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เรื่องจากปก

ตั้งครั้งน้ีเป็น “สัมปทานคะแนน
เสียง” เพื่อเป็นรัฐบาลไม่ต่างจาก 
“ระบอบทกัษณิ” นัน้ พล.อ.ประยทุธ์
กล่าวว่า เป็นเรื่องของนายธีรยุทธ 
ซึ่งเห็นพูดมาตลอด 40 ปีแล้ว “โธ่
เอ๊ย ไปดูวิธีการว่ามันต่างกันตรง
ไหน วันนี้บริหารประเทศต่างกัน
หรือไม่ ไปดูไป ถ้าจะพูดตรงนี้คุณ
ก็เอาความคิดเดิมๆที่ฝังหัวอยู่มา
พูดอยู่ทุกวันๆ ซึ่งผมไม่ให้ความ
สนใจหรอก ถ้าดีจริงท�าได้จริงท�า
จบมานานแล้ว ประเทศไทยก็ไม่มี
ปัญหาอย่างวันนี้หรอก”
 ส่วนทีน่ายวารนิทร์ บวัวรัิตน์
เลิศ หรือ “โหร คมช.” ท�านาย
ว่าการเลือกตั้งจะเลื่อนออกไป แต่
นายกรฐัมนตรยัีงเป็นคนเดมิ พล.อ. 
ประยุทธ์กล่าวว่า “นั่นก็เป็นเรื่อง
ของโหรวารนิทร์ แล้วอย่างไร บอก
แล้วกต้็องเป็นอย่างนัน้หรอือย่างไร 
แล้วแต่ประชาชนทีเ่ป็นคนเลอืกต้ัง 
ไม่ใช่โหรวารินทร์เป็นคนเลือก”

ประกาศ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.
ยกเลกิค�าส่ังคสช.ปลดลอ็กการเมอืง
 ประเด็นร้อนเรื่องบัตรเลือก
ตัง้ไม่มโีลโก้และชือ่พรรคการเมือง
ที ่กกต. อ้างมีปัญหาเร่ืองการขนส่ง 
กลายเป็น “เผือกร้อน” กลับไปที่ 
กกต. ซึ่งแทบทุกพรรคไม่เห็นด้วย 
ท�าให้ กกต. เริม่ลงัเลหลงัถกูรมุถล่ม
อย่างหนกัว่าเป็นการเลอืกตัง้ทีโ่กง
ที่สุด อัปลักษณ์และอัปยศที่จะ
ประจานต่อชาวโลก โดย กกต. จะ

ประชุมหารือกับพรรคการเมืองอีก
ครั้งวันที่ 19 ธันวาคม โดยก่อน
หน้าน้ี กกต. ก็ถกูวจิารณ์อย่างหนัก
เรื่อง “แบ่งเขตพิสดาร” เพราะ
หลายพ้ืนทีผ่่าอ�าเภอ ผ่าต�าบล และ
ผ่าถนน ให้อยู่คนละเขตเลือกต้ัง 
ทั้งที่มีพื้นที่ติดกัน
 อย่างไรกต็าม หลงัจาก พ.ร.ป. 
ว่าด้วยการเลอืกต้ัง ส.ส. มผีลบงัคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม ถือว่า
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 4 
ฉบับมีผลบังคับใช้แล้ว ก็เริ่มเข้าสู่
กระบวนการเลือกตั้ง แต่จะเริ่มหา
เสยีงได้หลังจากประกาศ พ.ร.ฎ.การ
เลือกตั้งวันที่ 2 มกราคม 2562   
 ในวนัเดยีวกนั (11 ธนัวาคม) 
มีค�าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2561 
เร่ืองการให้ประชาชนและพรรค 
การเมืองด�าเนินกิจกรรมทางการ
เมอืง โดยค�าสัง่ คสช. 9 ฉบบั ได้แก่
 1.ค�าสั่ง คสช. ที่ 10/2557 
เรือ่งห้ามกระท�าการใดๆหรอืสัง่ให้
กระท�าการใดๆเกี่ยวกับการท�า
ธรุกรรมทางการเงนิหรอืการด�าเนนิ
การทางการเงินเก่ียวกับทรัพย์สิน
ของบคุคล เท่าทีจ่�าเป็นแก่การรกัษา
ความมั่นคงของชาติและความ
ปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิของ
ประชาชนโดยรวม ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2557 เฉพาะข้อ 2 ใน
ข้อ 1 คอื ยกเลกิการห้ามท�าธรุกรรม
ทางการเงนิของนายจาตรุนต์ ฉาย
แสง ประธานยทุธศาสตร์การเลอืก
ตั้งพรรคไทยรักษาชาติ

 2.ค�าสั่ง คสช. ที่ 26/2557 
เรือ่งห้ามกระท�าการใดๆหรอืสัง่ให้
กระท�าการใดๆเกี่ยวกับการท�า
ธรุกรรมทางการเงนิหรอืการด�าเนนิ
การทางการเงินเก่ียวกับทรัพย์สิน
ของบคุคล เท่าทีจ่�าเป็นแก่การรกัษา
ความมั่นคงของชาติและความ
ปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สินของ
ประชาชนโดยรวม ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2557 คือ ยกเลิกการ
ห้ามท�าธุรกรรมทางการเงินของ
นายสมบัติ บุญงามอนงค์ “บก.
ลายจุด” หัวหน้าพรรคเกียน และ 
จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ
 3.ค�าสั่ง คสช. ที่ 39/2557 
เรื่องการก�าหนดเงื่อนไขการปล่อย
ตัวของบุคคลที่มารายงานตัวกับ 
คสช. ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2557 
คือ ยกเลิกค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่ คสช. กักตัว และได้รับ
การปล่อยตวัโดยมเีงือ่นไขต้องมา
รายงานตัว ถ้าไม่มาก็จะมีความ
ผิดจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่
เกนิ 4 หมืน่บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั
 4.ประกาศ คสช. ที ่40/2557 
เรื่องการก�าหนดเงื่อนไขการปล่อย
ตัวของบุคคลที่ถูกกักตัวตามกฎ
อัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 15 
ทวิ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 
คอื ยกเลกิกรณบีคุคลท่ี คสช. ปล่อย
ตัวหลังกักตัวไว้ครบ 7 วันตามกฎ
อยัการศึกแล้ว ต้องไม่เดนิทางออก
นอกราชอาณาจกัร ห้ามร่วมชมุนมุ
และสนับสนุนการท�ากิจกรรม
ทางการเมือง หากผิดเง่ือนไขก็
พร้อมจะถูกระงับการท�าธุรกรรม 
และอาจถูกจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 4 หม่ืนบาท หรอืทัง้จ�า
ทั้งปรับ
 5.ประกาศ คสช. ที ่57/2557 
เรื่อง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
บางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวัน
ที่ 7 มิถุนายน 2557 เฉพาะในข้อ 
2 คือ ยกเลิกการห้ามไม่ให้
พรรคการเมืองจัดประชุม ด�าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองใด รวมถึง
การจัดตั้ง จดทะเบียนพรรค และ
ระงับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมืองด้วย
 6.ค�าสั่ง คสช. ที่ 80/2557 
เรื่องให้บุคคลปฏิบัติตามเง่ือนไขที่
ก�าหนด ลงวนัที ่28 มิถนุายน 2557 
คือ ยกเลิกการห้ามนักการเมือง 

 In Brief : ย่อความ

“ผมไม่ได้เป็นคนส่ัง เป็นเรือ่งของ 
กกต. (คณะกรรมการการเลอืกตัง้) 
ในทีป่ระชมุวนันัน้เป็นการพดูคุยต้ัง
ข้อสงัเกตทีม่คีนถามผมขึน้มา ผมไม่
ได้ไปสัง่ กกต. เสยีเมือ่ไร ลองไปฟัง
ค�าพดูของเขาส ิ เขาถามผมกต็อบ
เท่าน้ันเอง บตัรเลือกตัง้จะมชีือ่พรรค
หรอืโลโก้พรรคหรอืไม่เป็นเรือ่งของ 
กกต. ไม่ใช่เรือ่งของผม ผมไม่เกีย่ว
กบัเรือ่งกลไกการเลอืกตัง้อะไรสกั
อย่าง เพยีงแต่ผมดแูลไปร่วมประชมุ
ในฐานะหวัหน้า คสช. ซ่ึงต้องไปรกัษา
เสถยีรภาพของประเทศให้สงบเรยีบร้อย 
แล้วผมจะพูดอะไรไม่ได้เลยหรือ”
 พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว
หลงัประชมุ ครม. (11 ธนัวาคม) 
กรณีมข่ีาวว่า พล.อ.ประยทุธ์เป็นคน
เสนอให้ตดัโลโก้และชือ่พรรคการเมือง
ออกจากบัตรเลือกต้ังในการหารือ
ร่วมกับพรรคการเมอืงเมือ่วนัที ่ 7 
ธนัวาคมทีผ่่านมา และยืนยนัว่าไม่
ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาบตัรเลือกตัง้ 
เพราะเป็นหน้าทีข่อง กกต.
 กรณีนายธีรยุทธ บุญมี นัก
วิชาการ ทีต่ัง้ข้อสงัเกตว่าการเลอืก

การเลอืกตัง้ครัง้นีจ้งึถกูจบัตา
อย่างมากว่าจะมกีารใช้กลไก
และอ�านาจรฐัทกุรปูแบบเพือ่
สืบทอดอ�านาจ “ระบอบ
พสิดาร” และส่อเจตนาไม่
บริสทุธิต์ัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลาย
น�า้ เรียกได้ว่าแม่น�า้ทกุสาย
แทบจะไม่มคีวามสจุรติ โปร่งใส 
และเที่ยงธรรมเอาเสียเลย 
จะเหลอืกแ็ค่ความเป็นกลาง
อย่างเดยีว แต่กค็งไม่น่าใช่
ความเป็นกลางแบบทั่วไป 
ความเป็นกลางทีเ่หลอืน่าจะ
เป็นกลางแบบสัญลักษณ์
นิว้กลางเสยีมากกว่า?
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18 คนคอื 1.นายชชัชาต ิสิทธพินัธุ์ 
2.พล.ต.ท.วโิรจน์ เปาอนิทร์ 3.นาย
ชูศักด์ิ ศิรินิล 4.นายวันมูหะมัด
นอร์ มะทา 5.นายพร้อมพงศ์ นพ
ฤทธิ์ 6.นายจตุพร พรหมพันธุ์ 
7.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 8.นางธิดา 
โตจิราการ 9.นายวีระกานต์ มุสิก
พงศ์ 10.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
11.นายจุติ ไกรฤกษ์ 12.นายศิริ
โชค โสภา 13.นายนิพิฏฐ์ อินทร
สมบัติ 14.นายช�านิ ศักดิเศรษฐ์ 
15.นายสเุทพ เทอืกสบุรรณ 16.นาย
สาทติย์ วงศ์หนองเตย 17.นายเอก
นัฏ พร้อมพันธุ์ และ 18.นายสม
ศักดิ์ โกศัยสุข เดินทางออกนอก
ประเทศโดยไม่ได้รบัอนญุาต ห้าม
เคล่ือนไหวหรือประชุมทางการ
เมือง หากฝ่าฝืนจะมีโทษจ�าคุกไม่
เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 7.ค�าสั่งหัวหน้า คสช. ท่ี 
3/2558 เรื่องการรักษาความสงบ
เรยีบร้อยและความมัน่คงของชาติ 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เฉพาะ
ในข้อ 12 คอื ยกเลิกการห้ามชมุนมุ
หรือมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 
คนขึ้นไป
 8.ค�าสั่งหัวหน้า คสช. ท่ี 
53/2560 เรื่องการด�าเนินการตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง ลงวันท่ี 22 
ธันวาคม 2560 เฉพาะในข้อ 4 ข้อ 
5 และข้อ 7 คือ ยกเลิกการห้าม
พรรคจัดประชุมใหญ่ จัดตั้งสาขา
พรรค ประชุมสมาชิกพรรค หรือ
พรรคท่ีจะตัง้ขึน้ใหม่ การจดัประชมุ
ก่อตัง้พรรคไม่ต้องขออนญุาต คสช.
 9.ค�าสั่งหัวหน้า คสช. ท่ี 
13/2561 เรื่องการด�าเนินการตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลง
วันที่ 14 กันยายน 2561 เฉพาะใน
ข้อ 6 คือ ยกเลิกการห้ามพรรคหา
เสียง หรือประชาสัมพันธ์ ติดต่อ
สื่อสารกับผู้ด�ารงต�าแหน่งภายใน
พรรคและสมาชิกพรรค
 การยกเลิกตามค�าสั่งที่ 3, 4 
และ 6 ให้ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่
ก�าหนดห้ามบุคคลหรือให้บุคคลใด
ละเว้นการเคลือ่นไหว หรือประชมุ
ทางการเมือง หรือห้ามการด�าเนิน
การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม
ทางการเมือง ทั้งนี้ ให้หมายความ  อ่านต่อหน้า 4

