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เรื่องจากปก

ใครได้ใครเสยีก็ว่าไป วนันีเ้ขาแบ่ง
ด้วยอะไร เขาแบ่งด้วยประชากรที่
เพิม่ขึน้กบัเรือ่งของพืน้ที ่วนันีเ้ปลีย่น
ไปเท่าไรแล้ว 4-5 ปี จะเอาแบบเดมิ
ตลอด ตดิพ้ืนทีแ่บบเดมิตลอด ไม่ว่า
จะปรบัอย่างไร ตัง้อย่างไร แก้อย่างไร 
ถ้าคนไม่เลอืกเลย พรรคไหนกไ็ม่ได้
ทัง้นัน้ ก็แล้วแต่โชคชะตากแ็ล้วกนั 
ประเทศไทยไม่รู้จะท�าอย่างไรแล้ว 
เหลือแต่คนในห้องน้ีคงเข้าใจผมนะ” 

ค�ำตอบชดัเจนรอปลดล็อกก่อน
	 พล.อ.ประยทุธ์กล่าวภายหลงั
ประชมุคณะรฐัมนตร	ี(4	ธนัวาคม)	
กรณพีรรคพลังประชารฐัประกาศ
จะส่งเทยีบเชิญเสนอช่ือเป็นนายก
รัฐมนตรีของพรรคว่า	 เป็นความ
ชัดเจนของพรรค	 ท�าไมตนต้องไป
ชดัเจนกบัเขาด้วย	 ท�าไมอยากจะรู้
กันเหลือเกิน	 ซึ่งทุกพรรคบอกจะ
เสนอ	“ประยทุธ์”	ทัง้นัน้	แต่ก็ไม่เห็น
ใครมาเชญิตนเลย	จะพดูกพ็ดูไป	แต่
ตนยังไม่ตดัสินใจ	แม้อยากรูก้ย็งัไม่
ให้รู	้แต่ถ้าไม่อยากรูต้นก็จะพดูเอง	
	 ส่วนเหตผุลทีห่ลายพรรคสนใจ
เสนอชื่อตนเป็นนายกฯนั้นก็ไม่รู้
เหมือนกนั	 เพราะไม่อาจพจิารณา
ตวัเองได้ว่าเก่งหรือไม่เก่ง	ทัง้จะเลอืก
ตนเพราะอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกัน	
อาจเหน็ว่าบ้านเมอืงสงบเรียบร้อย
ดี	คงหวงัแค่นัน้หรือไม่ตนกไ็ม่รู	้หรอื
อาจหวงัอย่างอืน่ด้วย	
	 เมือ่ถามว่ารูส้กึดใีจหรือไม่ท่ี
หลายพรรคสนใจ	พล.อ.ประยทุธ์กล่าว

ว่า	 “เขาเรยีกว่าต้องใช้บารม ี 10 
ประการ ขนัตบิารม ีคอืไม่ยินดยีนิร้าย
ต่อค�าชมและค�าติฉนินนิทาและไม่ได้
สนใจ เพราะยดึถอืทีพ่ระพุทธเจ้าสอน
ไว้ รู้จกัไหมบารม ี10 ประการ”
	 พล.อ.ประยทุธ์ยอมรบัว่า	พรรค
พลงัประชารัฐเคยเป็นทมีงานทีร่่วม
งานกนัมาก่อน	จงึอาจเป็นส่วนหนึง่
ในการพจิารณา	ซึง่พรรคใดก็ตามที่
ท�างานสอดคล้องกับท่ีท�าอยูว่นัน้ี	หาก
ตนตดัสินใจเข้าไปสู่การเมอืงก็ต้อง
สนบัสนนุพรรคเหล่านี้	 เพราะได้
ท�างานต่อ	แต่จะเป็นนายกฯหรือไม่ก็
ไม่รู้เหมอืนกัน	 เพราะจะต้องมกีาร
พิจารณาในสภา	ส่วนธงในใจของตน
คอืสนับสนุนพรรคการเมอืงท่ีเดนิหน้า
ประเทศอย่างมยีทุธศาสตร์	พรรคอืน่
หากมยีทุธศาสตร์ทีอ่าจดกีว่าพลงั
ประชารัฐกใ็ห้เสนอมา	ไม่ใช่เพียงตฉิิน
ไปเรือ่ยๆ	ต้องพดูด้วยว่าจะท�าอย่างไร
เพือ่ให้ประชาชนเปรยีบเทยีบ	
	 วนัน้ีกระแสโพลกอ็อกมาอยู่
แล้วว่าจะเลอืกพรรคไหน	เลอืกคน
คุ้นเคย	เลือกตัวบุคคล	ไม่เลือกพรรค	
หรอือะไรกแ็ล้วแต่	 กต้็องสร้างการ
รบัรูว่้าประชาชนจะได้อะไรและดี
กว่าอย่างไร
	 ส่วนค�าตอบและความชดัเจน
ของตนเองนัน้	พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
ว่า	 ปลดลอ็กเมือ่ไรกว่็ากนัตอนนัน้	
เพราะเมือ่มกีารปลดลอ็กทกุคนกจ็ะ
พดูได้เตม็ปากเตม็ค�า	 ตนจะฟังว่า
พรรคนีเ้สนออะไรมา	 มปีระโยชน์
ตรงไหน	ไม่ใช่เสนอเหมอืนหาเสยีง

