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เรื่องจากปก

ไม่หยุดสู้ก็ยังไม่แพ้
 อดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร 
ออกมาพูดเรื่องการเมืองไทยและ
โยงถงึพรรคเพือ่ไทยว่าจะชนะการ
เลอืกตัง้อย่างถล่มทลาย โดยล่าสุด
เม่ือวันที ่9 สงิหาคมทีผ่่านมา อดตี
นายกฯทกัษณิกล่าวระหว่างพบกลุม่
ผู้สนับสนุนที่ฮ่องกงตอนหนึ่งว่า
 “ผมบอกทุกคนว่าถ้าเราไม่
ยอมแพ้ ค�าว่าแพ้มันมีได้ 2 กรณี
คือ กรณีที่เราตาย หรือกรณีที่เรา
ยอมไปเอง ถ้าเรายังสู้อยู่น่ีถือว่า
ไม่มีปัญหา นั่นก็คือมีแต่ Battle 
(การต่อสู้) ไม่มี War (สงคราม) 
War มันจะ End (จบ) ต่อเมื่อทุก
อย่างมนัจบ แต่ว่าสู้กันก่ียกๆนัน้คอื 
Battle เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะมี 
Sub Battle แต่ว่า War ยงัไม่ End 
เพราะฉะนั้นเราต้องท�าต่อไป War 
ทีส่�าคญัคอื War เรือ่งประชาธปิไตย”
 ค�าพูดของอดตีนายกฯทกัษิณ
หมิน่เหม่จนอาจท�าให้ฝ่ายตรงข้าม
เสนอให้มกีารยบุพรรคเพือ่ไทย จะ
เห็นได้จากท่ี พล.อ.ประยทุธ์ได้กล่าว
ว่าขณะน้ีฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องก�าลงัตรวจ
สอบว่ามีความผดิตามกฎหมายอะไร
หรือไม่ ซึง่เร่ืองนีต้นเคยเตอืนไปแล้ว
ไม่ใช่หรอื กเ็ป็นเรือ่งของคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ (กกต.) จะพิจารณากนั
ต่อไป เรากต้็องท�าทกุอย่างให้ครบ

ตามขัน้ตอนและกระบวนการ อย่าง
ครั้งที่แล้วก็ได้มีการด�าเนินการไป
แล้ว แต่กลายเป็นว่ารฐับาลไปไล่ล่า 
ถ้าทกุคนอยูก่นัแบบสงบเงียบเรยีบร้อย
กไ็ม่มปัีญหาท่ีต้องไปท�าอะไรกนัต่อ 
เพราะต่างก็มีคดีกันอยู่ทั้งสิ้น
 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง
อดีตนายกฯทักษิณว่า เคยเตือนไป
หลายครั้งแล้วว่าให้คิดถึงประเทศ 
“ก็จะไปท�าอย่างไรได้ สือ่ช่วยเตือน
หน่อยสิ …ตอนน้ีท่านไม่ฟังแล้วรุน่
พี่รุ่นน้อง”

“เสก โลโซ” ไลฟ์สดอัด “ทักษิณ”
 “เสก โลโซ” หรือเสกสรรค์ 
ศุขพิมาย ร็อกเกอร์วัย 44 ปี ร็อก
เกอร์ชื่อดังที่หลายคนมองว่าเอน
เอียงใจช่วยคนเสื้อแดง เคยโพสต์
ภาพสนิทสนมกับนายณัฐวุฒิ ใสย
เก้ือ หรือแม้แต่เคยแสดงออกว่า
ชืน่ชมอดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร 
ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุค๊กระหน�า่
ใส่อดีตนายกฯทักษิณและนาย
พานทองแท้ ชินวัตร 3 วันติดต่อ
กัน โดยระบุว่า อดีตนายกฯทักษิณ
หักหลังตนและคิดจะครอบครอง
ประเทศไทย อยากเป็นประธานาธบิดี 
สเต็ปต่อไปคือการเลือกตั้ง เดี๋ยวก็