น�าเสนอข้อมลูท่ีอาจก่อให้เกดิความ
สบัสนหรอืความขดัแย้ง ข่าวสารที่
จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ 
ห้ามวจิารณ์ คสช. โดยไม่สุจริตด้วย
ข้อมูลเท็จ ฯลฯ และยังก�าหนดให้
สื่อทุกแห่งมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
ตามที่ได้รับแจ้งจาก คสช. 
 2.ค�าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับ
ที ่41/2559 ทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจ 
“มาตรา 44” ก�าหนดให้ กสทช. 
เป็นองค์กรท่ีมีอ�านาจตีความและ
บังคับใช้ประกาศ คสช. ฉบับที่ 
97/2557 และ 103/2557 หากสื่อ
ใดฝ่าฝืนจะมโีทษปรบัตัง้แต่ 50,000-
500,000 บาท ถูกพักใช้ใบอนุญาต 
หรอืถกูส่ังปิดสถานีได้ โดยเจ้าหน้าที่ 
กสทช. ท่ีใช้อ�านาจตามค�าส่ังนี้ได้
รับความคุ้มครองยกเว้นความผิด
เป็นกรณีพิเศษ 
 3.ค�าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับ
ที่ 3/2558 ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจ 
“มาตรา 44” เพือ่ใช้แทนกฎอยัการ
ศกึ ข้อ 5.ก�าหนดว่า ในกรณจี�าเป็น
ให้ทหารยศร้อยตรีขึ้นไปที่ได้รับค�า
สัง่แต่งตัง้จากหัวหน้า คสช. ให้เป็น
ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามค�าส่ังนี ้มอี�านาจ 
ออกค�าสั่งห้ามการเสนอข่าว การ
จ�าหน่าย หรือท�าให้แพร่หลายซ่ึง
หนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่มี
ข้อความอนัอาจท�าให้ประชาชนเกิด
ความหวาดกลวั หรอืเจตนาบิดเบือน
ข้อมลูข่าวสารท�าให้เกดิความเข้าใจ
ผิดจนกระทบต่อความมั่นคงของ

รวมถึงเงื่อนไขการปล่อยตัวบุคคล
ใดตามประกาศและค�าสั่งดังกล่าว
ทีห้่ามหรอืให้ละเว้นในเรือ่งดงักล่าว
ด้วย ในค�าสั่งยังระบุด้วยว่าการ
ยกเลกิประกาศและค�าสัง่ทัง้ 9 ฉบบั 
ไม่กระทบถึงการด�าเนินคดี การ
ด�าเนินการ หรือการปฏิบัติตาม
ประกาศหรือค�าสั่งที่ได้กระท�าไป
ก่อนการยกเลิกโดยค�าสั่งนี้

โซ่ตรวนประชาชนยังอยู่?
 ขณะท่ี “ศูนย์ทนายความ
เพือ่สทิธิมนุษยชน” ได้ตัง้ข้อสงัเกต
ว่า คสช. “ปลดล็อกการเมือง” แต่
ยังคงควบคุมและจ�ากัดเสรีภาพ
ประชาชนในหลายประเด็น
 1.ยังมีอ�านาจมาตรา 44 
รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 2557 
และมาตรา 265 รฐัธรรมนญู 2560 
คือมีอ�านาจจนกว่าจะมีคณะรฐัมนตรี
ชุดใหม่ หัวหน้า คสช. ยังมีอ�านาจ
อย่างเด็ดขาดที่จะออกค�าสั่งใดๆ
เพือ่ควบคมุเเละบรหิารประเทศ ทัง้
ก่อน ระหว่าง และหลังการเลือก
ตัง้ โดยปราศจากการตรวจสอบจาก
ศาล ทั้งชอบด้วยกฎหมายเเละ
รัฐธรรมนูญ
 2.ตามค�าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 
3/2558 เจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปราม ตามค�าสัง่หวัหน้า คสช. 
ที่ 13/2559 เจ้าหน้าที่ทหาร ถือ
เป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบ
เรยีบร้อย ยงัมอี�านาจจบักมุ เข้าไป
ในเคหสถาน ยึด ควบคุมตัวบุคคล

ไม่เกิน 7 วัน หรือ “ปรับทัศนคติ” 
 3.ค�าส่ังหัวหน้า คสช. ที่ 
3/2558 ยกเลกิความผดิฐานมัว่สมุ
หรือชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 
คนขึน้ไป แต่มเีงือ่นไขไม่ให้กระทบ
กระเทือนคดีที่ยังขาดความชัดเจน 
ท�าให้บุคคลทีถ่กูด�าเนนิคดด้ีวยข้อหา
ดงักล่าวยังต้องต่อสูเ้พือ่ให้ได้มาซึง่
เสรภีาพ ทัง้ประกาศ คสช. ที ่7/2557 
ซึง่ก�าหนดความผดิแบบเดยีวกนัยงั
ไม่ถูกยกเลิกแต่อย่างใด
 4.ความผิดฐานฝ่าฝืนค�าสั่ง
ให้มารายงานตวัตามประกาศ คสช. 
ที่ 41/2557 ยังคงอยู่ เช่นเดียวกับ
การด�าเนนิคดีพลเรอืนในศาลทหาร 
คดีที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 25 
พฤษภาคม 2557-11 กันยายน 
2559 ยังไม่ได้ถูกยกเลิก ท�าให้ไม่
อาจใช้สทิธเิสรภีาพในการแสดงออก
ได้อย่างเต็มที่
 5.คสช. ยงัมเีครือ่งมอืในการ
ควบคมุเสรภีาพในการแสดงออกผ่าน
การด�าเนนิคดีตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 116 พ.ร.บ.ว่าด้วยการ 
กระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.การชมุนมุ
สาธารณะ พ.ศ. 2558 

ไม่ปลดล็อกสื่อ
 เช่นเดยีวกบัค�าสัง่และประกาศ
หลายฉบับที่ปิดปากส่ือก็ยังคงอยู่ 
ได้แก่ 
 1.ประกาศ คสช. ฉบับที่ 
97/2557 และ 103/2557 ห้ามสื่อ

“ผมไม่ได้เป็นคนสั่ง 
เป็นเรื่องของ กกต. 
ในที่ประชุมวันนั้นเป็นการพูดคุย
ตั้งข้อสังเกตที่มีคนถามผมขึ้นมา 
ผมไม่ได้ไปสั่ง กกต. เสียเมื่อไร 
ลองไปฟังค�าพูดของเขาสิ 
เขาถามผมก็ตอบเท่านั้นเอง”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.
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ชาติหรือความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนได้ โดยการใช้อ�านาจ
ตามค�าส่ังนี้ไม่มีหน่วยงานใดที่
สามารถเข้ามาตรวจสอบหรือถ่วง
ดุลการใช้อ�านาจของทหารได้ และ
ผู้ใช้อ�านาจตามค�าสั่งนี้ก็ได้รับความ
คุ้มครองยกเว้นความผิดเป็นกรณี
พิเศษเช่นกัน   

จ�าต้องปลดล็อก ไม่ใช่ความกรุณา
 อดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร 
โพสต์ภาพตัวเองชู 3 นิ้ว พร้อม
ข้อความระบุว่า วันนี้การที่ คสช. 
จ�าต้องปลดล็อก ไม่ใช่เขามีความ
กรุณาต่อเรา แต่เป็นการเอาสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานของเราทีเ่ขาช่วงชงิจาก
เราไปเป็นเวลาเกือบ 5 ปี คืนกลับ
มาให้บางส่วนต่างหาก 
 ต้องขอแสดงความยินดกีบัพี่
น้องชาวไทยด้วยท่ีวันนี้จะเป็นจุด
เร่ิมต้นแห่งความหวงัทีเ่ราจะได้รับ
สทิธิเสรภีาพ ความเสมอภาคกลบั
คนืมา ถงึแม้อาจไม่เหมือนเดมิเหมอืน
เมือ่ครัง้ได้ใช้รัฐธรรมนญูฉบับประชาชน
ปี 2540 เพราะรฐัธรรมนญูนีต้ัง้ใจ
ควบคมุและจ�ากดัสทิธขิองประชาชน
ตามมาตรฐานสากล
 การออกแบบการเลอืกต้ังใหม่ 
“จดัสรรปันส่วนผสม” ท่ีสร้างเงือ่นไข
ซบัซ้อนในการคดิคะแนน ส.ส.แบบ
บัญชีรายชื่อแล้ว คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ (กกต.) ก�าลงัมแีนวคดิ
ออก “บัตรเลือกตั้งแบบใหม่” ที่มี
เพยีงหมายเลขผูส้มคัร จนท�าให้เกิด
กระแสต่อต้าน เพราะต่างเห็นว่า
จะสร้างความสับสนจนน�าไปสูโ่อกาส
ในการทุจริตการเลือกตั้งได้
 “ดังน้ัน เราต้องร่วมกันแก้
รัฐธรรมนูญฉบับถ่วงความเจริญ
ของประเทศฉบบันี ้โดยเริม่ต้นก้าว
ไปข้างหน้าด้วยกัน ด้วยความรัก 
ความสามคัคีของคนไทยทีหั่วใจเป็น
ไทอย่างแท้จริง และจุดมุ่งหมายที่
วางไว้คงไม่ไกลเกนิมอืของพวกเรา 
ขอเป็นก�าลงัใจให้คนไทยทุกคน และ
ผมจะขอท�าหน้าท่ีในฐานะทีเ่คยรบั
ใช้ประเทศไทยมา และใจกย็งัไม่ได้
จากไปไหนครับ” 

ทหารยังมีอ�านาจ
 นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธาน
คณะท�างานฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือ

จะเริ่มพิมพ์ในวันที่ 20 มกราคม 
คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 2 วันจะส่ง
บัตรล็อตแรกไปยังสถานทูตและ
สถานกงสุล ซึ่งจะรอการปิดยอด
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรในวนัที ่24 มกราคม 
การส่งบัตรจะเสร็จไม่เกินวันที่ 26 
มกราคม  
 การจัดส่งบัตร 350 เขตจะ
มรีะบบจพีเีอสตดิตามแสดงสถานะ
ว่าอยู่ที่ใด และมีเลขที่ล�าดับกล่อง
บตัรคอยควบคมุ จงึไม่ต้องห่วงเร่ือง
บัตรมีปัญหาทุกรูปแบบ ไม่ว่าแบบ
สองขาหรือแถวเดียว รวมถึงช่อง
กาบตัรของพรรคกับช่องไม่ประสงค์
ลงคะแนนเพื่อไม่ท�าให้ประชาชน
เข้าใจผิด ซึ่งจริงๆแล้วประชาชนรู้
ตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะเลือกใคร โดย
ผลส�ารวจพบว่าประชาชนในชนบท
ตื่นตัวมากกว่าคนในชุมชนเมือง 
ส่วนการรายงานผลจะมีการจัดท�า
แอพฯรายงานผล ซึ่งประธาน
กรรมการประจ�าหน่วยจะรายงาน
ผลคะแนน 95 เปอร์เซ็นต์หลังปิด
ลงคะแนนในเวลา 17.00 น. และ
คาดว่าไม่เกิน 22.00 น. จะสรุปผล
คะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ หาก
ค�านวณเป็นกจ็ะรูท้นัทว่ีาใครจะได้
เป็นนายกรัฐมนตรี 
 นายณฏัฐ์ยงักล่าวถึงผูส้มคัร
แต่ละพรรคในแต่ละเขตทีไ่ม่ได้เบอร์

 ต่อจากหน้า 3

ไทย กล่าวว่า การปลดลอ็กการเมอืง
ท�าให้พรรคการเมอืงสามารถประชมุ
และพบปะสมาชิกได้ สามารถชมุนมุ
ทางการเมือง 5 คนได้ หรือการ
ชุมนมุของนกัศกึษา รวมถงึยกเลกิ
ธรุกรรมทางการเงินบางคนท่ีถูกแช่
แขง็ไว้ แต่ไม่ได้ยกเลกิอ�านาจของ
ฝ่ายทหารทีม่อียู ่เช่น การเรยีกบคุคล
มารายงานตวัปรบัทศันคติ และยงั
มกีารด�าเนนิคดก่ีอนหน้านี ้เช่น การ
แถลงข่าวของพรรคเพือ่ไทย ส�าหรบั
พรรคเพือ่ไทยจะเริม่ต้นการท�ากจิกรรม
ทางการเมอืงทนัท ีโดยมกีารเตรยีม
การประชุมหลายเรื่อง เช่น ทีม
เศรษฐกจิจะหารอืเร่ืองการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ เรือ่งกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรค
กับการท�าธรุกิจ หรอืการแก้ปัญหา
ยาเสพตดิ

ไทม์ไลน์การเลือกตั้ง
 นายณฏัฐ์ เล่าสห์ีสวกลุ รอง
เลขาธกิาร กกต. แถลงหลงั พ.ร.ป.เลอืก
ตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ว่า ปฏิทิน
จดัการเลอืกตัง้ทีผ่่านความเหน็ชอบ
ของ กกต. และ ครม. หลัง พ.ร.ฎ. 
ประกาศวนัท่ี 2 มกราคม 2562 วนั
ที่ 4 มกราคม กกต. จะประกาศ
ก�าหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์เป็น
วันเลือกตั้ง วันที่ 14-18 มกราคม 
เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง วันลง
ทะเบยีนเลอืกตัง้ล่วงหน้าท้ังในและ

นอกราชอาณาจักรพร้อมกันคือ
ตัง้แต่วนัที ่10-24 มกราคม การใช้
สทิธนิอกราชอาณาจกัรให้สถานทตู
และสถานกงสุลเป็นผู้ก�าหนด แต่
วนัสุดท้ายจะเป็นวนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 
เนื่องจากต้องน�าบัตรกลับมานับ
พร้อมกับบัตรลงคะแนนล่วงหน้า
ในประเทศในหน่วยเลอืกตัง้ทีก่�าหนด
ขึน้ โดยจะนบัหลงัปิดการลงคะแนน
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์
 ส่วนการจัดพิมพ์บัตรเลือก
ตั้งได้เตรียมไว้ 2 รูปแบบคือ บัตร
ทีมี่ความพร้อมสมบรูณ์ ทัง้หมายเลข 
ชื่อพรรค และโลโก้พรรค กับบัตร
ทีม่เีพยีงหมายเลขผูส้มคัรอย่างเดยีว 
ซึ่งจะรวบรวมข้อดีข้อเสียเสนอต่อ 
กกต. ภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นจะ
น�ารูปแบบที่ กกต. เลือกและการ
ก�าหนดระบบรักษาความปลอดภัย
ของบัตรใส่ในทีโออาร์เพื่อหาผู้รับ
จ้างจัดพิมพ์ หาก กกต. เลือกรูป
แบบบตัรสมบรูณ์ หลงัปิดรับสมัคร
ส�านักงาน กกต. จะสรุปข้อมูลผู้
สมคัรทัง้ 350 เขตส่งไปยังผูจ้ดัพมิพ์ 
 บัตรแต่ละเขตจะมีจ�านวนผู้
สมัครแตกต่างกนั ซึง่ในจังหวัดที่มี
ผู ้สมัครมากที่สุดอาจมีถึง 60 
หมายเลข และเพือ่ไม่ให้เกดิปัญหา
ปลอมแปลงจะพิมพ์ที่ส่วนกลาง
ทั้งหมดโดยโรงพิมพ์ที่มีศักยภาพ
พิมพ์บัตร 52 ล้านฉบับ ผู้จัดพิมพ์
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เดยีวกนัว่า กกต. ไม่ได้เป็นผูก้�าหนด 
แต่ถูกก�าหนดไว้ใน พ.ร.ป.เลือกตั้ง 
ซึง่ในทางปฏิบตัหิากพรรคอยากให้
ผูส้มคัรใช้เบอร์เดียวกันท้ังประเทศ 
เพราะกฎหมายเปิดช่องให้ตกลงกนั
ได้และท�าได้ไม่ยาก แต่ปัญหาจะ
อยู่ที่พรรคซ่ึงไม่ได้ส่งครบทั้ง 350 
เขต หมายเลขบนบัตรจะเป็นฟัน
หลอทันที โดย กกต. จะประชุมวัน
ที่ 19 ธันวาคมนี้ รวมทั้งเรื่องค่าใช้
จ่ายเลือกตั้ง 
 นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมถึง
โรดแม็พการเลือกตั้งว่า วันที่ 25 
เมษายนเป็นวนัสดุท้ายการประกาศ
ผลการเลือกตั้ง วันที่ 28 เมษายน
เป็นวันสุดท้ายที่ คสช. จะคัดเลือก 
ส.ว. ครบ 250 คน น�าขึน้ทูลเกลา้ฯ
ถวาย จากนัน้จะมกีารเรยีกประชุม
รัฐสภาครั้งแรกภายใน 15 วันนับ
จากประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่ 
9 พฤษภาคมจะเป็นวนัสดุท้ายของ
การเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก 
จากนัน้จะมกีารแต่งตัง้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
เลือกนายกรฐัมนตรี ตัง้คณะรฐัมนตรี 
(ครม.) เมื่อ ครม. ถวายสัตย์ฯ จะ
มีผลให้ ครม.ชุดเก่าและ คสช. พ้น
จากต�าแหน่ง หลงัจากนัน้ ครม.ชดุ
ใหม่จะแถลงนโยบายภายในเวลา 
15 วันนับแต่วันถวายสัตย์ฯ

ไม่มีใครแทรกแซง กกต.
 นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. กล่าวถึงกรณีบัตร
เลอืกต้ังว่า จะพจิารณาให้ได้ข้อยตุิ
ในเร็ววนันี ้โดยหลกัจะน�าแนวปฏบิตัิ
ที่เคยด�าเนินการมาและค�านึงถึง
ความคิดเหน็ของฝ่ายต่างๆด้วย โดย
ส่วนตัวเห็นบัตรเลือกตั้งในระบบ
แบ่งเขตมีเพียงหมายเลขและช่อง
ลงคะแนนมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ส่วน
บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจะ
มีชื่อพรรคและโลโก้ซึ่งใช้มาต้ังแต่
ปี 2544 ส่วนการเลอืกตัง้ครัง้นีไ้ม่มี
การเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่น�า
ผลการเลือกต้ัง ส.ส.แบบแบ่งเขต
มานับเป็นคะแนนเพ่ือค�านวณจ�านวน 
ส.ส.แบบบัญชรีายชือ่ ยืนยันว่าการ
พจิารณาของ กกต. ไม่ว่าผลจะออก
มาอย่างไรจะต้องมีเหตผุลชีแ้จงว่า
เลือกแบบนี้เพราะอะไร รวมถึง
ปัจจยัเรือ่งกรอบเวลาเรือ่งการเลือก

ตั้งล่วงหน้า เลือกตั้งนอกราช
อาณาจกัร โดยยนืยนัว่าการพจิารณา
เลือกรูปแบบบัตรเลือกตั้งไม่มีการ
แทรกแซงจากฝ่ายใดอย่างแน่นอน 
 นายอทิธพิรกล่าวว่า ไม่กงัวล
ท่ี กกต. ถกูวจิารณ์ท้ังเรือ่งการแบ่ง
เขตและบตัรเลอืกตัง้ เพราะท�าตาม
หน้าท่ี และเคารพในข้อวจิารณ์ การ
ให้ความเห็นของประชาชนเท่ากับ
ว่าประชาชนสนใจและอยากมส่ีวน
ร่วมในการเลือกตั้ง ไม่ถือเป็นข้อ
กังวล แต่มองว่าจะแก้ไขให้ความ
กังวลหมดไปอย่างไร ซึ่ง กกต. ได้
เปิดฮอตไลน์ 1444 เพ่ือรบัฟังความ
คดิเหน็จากประชาชนและสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กระแสสังคมต่อต้านหนัก
 เมื่อรูปแบบบัตรเลือกตั้งยัง
ไม่ได้ข้อสรปุ กกต. และ พล.อ.ประยทุธ์
ก็ยังเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์จาก
ฝ่ายการเมอืง นักวชิาการ และภาค
ประชาชน โดยนายสมชัย ศรีสุทธิ
ยากร สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
และอดตี กกต. โพสต์ความเหน็ผ่าน
เฟซบุ๊ค (10 ธันวาคม) ว่า เตือน 
กกต. พิมพ์บัตรเลือกตั้งในลักษณะ
ที่มีเลขผู้สมัครอย่างเดียวสุ่มเสี่ยง
การถกูฟ้องว่าเป็นการออกแบบบตัร
เลือกตั้งที่ขัดกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ
 ขณะที่นายณัฏฐ์ชี้แจงว่า 
ขณะน้ี กกต. ออกแบบบัตรเลือก
ตั้งไว้ 2 รูปแบบ ทั้งบัตรที่มีข้อมูล
ครบถ้วนทั้งเบอร์ ชื่อ และโลโก้