คร้ังก่อนๆ	 ตนคดิว่าการจะท�างาน
เพ่ือชาตแิละประชาชนต้องยดึกตกิา	
เหมือนนักมวยจะขึ้นชกก็ต้องฟัง
กตกิา	ซึง่กตกิาวันนีม้คีวามแตกต่าง
จากแต่ก่อนอยูบ้่าง	เหมอืนกตกิามวย	
กตกิากอล์ฟ	หรอืกตกิาอืน่ๆ	ทีเ่ปลีย่น
ไปหมด	 หลายอย่างไม่เคยท�าได้ก็
ท�าได้	หรอืหลายอย่างเคยท�าไม่ได้ก็
ท�าได้	จงึควรเตรยีมตัวเองให้พร้อม
เข้ามาสูก่ารเลอืกตัง้เพ่ือให้ประชาชน
ตดัสนิ	อย่าท�าอะไรให้เสยีเวลาและ
ประเทศชาตเิดนิหน้าล�าบาก

กกต. แบ่งเขตตำมทีใ่ครขอมำ?
	 ขณะที	่พล.อ.ประยุทธ์บอกว่า
ไม่ได้ปฏเิสธการเลอืกต้ัง	 ไม่ปฏิเสธ
ประชาธปิไตย	และตลอดเวลาท�างาน
เพือ่หยดุความขัดแย้งและเดนิหน้า
ตามโรดแม็พ	 แต่กลับฉุนเฉียวไม่
พอใจเมือ่ถกูถามเรือ่งการแบ่งเขต
เลอืกตัง้พสิดารของ	 กกต.	 ว่าเป็น
เรือ่ง	“ซงักะบ๊วย”	ทัง้ทีพ่รรคการเมอืง
หลายพรรคมองว่าการแบ่งเขตเลอืก
ตัง้ครัง้นีท้ัง้อปัลกัษณ์และอปัยศ	เหน็
ได้ชดัเจนจาก	11	เขตเลอืกตัง้ใหม่
ทีเ่คยเป็นพืน้ทีข่องพรรคเพือ่ไทย	แต่
การแบ่งเขตเลือกต้ังใหม่กลับเอ้ือ
พรรคพลงัประชารฐั	โดยเฉพาะพืน้ท่ี
สโุขทยั	นครราชสมีา	อบุลราชธาน	ี
และกาญจนบรุ	ี
	 ขณะทีเ่กณฑ์การแบ่งเขตเลอืก
ตัง้	 (มาตรา	27)	ระบวุ่า	1.ให้รวม
อ�าเภอเป็นหนึง่เขตเลอืกตัง้	2.ค�านงึ
ถงึลักษณะพืน้ทีท่ีใ่กล้เคยีงกัน	3.ความ
สะดวกในการเดนิทาง	และ	4.การ
เคยอยูใ่นเขตเลอืกตัง้เดยีวกนั	ไม่ใช่
แค่จ�านวนประชากรเท่านัน้	การแบ่ง
เขตของ	กกต.	ในฐานะองค์กรอสิระ	
จงึถูกตัง้ค�าถามไปถงึ	พล.อ.ประยทุธ์
ว่าได้ท�าหน้าทีอ่ย่างบรสิทุธิย์ตุธิรรม
และเป็นอสิระหรือไม่	เพราะ	กกต.	
คอืกรรมการทีเ่ป็นกลาง	ต้องทรงไว้
ซึง่ความบรสิทุธิย์ตุธิรรมในการเลอืก
ตัง้	 ไม่ใช่เป็นหน่วยงานทีอ่ยูภ่ายใต้
อ�านาจ	คสช.	หรอืผูม้อี�านาจ	

ไร้วุฒภิำวะควำมเป็นผูน้�ำ
 ร้อยโทหญงิ สณิุสำ ทิวำกร
ด�ำรง	สมาชกิพรรคเพ่ือไทย	ตัง้ค�าถาม
ต่อ	พล.อ.ประยทุธ์ว่า	ท�าไมไม่ออกมา
กล่าวขอโทษประชาชนด้วยปากของ
ตวัเอง	ถ้ารูส้กึส�านกึผดิจรงิๆทีก่ล่าว
ค�าหยาบคายและแสดงอารมณ์เกรีย้ว

 In Brief : ย่อความ

“แม่งจะตายห่ากันให้หมดหรือ
อย่างไรกบัไอ้เรือ่งซังกะบ๊วยพวก
นี.้..”	
	 อาการหงดุหงดิไม่พอใจของ	
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ	นายก
รฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาต	ิ (คสช.)	 ระหว่างเป็น
ประธานการประชมุคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาตทิีท่�าเนยีบรฐับาล	ที่
กล่าวช่วงหนึง่ว่า	
 “หลายอย่างวันนียั้งมปัีญหา 
ผมกลบัมากไ็ม่ได้พกั ไม่ได้ไปเทีย่ว
ไหน ตามจีต้ดูถามกนัทกุเรือ่ง ผมจงึ
ต้องพดูในทกุเรือ่ง ถ้าฟังผมบ่นก็อย่า
เพิ่งเบ่ือกัน เพราะจะบ่นเป็นครั้ง
สุดท้ายจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ ท่ี
ผ่านมารฐับาลอ่ืนไม่ท�าอะไรเพราะ
กลวัเสยีคะแนนเสยีง อย่างเรือ่งการ
แบ่งเขตเลอืกตัง้ของคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ (กกต.) สือ่ข้างนอกก็
ถามกันอย่างเดยีวเรือ่งการแบ่งเขต 
แม่งจะตายห่ากนัให้หมดหรอือย่างไร
กบัไอ้เรือ่งซังกะบ๊วยพวกนี้ 
 ก็ว่ากันไปตามกติกา จะผิด
หรอืถกูผมไม่รู ้กตกิาว่าอย่างไรกว่็า
อย่างน้ัน ผมจะไปรู้อะไร นายกฯจะ
รูเ้รือ่งการแบ่งเขตหรอื ไม่เกีย่วหรอก 