ออกมาเดินขบวนกันอกี ทีพ่ดูเพราะ
ห่วงใยประชาชน ตนไม่ได้อยาก
เอาชนะทกัษณิ แต่อยากให้ประเทศ
ชาติชนะมากกว่า ไม่อยากให้แฟน
เพลงโลโซมาตกัีนตายเพราะการเมอืง 
พร้อมย�า้ว่าอดตีนายกฯทกัษณิไม่ได้
มีอ�านาจอะไรมากกว่าตนแน่นอน
 หลงัไลฟ์สดของ “เสก โลโซ” 
ชาวโซเชียลส่วนใหญ่ได้วิพากษ์
วิจารณ์ “เสก โลโซ” ในเชิงตั้งข้อ
สงสยัและประหลาดใจว่ายงัหลอน
ยาหรอืเมาไม่หายหรอืไม่ ท�าให้เจ้า
ตัวต้องยืนกรานต่อหน้าไลฟ์สดว่า
จะตรวจฉี่ให้ดูอีกรอบหนึ่ง
 “โอ๊ค พานทองแท้” ได้โพสต์
ถึง “เสก โลโซ” ผ่านข้อความใน
อนิสตาแกรมว่า “เราและนาย” ซึง่
เป็นชือ่เพลงของวงโลโซ และระบุว่า 
“จากวานนี ้จะมเีรา เราละหน่ายยยย…
จดจ�าไว้ ตัลหลอดปาย ม่ายยย…
ทิง้กลัลล ให้ก�าลงัใจนะเพือ่น #หาย
ไวๆนะ #กูเข้าใจเมิง #ไหวป่ะแก 
#ไม่ไหวบอกไหว”
 ขณะที่กานต์ วิภากร อดีต
ภรรยาร็อกเกอร์ช่ือดงั “เสก โลโซ” 
ได้ออกมาโพสต์ (16 ส.ค.) ผ่านเฟซ 
บุ๊คถึงกรณีที่อดีตสามีออกมาไลฟ์
สดติดต่อกัน โดยมีบางข้อความที่
อยากวอนให้สังคมเข้าใจเสกดังนี้
 “...จากการวิเคราะห์ของเรา
เอง ตอนนี้ไม่ใช่ตัวตนของเขา มัน
เป็นแค่โรคทางจิต ไบโพลาร์, ซึม
เศร้า, โรคหลงตวัเอง ...แต่สามารถ
รักษาได้โดยการพบจิตแพทย์ตาม
นดัและรบัยา กนิยาตลอดชวีติ หมอ
จะค่อยๆปรับยาตามอาการ...
 ...อย่ามองเขาเป็นตวัตลกใน
โซเชยีลเลย มนัแรงไป สงสารลูกๆ 
...คนป่วยต้องได้รับการรักษา และ
พวกท่ีเมนต์ให้ยิงตัวตายโชว์ไลฟ์ 
...คิดได้ไง คนป่วยนะ ไม่รู้ตัวหรอก 
และเอฟเฟกต์ของโรคน้ีคือ มี
เปอร์เซ็นต์ในการฆ่าตัวตายค่อน
ข้างสูง ...ขอความเห็นใจด้วยค่ะ 
เพื่อลูกๆกานต์จะได้ไม่เสียใจ”

“สุริยะใส” เบี่ยงประเด็น
จะเอา “ทักษิณ” หรือ
“ปฏิรูปประเทศ”
 นายสริุยะใส กตะศลิา ซึง่
ปัจจุบันเป็นรองคณบดีวิทยาลัย
นวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรงัสติ 
และผู้อ�านวยการสถาบันปฏิรูป