พรรคการเมือง กับบัตรที่มีเพียง
หมายเลขผูส้มัคร ซึง่จะประชมุเพือ่
หาทางออกที่ดีที่สุด โดยรูปแบบ
บัตรเลือกตั้งไม่คิดว่าเป็นเรื่องผิด
กฎหมาย เพราะท้ังรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายเลอืกตัง้ไม่ได้เขยีนไว้ ระบุ
เพียงลักษณะรูปแบบของบัตรให้
เป็นไปตามที ่กกต. ก�าหนด แม้บตัร
เลือกตั้งมีหมายเลขอย่างเดียวก็ไม่
ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพราะ กกต. พยายามน�าเสนอข้อมลู
ผูส้มัครและพรรคการเมืองให้กบัผู้
มีสิทธิเลือกตั้งในทุกช่องทาง รวม
ถงึทีห่น้าหน่วยเลอืกตัง้ครบถ้วนอยู่
แล้ว

ผิดกฎหมายชดใช้ 5,000 ล้าน
 ก่อนหน้านี้นายสมชัยโพสต์ 
เฟซบุค๊ว่า ให้บตัรเลอืกตัง้มแีค่เบอร์
และชือ่ผูส้มคัร ไม่มโีลโก้พรรค นบั
ว่าแย่แล้ว ข้อเสนอท่ีเอาแต่ง่าย (หาก
เป็นจริง) ของ สนง.กกต. ทีจ่ะพมิพ์
บัตรโหลแบบเดยีวใช้ท้ังประเทศท่ีมี
แต่เบอร์ผูส้มคัรกลบัแย่กว่าอกี ทัง้
ขัดเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูทีใ่ช้
บตัรเลอืกตัง้ใบเดยีวแทนบตัรสอง
ใบในอดตี ทัง้สร้างภาระความสับสน
ให้แก่ประชาชน เน่ืองจากเบอร์พรรค
ทีต่่างกนัไปในแต่ละเขต ทัง้เอือ้ต่อ
การทุจรติท่ีตรวจสอบยากว่าบตัรโกง
เป็นของเขตใด
 ความเป็น กกต. คือ ต้อง
จัดการเลือกตั้งให้ดี เป็นการเลือก
ตัง้ทีม่คีณุภาพ และผลการเลอืกตัง้
สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน 

มิใช่จัดเอาแค่ง่ายๆ สะดวกแค่เจ้า
หน้าที่

มุกตื้น-มุกมักง่าย-มุกแป้ก
 นายสมชัยยังโพสต์ “มุกตื้น
เจอมุกมักง่ายกลายเป็นมุกแป้ก” 
ว่า มุกตื้นๆของการมีบัตรเลือกตั้ง
ทีใ่ส่แค่เบอร์และชือ่ของผูส้มคัรคอื
ให้นักการเมืองที่มีชื่อคุ้นเคยของ
ประชาชนได้เปรียบ เพราะชือ่เหล่า
นี้วันนี้ย้ายพรรคไปแล้ว เผื่อชาว
บ้านจะยงันกึว่าอยูพ่รรคเดมิ กาลง
คะแนนให้ คนได้ประโยชน์คือพรรค
ที่ดูดเอานักการเมืองเก่าๆไปสังกัด
เยอะๆ พรรคไหนไปตามข่าวกนัเอง
 มุกมักง่ายของการจะพิมพ์
บัตรเลือกตั้งโหลคือ มีแค่เบอร์ ไม่
ต้องมีรายละเอียดอื่น ไม่ว่าจะเป็น
ชือ่ผู้สมัคร ชือ่พรรค หรอืโลโก้พรรค 
คอืพมิพ์ง่าย พิมพ์แค่โรงพมิพ์เดียว
ส่งทั่วประเทศ ไม่ต้องไปออกแบบ
บัตรต่างกัน 350 แบบ ซึ่งต้องใช้
เวลาและมรีายละเอียดของงานมาก 
การพิมพ์บัตรโหลเป็นเรื่องท�าได้
ง่ายๆ สะดวกสบายแก่เจ้าหน้าที่
 มกุแป้กทีเ่กดิขึน้จากการเสนอ
มกุตืน้ๆและมุกมักง่ายคอื คนด่าทัง้
ประเทศ และหากจะดันทุรังเดิน
หน้าพมิพ์บตัรโหลกนัต่อจะน�าไปสู่
การฟ้องร้องด�าเนนิคดีให้การเลอืก
ตัง้เป็นโมฆะ เนือ่งจากบตัรเลอืกตัง้
ไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู
ให้ประชาชนเลอืกทัง้ ส.ส.เขต และ
น�าทุกคะแนนไปรวมเป็นคะแนน

 อ่านต่อหน้า 6

“กกต. พิมพ์บัตรเลือกตั้งในลักษณะ
ที่มีเลขผู้สมัครอย่างเดียวสุ่มเสี่ยงการถูกฟ้อง
ว่าเป็นการออกแบบบัตรเลือกตั้ง
ที่ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
ความเป็น กกต. คือ ต้องจัดการเลือกตั้งให้ดี 
เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ และผลการเลือกตั้ง
สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน 
มิใช่จัดเอาแค่ง่ายๆสะดวกแค่เจ้าหน้าที่”

สมชัย ศรีสุทธิยากร 
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และอดีต กกต. 
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ของพรรคเพ่ือค�านวณ ส.ส. ที่พึง
จะมีของพรรคการเมืองนั้น
 ถงึวนันัน้หากศาลตดัสินว่าการ
เลือกตั้งขัดเจตนารมณ์เป็นโมฆะ 
ใครต้องชดใช้ค่าเสียหายในการ
จัดการเลือกต้ังเกือบ 5,000 ล้าน
บาท ใครจะโดนข้อหากระท�าการ
โดยประมาทท�าให้ราชการเกดิความ
เสียหาย น่าจะเดาได้ไม่ยากว่ามี 7 
คน

กกต. ถอยเถอะครับ
 บบีซีีไทยได้ส�ารวจบตัรเลอืก
ต้ังในต่างประเทศพบว่า ประเทศที่
พฒันาแล้ว เช่น เยอรมน ีออสเตรเลยี 
และนิวซีแลนด์ แม้แต่กัมพูชา มี
ทัง้หมายเลขผูส้มคัร ชือ่พรรคการเมอืง 
และโลโก้พรรค เพื่อท�าให้ผู้ใช้สิทธิ
สามารถเลอืกได้อย่างถกูต้อง ตวัอย่าง
บัตรเลือกตั้งของอังกฤษ (สหราช
อาณาจักร) มีรายละเอียดส�าคัญ
ส�าหรบัผูล้งคะแนน เช่น ชือ่ผูส้มคัร 
ชื่อพรรคการเมืองที่สังกัด โลโก้
พรรค และที่อยู่ของส�านักงานของ
พรรคการเมือง รวมถึงวิธีการลง
คะแนนอีกด้วย
 นายปริญญา เทวานฤมิตร 
กุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน
และบรหิารศนูย์รงัสติ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊คเร่ืองบตัร
เลือกตั้งว่า การเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแค่การ
เลือกผู้แทนหรือเลือกตัวคน แต่
ประชาชนจะต้องมีส่วนในการก�าหนด
นโยบายของประเทศด้วย เพราะ
เมือ่พรรคการเมอืงใดได้เป็นรฐับาล 
พรรคการเมืองนัน้กม็หีน้าท่ีต้องน�า
นโยบายทีห่าเสยีงไว้ไปเป็นนโยบาย
ประเทศ ประชาชนจึงก�าหนด
นโยบายประเทศได้โดยการเลือก
พรรคการเมืองในวันเลือกตั้ง
 ดงัน้ัน ในบตัรเลอืกต้ังนอกจาก
จะต้องมีชื่อผู้สมัครและหมายเลข
ของผูส้มคัรแล้ว สิง่ทีข่าดไม่ได้เลย
คือชื่อพรรคการเมืองที่ผู้สมัครน้ัน
สังกัด เพื่อให้ประชาชนที่จะเลือก
เป็นพรรคหรือเลือกจากนโยบาย
พรรคจะได้ทราบว่าพรรคที่อยาก
จะเลือกนัน้มหีมายเลขใด เพือ่ทีจ่ะ
ไม่สับสนสงสัยตอนอยู่ในคหูา และ
สามารถกากบาทได้ถูก ประเทศ
ไหนๆจึงล้วนแต่ให้ในบัตรเลือกตั้ง

มชีือ่พรรคการเมอืงท่ีผูส้มคัรสังกดั
ทั้งนั้น เว้นแต่จะเป็นผู้สมัครอิสระ 
แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ก�าหนดให้ผู้
สมคัร ส.ส. ต้องสงักดัพรรคการเมอืง 
ไม่ให้มกีารสมคัรอสิระ ด้วยเหตผุล
ทีใ่ห้ความส�าคญักบัพรรคการเมอืง 
ดงันัน้ ประเทศไทยจงึยิง่ต้องให้มชีือ่
พรรคการเมืองของผู้สมัครในบัตร
เลือกตั้ง การที่ กกต. จะก�าหนดให้
บตัรเลอืกตัง้ไม่มชีือ่พรรคการเมอืง
จึงเป็นเรื่องประหลาดและขัดกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้
ความส�าคญักบัพรรคการเมอืงเป็น
อย่างยิ่ง เหตุผลเรื่องจะแก้ปัญหา
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในต่างประเทศ มี
วธิจีะแก้ปัญหาได้ตัง้มากมายหลาย
วิธท่ีีไม่ใช่การเอาช่ือพรรคการเมอืง
ออกไปอย่างนี้
 ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการเอาชือ่
พรรคการเมืองออกไปคือ ความได้
เปรยีบของพรรคการเมืองเก่า และ
พรรคการเมอืงทีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้จะ
เลือกเป็นพรรคจะหมดไป แค่ถึง
ตอนนี้ที่ประชาชนเหลือแค่เลือก 
ส.ส.แบบแบ่งเขตแบบเดียวในการ
เลือกตัง้ แล้วเอามาคดิท่ีนัง่ ส.ส.แบบ
บัญชีรายชื่อ ประชาชนก็ตัดสินใจ
ยากอยูแ่ล้วในกรณจีะเลือกผูส้มคัร
แบบแบ่งเขตกับผู้สมัครเป็นคนละ
พรรค แล้วในเขตต่างๆผูส้มคัรพรรค
เดียวกันยังเป็นคนละเบอร์กันอีก 
ซ่ึงก็ลดทอนความส�าคัญของ
พรรคการเมือง และสร้างความยุ่ง
ยากให้แก่ประชาชนมากพออยูแ่ล้ว
 แล้วถ้าบัตรเลือกตั้งจะไม่มี

ชื่อพรรคการเมืองของผู้สมัครอีก
จะยิง่ไปกนัใหญ่ ไปกันใหญ่ท้ังสร้าง
ความยุ่งยากให้กับประชาชนที่จะ
เลอืกเป็นพรรค แล้วกจ็ะไปกนัใหญ่
ในเร่ืองความสงสัยที่ผู้คนเร่ิมต้ัง
ค�าถามหรือสงสยัเร่ืองความเป็นตวั
ของตัวเองของ กกต.
 โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่คนใน
รัฐบาล คสช. ลงมาตั้งพรรคแล้ว
เสนอชือ่พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
เป็นนายกรฐัมนตรเีช่นนี ้เรือ่งนีถ้้า 
กกต. ไม่ถอยก็จะลามเป็นความ
สงสัยไปถึงการเลือกต้ังท้ังหมดได้ 
ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีแต่ประการใด
 ถอยเถอะครบั โลโก้ไม่มอีาจ
จะพอได้ คนก็อาจจะสงสัยว่าแล้ว
จะขอโลโก้ตอนตั้งพรรคไปท�าไม 
แต่ชื่อพรรคการเมืองนี่ยังไงก็ต้อง
มคีรับ ถ้า กกต. จะเดนิหน้าท�าบตัร
เลือกต้ังแบบไม่มชีือ่พรรคการเมอืง
ต่อไปนี่ ผมเกรงว่าจะไปกันต่อไม่
ได้ครับ