“ทัน่ผูน้�ำ” ประกำศเป็นรัฐบำล 
“คนด”ี ไม่โกงและไม่ยอมให้
ใครโกงแม้แต่บำทเดยีว อำสำ
ท�ำรฐัประหำรเพือ่สร้ำงควำม
มัน่คงและม่ังคัง่ให้ประเทศ
เดนิหน้ำสูป่ระชำธปิไตย แต่
กลับมองกำรแบ่งเขตเลือก
ตั้งเป็นเรื่อง “ซังกะบ๊วย” 
มองคนเหน็ต่ำงไม่ใช่ “คน
ด”ี ขณะที ่ “คนด”ี ไม่กล้ำ
แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้
สนิ จะท�ำอะไรกไ็ม่ผดิ ยดึ
อ�ำนำจและบอกว่ำ “ขอเวลำ
อกีไม่นำน” แต่อยำกจะอยู่
ต่ออกี 20 ปี 
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กราดต่อหน้าสาธารณชนเพราะไม่
พอใจทีโ่ดนวิจารณ์เรือ่งการแบ่งเขต
แบบพิสดารเหมอืนจะเอือ้ประโยชน์
ให้บางพรรค	 ไม่ใช่ปล่อยให้ลกูน้อง
ออกมาพดูแทน	เพราะมนัดไูม่จรงิใจ
	 ถ้าไม่มเีฟซบุค๊ไลฟ์ของเจ้าหน้าท่ี
สภาพฒัน์เป็นหลักฐาน	รฐับาลคงไม่
ยอมรบัว่ามกีารพูดจาหยาบคายไม่
เหมาะสมจริง	เพราะก่อนหน้าน้ีรฐับาล
ได้เชิญนักข่าวออกจากห้องประชุมไป
แล้วเพือ่ปิดข่าว	 แต่ไม่รูว่้ายงัมกีาร
ถ่ายทอดทางเฟซบุค๊ท�าให้ข่าวหลุด
ออกมาจนได้	ทีผ่่านมานายกรฐัมนตรี
ได้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและ
ขาดวฒิุภาวะหลายครัง้	 นอกจากนี้
รฐับาลยังอ้างไม่ได้ว่าไม่เกีย่วข้องกบั
การแบ่งเขตของ	 กกต.	 เพราะ	
พล.อ.ประยุทธ์ในฐานะหัวหน้า	คสช.	
เป็นคนเซ็นค�าส่ังให้อ�านาจ	กกต.	แบ่ง
เขตเลอืกตัง้เอาเองโดยไม่จ�าเป็นต้อง
สอบถามความคดิเหน็ของประชาชน
 “นีค่อืเหตผุลว่าท�าไมชาวบ้าน
ถงึโจมตรีฐับาลว่าอยูเ่บือ้งหลงัการ
แบ่งเขตเลอืกตัง้ทีเ่ละเทะและไม่เป็น
ธรรม ยกเว้นพรรคทีไ่ด้ประโยชน์ก็
คงจะเชียร์ว่านีเ่ป็นการแบ่งเขตตาม
ธรรมชาต ิ ไม่มเีบือ้งหน้าเบือ้งหลงั 
ซึง่สะท้อนพฤตกิรรมอยูแ่ล้วว่าใคร
เป็นอย่างไร เพราะคนไทยฉลาดพอ
และดูออกว่าใครคือคนท่ีอยู่เบื้อง
หลังการแบ่งเขตเพื่อเอาเปรียบ
พรรคการเมอืงอืน่” 

ใครขอมำแบ่งเขตแบบพสิดำร
 นำยสมชัย ศรสีทุธยิำกร สมาชกิ
พรรคประชาธิปัตย์และอดตี	กกต.	ตัง้
ค�าถามถึงการแบ่งเขตเลอืกตัง้จงัหวดั
สุโขทัยว่า	“ใครขอมำครับ” เพราะ
ท่ีอ้างว่าการแบ่งเขตทีอ่อกมาอย่าง
เป็นทางการเป็นรูปแบบที	่4	ไม่เคย
ถกูรบัฟังความเหน็จากประชาชนเลย	
 นำยธนำ ชรีวินจิ	โฆษกพรรค
ประชาธปัิตย์	ระบวุ่า	จากการรวบรวม
ของอดีต	ส.ส.พรรคประชาธปัิตย์	พบ
ว่ามหีลายจังหวดัท่ีการแบ่งเขตเลอืก
ตัง้ไม่เป็นไปตาม	3	รปูแบบทีเ่คยรบั
ฟังความเหน็จากประชาชน
	 จงึไม่แปลกท่ีพรรคการเมอืงที่
ต่อต้านการสบืทอดอ�านาจ	“ระบอบ 
คสช.”	 ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพ่ือไทย	
พรรคประชาธปัิตย์	พรรคอนาคตใหม่	
พรรคไทยรกัษาชาต	ิ พรรคเพือ่ชาติ	
พรรคประชาชาต	ิและพรรคเสรรีวม 	อ่านต่อหน้า	4

	 ฝ่ายที่ต้องการเห็นประเทศ
เดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่
เป็นของประชาชนอย่างแท้จรงิมอง
การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ	
คสช.	 และยทุธศาสตร์ชาตว่ิาเป็น	
“โซ่ตรวนล่ำมชำต”ิ	 มากกว่าท่ีจะ
ท�าให้ชาตมิัน่คง	 มัง่คัง่	 และยัง่ยนื	
พรรคการเมอืงฝ่ายประชาธปิไตยจงึ
ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและไม่
ต้องการยทุธศาสตร์ชาติแบบ	คสช.	
ซึง่นำยบรรยง พงษ์พำนชิ	อดตีคณะ
กรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ	(คนร.)	
หรอืซเูปอร์บอร์ด	 ได้ตัง้ค�าถามโดย
เขียนบทความเผยแพร่ผ่านเฟซบุค๊	
“ว่ำด้วยแผนยทุธศำสตร์ชำติ มัน