 In Brief : ย่อความ

“ตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนกันยาฯก็ไม่
ต้องถาม ถ้าถงึกร็ูเ้อง ผมไม่เคยลมื
พูดอะไร ซึ่งผมบอกแล้วยังไม่รู้ว่า
จะอยูห่รอืไม่อยู่ จะอยู่อย่างไร ต้อง
ไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญ การจะ
อยู่ต้องดูว่าอยู่เพื่ออะไร ท�าอะไร 
จ�าเป็นหรือไม่ แล้วจะไปอยู่พรรค
ไหนก็อีกเรื่อง จะไปอยู่ได้อย่างไร 
ข้อส�าคัญจะไปอยู่พรรคไหนก็ตาม 
ถ้าประชาชนไม่เลอืกพรรคนัน้แล้ว
จะมาได้อย่างไร ตอนนียั้งไม่รูพ้รรค
ไหน จะเอาค�าตอบให้ได้หรือ”
 พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) กล่าวถงึ
อนาคตทางการเมอืงทีจ่ะให้ค�าตอบ
ในเดอืนกนัยายนนีว่้า การตดัสินใจ
กม็หีลกัเกณฑ์ เดอืนกนัยายนจะพดู
เอง แต่วนัไหนยงัไม่รู้ ตอนนีเ้อาเรือ่ง
แก้ปัญหาบ้านเมอืงก่อน ทกุอย่างมนั
ต้องปลดลอ็กต่างๆอยูแ่ล้ว
 ส่วนเวลาลงพืน้ทีแ่ล้วมเีสยีง
เชียร์ให้เป็นนายกฯต่อน้ัน พล.อ. 
ประยุทธ์กล่าวว่า เดีย๋วสือ่กบ็อกฟุง้ 
โอ่ ปลื้ม ตนบอกทุกครั้งเวลาเห็น
ชาวบ้านดีใจ สะท้อนว่าท�าไมเขา
ต้องคาดหวงัทีต่น ท�าไมไม่คาดหวงั
กับคนอื่น

เดือนกันยายน “ทั่นผู้น�า” จะ
ประกาศอนาคตทางการเมือง
และการเลอืกตัง้ ซึง่จะเหน็ตวั
ตนทีแ่ท้จรงิว่ารกัชาตบ้ิานเมอืง
แบบไหน บ้าอ�านาจบ้าบอคอ
แตกหรือไม่ ท่ามกลางการ
ปล่อยข่าว สร้างข่าว และ
บดิเบือนทางการเมืองสารพัด 
ขณะที่การต่อสู้ระหว่างฝ่าย
ประชาธปิไตยกบัฝ่ายเผด็จการ
ก็ถูกเบี่ยงเบนไปเป็นการต่อสู้
ระหว่างฝ่าย “เผด็จการเสียง
ข้างมากในสภา” กับฝ่าย 
“ต้องการปฏิรูปประเทศ” 



3ปีที่ 19 ฉบับที่ 678 วันศุกร์ที่ 17-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประเทศไทย (สปท.) กล่าวถงึสถานการณ์
การเมอืงขณะน้ีว่า นอกเหนือจากการ
ชงิไหวชงิพริบของพรรคเก่าและพรรค
ใหม่ การดดู ส.ส. การจดัขัว้จดัข้าง
แล้ว ยงัมีประเดน็ทีน่่าสนใจคือ การ
ช่วงชงิการก�าหนดวาระการเลอืกตัง้ 
ซึง่จะเป็นจดุชีข้าดของผลการเลอืก
ตัง้ท่ีเป็นการตคีูข่นาน 2 กระแส 2 
วาระคอื กระแสทีห่นึง่เป็นกระแสต่อ
เนือ่ง คอืการปฏิรปูประเทศ ซึง่หลาย
ฝ่ายคาดหวังว่าการปฏรูิปประเทศน่า
จะเป็นกระแสใหญ่ในการเลอืกตัง้ที่
จะถงึ ท�าให้พรรคการเมืองหน้าใหม่
รวมทัง้พรรคการเมืองเดมิหลายพรรค
เริม่ส่งสญัญาณชแูละพูดเรือ่งการ
ปฏริปูประเทศ โดยเฉพาะพรรคทีต่ัง้
ขึน้ใหม่
 อกีด้านหนึง่กม็คีวามพยายาม
จะชวูาระ “เอาทกัษณิ” หรอื “เอา
ทหาร” ขึ้นมาตีคู่ขนาน ซึ่งมีหลาย
พรรคที่พยายามจะผลักดันให้เป็น
วาระชี้ขาดในการเลือกตั้งที่จะถึง 
ซึ่งถ้าทบทวนการเลือกตั้งทั่วไปปี 
2550 และ 2554 หรือการเลือกตั้ง
ผู้ว่าฯ กทม. ก็จะพบว่าอยู่ในวาระ
เอาทกัษณิหรอืไม่เอาทกัษณิ ประเดน็ 
“ทกัษณิ” จงึกลายเป็นประเดน็ชีข้าด
การเลือกตั้งตั้งแต่หลังรัฐประหาร 
22 พฤษาภาคม 2557 ส่วนขณะนี้ 
“วาระทกัษณิ” เร่ิมกลับมาเป็นกระ
แสอกีครัง้หลงัประกาศท�าสงคราม
ประชาธิปไตย ท�าให้การเลือกตั้งที่
จะถงึอาจไม่ต่างไปจากการเลอืกต้ัง
ทั่วไป 2-3 ครั้งที่ผ่านมา คือท�าให้
การเลอืกตัง้กลายเป็นเดมิพนัระหว่าง
เอาหรือไม่เอา “ทักษิณ” อีกครั้ง
 นายสรุยิะใสยงักล่าวว่า การ
เลือกตั้งที่จะถึงอาจไม่ตอบโจทย์
การเมืองทีล้่มเหลว และไม่สามารถ
ก้าวออกจากหลุมด�าความขดัแย้ง
แตกแยก จงึเป็นหน้าทีแ่ละโจทย์ของ
พรรคการเมอืง รวมทัง้ประชาชนผูม้ี
สิทธิเลอืกต้ังต้องช่วยกนัคดิ ช่วยกัน
ท�าให้การเลอืกตัง้ฝ่าข้ามกระแสทกัษณิ
ไปสูก่ระแสการปฏริปูประเทศทีแ่ท้
จรงิ ไม่เช่นนัน้การเลอืกต้ังอาจไม่ใช่
ค�าตอบสดุท้ายในการกอบกูว้กิฤตบ้าน
เมืองอย่างทีห่ลายฝ่ายคาดหวงัไว้

