด้านสาขา
นิติศาสตร์ 5 คน ผู้เช่ียวชาญรัฐศาสตร์ 5 คน ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดินและการร่าง
รัฐธรรมนูญ 4 คน 
12. ส.ส.ร.ต้องจัดทําร่างรัฐธรรมนูให้เสร็จภายใน 240 วัน นับแต่ที่มีการประชุม ส.ส.ร.ครั้งแรก ซึ่งต้องจัดไม่ช้ากว่า 30 
วัน นับแต่ กกต.รับรองผลการเลือกต้ัง ส.ส.ร. 
13. การยุบสภา หรือ สภาครบวาระไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ส.ร. 
14. หลังจาก ส.ส.ร.ทําร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้เสนอต่อประธานรัฐสภา และให้ส่งต่อไปยัง กกต.ภายใน 7 วัน นับแต่
ที่รัฐสภาได้รับร่างรัฐธรรมนูญจาก ส.ส.ร. 
15. ให้ กกต.กําหนดวันลงประชามติไม่เกิน 60 วัน แต่ไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐะรรมนูญจากสภา 
16. ให้ กกต.และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเผยแพร่เน้ือหาของร่างรัฐธรรมนูญผ่านสื่อมวลชน เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและ
สื่ออิเล็ทรอนิกส์ทุกประเภท 
17. เมื่อออกเสียงประชามติเสร็จสิ้นแล้ว ให้ กกต.ประกาศผลการออกเสียงให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หากผลประชามติ 
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18. เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญให้ประธานรัฐสภานําร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ หากไม่เห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไป 
หากร่างรัฐธรรมนูญตกไป คณะรัฐมนตรี หรือ ส.ส.จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.และ ส.ว.
มีจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง 2 สภา มีสิทธิเสนอญัตติต่อรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภามีมติ 
“จัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามหมวดน้ีอีกได้” การออกเสียงลงคะแนนจะต้องมากกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้งหมด
ของ 2 สภา 
19. บุคคลที่เคยเป็น ส.ส.ร.จะเป็น ส.ส.ร.อีกไม่ได้ 
สําหรับสเป๊กของ ส.ส.ร.ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้าน มีคุณสมบัติหลัก ๆ อยู่ 3 ข้อ ดังน้ี 
1. คุณสมบัติต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ตํ่ากว่า 35 ปี มีช่ือในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่จะลงรับสมัครติดต่อ
ไม่น้อยกว่ 5 ปี เคยศึกษาหรือไอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา หรือรับราชการ 
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือ เคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2. ไม่เคยดํารงตําแหน่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สมาชิกสภาปฏิรูป
ประเทศ (สปช.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
3. ต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็น ส.ส. ส.ว.หรือ รัฐมนตรี 
 คุณสมบัติทั้ง 3 ข้อน้ี ขีดกรอบ-กีดกันบุคคลจากเครือข่ายรัฐประหาร จากแม่นํ้า 5 สาย ออกจากวงจร
แก้ไขและร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-504408 
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รายงาน : ปมร้อน การเมือง ปมว่าด้วย ‘รัฐธรรมนญู’ ทางออก การเมือง 
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 - 13:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ว่าจะมองจากฝ่ายที่ชมชอบกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมองจากฝ่ายที่ “ไม”่ ชมชอบกับรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ล้วนมีจุดร่วมตรงกันที่ “รัฐธรรมนูญ” 
ความแปรเปลีย่นอย่างเหลือเช่ือก็คือ แม้กระทั่งฝ่ายที่ชมชอบกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็มีความเห็นว่า
จําเป็นต้องปรับแก้ “รัฐธรรมนูญ” 
ไม่สามารถยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ต้องแก้ได้อีกแล้ว 
เพียงแต่จุดต่างอย่างมีนัยสําคัญก็คือ จะแก้อย่างไร จะแก้ในลักษณะปะผุ หรือจะแก้ในลักษณะเขียนขึ้นใหม ่
ตรงนี้แหละคือ ปัญหา 
น่ายินดีที่ปัญหานี้เท่ากับทุกฝ่ายได้ก้าวพ้นไปจากความเช่ือเดิมที่ว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มีความสมบูรณ์พร้อมไม่อาจ
แก้ไขอะไรได้อีกแล้ว 
การแสวงหา “จุดร่วม” ในการจัดการกับ “รัฐธรรมนูญ” จึงสําคัญ 
หากนับจากข้อเรียกร้องอันเสนอขึ้นมาอย่างเป็นระบบจาก “เยาวชนปลดแอก” ในการชุมนุมบนถนนราชดําเนิน เมื่อค่ํา
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 
ก็ไม่แน่ว่าการขานรับจะทันกับ “สถานการณ์” หรือไม่ 
เพราะในส่วนของรัฐบาล ในสว่นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้จะโอนอ่อนผ่อนตามว่าเห็นด้วยกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 
แต่ก็ยังไม่มีความแจ่มชัด 
ไม่เพียงแต่ไม่แจ่มชัดว่าจะเห็นชอบในประเด็นและเนื้อหาอย่างไร หากยังไม่แจ่มชัดว่าจะใช้กระบวนการอย่างไรในการ
บริหารจัดการ 
ตรงนี้แหละจะกลายเป็น “ปัญหา” 
ในเมื่อ “เยาวชนปลดแอก” ได้เร่งเคร่ืองของตนอย่างเร่งรุด โดยส่งสัญญาณผ่านการชุมนุมในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 
สัญญาณน้ีเท่ากับเป็น “คําขาด” 
ต้องยอมรับว่านับแต่การเสนอข้อเรียกร้องในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคมเป็นต้นมา แม้จะมีความโอนอ่อนจากด้านของ
รัฐบาลในเรื่องของ “รัฐธรรมนูญ” 
แต่ในประเด็น “หยุดคุกคามประชาชน” กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิง 
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ไม่เพียงแต่ได้เกิดกระบวนการประชิดตัวนักเรียนที่เป็นแกนนํา หากแต่รุนแรงถึงขั้นมี “การอุ้ม” ไปเก็บตัวเพ่ือหยุดย้ัง
การเคลื่อนไหว 
ย่ิงกว่าน้ันยังมีการจับกุม นายอานนท์ นําภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก 
เด่นชัดว่ากระบวนการ “คุกคามประชาชน” แต่ละกระบวนการเป้าหมายก็เพ่ือป้องปราม เพ่ือสกัดขดัขวางมิให้มีการ
เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก 
เหมือนกับจะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม 
แต่ในอีกด้านก็เท่ากับว่าเสียงขานรับของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มิได้จริงใจ มิได้ต้องการโอนอ่อนผ่อนปรนอย่าง
แท้จริง 
ผลก็เห็นอย่างเด่นชัดในการชุมนุม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” 
มีความเป็นไปได้ว่า รัฐบาลจะต้องเปิดปฏิบัติการอย่างเฉียบขาดเพ่ือมิให้มีการชุมนุมใหญใ่นวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม
อย่างแน่นอน 
เพราะเห็นมาแล้วที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าเป็นอย่างไร 
คําถามอยู่ที่ว่ามาตรการสกัดขัดขวางจะสวนทางกับข้อเรียกร้อง “หยุดคุกคามประชาชน” หรือไม ่
และจะสามารถหยุดลงได้หรือไม่ในทางเป็นจริง 
ชวนให้คิดถึงพังเพย “รักยาวให้บ่ัน รักสั้นให้ต่อ” เป็นอย่างย่ิง 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2303674 
 