ไทย	ฯลฯ	จะปฏเิสธการร่วมประชุม
เพือ่รบัฟังความเหน็เกีย่วกับการเลอืก
ตัง้วนัที	่7	ธนัวาคม	ซึง่	พล.อ.ประยทุธ์
เป็นประธานและบอกว่าจะเข้าไปรับ
ฟังเฉยๆ	 ไม่มตีอบอะไรท้ังสิน้	 แต่ก็
ต�าหนิพรรคการเมืองทีไ่ม่เข้าร่วมว่า
ไม่เคารพกตกิา	อย่างนีจ้ะอยูก่นัได้มัย้	
จะมาเป็นรฐับาลได้ยงัไง	หรือไม่อยาก
เลอืกต้ัง	ทัง้ทีก่่อนหน้านี	้พล.อ.ประยทุธ์
เพ่ิงจะบอกว่าการแบ่งเขตเลอืกตัง้
เป็นเรือ่ง	“ซงักะบ๊วย”	
 “โบว์” น.ส.ณัฏฐำ มหทัธนำ 
สมาชกิกลุม่คนอยากเลอืกตัง้	โพสต์
ผ่านเฟซบุค๊ว่า “เลอืกตัง้ประเทศไหน
เขาไปคยุกตกิาในสโมสรกองทัพบก
กนั? แค่สถานทีก่ผ็ดิแล้ว ยังมีคน

จดัประชมุเป็นเผด็จการท่ีแทรกแซง
การเลอืกตัง้ ปทูางสืบทอดอ�านาจ
อกี... สตค่ิะ”

ถกูถำมแค่นี.้.จะเป็นจะตำย
	 คนที	่“จะเป็นจะตำย”	ไม่ใช่
พรรคการเมืองที่ต้องการเห็นการ
เลอืกตัง้ทีบ่รสิทุธิย์ตุธิรรม	 แต่เป็น	
พล.อ.ประยุทธ์ทีม่องว่าการเลอืกตัง้
ต้องอยู่ในกรอบท่ี	 คสช.	 ก�าหนด
เท่าน้ัน	รฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้
ต้องท�าตาม “ยทุธศำสตร์ชำต”ิ	 ที่	
คสช.	เขยีนขึน้มา	ไม่ท�าตามกม็คีวาม
ผดิ	รฐับาลหลงัการเลอืกตัง้แทบไม่มี
อ�านาจอะไรเลยในการบริหารประเทศ
ใน	20	ปีข้างหน้า	

“ที่ผ่านมารัฐบาลอื่นไม่ท�าอะไร
เพราะกลัวเสียคะแนนเสียง 
อย่างเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
สื่อข้างนอกก็ถามกันอย่างเดียวเรื่องการแบ่งเขต
แม่งจะตายห่ากันให้หมดหรืออย่างไร..
กับไอ้เรื่องซังกะบ๊วยพวกนี้” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำ คสช.
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จะออกมำเป็นคบไฟน�ำทำง หรอืโซ่
ตรวนล่ำมชำติกนัแน่?”	 อ่านย้อน
หลงัได้ที	่http://www.lokwannee.
com/web2013/?p=281613	

ขอโทษเรือ่ยเป่ือยซ�ำ้ซำก
	 ประเดน็การเลอืกตัง้ไม่ใช่เรือ่ง	
“ซงักะบ๊วย”	แม้นำยพทุธิพงษ์ ปุณณ
กันต์ รองเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี
ฝ่ายการเมือง	 ปฏิบัติหน้าที่โฆษก
ประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร	ีจะบอก
ว่า	พล.อ.ประยทุธ์ขอโทษทีใ่ช้ค�าไม่
สภุาพ	เพียงแต่ต้องการสือ่ว่าตวัเอง
และรฐับาลไม่ได้มส่ีวนได้ส่วนเสยี
อะไรกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของ	
กกต.	ซึง่	 กกต.	กช็ีแ้จงหลกัเกณฑ์
การแบ่งเขตชัดเจนแล้วว่ามาจาก
อะไร	ไม่ใช่ท�าเพือ่เข้าข้างใครทัง้สิน้
	 แต่หากย้อนไปก่อนหน้านี้	
พล.อ.ประยุทธ์แสดงความฉนุเฉียว
บ่อยครัง้	 ทกุครัง้กจ็ะออกมาขอโทษ
และอ้างว่าท�างานหนกั	หรอืหงดุหงดิ
ทีถ่กูถามเรือ่งเดมิๆ	ทัง้ทีห่ลายค�าถาม
เป็นเพราะ	พล.อ.ประยุทธ์ไม่ให้ความ
ชดัเจน	ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเลอืกต้ัง
หรอือนาคตทางการเมอืงของ	พล.อ.	
ประยทุธ์	 ซึง่ไม่ได้มีผลเฉพาะด้าน
การเมอืง	แต่ยังมผีลถึงเร่ืองเศรษฐกจิ
และความเชือ่มัน่ของประเทศ