ถามจิตส�านึก “ทั่นผู้น�า”
 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พนัธุ ์ประธานยทุธศาสตร์การเลอืก
ตั้งพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กกต. ที่
เหมอืนคณะกรรมการกลาง แต่กลบั
ถกูวพิากษ์วจิารณ์ว่าลงมาเป็นผูเ้ล่น
เอง ซึ่งวันนี้ต้องถามความชัดเจน
กบั พล.อ.ประยทุธ์ว่าจะเลอืกบทบาท
ไหน ระหว่างการเป็นกรรมการกลาง
ที่กล่าวอ้างอยู่ก็ต้องไม่ลงมาสมัคร
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ
พรรคการเมือง แต่ถ้าจะลงสมัคร

เป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรค 
การเมอืงกไ็ม่ผดิ สามารถท�าได้ แต่
กไ็ม่ควรทีจ่ะสวมหมวกเป็นกรรมการ
กลาง แล้วใช้อ�านาจทางการเป็น
หัวหน้า คสช. อ�านาจนายกฯ ซึ่ง
จะท�าให้เกิดข้อกังวลได้ว่าการใช้
อ�านาจท้ังสองอย่างแทรกแซงองค์กร
อิสระได้ ซึ่งเห็นตัวอย่างจากการ
ออกประกาศค�าสั่งหัวหน้า คสช. 
แบ่งเขตเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายเพื่อ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายมาแล้ว
 ส่วนบัตรเลือกตั้งต้องเข้าใจ
หลักการประชาธิปไตยว่าพรรค 
การเมืองต้องเฟ้นหาผูส้มคัร หาคน
ที่จะมาเสนอตัวให้ประชาชน รวม
ถงึมคีณุสมบัตดิพีอทีจ่ะให้ประชาชน
เลือกและดีพอที่จะท�างานในนาม
พรรค แล้วประชาชนจะเลอืกพรรค 
ซ่ึงเป็นหลักการทัว่ไป แต่ขณะนีถ้กู
ท�าบิดเบือน บิดพลิ้วไปหมด บัตร
เดียวเลือกทั้งคนทั้งพรรคและทั้ง
นายกฯ สับสนกันไปหมด แล้วจะ
ยังไม่ใส่ชื่อโลโก้พรรคลงไปในบัตร
อีก ทั้งที่รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดว่า 
ส.ส. จะลงสมัครได้ผู้สมัครจะต้อง
สงักดัพรรคการเมอืง ซึง่แปลว่ายงั
ให้ความส�าคญักบัระบบพรรคการเมอืง
อยู่ ซึ่งเป็นหลักการประชาธิปไตย
ทัว่ไปคอื พรรคเลือกคน ประชาชน
เลือกพรรค  
 คณุหญงิสดุารตัน์กล่าวว่า ไม่
ทราบว่าการท�ามาท้ังหมดคือการ
ปฏิรูปการเมืองตรงไหนบ้างที่ท�า
แล้วดีขึ้น ทั้งถามถึงจิตส�านึก 
จริยธรรม วิจารณญาณของ พล.อ. 

 ต่อจากหน้า 5
“เป็นเรื่องประหลาดและขัดกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ที่ให้ความส�าคัญกับพรรคการเมืองเป็นอย่างยิ่ง 
เหตุผลเรื่องจะแก้ปัญหา
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศ 
มีวิธีจะแก้ปัญหาได้ตั้งมากมายหลายวิธี
ที่ไม่ใช่การเอาชื่อพรรคการเมืองออกไปอย่างนี้”

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ประยทุธ์ในการสวมหมวกหลายใบ 
หากเป็นกรรมการแล้วลงมาเป็นผู้
เล่นเสียเอง แล้วการเลือกต้ังจะ
บริสุทธิ์ยุติธรรมได้อย่างไร พรรค
เพือ่ไทยเพียงขอให้การเลือกตัง้คร้ัง
นี้ปราศจากการซื้อเสียง การใช้
อ�านาจรัฐ เพื่อให้ผลการเลือกตั้ง
เป็นทีย่อมรบัของนานาชาตแิละท�า
ตามกฎหมาย อย่าได้ท�าอย่างทีผ่่าน
มา 
 “เราไม่มีความมั่นใจใดๆ ใน
เมือ่กรรมการกลางทีอ้่างว่ารฐัประหาร
มาเพือ่จะมาเป็นกรรมการกม็าเป็น
ผู้เล่นเต็มตัว แล้วคนที่จะมาท�า
หน้าท่ีเป็นกรรมการกลางเราก็ยัง
ไม่เห็นว่าจะสามารถท�าหน้าที่เพื่อ
สร้างความอุ่นใจมั่นใจได้อย่างไร 
แต่กข็อให้ก�าลงัใจ กกต. ซึง่เราหวงั
กบัท่านมาก รวมถึงประชาชนกห็วงั
เช่นเดียวกันว่าจะจัดการเลือกต้ัง
ได้อย่างบรสิทุธิย์ตุธิรรม ปราศจาก
การซื้อเสียงและการใช้อ�านาจรัฐ” 

สงครามครั้งสุดท้าย
 นายวฒันา เมอืงสขุ แกนน�า
พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ปรกติการ
เลอืกตัง้ทัว่โลกจะต้องท�าให้ประชาชน
ออกมาใช้สิทธิด้วยความง่าย รวม
ถึงการอ�านวยความสะดวกเพื่อให้
ประชาชนออกมาใช้สิทธิเป็นจ�านวน
มาก บัตรเลือกตั้งเป็นปัจจัยส�าคัญ
ทีจ่ะท�าให้ประชาชนตดัสินใจได้ง่าย
ว่าจะเลอืกใครและเลอืกพรรคอะไร 
โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ถูกส่ง
เสริมให้เป็นสถาบันต้องเป็น “คน

เลอืกพรรค พรรคเลอืกคนและหลกั
การ” ซึ่งโลโก้พรรคเป็นเรื่องใหญ่ 
ภายใต้สโลแกนว่า พรรคเลือกคน 
ประชาชนเลอืกพรรค เพราะฉะนัน้
คนท่ีมาเลือกพรรคจะเลือกตามโลโก้ 
จะมเีหตผุลอะไรลบโลโก้ออกนอกจาก
คุณจะท�าให้ประชาชนสับสน 
 การเลอืกตัง้ครัง้นีป้ระชาชน
ต้องออกมาปกป้องสิทธิของตัวเอง 
เนือ่งจากพรรคการเมอืงท�าทกุทาง
แล้วในการสกดัการโกง สือ่มวลชน
เองกไ็ด้ออกมาตแีผ่ทกุเรือ่ง ทัง้การ
แบ่งเขตที่พิสดาร และการตั้งกฎ
กตกิาท่ีเอาเปรยีบ เหลอืเพยีงอย่าง
เดียวคือประชาชนต้องออกมาปก
ป้องสิทธิของตนเอง สงครามครั้ง
นี้เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่าง
ประชาชนกบัพวกอ�านาจนยิมที่จะ
ท�าทุกอย่างเพื่อสืบทอดอ�านาจ จึง
ฝากไว้ว่าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ให้
ประชาชนช่วยกันพิจารณา 

ท�าลายสถิติเลือกตั้งสกปรก
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ พรรค
ไทยรักษาชาติ กล่าวว่า วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2500 ประเทศไทยมี
การเลือกตั้ง โดยผู้น�ารัฐบาลขณะ
นั้นซึ่งสืบทอดอ�านาจจากการ
รัฐประหารปี 2490 ต้องการอยู่ต่อ 
จงึตัง้พรรคการเมอืงแล้วเป็นหวัหน้า
พรรคเอง ท�าทกุอย่าง ทัง้ให้นกัเลง
ออกข่มขู่ประชาชน ส่งคนเวียน
เทียนลงคะแนนเรียกว่าพลร่ม ยัด
บัตรเถื่อนลงหีบเลือกตั้งเรียกว่า
ไพ่ไฟ หลังผลการเลือกตั้งออกมา 

สื่อมวลชนพากันขนานนามว่าการ
เลือกตั้งสกปรก ไม่น่าเชื่อว่าผ่าน
ไป 62 ปี การเลือกตั้งวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ก�าลังจะท�าลายสถิติ
เป็นการเลือกตั้งสกปรกตั้งแต่ก่อน
ถึงวันรับสมัครหรือไม่ ดีกรีความ
สกปรกท�าท่าว่าจะไร้ขีดจ�ากัด เมื่อ
จัดการมัดแขนขาพรรคการเมือง
ทกุด้านแล้วก็ขยายผลไปถงึประชาชน 
เช่น สร้างความสับสนไม่ให้มีชื่อ
และโลโก้พรรคบนบัตรเลือกตั้ง
 ถ้าเอาแบบนี้ไม่มีใครเดาได้
ว่าจนถึงวนัลงคะแนนจะมีอะไรออก
มาอีก รู้ว่าอยากมาก แต่ไม่นึกว่า
ความอยากจะข้ามพ้นความละอาย
มาได้ขนาดนี้ เชื่อว่าไม่มีใครรับฟัง
ค�าอธิบายของ กกต. ว่ากังวลเรื่อง
การขนส่งบัตรไปต่างประเทศจึง
ต้องพิมพ์บัตรไม่มีโลโก้ เพราะยุค
นี้พัฒนาการเรื่องการขนส่งไปไกล
มาก และถ้าจะป้องกนัการผดิพลาด
ต้องมวีธิกีารทีด่กีว่านี ้ไม่ใช่ไปท�าให้
การลงคะแนนของคนทั้งประเทศ
เสียหาย

เปลี่ยนนามสกุลเป็นชื่อพรรค
 นายพานทองแท้ ชินวัตร 
สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์ว่า 
แบร่...แบร่...แบร่...กะอีแค่โลโก้พรรค
เพื่อไทย ลุง..จะกลัวอะไรปานน้ัน
ครบั?? คนไทยเขาจะไปเลอืกผูแ้ทน
ราษฎรตามระบอบประชาธิปไตย
กันนะครับคุณลุง... ไม่ได้จะไปซื้อ
หวยเถื่อนหน้าปากซอย จะได้ท่อง
เบอร์กนัตัง้แต่ก่อนออกจากบ้าน..!!

