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ส ถิ ติ ป ร ะ ช า ม ติ   

 

 
สถติผิลการออกเสียงประชามตร่ิางรัฐธรรมนูญคร้ังแรกยุคคณะมนตรีความม่ันคงแห่งชาต ิ(คมช.) 

เม่ือ 19 สิงหาคม 2550 
 

ตารางที่ 1 
ผลการออกเสียงประชามตร่ิางรัฐธรรมนูญเม่ือ 19 ส.ค. 2550 จ าแนกรายภาค 

(เรียงจากมากไปหาน้อย) 
ภาค เหน็ชอบ ร้อยละ ไม่เหน็ชอบ ร้อยละ 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 3,050,182 37.20 5,149,597 62.80 
เหนือ 2,747,645 54.47 2,296,927 45.53 
กลาง 5,714,973 66.53 2,874,674 33.47 
ใต้ 3,214,506 88.30 425,883 11.70 
รวมทัว่ประเทศ 14,727,306 56.69 10,747,441 41.37 

ทีม่า: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
 

                         ตารางที่ 2                                                      ตารางที่ 3  
10 อันดับโหวตรับสูงสุด  10 อันดับโหวตไม่รับสูงสุด 

จงัหวดั รับ(%) ไมรั่บ(%)  จงัหวดั ไม่รับ(%) รับ(%) 
1. ชมุพร 93.20 6.80  1. นครพนม 77.59 22.41 
2. ตรัง 92.46 7.54  2. ร้อยเอด็ 77.18 22.82 
3. นครศรีธรรมราช 92.20 7.80  3. มกุดาหาร 76.75 23.25 
4. สงขลา 91.91 8.09  4. หนองคาย 74.78 25.22 
5. สรุาษฎร์ธานี 91.88 8.12  5. สกลนคร 72.52 27.48 
6. ระนอง 91.98 8.02  6. หนองบวัล าภ ู 74.03 25.97 
7. พทัลงุ 90.82 9.18  7. อดุรธานี 71.61 28.39 
8. ภเูก็ต 90.04 9.96  8. ศรีสะเกษ 70.52 29.48 
9. กระบ่ี 90.91 9.09  9. ยโสธร 69.86 30.14 
10 เพชรบรีุ 83.92 16.08  10. ล าปาง 58.50 41.50 

 
บทสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ฉบบัคณะรัฐประหำร มีจ ำนวน 14,727,306 คน 
  คิดเป็น 56.69% ของผู้ใช้สิทธิออกเสียงประชำมติ จ ำนวน 25,978,954 คน 
  คิดเป็น 32.66% ของผู้มีสิทธิออกเสียงประชำมติ จ ำนวน 45,092,955 คน 
  คิดเป็น 23.44% ของประชากรทัง้ประเทศ 62,828,706 คน 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบวา่ 
 จงัหวดันครพนม       มีผู้ไม่เหน็ชอบมากท่ีสดุ  ร้อยละ 77.59 
 จงัหวดัชมุพร   มีผู้เหน็ชอบมากท่ีสดุ   ร้อยละ 93.20 
 จงัหวดัล าพนู   มีผู้มาใช้สิทธิมากทีสุ่ด   ร้อยละ 75.35 
 จงัหวดัสริุนทร์   มีผู้มาใช้สิทธิน้อยทีสุ่ด   ร้อยละ 49.66  
 

 จังหวัดท่ีมีจ านวนผู้ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญมากกว่าเห็นชอบ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 
จงัหวดัและภาคเหนือ 7 จงัหวดั (จ.เชียงราย,เชียงใหม่,แพร่,น่าน,พะเยา,ล าปาง และล าพูน) ขณะท่ีเหน็ชอบ
มากกวา่ไมเ่ห็นชอบสว่นใหญ่อยู่ในภาคใต้และภาคกลางบางสว่น 
 

ข้อสังเกตต่อประชามติร่างรัฐธรรมนญู 7 สิงหาคม 2559   
(1) หัวหน้าคสช.แถลงชดัเจนว่า ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ลาออกและจะ

แต่งต้ังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ขณะท่ีรัฐบาลคมช.แถลงว่าจะน ารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่ง
ก่อนลงประชามติมาบงัคบัใช้ 

(2) ก่อนลงประชามตร่ิางรัฐธรรมนูญยุค คสช. สงัคมไทยอยู่ภายใต้บรรยากาศความหวาดกลวัท่ี
กลุ่มผู้ เห็นต่างจากรัฐบาล ขาดเสรีภาพรณรงค์แสดงออกได้โดยเปิดเผยสนัติในพืน้ท่ีสาธารณะ เพราะจะถูก
ข่มขู่-ขัดขวางห้ามปราม หรือจับกุมจากต ารวจ-ทหารด้วยข้อหาขัดต่อค าสั่งคสช. กระทบต่อความมั่นคง
ท่ามกลางกระแสวิจารณ์คดัค้านจากกลุม่นกัวิชาการนกัการเมืองบางส่วน และองค์กรพฒันาเอกชนทัง้ในและ
ระหวา่งประเทศ 

(3) ร่างรัฐธรรมนูญท่ีจะลงประชามติในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2559 ถือเป็นร่างฉบับที่สองในระบอบ
รัฐประหาร คสช.เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบบัแรกถูกคว ่าโดยมติสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เกินคร่ึง
เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2558 (135 ต่อ 105และงดออกเสียง 7 คน) ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่า เหตท่ีุสปช.ส่วน
ใหญ่ไมรั่บร่าง รธน. เพราะไมต้่องการให้รีบเลือกตัง้ ยืดเวลาให้รัฐบาลรัฐประหารด ารงต าแหน่งตอ่ไปอย่างน้อย
หนึ่งปีคร่ึง และคสช.กงัวลว่าร่างรัฐธรรมนูญอาจไม่ผ่านการลงประชามติ จึงมีการล๊อบบีใ้ห้สมาชิกสปช.คว ่า
ร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือต่อรองแลกกับการเข้าไปนั่งในสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ท่ีจะมีการ
ตัง้ขึน้ใหมต่อ่มา 

(4) การออกเสียงประชามติวนัท่ี 7 สิงหาคมเป็นคร้ังแรกท่ีมี 2 ประเด็น คือการรับหรือไม่รับค าถาม
พ่วง พร้อมกับร่างรัฐธรรมนูญด้วย ขยายเวลาลงประชามติถึง 16 นาฬิกา (ต่างกับการเลือกตัง้สส.) โดย
ประชาชนมีสิทธิแจ้งลงทะเบียนล่วงหน้าเพ่ือขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตพ้ืนที่จังหวัด โดยกกต.
ตัง้เป้าหมายรณรงค์ให้ประชาชนออกเสียงประชามติจ านวนสงูถึงร้อยละ 80 ขณะท่ีผลส ารวจของบางสถาบนั
พบวา่ ประชาชนกว่าร้อยละ 50 ยังไม่รู้วนัออกเสียงประชามติ และไม่รู้ค าถามพ่วง 

 