เทยีบเชญิ “ประยทุธ์”
	 ประชาคมโลกจงึเฝ้ามองว่าการ
เลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่	 เพราะ
รฐัธรรมนญูฉบับ	 คสช.	 ถูกมองว่า
ออกแบบมาเพือ่การ “สบืทอดอ�ำนำจ” 
ไม่ใช่เพือ่ท�าให้ระบอบประชาธปิไตย
มัน่คง	อย่างทีห่ลายพรรคการเมอืง
ประกาศสนบัสนนุ	 พล.อ.ประยทุธ์
เป็นนายกรัฐมนตรต่ีอเพือ่ท�างานของ	
คสช.	 ให้ส�าเรจ็	 โดยเฉพาะนำยสุ
วทิย์ เมษนิทรย์ี รองหวัหน้าพรรค
พลงัประชารฐั	ทีไ่ด้หลดุปากแล้วว่า
จะเสนอชือ่	พล.อ.ประยทุธ์ในบัญชี
รายชือ่ล�าดบัที	่1	ของพรรค	
 นำยสมศักด์ิ เทพสุทนิ ประธาน
คณะกรรมการเฉพาะกจิในการรณรงค์
การหาเสยีงเลอืกตัง้พรรคพลังประชา
รฐั	เจ้าของวล ี“รฐัธรรมนญูฉบบันี้
เขำดีไซน์มำเพือ่พวกเรำ”	 กล่าวว่า	
ประเดน็ทีเ่ป็นห่วงคือการสบืทอด
อ�านาจหาก	พล.อ.ประยทุธ์ได้รบัการ

ฝ่ายทีใ่กล้ชดิกบัรฐับาล	 ซึง่ล่าสุดมี
คนมาเล่าว่ามกีารเตรยีมกลยทุธ์ช่วง
ใกล้เลอืกตัง้	อาจมกีารกดดนัเพือ่ให้
อดตี	ส.ส.	บางคนไม่ลงเลอืกตัง้	ท�าให้
พรรคต้นสงักดัหาคนไม่ทนั	 แม้จะ
เป็นการกล่าวหา	กเ็ตอืนลอยๆกลาง
อากาศว่าอย่าท�าอย่างนัน้	 เพราะ
ถอืว่าต�า่ถงึขดีสดุ	วนัน้ีการเมืองต้อง
พฒันา	ไม่ใช่ถอยหลงัลงคลองน�า้เน่า
อย่างในสมยัจอมพล	ป.พบิลูสงคราม	
หรือเมื่อ	 60	 กว่าปีที่แล้ว	 มันน่า
ละอายต่อประชาชน	 จงึอยากให้พี่
น้องประชาชนออกมาใช้สทิธมิากๆ	
มาสร้างและคนืความยตุธิรรมให้กบั
ฝ่ายท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม
	 นายภูมิธรรมกล่าวว่า	 เมื่อ	
พล.อ.ประยทุธ์อาสาเป็นผูน้�าทางการ
เมอืงกต้็องมคีวามสง่างามในสายตา

	ต่อจากหน้า	3

เสนอชือ่เป็นแคนดเิดตนายกรฐัมนตร	ี
ซ่ึงพรรคการเมอืงบางพรรคไม่พยายาม
เสนอนโยบาย	แต่หาเร่ืองสร้างความ
ขัดแย้ง	ตนเหน็ว่า	พล.อ.ประยทุธ์ไม่
ไดม้คีวามพยายามสบืทอดอ�านาจ	
เหน็ได้จากการแต่งตัง้โยกย้ายต�าแหน่ง
ผูบ้ญัชาการทหารบกไม่ใช่สายบรูพา
พยคัฆ์เช่นเดยีวกับ	 พล.อ.ประยุทธ์	
แต่เป็น	พล.อ.เฉลมิชยั	สทิธสิาท	และ	
พล.อ.อภริชัต์	 คงสมพงษ์	 ทีม่าจาก
สายอืน่	 หรอืแม้กระทัง่ว่าทีผู่ส้มัคร
รบัเลอืกตัง้	 ส.ส.แบบแบ่งเขต	 350	
เขต	และแบบบญัชรีายชือ่ของพรรค
พลงัประชารฐักไ็ม่ใช่ทหารชัน้นายพล
 “ขออย่าให้เอาเรือ่งการสืบทอด
อ�านาจมาพดูอกี เพือ่หลกีเลีย่งความ
ขัดแย้งในสงัคม และเพือ่ทีจ่ะใช้เวลา
ท�างานให้พีน้่องประชาชนกนิดอียูด่ี 

เพราะบ้านเมอืงเสยีโอกาสเสยีเวลา
ท�างานมาหลายปีแล้ว” นายสมศักดิ์
กล่าว

“ประยทุธ์” ต้องมคีวำมสง่ำงำม
 นำยภมูธิรรม เวชยชยั เลขาธกิาร
พรรคเพือ่ไทย	กล่าวถงึกรณทีีพ่รรค
พลังประชารัฐจะเสนอชื่อ	 พล.อ.	
ประยทุธ์ว่า	ชดัเจนมานานแล้ว	เพยีง
แต่	 พล.อ.ประยทุธ์ยงัไม่พดูออกมา
เท่านัน้	ถอืเป็นสทิธ	ิเมือ่รฐัธรรมนญู
ไม่ได้เขยีนมาเพือ่พวกเรา	 เรากต้็อง
ท�าตามกระบวนการไป	
	 วันนี้หัวใจส�าคัญของพรรค
เพือ่ไทยยงัอยูท่ีก่ารฟ้องประชาชน	
เพราะในฐานะพรรคการเมอืงหรอื
แม้แต่ประชาชนต่างก็มีความกังวล
ใจในการใช้อ�านาจรฐัทีจ่ะเอือ้ให้กบั

“เลือกตั้งประเทศไหนเขาไป
คุยกติกาในสโมสรกองทัพบกกัน? 