“สามมิตร” ท้า “เพื่อไทย” 
แข่งนโยบาย
 นายภริมย์ พลวเิศษ เลขาธกิาร
กลุ่มสามมิตร กล่าวถึงอดีตนายกฯ  อ่านต่อหน้า 4

ยัง่ยนื ขณะทีป่ระชาชนและประเทศ
ต้องตดิอยูใ่นถ�า้นานถึง 20 ปี
 เหน็ได้ว่าการประชาสมัพนัธ์
ผลงานรฐับาลหนกัหน่วงและเข้มข้น
ขึน้ทกุช่องทางทีท่�าได้ ทุกพรีเซ็นเตอร์
ทีด่งึดดูได้รฐับาลใช้หมด นอกจาก
รายการทกุคนืวนัศกุร์ที ่พล.อ.ประยทุธ์
ยนืยนัจะพดูต่อไป และพยายามสือ่สาร
กบัประชาชนในทกุคร้ังท่ีมีโอกาส รวม
ถงึการใหส้มัภาษณป์ระเดน็ตา่งๆ 
พล.อ.ประยุทธ์ให้ความส�าคญักบัการน�า
เสนอข้อมลูข่าวสารให้มากท่ีสดุและ
ทกุช่องทางทีเ่ป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็น
ไลน์ “ข่าวจรงิประเทศไทย” เฟซบุค๊ 
“สายตรงไทยนยิม” และ “ไทยคู่ฟ้า” 
รวมทัง้ GNEWS แล้วยังได้ปรับ
รายการ “เดนิหน้าประเทศไทย” โดย
น�าดารานกัร้องหรือผูม้ชีือ่เสียงมาร่วม
ด�าเนนิรายการโดยเน้นเนือ้หาการ
ปฏริปูประเทศ
 อย่างเมือ่วนัเสาร์ที ่11 สงิหาคม 
“ณเดชน์ คกูมิยิะ” ด�าเนนิรายการ
เรือ่งการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบ 
และก่อนหน้าน้ี “โป๊ป-ธนวรรธน์ 
วรรธนะภูติ” มาด�าเนินรายการ
เรื่องธนาคารปูแหลมผักเบี้ย
 โดยเฉพาะผลงานหรอืนโยบาย
ของรัฐบาลที่โดดเด่นมากที่สุดใน
สายตาประชาชนขณะนีค้อื โครงการ
ประชารัฐและนโยบายไทยนิยม
ยั่งยืน ดังนั้น หาก พล.อ.ประยุทธ์
ประกาศเล่นการเมอืงและเป็นนายก
รฐัมนตรต่ีอ โครงการประชารฐัและ
นโยบายไทยนิยมยั่งยืนก็มีค�าถาม
ว่าเอางบประมาณแผ่นดินไปหา
เสียงล่วงหน้าหรือไม่
 จะเหน็ว่าการเดนิสาย “ดดู” 
ของ “กลุม่สามมติร” ทีร่ฐับาลและ 
คสช. ยนืยันว่าไม่ผดิ เพราะเป็นแค่
กลุ่มก๊วนการเมืองไม่ใช่พรรคการ 
เมอืง ตรงข้ามอย่างสิน้เชงิกบักรณทีี่ 

