
 
เวทีเสวนา  “เปล่งเสียงเพื่อประเทศไทย”  (Voices for Thailand) 

ภายใต้โครงการจับตาการเลอืกตั้ง (Election’62 Watch”) 

โดย สถาบันพระปกเกล้าและภาคีเครือข่าย 

 
หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 

ซึ่งจัดร่างโดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในระหว่าง พ.ศ. 2557–2560 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดย

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ณ พระที่นั่งอนันต

สมาคม พระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราช

โองการ  ทั้งนี้ การบังคับใช้รัฐธรรมนูญเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าประเทศไทยก าลังเข้าสู่กระบวนการในการ

เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา  ในส่วนของการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น รัฐธรรมนูญได้ก าหนดในรายละเอียดที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา อาทิ 

จ านวน รูปแบบและวิธีการเลือกตั้ง เป็นต้น ประกอบกับประเทศไทยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น

การทั่วไป ครั้งสุดท้ายเมื่อที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งก็คือเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ดังนั้น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร วันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะเกิดขึ้นจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง และเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนา

ประชาธิปไตยไทยให้มีความยั่งยืนสืบไป 

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่มีพันธกิจและหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตย จึงได้

ริเริ่มให้มโีครงการจับตาการเลือกตั้ง 2562 (KPI Election’62 Watch) ด้วยตระหนักในความส าคัญและจ าเป็น

ในการรณรงค์ ส่งเสริมให้สังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และสามารถใช้ดุลพินิจในการ

เลือก “ผู้แทน” ของตนเองให้เข้ามาท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตาม 

ตรวจสอบการท างานของ “ผู้แทน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และ นอกจากนี้ สถาบันพระปกเกล้ายัง



มุ่งหวังที่จะสะท้อนข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบการเลือกตั้งทั้งในระดับหลักการและการ

ปฏิบัติสู่องค์กร หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาในการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นไปโดยสมบูรณ์และก่อให้เกิดการพัฒนา

ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

กิจกรรมภายใต้โครงการจับตาการเลือกตั้ง 2562 (KPI Election’62 Watch) ประกอบไปด้วยกิจกรรมใน

หลากหลายรูปแบบ อาทิ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ

เลือกตั้ง และการจัดเวทีเสวนา “เปล่งเสียงเพ่ือประเทศไทย”  (Voices for Thailand) โดยในส่วนของการจัด

เสวนา ก าหนดจัดเวทีเสวนา รวม 5 ครั้ง อันเป็นเวทีที่จะสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักวิชาการ 

นักขับเคลื่อน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 5 ประเด็น ได้แก่ การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาธิปไตยตั้งมั่น การเสริมสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังคมคุณภาพ และ 

ความเป็นพลเมือง  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะต่อพรรคการเมืองและรัฐบาลในการก าหนดนโยบายสาธารณะที่

เหมาะสมต่อไป  และการจะน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นเวทีสะท้อนประเด็นปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ใน 5 ประเด็นสู่พรรคการเมืองและรัฐบาล 

2. เพ่ือเป็นเวทีระดมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การก าหนดนโยบาย

สาธารณะที่พึงประสงค์ต่อไป 

 

กิจกรรมและการด าเนินการ 

1. เวทีเสวนา “เสียงเพ่ือคนที่ถูกลืมถึงพรรคการเมือง” (Voices for the voiceless to the political 
parties) วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบัน
พระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม) สถาบันพระปกเกล้า 

2. เวทีเสวนา “การตั้งม่ันของประชาธิปไตยและความคาดหวังต่อพรรคการเมือง” (Voices for the 
Consolidated Democracy)  วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ณ หอ้งคอนเวนชั่นฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 



3. เวทีเสวนา “เสียงเพ่ือการกระจายอ านาจสู่การพัฒนาประเทศ” (Voices For Decentralization : 
Moving for National Development)  วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00–16.30 
น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 

4. เวทีเสวนา “เสียงเพ่ือสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ถึงพรรคการเมือง” (Voices for the  Deep 
South) วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00  น. ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบัน
พระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม) สถาบันพระปกเกล้า 

5. เวทีเสวนา “เสียงเพ่ือความเป็นพลเมือง” (Voices for the Citizenship) วันพฤหัสบดีที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่ง
ห้องอบรม) สถาบันพระปกเกล้า 

 
กลุ่มเป้าหมายหลัก  

1. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
2. นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
4. บุคคล /องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
โดยในการจัดเวทีเสวนาแต่ละครั้งจะมีรูปแบบ วิธีการ ประเด็นเสวนา กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่แตกต่างกัน

ออกไป 
 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

ผลผลิต รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (จ าแนกรายประเด็น) 
ผลลัพธ์ 
1. พรรคการเมืองน าข้อเสนอแนะ ความเห็น หรือ สถานการณ์ต่างๆ ที่ได้จากเวทีเสวนาไปก าหนดเป็นนโยบาย

ของพรรค หรือ ใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
2. รัฐบาลน าข้อเสนอแนะ ความเห็น หรือ สถานการณ์ต่างๆ ที่ได้จากเวทีเสวนาไปก าหนดเป็นนโยบาย หรือ ใช้

ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น (086-9052720) / นางอภิรมย ์สวุรรณชาติ (086-6120736) 
 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า 
  