แค่สถานที่ก็ผิดแล้ว 
ยังมีคนจัดประชุมเป็น

เผด็จการที่แทรกแซงการเลือกตั้ง 
ปูทางสืบทอดอ�านาจอีก... สติค่ะ”

“โบว์” ณัฏฐำ มหัทธนำ 
สมำชิกกลุ่มคนอยำกเลือกตั้ง 

“หาก พล.อ.ประยุทธ์ลาออกจากนายกฯ
และหัวหน้า คสช. จะสง่างามมาก 

และมาสังกัดในบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ แต่หากยังดันทุรัง

อยู่ในต�าแหน่งต่อจะสุ่มเสี่ยง
ขัดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง”

สำธิต ปิตุเตชะ 
รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์  
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ของนานาชาติและประชาชนด้วย	
ต้องเป็นแบบอย่างของนกัการเมอืง
ทีค่�านงึถงึวฒันธรรมการเมอืงทีเ่ป็น
ประชาธปิไตย	ต้องเคารพในจรยิธรรม
ทีค่วรจะม	ีเรือ่งน้ีไม่ต้องให้ใครบอก	
ผูน้�าระดบัสงูต้องค�านงึถงึจติส�านกึ	
ไม่ต้องให้ใครมาเรยีกร้อง	หรอืรกัษา
มารยาท	ควรแสดงสปิริตอย่างทีค่น
อืน่เขาท�ากนั
 นำยสำธติ ปิตเุตชะ รองหวัหน้า
พรรคประชาธปิปัตย์	 กล่าวว่า	 หาก	
พล.อ.ประยทุธ์ลาออกจากนายกฯและ
หวัหน้า	คสช.	จะสง่างามมาก	และ
มาสงักดัในบญัชรีายชือ่พรรคพลงั
ประชารฐั	 แต่หากยงัดนัทรุงัอยูใ่น
ต�าแหน่งต่อจะสุม่เสีย่งขดัหลกัธรร	
มาภบิาลและจรยิธรรมของผูด้�ารง
ต�าแหน่งทางการเมอืง	 รวมถงึขดั
เจตนารมณ์รฐัธรรมนญู	และเช่ือว่า	
พล.อ.ประยุทธ์และพรรคพลงัประชา
รฐัจะไม่ได้รบัการยอมรบัจากประชาชน
และมีจุดจบชวีติทีน่่าเป็นห่วง

ท้ำ “ประยทุธ์” เปิดหน้ำชงินำยกฯ
 นำยจำตุรนต์ ฉำยแสง ประธาน
คณะกรรมการยทุธศาสตร์พรรคไทย
รกัษาชาต	ิกล่าวว่า	พรรคไทยรกัษา
ชาตใิห้ความส�าคญัเกีย่วกับการจดัท�า
นโยบายและการรับฟังปัญหาจาก
ประชาชน	 เชือ่ว่าจะสามารถสร้าง
นโยบายทีต่รงกบัความต้องการของ
ประชาชนได้	 แต่ขณะนีท้กุพรรค	
การเมอืงเจอปัญหาถกูจ�ากดัการพบปะ
ประชาชน	หลงัจากทีม่กีารปลดล็อก
ทางการเมอืงพรรคจะลงพืน้ทีร่บัฟัง
ความเหน็ของประชาชนอย่างเต็มที่
	 นายจาตรุนต์ระบวุ่าทีไ่ม่เข้า
ร่วมประชมุวนัที	่7	ธนัวาคม	เพราะ
มองว่าการจดัการประชมุของ	คสช.	
ไม่ถูกต้องตามรฐัธรรมนูญและหลกั
ประชาธิปไตย	การดแูลการเลือกตัง้
เป็นหน้าทีข่อง	 กกต.	 ไม่ใช่	 คสช.	
สะท้อนให้เหน็ว่า	คสช.	 ต้องการจะ
แทรกแซงการเลอืกตัง้	ท�าให้การเลอืก
ตัง้ไม่เสรแีละไม่เป็นธรรม	ยนืยนัว่า
พรรคไทยรักษาชาติปฏิบัติตาม
รฐัธรรมนญูและกฎหมายอย่างเคร่งครดั	
อยากให้	คสช.	ปลดลอ็กทางการเมือง
ให้ชดัเจน	 ยกเลกิค�าสัง่มาตรา	 44	
จนถงึการเลอืกตัง้	 รวมถงึปลดลอ็ก
การให้สทิธเิสรภีาพของสือ่มวลชน
และประชาชนควบคูไ่ปด้วย	
	 นายจาตรุนต์ยงักล่าวว่า	การ

ที	่พล.อ.ประยทุธ์จะสงักดัพรรคการเมอืง
ให้ชดัเจนเพือ่ความสง่างาม	 พล.อ.	
ประยทุธ์คงไม่ท�า	แต่อย่างน้อยทีสุ่ด
ขอให้เปิดเผยให้ชดัเจนว่าจะอยูใ่น
บญัชรีายชือ่ผูท้้าชงิต�าแหน่งนายก
รฐัมนตรี

4 รฐัมนตรไีร้ส�ำนกึ
 ร.ต.อ.เฉลมิ อยูบ่�ำรงุ แกน
น�าพรรคเพือ่ไทย	 เชือ่ว่าอดตี	 ส.ส.	
ของพรรคทีย้่ายไปสังกดัพรรคพลงั
ประชารฐั	จะไปแต่ตวั	แต่ไม่มคีะแนน
เสยีง	 และแม้พรรคพลังประชารฐั
จะชูใครเป็นนายกรฐัมนตรกีไ็ม่ส�าคญั	
เพราะประชาชนเหน็ฝีมอือยูแ่ล้วว่า
คนคนน้ันเปรียบเหมือนลิเก	 รู้อยู่
แล้วว่าจะเล่นบทไหน	ตอนไหน	แต่
สุดท้ายก็ไม่สามารถสนองความ

ต้องการของประชาชนได้
	 ร.ต.อ.เฉลิมยังกล่าวถึง	 4	
รัฐมนตรีที่เป็นแกนน�าพรรคพลัง
ประชารัฐว่า	 แม้ทางกฎหมายไม่
จ�าเป็นต้องลาออก	แต่กต้็องมจีติส�านกึ
ทางการเมืองที่จะตัดสินใจลาออก	
นอกจากนีย้งัมีอีกคนทีเ่ป็น	“อีแอบ”	
ใช้ให้	4	รฐัมนตรอีอกหน้าท�าทกุวถิี
ทางเพือ่เอาเปรยีบทุกขัน้ตอนในการ
เลอืกตัง้ครัง้นี้