ทกัษณิท่ีว่ากลุม่สามมติรเคลือ่นไหว
บนผลประโยชน์และใช้เงินดูดอดีต 
ส.ส. ว่า อย่าตื่นเต้นกับค�าว่าสาม
มิตร ถ้ามั่นใจว่าพรรคของท่านยัง
ถูกใจพีน้่องประชาชนและจะมอีดตี 
ส.ส. ย้ายออกจากพรรคเพื่อไทย 
200-300 คน ก็อย่าซีเรียส ถ้าคิด
ว่าพรรคเพือ่ไทยดจีะเอาใครลงกไ็ด้
เป็น ส.ส. อยู่แล้ว
 “กลุ่มสามมิตรไม่เคยใช้เงิน
ไปดดูใคร เราจะดดูเอาเฉพาะแนวคดิ
ทีดี่มาช่วยกันสร้างสรรค์ท�าประโยชน์
ให้กับประชาชนและประเทศชาติ
เท่านัน้ มาถึงวันนีก้ลุ่มสามมติรขอ
ประกาศสงครามกับพรรคเพื่อไทย
ว่าให้มาแข่งความดีกันด้วยนโยบาย
ว่าใครจะได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนมากกว่ากัน”
 นายภริมย์กล่าวว่า วนันีก้ลุม่
สามมติรไม่ใช่มแีค่ 200 คน แต่มี
หลายล้านคนแล้ว คือพีน้่องประชาชน
ทีช่อบแนวทางของกลุม่สามมติร อาทิ 
ก�านัน ผูใ้หญ่บ้าน และประชาชนกลุม่
อาชพีต่างๆทีไ่ด้ฟังหรอืเหน็การท�างาน
ของกลุ่มสามมติรทีต้่องการท�าประโยชน์
ให้กบัประชาชนอย่างแท้จรงิ
 ขณะที่สวนดุสิตโพลชี้ปัจจัย
ส�าคัญทีป่ระชาชนใช้ตัดสินใจเลือก
ผูส้มัคร ส.ส. ในการเลอืกตัง้ครัง้ต่อ
ไปคือ 1.ความซื่อสัตย์ 27.95% 
2.ความรู้ความสามารถ 25.16% 
3.ประวัติส่วนตัว 16.17% 4.พื้น
ฐานการศึกษา 15.86% และ 5. 
ประสบการณ์ทางการเมือง 14.86% 
 ประชาชนอยากได้ผูส้มคัร ส.ส. 
มาจากอาชีพอะไรมากท่ีสุด 1.ข้าราชการ 
29.06% 2.นกัธรุกิจ 25.42% 3.นกั
กฎหมาย 22.03% 4.นกัวชิาการ 
15.98% และ 5.ทหาร 7.51% ส่วน
การศกึษา 1.เศรษฐศาสตร์ 41.22% 
2.รฐัศาสตร์ 22.01% 3.บรหิารธรุกจิ 
14.75% 4.กฎหมาย 14.53% และ 