 เกดิใครจ�าเบอร์ไม่แม่น สะดุด
ฟตุปาธตกใจลมืเบอร์ เล่นไม่ใส่โลโก้ 
แล้วจะกาบตัรคนทีร่กั-พรรคทีช่อบ
กนัได้อย่างไร..?? ผมเตอืนลงุแล้วนะ
ครบั คนไทยขีส้งสารและมีจติใจรกั
ความเป็นธรรม พร้อมทีจ่ะยนือยูข้่าง
ผูท้ีโ่ดนกลัน่แกล้ง โดนรงัแกเสมอ
 เขียนรัฐธรรมนูญจนพรรค
ใหญ่แตกกระจาย ไม่มีทีน่ั่งเหลือให้ 
ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ จนผู้สมัครตบเท้า
ออกจากพรรคไปหาพรรคใหม่ลง
กันวุ่นวาย แถมด้วยให้แต่ละเขต
จับสลากเบอร์กันเอง เอาให้มัน
สับสนอลหม่านกันทั้ง 350 เขต 
กวนน�้าให้ขุ่นเสร็จเรียบร้อย ก็ท้ัง
ดูด ทั้งซื้อ ทั้งขู่คดี ขู่ใบแดงใบส้ม 
แบ่งเขตเลือกตั้งตามคะแนนนิยม
ฝ่ายตน เอาเงนิภาษชีาวบ้านมาถลงุ
แจกกนัเป็นแสนๆล้าน แถมด้วยตัง้
พรรคชื่อเดียวกับช่ือโครงการของ
รัฐมาแข่งกับพรรคการเมืองอื่นอีก

ประจานโลกปู้ยี่ปู้ย�าการเลือกตั้ง
 นายจาตุรนต์ ฉายแสง 
ประธานยทุธศาสตร์พรรคไทยรกัษา
ชาต ิกล่าวว่า วางแนวทางไม่ให้คน
ให้ความส�าคัญกับพรรคการเมือง 
เพราะรู้ว่าพรรคพลงัประชารฐัทีจ่ะ
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนา
ยกฯไม่เป็นทีนิ่ยม และไม่มทีางแข่ง
กับพรรคการเมืองอื่นๆได้ในความ
เป็นพรรค โดยเฉพาะเมื่อโยงเข้า
กับรัฐบาลและ พล.อ.ประยุทธ์ คน
จะรูส้กึว่าพรรคทีส่บืทอดอ�านาจ ถ้า
คนเบื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เบื่อสภาพ
การบรหิาร ทนไม่ไหวแล้วกับสภาพ
เศรษฐกิจ ก็จะไม่เลือกพรรคพลัง
ประชารัฐ
 “สุดท้ายมาแบไต๋แล้ว ไม่ให้
คนคดิถงึพรรคการเมอืงเลยด้วยซ�า้ 
ถึงให้มีการท�าบัตรเลือกตั้งที่ไม่มี
โลโก้และชื่อพรรค และคนก็จะ
สับสน คนเบอร์อะไร ส�าหรับคนที่
เลือกพรรคที่เขาสนใจ เขาอาจให้
ความส�าคญัผูส้มคัรน้อย เขาอยาก
เลอืกตัง้เขากอ็ยากดชูือ่พรรคอะไร
กอ็าจไม่มใีห้ด ูท�าให้เป็นเร่ืองน่าคดิ
ว่าจะขดัต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรม 
นูญ เพราะรัฐธรรมนูญก�าหนดว่า
ให้ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกพรรค 
การเมือง นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายยังก�าหนดให้พรรค 

“ไม่ทราบว่าการท�ามาทั้งหมด
คือการปฏิรูปการเมืองตรงไหนบ้าง
ที่ท�าแล้วดีขึ้น ทั้งถามถึงจิตส�านึก 

จริยธรรม วิจารณญาณของ 
พล.อ.ประยุทธ์ในการสวมหมวกหลายใบ 

หากเป็นกรรมการแล้วลงมาเป็น
ผู้เล่นเองเสียเอง แล้วการเลือกตั้ง

จะบริสุทธิ์ยุติธรรมได้อย่างไร”

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย 
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การเมอืงต้องเสนอนโยบายในหลายๆ
เรือ่งให้ กกต. พิจารณาเสยีก่อน ซึง่
หมายความว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบัน
ให้ความส�าคญัพรรคการเมอืง และ
ตามกฎหมาย กกต. ต้องให้ข้อมูลผู้
สมคัรและพรรคการเมอืงท่ีผูส้มคัร
นั้นสังกัดต่อผู้ออกเสียงลงคะแนน 
ต้องให้อย่างเพยีงพอก่อนถงึวนัเลอืก
ตั้งและในวันเลือกตั้ง”
 นายจาตรุนต์ยงักล่าวว่า การ
ปล่อยให้ พล.อ.ประยทุธ์และ คสช. 
ปูย้ีปู่ย้�าต่อการเลอืกตัง้ของประเทศ
นีม้าโดยตลอด สร้างความเอาเปรยีบ
ให้กบัพรรคพวกของตนเอง ท�าให้
พรรคการเมอืงต่างๆไม่สามารถท�า
อะไรตามกฎหมายเลือกตัง้และกฎหมาย
พรรคการเมอืงได้ รวมถงึประชาชน
และสือ่มวลชนไม่มสีทิธไิม่มเีสยีงใน
การทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ หรอืแม้แต่
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในเรือ่งที่
เกีย่วกบัความเดอืดร้อนและนโยบาย 
มนักเ็สียหายไปมากแล้ว ถ้าเรายอม
ให้ท�าเรือ่งนีไ้ด้อกีกไ็ม่รูจ้ากนีไ้ปหวัหน้า 
คสช. จะท�าอะไรทีไ่ม่ถกูต้องไม่เป็น
ธรรมอกีมากมายแค่ไหน การเลอืก
ตัง้ในสายตาชาวโลกจะเป็นเรือ่งที่
ไม่มีความหมาย ไม่มีสาระ และ
ประเทศไทยจะเป็นประเทศทีเ่พียง
แต่อ้างได้ว่ามกีารเลอืกตัง้ แต่คนทัว่
โลกรูว่้าเป็นการเลอืกตัง้หลอกๆ เพราะ
แค่เนือ้หาก็แปลกประหลาดอยูแ่ล้ว
ทีค่ณะรฐัประหารร่างรัฐธรรมนญูให้
มีการเลอืกตัง้ แต่เป็นการเลอืกต้ังที่
จะท�าให้คณะรัฐประหารปกครอง
ประเทศต่อไป
 ดไูด้จากการมเีสยีง 250 เสยีง 
ส.ว. อยู่ในมือ และระดมนักการเมอืง 
บบีนกัการเมอืงบางพรรคไปร่วม ก็
มโีอกาสทีจ่ะมสีทิธไิด้เสยีงคร่ึงหนึง่
ของสองสภารวมกนั แต่จะได้เสียง
ถงึครึง่หนึง่ของสภาผูแ้ทนราษฎรก็
ยากหรือยากมาก โอกาสที่จะเกิด
เดดลอ็กจึงมสีงู หากประชาชนไม่เท
คะแนนให้ฝ่ายประชาธปิไตยอย่าง
จรงิจงั อย่างท่วมท้น หวัหน้า คสช. 
จะเป็นฝ่ายได้เปรยีบ เพราะมีอ�านาจ
อยู่ จะท�าอะไรกับการเลือกต้ังให้
โมฆะ หรือยดืเย้ือไม่รูจั้กจบ เกิดใบ
เหลอืงใบแดงมากๆเพ่ือให้เปลีย่นแปลง
ผลการเลอืกตัง้ก็อาจเกิดข้ึนได้ คือ
สามารถมวิีธกีารสารพดัให้สบืทอด
อ�านาจส�าเรจ็ จงึต้องช่วยกันคดิว่า

ท�าอย่างไรให้การเลอืกตัง้เป็นธรรม
มากท่ีสุด ป้องกันการโกงการเอา
เปรยีบกันอย่างทีท่�าอยู ่หากสดุท้าย
ประชาชนจะตัดสินใจให้ พล.อ. 
ประยุทธ์ปกครองประเทศกจ็ะเดอืด
ร้อนไปอีก 8-10 ปีหรือไม่ ถ้าไม่ยอม
ก็ต้องไม่เหน็แก่อะไรท้ังสิน้ คือต้อง
ไม่เทคะแนนทีส่นบัสนุนให้ พล.อ. 
ประยุทธ์เป็นนายกฯ

สืบทอดอ�านาจทุกวิถีทาง
 นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขาธกิารพรรคอนาคตใหม่ กล่าว
ว่า รัฐบาลและ คสช. พยายาม
ออกแบบกติกาการเลือกตั้งให้เอื้อ
ประโยชน์กบัการสบืทอดอ�านาจทกุ
วิถีทาง การออกแบบบัตรเลือกตั้ง
ไม่มีชื่อพรรค ไม่มีโลโก้ ก็ยิ่งท�าให้
ประชาชนสบัสน จนท�าให้การเลอืก
ต้ังครั้งน้ีไม่ตรงตามเจตจ�านงของ
ประชาชน ไม่นับเรื่องหมายเลขผู้
สมัคร ส.ส. แต่ละพรรคไม่ใช้เบอร์
เดียวกันทั้งประเทศ แค่ในจังหวัด
เดียวกันแต่คนละเขตเลอืกตัง้กค็นละ
หมายเลขแล้ว ยิง่ไม่มชืีอ่พรรค ไม่มี
โลโก้พรรคอีก ยิ่งสร้างความยาก
ล�าบากในการหาเสียงและการลง
คะแนนแน่นอน ยิง่ พล.อ.ประยทุธ์
มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ของพรรคพลังประชารัฐ ถ้าแม้แต่
บนบัตรเลือกตั้งยังพยายามท�าให้
เกิดความยุ่งยากสับสน แล้วการ
เลือกตั้งที่จะมาถึงจะโปร่งใส เป็น
ธรรมได้อย่างไร

ตลกมากแต่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีต 
ส.ส.สงขลา พรรคประชาธปัิตย์ กล่าว
ว่า บตัรเลอืกต้ังไม่มีโลโก้หรือสญัลกัษณ์
ของพรรคการเมืองอย่าคิดว่าเป็น
เรือ่งเล่นๆ เพราะสทิธใินการเลอืก
ตัง้เป็นสทิธพิลเมอืง คร้ังนีไ้ม่เหมอืน
ครัง้ก่อน ไม่สามารถตดิป้ายไวนลิ
ขนาดใหญ่ ตดิได้แค่ขนาดเอ 3 เฉพาะ
พื้นที่ที่ กกต. ก�าหนด มีพื้นที่
ประชาสมัพนัธ์น้อยมาก แถมเบอร์
ผูส้มคัรยงัเป็นแบบต่างเขตต่างเบอร์ 
แต่ละจงัหวดัผูส้มคัรพรรคเดยีวกนั
อาจได้คนละเบอร์นั้นยากต่อการ
จดจ�าทัง้เบอร์ โลโก้พรรค ช่ือนามสกลุ
ผูส้มัครต้องชดัเจน 
 เเนวคดิให้มแีต่เลขของผูส้มคัร
อย่างเดยีวจงึเป็นเรือ่งทีต่ลกมาก ไม่
ควรจะเกดิขึน้ในการเมอืงไทยในปี 
2562 กกต. จะอ้างว่าพมิพ์ไม่ทนัคง
ไม่ได้ รูล่้วงหน้าแล้วต้ังเเต่ต้นตอน
กฎหมายประกาศ หากมกีารพิมพ์บตัร
เลอืกต้ังแบบโหลจะเกดิการทจุรติการ
เลอืกตัง้ทีร้่ายแรง และเกดิการไม่
ยอมรบัผลเลอืกตัง้ จะเกดิโกลาหลใน
บ้านเมอืง ขอวงิวอนทกุฝ่ายตระหนกั
เพือ่การจดจ�าของพีน้่องประชาชนผู้
เป็นเจ้าของประเทศขณะเข้าคหูา หาก
ชาวบ้านต้ังใจจะเลอืกพรรคหน่ึงแต่
ไปกาบตัรโดยความส�าคญัผดิ เข้าใจ
ผดิ หรอืจ�าผดิ จะน่าเสยีดาย