“มำร์ค” ยนืยนักำรเมอืงมี 3 ขัว้
	 ขณะที่นำยอภิสิทธิ์ เวชชำ
ชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์	
กล่าวถงึกระแสข่าว	พล.อ.ประวติร	
วงษ์สวุรรณ	รองนายกรฐัมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	
ประสานมายงัพรรคประชาธปัิตย์ให้

ร่วมรฐับาล	โดยจะให้ต�าแหน่งรัฐมนตรี
กระทรวงเกรดเอเป็นการตอบแทน
ว่า	เหน็เขาว่าจะได้	350	ทีน่ัง่	ส.ส.	
กไ็ม่มคีวามจ�าเป็นอะไรอกี
	 ส่วนข่าวทีอ่อกมาเหมอืนกบั
ว่าพรรคประชาธปัิตย์พร้อมร่วมเป็น
รฐับาล	 นายอภสิทิธิก์ล่าวว่า	 ไม่มี	
ตนมาเป็นหวัหน้าพรรคครัง้นีไ้ด้พบปะ
กบัสมาชกิพรรคในช่วงการหยัง่เสยีง
หวัหน้าพรรค	โดยพดูชดัเจนว่าอย่า
มาพูดเร่ืองต�าแหน่ง	เพราะไม่ใช่จดุ
ประสงค์ของพรรคประชาธปัิตย์	แต่
จดุประสงค์ทีแ่ท้จริงคอืน�าพาประเทศ
ไปในทิศทางท่ีถูกต้อง	ถ้าเป็นไปตาม
รายงานข่าวว่าจะเสนอกระทรวงนัน้
กระทรวงนีก้ไ็ม่ใช่ประเดน็และเวลา	
เพราะ	1.ต้องผ่านกระบวนการการ
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จำตุรนต์ ฉำยแสง 
ประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคไทยรักษำชำติ  

“การที่ พล.อ.ประยุทธ์จะสังกัด
พรรคการเมืองให้ชัดเจนเพื่อความสง่างาม 

พล.อ.ประยุทธ์คงไม่ท�า 
แต่อย่างน้อยที่สุดขอให้เปิดเผยให้ชัดเจนว่า

จะอยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้ท้าชิงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี”

“แม้ทางกฎหมายจะไม่จ�าเป็นต้องลาออก 
แต่ก็ต้องมีจิตส�านึกทางการเมือง
ที่จะตัดสินใจลาออก 
นอกจากนี้ยังมีอีกคนที่เป็น “อีแอบ” 
ใช้ให้ 4 รัฐมนตรีออกหน้า
ท�าทุกวิถีทางเพื่อเอาเปรียบทุกขั้นตอน
ในการเลือกตั้งครั้งนี้”

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ำรุง 
แกนน�ำพรรคเพื่อไทย 
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เลอืกตัง้	 ประชาชนต้องให้ค�าตอบ
ก่อนว่าสนบัสนนุแนวทางของพรรค
ไหน	อย่างไร	และ	2.ต้องดวู่าตอน
หาเสียง	 แนวทางของพรรคพลัง
ประชารฐัยงัยนืยนัการท�างานในรปู
แบบรัฐบาลปัจจุบันหรือไม่	 หาก
บรหิารเศรษฐกจิแบบนี	้ ตนว่ายาก
ทีจ่ะท�างานด้วยกนัได้	เพราะประชาชน
เดอืดร้อนมาก
 “ผมยืนยนัว่าการเมอืงมี 3 ขัว้
คือ พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย ์
และเพื่อไทย ผมคิดว่าตอนน้ี 3 
แนวทางแตกต่างกนัชดัเจน จงึต้อง
ให้ประชาชนพจิารณาก่อนแล้วค่อย
มาว่ากนั” 

เร่ืองซงักะบ๊วย?
	 การเมอืงเรือ่งการเลอืกตัง้แม้
จะเป็นแค่เรือ่ง	“ซงักะบ๊วย”	และจะ
ม	ี3	ขัว้อ�านาจทีส่ามารถจดัต้ังรฐับาล
ได้จรงิหรอืไม่กแ็ล้วแต่	 แต่เป็นการ
ต่อสูแ้ค่	2	ทางเลอืกคอื	ฝ่ายท่ีสนับสนุน	
“ระบอบ	คสช.”	กบัฝ่ายประชาธปิไตย
ทีต่่อต้าน	“ระบอบ	คสช.”
	 แม้ว่าคาดการณ์ว่าพรรคพลงั
ประชารฐัและพรรคขนาดเลก็จะได้	
ส.ส.	126	ทีน่ัง่	ซึง่รวมกบั	ส.ว.ลาก
ตัง้อีก	 250	 คน	 จะสามารถจดัตัง้
รัฐบาลได้ก็ตาม	 แต่หากพรรค
ประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วม	คะแนนเท่า
ทีม่กีจ็ะมปัีญหาการโหวตในสภาผู้
แทนราษฎร	โดยเฉพาะการอภปิราย
ไม่ไว้วางใจ	 หลายฝ่ายจงึเชือ่ว่าใน
ทีส่ดุแล้วตามสไตล์หวัหน้าพรรคที่
มกัจะ	“พูดไปหล่อไป”	อย่างพรรค
ประชาธปัิตย์กจ็ะเข้าร่วมรฐับาลกบั
พรรคพลงัประชารฐัเพ่ือสนบัสนุน	
พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
อย่างแน่นอน
	 เป้าหมายการจัดต้ังรฐับาลเพือ่
สบืทอด	“ระบอบ	คสช.”	จงึต้องได้
เสยีง	ส.ส.	250	ทีน่ัง่ขึน้ไป	หากพรรค
พลงัประชารฐัและพรรคเครือข่าย
ไม่ชนะอย่างถล่มทลายกต้็องท�าให้
พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรฐับาล
ให้ได้	ถงึวนันัน้เราจะได้เห็นได้ยนิวลี
เด็ดๆที่เป็นวาทกรรม	 “คนดีเพื่อ
ชำติ” ดงักระหึม่บ้านเมอืงกนัอีก
 