5.รฐัประศาสนศาสตร์ 7.49%

เชียร์ “พล.อ.ประยุทธ์” 
นั่งนายกฯต่อ
 การออกตัวอย่างแรงมาตัง้แต่
เริม่ต้นว่ากลุม่สามมติรเชยีร์ พล.อ. 
ประยทุธ์ให้กลับมานัง่นายกฯต่อไป
หลงัเลอืกต้ัง จงึไม่แปลกที ่“กลุม่สาม
มติร” ท้าเอานโยบายมาแข่ง เพราะ
นโยบายกลุม่สามมติรก็คอืนโยบาย
และผลงานของรฐับาลทหารทีน่�าโดย 
พล.อ.ประยทุธ์นัน่เอง เพราะ “กลุม่
สามมติร” ไม่มผีลงานอะไรนอกจาก
การเดนิสาย “ดดู” และประกาศ
สนบัสนุน พล.อ.ประยทุธ์เป็นนายกฯ 
ซึง่ พล.อ.ประยทุธ์ก็ยนืยนัว่ามีผลงาน
มากมาย ไม่เช่นนัน้ประชาชนกค็งไม่
คาดหวงัมาทีต่น
 แม้ทีผ่่านมา พล.อ.ประยทุธ์
พยายามหลกีเลีย่งทีจ่ะพดูชดัเจนถงึ
อนาคตทางการเมืองและการเป็น
นายกรฐัมนตรต่ีอหลงัการเลอืกตัง้ 
แต่ พล.อ.ประยุทธ์กย็�า้มาตลอดว่า
อยูท่ีป่ระชาชน จงึไม่แปลกทีก่ารเดนิ
สายประชมุ ครม.สัญจรทกุพืน้ทีจ่ะ
มปีระชาชนส่งเสยีงเชยีร์ พล.อ.ประยทุธ์ 
ไม่ว่าจะจัดตั้งหรือเกณฑ์มาก็ตาม 
จนอาจท�าให้ พล.อ.ประยทุธ์เชือ่จรงิๆ
ว่าประชาชนต้องการให้เป็นนายก
รฐัมนตรต่ีอ

ชูผลงานหรือหาเสียงล่วงหน้า?
 ขณะทีก่ารท�างาน 4 ปีทีผ่่าน
มาของรฐับาลเกอืบทกุโพลกร็ะบวุ่า
ล้มเหลวส้ินเชิงในการแก้ปัญหา
เศรษฐกจิ ราคาสนิค้าเกษตรตกต�า่ 
และไม่ท�าตามสญัญาเรือ่งการเลอืก
ตัง้ แม้จะท�าให้บ้านเมืองเงยีบสงบแต่
กไ็ม่ใช่สามคัคปีรองดอง โดยเฉพาะ 
“การปฏริปูประเทศ” และ “แผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี” ไม่มใีครเชือ่
ว่าจะท�าให้ประเทศม่ันคง ม่ังคัง่ และ

“ผมบอกทุกคนว่า ถ้าเราไม่ยอมแพ้ 
ค�าว่าแพ้มันมีได้ 2 กรณีคือ กรณีที่เราตาย 

หรือกรณีที่เรายอมไปเอง 
ถ้าเรายังสู้อยู่นี่ ถือว่าไม่มีปัญหา 

นั่นก็คือมีแต่ Battle (การต่อสู้) ไม่มี War (สงคราม)
War มันจะ End (จบ) ต่อเมื่อทุกอย่างมันจบ”

อดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร
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นายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ และนาย
ปิยบุตร แสงกนกกลุ พรรคอนาคต
ใหม่ เดินสายพบประชาชนเพื่อ
ค้นหาทางออกในการแก้ไขปัญหา
ประเทศด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านกลบั
โดนฟ้องร้องและเพ่งเลง็จาก คสช. 
และกองทัพ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกน
น�าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) มองว่า
ค�าส่ัง คสช. เรื่องห้ามประชาชน
รวมกลุ่มท�ากิจกรรมทางการเมือง
เกิน 5 คน ไม่มีความชอบธรรม
ตัง้แต่ต้นแล้ว แต่พอฝ่ายผูม้อี�านาจ
บอกว่า “กลุ่มสามมิตร” เป็นกลุ่ม
บคุคลไม่ใช่พรรคการเมอืงจงึท�าได้ 
กท็�าให้ประเดน็ส�าคญัของเรือ่งนีชั้ด
ขึ้นว่ามีการใช้ค�าสั่งที่ไม่ชอบธรรม
และใช้อย่างไม่ยติุธรรมด้วย ถือเป็น
ความอัปลกัษณ์ยกก�าลงัสอง เพราะ
หากประชาชนต้องการสะท้อนปัญหา
ความทุกข์ยากกับ นปช. หรือกลุ่ม
อื่นๆ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นพรรคการเมือง 
จะเดินสายพบปะแล้วแถลงข่าว
เสนอแนวทางแก้ไขให้รัฐบาลแบบ
เดียวกับ “กลุ่มสามมิตร” ได้หรือ
ไม่ ถ้าไม่ได้ค�าอธิบายคืออะไร 
 “โบว์” ณัฏฐา มหัทธนา 
โพสต์เฟซบุค๊ว่า สิง่ทีค่วรเกดิข้ึนไม่ใช่
ห้ามสามมิตรท�ากิจกรรม แต่ต้อง
หยดุห้ามพรรคอ่ืนท�ากจิกรรม กิจกรรม
ทางการเมืองคือการแสดงออกที่
จ�าเป็นต่อระบอบประชาธปิไตย ไม่มี
ใครมีสทิธิห้ามใครได้นอกจากพวกขี้
ขลาดกลวัคูแ่ข่งทางการเมือง การ
ตดัสิทธทิางการเมอืงกเ็ช่นกนั เป็นการ
ละเมิดสิทธิพลเมืองชัดเจน และ
เป็นการละเมิดทุกคน คือท้ังคนที่
อยากเสนอตวัท�างาน และประชาชน
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ เพราะเป็นการตดั
สิทธิในการเลือก ตอนนี้เราอยู่ใน
ระบบท่ีมคีนยดึสนามไปเล่นฝ่ายเดยีว 
ตัง้กตกิาเอง ตัง้ตวัเองเป็นกรรมการ 
และจบัคู่แข่งมัดมอืมดัเท้าไว้ “นีค่อื
สนามของคนบ้า บ้าอ�านาจ โดยไม่
แคร์สายตาคนทั้งสนามท่ีทนดูมา
นานเกนิไป”
 
ตรวจฉี่อ�านาจ?
 เดอืนกนัยายนที ่พล.อ.ประยทุธ์
จะประกาศชัดเจนถงึอนาคตทางการ
เมอืงและการเลอืกต้ัง จะเป็นการ

ปี ท่ีม ี ส.ว.แต่งตัง้อกี 250 เสยีง 
รฐับาลหลงัการเลอืกตัง้จงึต้องเป็น
รฐับาลผสม
  
เชิญรับยาที่ช่อง 21
 การเมืองไทยวันนี้ไม่รู้ว่าอยู่
ในอาการมีสติหรือไม่มีสติ แยกไม่
ออกระหว่างเมาหรอืไม่เมา แยกไม่
ออกระหว่างความจริงหรือมโนภาพ 
แล้วกแ็ยกไม่ออกว่าอะไรคอืประชา 
ธิปไตย อะไรคือเผด็จการ
 การเมอืงไทยเดนิหน้าไปพร้อม
กับการประดิษฐ์วาทกรรม แม้แต่
ระบอบเผด็จการที่ชัดเจนยังถูก
สถาปนาว่าเป็นระบอบประชาธปิไตย
แบบไทยๆ
 การต่อสูร้ะหว่างฝ่ายประชา 
ธปิไตยกบัฝ่ายเผดจ็การยงัถูกเบ่ียง
เบนไปเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่าย 
“เผด็จการเสียงข้างมากในสภา” 
กับฝ่าย “ต้องการปฏิรูปประเทศ”
 ผู้แทนปวงชนชาวไทยที่มา
จากเสียงส่วนใหญ่ของประเทศจาก
การเลือกตั้งยังสามารถถูกเรียกว่า
เป็น “เผดจ็การรัฐสภา” แต่สมาชิก
รฐัสภาทีม่าจากการแต่งตัง้จากคณะ
ยดึอ�านาจรฐัประหารกลบัยกตนเอง
เป็น “ผู้ขี่ม้าขาว” เพื่อมาก่อร่าง
สร้างประชาธิปไตย
 สังคมไทยทุกวันน้ีจึงสับสน 
ขาดสติ เมาวาทกรรมมั่วไปหมด
 “โอม…เพี้ยง! คนไทยจงรัก
สามัคคี” …ถ้าเสกเป่าคาถากันได้
ง่ายๆก็คงจะดีมิใช่น้อย
 แต่ความจริงนัน้ตรงข้าม วัน
นี้เราเป็นสังคมไทยที่ป่วยหนักจน
แทบไม่มีทางจะรักษา.. แต่ก็ต้อง
อยู่กันไปแบบไม่มีทางเลือก หรือมี
ทางแต่ไม่ให้เลือก ท�าได้แต่กินยา
แก้เครียดไปพลางๆ
 เอ้า… เชิญรับยาที่ช่อง 
21!!??