กกต. หมดความน่าเชื่อถือ
 นายจรุนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์ รอง

หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์ กล่าวว่า 
การไม่ใส่โลโก้พรรคและชือ่พรรคใน
บตัรเลอืกตัง้เสมอืนจงใจปกปิดข้อมูล
ทีผู่ไ้ปลงคะแนนควรรูก่้อนลงคะแนน 
และเสมอืนจงใจปิดตาผูเ้ข้าคหูาไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ให้รู้ว่าผู้สมัคร
หมายเลขนัน้สงักดัพรรคการเมอืง
ไหน เหมือนกลัวว่าพรรคการเมือง
นัน้จะได้คะแนน เพราะคนจ�านวน
มากจ�าชือ่พรรคการเมอืงและจ�าโลโก้
ของแต่ละพรรคการเมอืงได้มากกว่า
หมายเลขชัว่คราวของผูส้มคัร หาก
มองลกึลงไปท�าให้เหน็เจตนาท�าลาย
ความส�าคญัของพรรคการเมอืง ทัง้
ทีร่ฐัธรรมนญูให้การรบัรองพรรคการ 
เมืองว่าเป็นกลไกส�าคัญในระบอบ
ประชาธปิไตย และให้การรบัรองทกุ
คะแนนว่าเป็นคะแนนของพรรคการ 
เมอืงทีจ่ะต้องน�ามาค�านวณจ�านวน 
ส.ส. รวมของแต่ละพรรคท่ีได้รับ
ทัง้หมดในการเลอืกตัง้
 การมุ่งหวังตัดคะแนนของ
พรรคการเมอืงต่างๆเพือ่ประโยชน์
ของพรรคการเมืองบางพรรคที่ถือ
อ�านาจรฐัเป็นการเอาเปรยีบตัง้แต่
กติกาที่ไม่เป็นธรรม ก�าหนดให้ผู้
สมัครพรรคเดียวกันทั่วประเทศได้
หมายเลขต่างกัน แทนที่จะเป็น
หมายเลขเดียวกันเหมือนทุกครั้ง 
เจตนาต้องการท�าลายฐานคะแนน
ของพรรคการเมือง รวมถึงการ
เปลีย่นบทบาทจากกรรมการคุมเกม
มาเป็นผู้เล่นเสียเอง จนถึงการหา
เสียงฝ่ายเดียวมาโดยล�าดับ หาก 

 ต่อจากหน้า 7
“เจตนาต้องการท�าลายฐานคะแนน
ของพรรคการเมือง 
รวมถึงการเปลี่ยนบทบาท
จากกรรมการคุมเกมมาเป็นผู้เล่นเสียเอง 
จนถึงการหาเสียงฝ่ายเดียวมาโดยล�าดับ 
หาก กกต. ยอมตามก็จะหมดความน่าเชื่อถือ
ในฐานะองค์กรอิสระ 
และอาจน�าไปสู่การเลือกตั้งสกปรก”

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
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กกต. ยอมตามก็จะหมดความน่า
เชื่อถือในฐานะองค์กรอิสระ และ
อาจน�าไปสู่การเลือกตั้งสกปรก 
 นายธนา ชรีวนิจิ โฆษกพรรค
ประชาธิปัตย์ แถลงว่า หากบัตร
เลือกตั้งมีแต่หมายเลขและช่องกา
บตัรจะถอืเป็นบตัรเดยีวในโลก และ
ไม่เคยมีในประวตัศิาสตร์การเมอืง
ไทย ทัง้ที ่กกต. มหีน้าทีต้่องท�าการ
เลอืกตัง้ให้ง่ายและสร้างความสบัสน
น้อยที่สุด มีผู ้สมัครเกือบร้อย
พรรคการเมือง ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆยังถูกจ�ากัดตามข้อกฎหมาย 
และวันเลือกตั้งจะไม่มีแม้แต่หน้า
พรรคและชื่อผู้สมัคร บัตรเลือกตั้ง
ก็ใช้ใบเดียวอีก แต่จะเอาคะแนน
รวมทัง้ประเทศไปค�านวณบญัชรีาย
ชือ่ จงึเป็นประเดน็ท้าทายกฎหมาย
รัฐธรรมนูญอย่างมาก เพราะคนที่
สมัครบัญชีรายชื่อแทบไม่มีส่วน
เกีย่วข้องกบัการลงคะแนนเลือกต้ัง
ครั้งนี้เลย 

“อนทุนิ”เสนอพรรคเดยีวเบอร์เดยีว
 นายอนุทนิ ชาญวรีกลู หวัหน้า
พรรคภมูใิจไทย กล่าวว่า บตัรเลอืก
ตัง้ไม่มโีลโก้และชือ่พรรคท�าให้เกดิ
ความสับสน และยังถูกครหาว่า
เป็นการเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ 
ส่วนการทีม่พีรรคการเมอืงให้แก้ไข
มาตรา 48 ใน พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้ ส.ส. 
เพื่อก�าหนดให้แต่ละพรรคได้เบอร์
เดียวกันทั้งประเทศ เพราะเห็นว่า

แต่ละพรรคควรใช้เบอร์เดียวจะ
ช่วยประหยดัเร่ืองค่าใช้จ่าย และที่
ผ่านมากท็�ามาโดยตลอด แต่ไม่เหน็
ด้วยท่ีจะน�าเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ เพราะอาจกระทบกับ
การเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

ถามสปิริตทางการเมอืง 4 รฐัมนตรี
 นายอตุตม สาวนายน รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าว
ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอ
การตดัชือ่และโลโก้พรรคการเมอืง
ในบัตรเลือกตั้งจะท�าให้พรรคพลัง
ประชารัฐได้เปรียบในการเลือกตั้ง
ว่า ไม่คิดว่าจะเป็นเรือ่งทีไ่ด้เปรยีบ
หรือเสยีเปรียบ ซึง่พรรคพลงัประชา
รฐักต็ดิตามเรือ่งนีอ้ยู ่แต่เช่ือม่ันใน 
กกต. ว่าจะด�าเนนิการได้อย่างเป็น
ธรรม ไม่ว่าผลสรุปจะออกมาอย่างไร
ก็ต้องเกิดความเป็นธรรมกับทุก
พรรคการเมือง เพือ่ให้เกดิการเลอืก
ตัง้ท่ีเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกดิความได้
เปรียบเสยีเปรยีบ ในส่วนของพรรค
พลังประชารัฐนั้นมีความพร้อมอยู่
แล้วไม่ว่ารปูแบบจะออกมาหน้าตา
อย่างไร
 ขณะทีก่ระแสความชอบธรรม
และถามหาสปิริตทางการเมืองต่อ 
4 รฐัมนตรทีีส่งักดัพรรคพลงัประชา
รัฐให้ลาออกตามที่ประกาศไว้ก็มี
มากขึ้นเรื่อยๆคือ นายอุตตม สาว 
นายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
เลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษิน 

ทรีย์ รองหัวหน้าพรรค และนาย 
กอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรค 
 นายอตุตมกล่าว (11 ธนัวาคม) 
ว่า วันนี้อย่าเพิ่งพูด เพราะยังเร็ว
ไป ตนไม่ได้เปลีย่นใจ พดูไว้อย่างไร
กย็งัเหมือนเดมิ ซึง่ภารกจิทีต่นก�าลงั
ท�าให้ประเทศมีความคืบหน้าไปได้
พอสมควร เช่น ออีซีภีาคตะวนัออก 
เป็นต้น เรามเีวลาท�างานตามโรดแมพ็ 
อยูแ่ล้ว เมือ่เราทราบโรดแมพ็และ
ภารกิจแล้วเราต้องท�าให้ทันตาม
เวลา และเมือ่ถงึจดุทีเ่หมาะสมเชือ่
ได้ว่าเรารูต้วัว่าเมือ่ไรควรออก และ
สงัคมจะเห็นเองว่าเป็นเช่นนัน้ ทัง้นี้ 
หากตนลาออกในตอนนี้จะสร้าง
ความเสียหาย 
 ส่วนที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรือง
กิจ ประธานยุทธศาสตร์การเลือก
ตัง้ภาคอสีานพลงัประชารัฐ สนบัสนุน
ให้ 4 รัฐมนตรียังคงอยู่ในต�าแหน่ง
นั้น ก็เป็นความเห็นของนายสุริยะ 
ซึ่งตนไม่เปลี่ยนใจ ยืนยันว่าจะท�า
ภารกจิและงานท่ีรบัผิดชอบให้ส�าเร็จ 
 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ใน
ฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ 
ยืนยันว่า ทั้ง 4 คนจะออกจาก
ต�าแหน่งเมือ่พร้อมและถงึช่วงเวลา
ทีเ่หมาะสม ส่วนทีม่องว่าได้เปรยีบ
พรรคอ่ืนนั้น ตอนนี้เราเหมือนกับ
แม่ทพัทีล่งไปสูใ้นสงครามได้เฉพาะ
ในเวลานอกราชการเท่านั้น ขณะ
ที่อีกข้างแม่ทัพอยู่สู้กันเต็มเวลา
 “ผมเกบ็งานมาอย่างต่อเน่ือง
และเก็บไปได้เกือบหมดแล้ว ตอน

นีง้านทีร่บัผดิชอบกห็ายไปเกินครึง่
และเกือบจะหมดแล้ว จะได้ไม่มี
อะไรท่ีค้างคาใจ แค่รอจงัหวะเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งตรงนี้ขอบอกว่ามัน
ไม่ได้ง่าย เพราะมีอุปสรรคเยอะ 
ส่วนตัวผมก็พร้อมอยู่แล้ว จะให้
ออกเมือ่ไรกเ็มือ่นัน้ ซึง่ต้องปรกึษา
อีกทั้ง 3 ท่านด้วย” 

“ประยุทธ์” อุ้ม 4 รัฐมนตรี
 พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงข่าว 
4 รัฐมนตรท่ีีสังกดัพรรคพลงัประชา
รัฐจะไม่ลาออก ท้ังทีเ่คยพดูไว้ก่อน
หน้านี้ว่าจะลาออกเมื่อถึงเวลาที่
เหมาะสมว่า กฎหมายว่าไว้อย่างไร 
ถ้าไม่ได้ก�าหนด ไม่ได้บังคับก็จบ 
ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และเป็น
เรื่องของ 4 รัฐมนตรี
 ส่วนพรรคการเมืองจะเสนอ
ชื่อตนเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชี
ของพรรค พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 
ล่าสุดก็ยังไม่มีใครมาขอ แล้วเม่ือไร
ควรจะขอ เขาก็มีวันเวลาก�าหนด
อยู่ว่าจะเสนอชื่อนายกฯเมื่อไร เขา
ก็คงมาขอตอนนั้นมั้ง แล้วจะขอ
ตนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย แล้วตน
จะตอบรับหรือไม่ก็ยังไม่รู้เหมือน
กัน 
 เมื่อถามย�้าว่าถ้าไม่มาขอจะ
ท�าอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 
“อ้าว ก็เหมือนลูกสาว ถ้าเขาไม่มา
ขอแล้วจะแต่งงานได้ไหมเล่า ถาม
ประหลาด ถามค�าถามอะไรที่มัน
ง่ายๆและก็มีค�าตอบอยู่ในตัวอยู่
แล้ว แต่อยากจะได้ยินจากปากใช่
ไหมพวกเธอ”
 นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรฐัมนตร ีกล่าวว่า ไม่มกีฎหมาย
อะไรก�าหนดให้ 4 รัฐมนตรีพรรค
พลังประชารัฐต้องลาออก แต่ต้อง
ระวงัตวั หากถามข้อกฎหมายว่าไม่
จ�าเป็นต้องลาออกจนกว่าจะมรีฐับาล
ใช่หรือไม่ ก็บอกว่าใช่ แต่ในความ
เป็นจริงมนุษย์เราไม่ได้อยู่ได้ด้วย
ข้อกฎหมายอย่างเดียว แต่อยู่ด้วย
อะไรอกีหลายอย่าง ยังมีเร่ืองสงัคม 
ความเหมาะสมทีต้่องหาทางเอาตวั
รอดกันเอง ถ้าถามว่าผิดกฎหมาย
หรือไม่ ไม่ผิด แต่เหมาะสมหรือไม่ 
ก็แล้วแต่ เพราะเม่ือจับเรื่องนี้มา
พูดแล้วก็ต้องดูวัน ดูเวลา หรือที่
เรียกว่ากาลเทศะ