เป็นคนดไีม่ต้องยืน่บญัชีทรพัย์สนิ
	 ขณะท่ีการปราบโกงท่ีรฐับาล
คนดเีอามาชเูป็นผลงานกลบัยิง่ฮา

ไปกันใหญ่	เมือ่คณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ	
(ป.ป.ช.)	จะใช้งบประมาณ	6	ล้าน
บาท	 เพ่ือจัดงานวนัต้านโกงสากล
วันท่ี	7	ธันวาคม	ภายใต้แนวคดิ	“คน
ไทยไม่ทนต่อกำรทจุรติ”	ซึง่เป็นวัน
ครบรอบ	1	ปีคดี “นำฬิกำยมืเพือ่น” 
พอด	ีทัง้ทีช่่วงรฐับาลทหาร	“ดชันี
กำรรับรู้กำรทุจริต”	 หรือ CPI 
(Corruption Perception Index) 
ประเทศไทยได้ประมาณ	 34-38%	
จาก	 100	 คะแนน	 และปีล่าสดุได้	
37	 คะแนน	 อยูล่�าดบัที	่ 96	 จาก
ทัง้หมด	180	ประเทศ		
	 ท้ังที	่“ทัน่ผูน้�า”	ประกาศเป็น
รฐับาล	“คนด”ี	ไม่โกง	และไม่ยอม
ให้ใครโกงแม้แต่บาทเดยีว	แต่ล่าสดุ
แม้แต่	ป.ป.ช.	กลบัต้องเลือ่นประกาศ
ทีก่�าหนดให้เจ้าหน้าทีรั่ฐและผูบ้รหิาร
ระดบัสูง	รวมถึงในสถาบนัการศกึษา	
ต้องแจ้งบญัชทีรัพย์สนิและหนีส้นิ	
เพราะก่อนหน้านี้กรรมการและผู้
บริหารในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ทยอยกันลาออก	 แม้แต่นำยมีชัย 

ฤชพุนัธุ ์ทีร่่างรฐัธรรมนญูฉบบัปราบ
โกงเองยังลาออกจากการเป็นนายก
สภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์		
 
“เป็นคนด”ี จะสบถ
แม่ง ห่ำ.. เหี-้ อะไรกไ็ด้?
	 จึงเกดิค�าถามถึงการ “เป็นคน
ดี” ว่า	การใช้ค�าสัง่มาตรา	44	ให้คณะ
กรรมการยทุธศาสตร์ชาต	ิคณะกรรมการ
ปฏริปูประเทศ	รวมถงึคณะกรรมการ
จดัท�ายทุธศาสตร์ชาต	ิ6	ด้าน	ไม่ต้อง
ยืน่แสดงบญัชรีายการทรพัย์สนิและ
หนีสิ้น	 รวมถงึกรรมการในองค์การ
มหาชน	กรรมการสภามหาวทิยาลยั
นัน้ “เป็นคนดจีรงิ”	หรอืไม่?
	 หรอืเม่ือเป็นคนดีแล้วมสิีทธิ์
เหนอืใครทีท่�าอะไรกไ็ม่มคีวามผดิ	แม้แต่
การไม่ท�าตามรฐัธรรมนญูและกฎหมาย
ทีส่ร้างขึน้มาเอง	ด่านกัการเมอืงโคตร
โกงและมผีลประโยชน์ทบัซ้อน	แต่	
“คนด”ี กลับไม่กล้าแสดงบัญชทีรพัย์สิน
และหนีสิ้นอย่างนัน้หรือ?		
	 จงึไม่แปลกที	่“ทัน่ผูน้�ำ” และ
พวกพ้องคนดจีะอ้างความชอบธรรม

และสารพดัเหตุผล	เพราะว่า
 เป็นคนดี ไม่ต้องยื่นบัญชี
ทรพัย์สนิ
 เป็นคนด ี ไม่จ�ำเป็นต้องถกู
ตรวจสอบ
 เป็นคนด ีไม่ต้องยดึมำรยำทเป๊ะ
 เป็นคนด ีควบ รมต. พร้อม
ตัง้พรรคกไ็ม่ต้องลำออก
 เป็นคนดี ต้องเรียกประชำ
นยิมว่ำประชำรฐั (เพรำะแจกหนกั
กว่ำ)
 เป็นคนด ีเอำเปรยีบแก้กตกิำ 
แต่ให้เรยีกว่ำคอืกำรปฏริปู
 เป็นคนด ีจะท�ำอะไรกไ็ม่ผดิ 
ขนำดพวกนกหวีดยังติดคอ ไม่มี
เสยีง
 เป็นคนด ีแม่งจะสบถเหี-้ ห่ำ
อะไร กอ็ุย๊ตำย..น่ำร้ำก
 เป็นคนดี ยึดอ�ำนำจเขำมำ 
ตอนแรกบอกว่ำ “ขอเวลำอีกไม่
นำน” ตอนนีท้�ำทกุอย่ำงเพือ่จะอยู่
ต่ออกี 20 ปี
 เอำเลย.. เอำที่พวกเมิง
สบำยใจ!!??
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