 ต่อจากหน้า 3

พิสูจน์ให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของ 
พล.อ.ประยทุธ์ว่ารกัชาตบ้ิานเมอืง
แบบไหน บ้าอ�านาจบ้าบอคอแตก
หรอืไม่ ท่ามกลางการปล่อยข่าวสร้าง
ข่าวและบดิเบอืนทางการเมืองสารพดั
 ยิง่อดตีนายกฯทกัษณิออกมา
พดูออกมาโชว์ตวั “ผูม้อี�านาจ” ก็
ออกอาการสัน่ไหว ยิง่ท�าให้เหน็ความ
มัน่คงทีไ่ม่มัน่คงของการยดึอ�านาจ
และความล้มเหลวในการกวาดล้าง
ฝ่ายตรงข้ามตลอด 4 ปี การต่อสู้
ทางการเมอืงจงึถกูบดิเบอืนเป็นการ
ต่อสู้ระหว่าง “ระบอบทกัษิณ” กบั 
“การปฏริปูประเทศ” ทัง้ทีเ่ป็นการ
ต่อสู้ระหว่างกลุ่มสนับสนนุประชา 
ธปิไตยกบักลุม่สนบัสนนุเผด็จการ
อนรุกัษ์นยิม
 การปลกุ “ผทีกัษณิ” ให้ออก
มาหลอกหลอนโดยกลุ่มเผด็จการ
อนรัุกษ์นยิมจึงไม่เคยเลกิรา แค่อดตี
นายกฯทกัษณิขยบัตวักเ็ต้นเป็นผเีข้า
ตั้งแต่หัวยันหาง แค่การประกาศ
สงครามเลอืกตัง้ครัง้หน้าว่าจะท�าให้

พรรคเพือ่ไทยชนะการเลือกตัง้อกี
ครัง้ ซ่ึงกเ็ป็นเพยีงแค่การเกทบักลุม่
สามมติรว่า “พลงัดูด” ไร้น�า้ยา ไม่มี
ความหมายใดๆกบัประชาชนทีส่นบั 
สนนุอดตีนายกฯทกัษณิและพรรค
เพือ่ไทย แม้จะมอีดตี ส.ส.พรรคเพือ่
ไทยไหลออกไปหลายคน โดยเฉพาะ
ภาคเหนอืและภาคอสีาน
 จงึเป็นธรรมดา เพราะการที่
พรรคเพื่อไทยก�าลังถูกเขย่าฐาน
เสียงอย่างหนักย่อมต้องออกมา
ประกาศสู้ตายหรือยอมแพ้ไม่ได้ 
เพื่อไม่ให้ “เลือดไหลออก” ทั้งตาม
รฐัธรรมนญูและกฎหมายการเลอืก
ตัง้ใหม่ แม้พรรคเพือ่ไทยจะได้เสยีง
มากที่สุดก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัด
ตั้งรัฐบาลได้
 แม้แต่นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชวีะ หวัหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็
ยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยยังมีฐาน
เสยีงทีแ่ขง็แกร่ง แต่ยากทีจ่ะชนะ
แบบถล่มทลายหรอืชนะขาดอย่าง
ในอดตี โดยเฉพาะบทเฉพาะกาล 5 

“ผมบอกแล้วยงัไม่รูว่้าจะอยูห่รือไม่อยู่ 
จะอยู่อย่างไร ต้องไปดูกฎหมายรฐัธรรมนูญ 
การจะอยูต้่องดูว่าอยู่เพือ่อะไร ท�าอะไร 
จ�าเป็นหรอืไม่ แล้วจะไปอยูพ่รรคไหนกอ็กีเรือ่ง 
จะไปอยูไ่ด้อย่างไร” 

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 