“ไม่มีกฎหมายอะไร
ก�าหนดให้ 4 รัฐมนตรี

พรรคพลังประชารัฐต้องลาออก 
แต่ต้องระวังตัว

ในความเป็นจริงมนุษย์เรา
ไม่ได้อยู่ได้ด้วยข้อกฎหมายอย่างเดียว 

แต่อยู่ด้วยอะไรอีกหลายอย่าง 
ยังมีเรื่องสังคม ความเหมาะสม 
ที่ต้องหาทางเอาตัวรอดกันเอง”

วิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี 

 อ่านต่อหน้า 10
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ไม่มีทั้งสปิริตและจริยธรรม
 ประเด็นสปิริตทางการเมือง
ไม่ได้มีเฉพาะ 4 รัฐมนตรี แม้แต่ 
พล.อ.ประยุทธ์มีการถามมาตลอด 
ย่ิงพรรคพลังประชารัฐประกาศ
ชดัเจนว่าจะทาบทามให้อยูใ่นบญัชี
รายช่ือเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ยิ่งมี
ค�าถามว่าการอุ้ม 4 รัฐมนตรีเพื่อ
เป็นกันชนและลดแรงเสียดทาน
การโจมตี พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่ 
เพราะหลงัจากประกาศบญัชเีสนอ
เป็นนายกรัฐมนตรีเดือนมกราคม 
2562 ก็ต้องมีกระแสเรียกร้องให้
ทั้ง 4 รัฐมนตรีและ พล.อ.ประยุทธ์
ลาออกอย่างหนักแน่นอน แม้
กฎหมายจะไม่บังคับ แต่ก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าจะส่งผลต่อคะแนนนิยม 
พล.อ.ประยทุธ์และพรรคพลงัประชา
รัฐไม่มากก็น้อย 
 วงการเมอืงเชือ่ว่า 4 รฐัมนตรี
จะลาออก แต่ พล.อ.ประยทุธ์ไม่ลา
ออกแน่นอน ไม่ต้องถามถึงเรื่อง
สปิริตและจริยธรรมทางการเมือง 
เหมือนวาทกรรมประกาศ “ปราบ
โกง” ซ่ึงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
พล.อ.ประยุทธ์ร่วมงานวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภาย
ใต้แนวคดิ “Zero Tolerance คน
ไทยไม่ทนต่อการทจุรติ” และ “4.0 
จุดจบคอร์รัปชัน” โดยมี พล.ต.อ. 
วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
รวมทัง้ผูแ้ทนสหประชาชาต ิทตูานทุตู 
ตวัแทนหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคเีครือข่ายเข้าร่วมนบัพนัคน  
 พล.อ.ประยทุธ์กล่าวว่า ต้องการ
รณรงค์ให้ประชาคมโลกไม่ทนต่อ
การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
สังคมไทยมปัีญหาคอร์รปัชันสะสม
มายาวนาน กระทบต่อภาพลักษณ์ 
ทั้งจากการแต่งตั้งโยกย้าย การจัด
ซือ้จดัจ้าง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย 
มีหลายคนถูกลงโทษไปแล้ว การ
ต่อต้านการทุจริตถือเป็นวาระแห่ง
ชาติ ต้องสร้างวัฒนธรรมชิงชังต่อ
ต้านการทุจริต 

ม.44 แก้ไม่ต้องยื่นทรัพย์สิน
 ขณะที ่พล.อ.ประยทุธ์ประกาศ
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั แต่วัน
เดียวกันกลับมีค�าสั่งหัวหน้า คสช. 

ใช้อ�านาจมาตรา 44 ออกค�าสั่งแก้
ประกาศให้ย่ืนบญัชแีสดงทรัพย์สนิ
และหนีสิ้นของผูด้�ารงต�าแหน่งระดบั
สงูของ ป.ป.ช. เปิดช่องให้แก้ไข “ผู้
ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง” ในบาง
องค์กรไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินได้ 
ท้ังท่ีก่อนหน้านีป้ระกาศ ป.ป.ช. พ.ศ. 
2561 มาตรา 102 ก�าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานรัฐทุกแห่งต้องยื่นบัญชี
ทรพัย์สนิและหนีส้นิต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. โดยนยิาม “ผูด้�ารงต�าแหน่ง
ระดับสูง” คือกรรมการและผูบ้รหิาร
ระดบัสูงในหน่วยงานอืน่ของรฐัทกุ
แห่งต้องยืน่ทัง้หมด ส่งผลให้กรรมการ
และผูบ้รหิารในมหาวทิยาลยัหลาย
แห่งลาออก แม้แต่นายมีชัย ฤชุ
พันธุ์ ที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบ
โกงเอง
 ค�าสั่งหัวหน้า คสช. ที่แก้ไข
ฉบับนี้ได้ยกเลิกบทนิยาม “ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดบัสงู” เดมิ โดยก�าหนด
เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการระดบักระทรวง ทบวง กรม 
หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล ซึ่งมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง ส�าหรับข้าราชการ
พลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้
บญัชาการทหารสงูสดุ ผูบั้ญชาการ
เหล่าทัพ ส�าหรับข้าราชการทหาร 
และผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ 
และให้หมายความรวมถงึผูว่้าราชการ
จังหวัด ปลัด กทม. กรรมการและ
ผู ้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

หวัหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่รวมถึงผู้
ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งอืน่ตามทีก่ฎหมายก�าหนด
 การแก้นิยามใหม่ใช้เทคนิค
กฎหมายเพียงเพื่อพวกตนไม่ต้อง
แสดงบญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิ ทัง้
ที่เข้ามาท�างานด้วยการเป็นคนดี
เหนือใครแต่ไม่ยอมถูกตรวจสอบ 
จึงถูกตั้งค�าถามว่าเลือกปฏิบัติหรือ
ไม่ ยิ่งเมื่อนึกถึงค�าขวัญที่ชนะการ
ประกวด “ปราบโกง” ของ ป.ป.ช. 
ทั้งชนะเลิศและรองชนะเลิศที่ว่า 
“ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้ง
ราษฎร์รฐั” และ “เชดิชคูนซือ่สตัย์ 
ร่วมก�าจดัคนโกงกนิ” กย็ิง่สะท้อน
ภาพทีเ่ด่นชดัว่าสงัคมทีอ่วดอ้างตน
ว่าเป็นคนดทีีแ่ท้ก็เป็นเพยีงคนดศีรี
ธนญชัยเท่านั้น

สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม
และเป็นกลาง
 เมือ่เร่ืองการต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชันยังเลือกปฏิบัติได้ จึงไม่
ต้องถามหาเรือ่งสปิรติและจรยิธรรม
ทางการเมือง ขณะที่ กกต. ก็ถูกตั้ง
ค�าถามจริยธรรมขององค์กรที่ว่า 
“สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” 
ในการเลือกต้ังครั้งนี้ ซ่ึงวิพากษ์
วิจารณ์ว่าทั้งอัปลักษณ์และอัปยศ
ต่างๆนานา
 ขนาดคนทีเ่คยเป็นพวกเดยีวกนั
เองและสนบัสนนุรฐัประหารอย่าง 
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธาน

รฐัสภาและอธกิารบดมีหาวทิยาลัย
รังสิต ยังออกมาเตือนสังคมไทย
ผ่านเฟซบุ๊ค Arthit Ourairat ว่า 
“เชือ่เถอะ การเลือกตัง้ทีจ่ะเกดิขึน้
ภายใต้ระบบ กฎเกณฑ์กติกา และ
บรรยากาศท่ีรฐับาลเผดจ็การก�าหนด
ขึ้นมาเพื่อให้ตนเองลงสมัครชนะ
การเลือกตั้งเช่นนี้ อีกท้ังองค์กร
อิสระทั้งหลาย รวมทั้ง กกต. ไม่ได้
มีความเป็นกลางและอิสระจริง ไม่มี
ทางที่จะเป็นประชาธิปไตยและได้
รับการยอมรับจากประชาชนหรอก 
จะยิ่งน�าประเทศชาติบ้านเมืองไป
สู่ความขัดแย้ง จลาจลวุ่นวายยิ่ง
กว่าเดิม และจะเกิดการปฏิวัติ
รัฐประหารอีก ท�าไมถึงมองไม่เห็น
กันเลย หรือไม่เคยมีประสบการณ์
กันมาก่อน อย่าดันทุรังกันนักเลย”
 การเลอืกตัง้ครัง้นีจ้งึถกูจบัตา
อย่างมากว่าจะมีการใช้กลไกและ
อ�านาจรัฐทุกรูปแบบเพื่อสืบทอด
อ�านาจ “ระบอบพสิดาร” และเชือ่
ว่าจะเกดิการโกงกนัอย่างหน้าด้านๆ
โดยไม่ต้องปิดหน้าปิดตากันอีก
 การเลอืกตัง้ครัง้นีจ้งึเหน็เด่น
ชดัขึน้เรือ่ยๆว่าส่อเจตนาไม่บรสิทุธิ์
ตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ เรยีกได้ว่า
แม่น�า้ทุกสายแทบจะไม่มคีวามสจุรติ 
โปร่งใส และเทีย่งธรรมเอาเสยีเลย
 จะเหลอืก็แค่ความเป็นกลาง
อย่างเดียว แต่ก็คงไม่น่าใช่ความ
เป็นกลางแบบทั่วไป ความเป็น 
กลางที่เหลือน่าจะเป็นกลางแบบ
สัญลกัษณ์นิว้กลางเสยีมากกว่า!!??

 ต่อจากหน้า 9
“การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นภายใต้ระบบ 
กฎเกณฑ์กติกา และบรรยากาศ
ที่รัฐบาลเผด็จการก�าหนดขึ้นมา
เพื่อให้ตนเองลงสมัครชนะการเลือกตั้งเช่นนี้ 
อีกทั้งองค์กรอิสระทั้งหลาย 
รวมทั้ง กกต. ไม่ได้มีความเป็นกลาง
และอิสระจริง ไม่มีทางที่จะเป็น
ประชาธิปไตยและได้รับการยอมรับ
จากประชาชนหรอก” 

อาทิตย์ อุไรรัตน์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต 
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