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เรื่องจากปก

มาเป็นวันที ่16-19 กุมภาพนัธ์ เพือ่
หลกีก�าหนดวนัเลอืกตัง้ 24 กมุภาพนัธ์ 
โรงเรียนมัธยมฯหลายแห่งต้องเร่ง
จดัการเรียนการสอนและสอบปลาย
ภาคเพ่ือให้ทันก�าหนดสอบ ท�าให้
เด็กยากล�าบากในการอ่านหนังสือ
เตรยีมสอบ มเีวลาเตรยีมตัวสัน้ลง 
ซึง่การสอบคดัเลอืกเข้ามหาวทิยาลยั
ต้องสอบหลายสนาม ทั้ง GAT/
PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ บาง
คนต้องสอบวชิาเฉพาะอีก โดยการ
สอบจะก�าหนดไว้ช่วงวันเสาร์-อาทติย์
ของเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมต่อ
เนื่อง 4 สัปดาห์ 
 ดังนั้น หากเลื่อนวันเลือกตั้ง
กจ็ะต้องเล่ือนการสอบต่างๆออกไป
อกี จงึมกีารเสนอให้สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
เลื่อนวันสอบ GAT/PAT กลับมา
ตามก�าหนดปฏิทินเดิม เพ่ือให้มี
เวลาเตรียมสอบ 

ทวิตเตอร์ #ทวงคืนวันสอบ
เลื่อนเลือกตั้ง ยังไงก็แพ้
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ทวตีชีแ้จงถงึกระแสการเลือ่นเลอืก
ตั้งจนกระทบวันสอบ GAT/PAT 
(4 มกราคม) ว่า “ตอนนี้ผมเห็นว่า
มีกระแสว่าหลานๆนักเรียนอยาก
จะ #ทวงคืนวันสอบ ผมเข้าใจ
หลานๆนะครับ แต่อย่างไรก็ตาม 
อยากให้หลานๆอดทนรออกีเล็กน้อย
ให้ กกต. ได้ก�าหนดวันเลือกตั้งให้

ชัดเจน เพื่อที่ ทปอ. จะได้สามารถ
วางแผนพจิารณาการเล่ือนวันสอบ 
GAT/PAT ต่อไปครับ”
 ทวิตเตอร์ของ “ลุงฉุน” ถูก
ปักหมุดกลายเป็นกระทู้ล่อเป้าที่มี
การรทีวตีกลบัมากมายจากนกัเรียน 
นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่เข้ามา
แสดงความคดิเหน็คดัค้านการเลือ่น
เลือกตั้งและวันสอบเปล่ียนไปมา
ว่า สะท้อนถึงรัฐบาลที่ไม่ให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษา ท�าไมเด็กรุ่น
ใหม่ต้องอยู่ภายใต้ผู้ใหญ่ที่ไร้ความ
รับผิดชอบ ซึ่งผลกระทบที่ตามมา
ไม่ใช่เพียงเตรียมการอ่านหนังสือ 
แต่รวมถึงก�าหนดการเดินทางทีต้่อง
จองตัว๋เครือ่งบนิ เพราะวนัสอบไม่
ชดัเจน บางคนมองว่าเพราะผลโพล
ทีอ่อกมาท�าให้ฝ่ายสนบัสนนุ “ระบอบ 
คสช.” กลัวแพ้การเลือกต้ัง ซ่ึงผู้
ทวีตข้อความเชื่อว่าเลื่อนไปก็ไม่มี
ใครเลือกอยู่ดี 
 อย่างทวีต #ทวงคืนวันสอบ
ให้เด็ก dek62 ตอบกลับว่า “พูด
แบบขอไปที แบบนี้แหละพวกไม่
เคยสมัผสัความยากล�าบากของชวีติ
เด็ก ม.6 อย่างว่า ไม่เคยสอบเอ็น
ทรานซ์สนิะ คดิว่า dek62 เป็นของ
เล่นเหรอ เลื่อนยันชาติหน้าก็แพ้ 
เข้ามาแบบไม่ถูกต้อง ไม่มีความ
ชอบธรรมอะไรเลยจริงๆ” 

ศธ. อ้างเด็กเตรียมตัวมากขึ้น
 นายแพทย์ธรีะเกยีรต ิเจรญิ
เศรษฐศลิป์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ศึกษาธิการ (ศธ.) ชี้แจงเรื่องการ

สอบ GAT/PAT ว่า จะพิจารณา
กลบัไปสอบวนัเดมิทีเ่คยก�าหนดไว้ 
คอืวนัที ่23-26 กมุภาพนัธ์ แต่ทัง้นี้ 
ขอให้เป็นตามค�าพูดของนายก
รฐัมนตรทีีเ่คยระบุไว้ว่ารอให้มกีาร
ประกาศวันเลือกตั้งให้ชัดเจนก่อน 
แล้วตนจะประกาศอย่างเป็นทางการ 
ซ่ึงขณะนี้ได้หารือกับประธานที่
ประชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ไว้แล้ว เพราะเป็นหน่วย
งานหลักจัดการสอบ เมื่อคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ประกาศการเลือกตั้งอย่างเป็น
ทางการ ทางกระทรวงจะด�าเนิน
การต่อเอง โดยการก�าหนดวนัสอบ
จะไม่ส่งผลกระทบ แต่คิดว่าจะส่ง
ผลดีต่อเด็ก เพราะมีเวลาในการ 
เตรยีมสอบเพ่ิมมากข้ึน เท่าทีส่�ารวจ
จากการอ่านความเห็นเด็กๆก็มอง
ว่าเป็นประโยชน์ ยืนยันว่าจะไม่
กระทบกับการเข้าศึกษาต่อและ
ปฏิทินการศึกษาอื่นๆ 
 ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายใจเย็น
และรอประกาศอย่างใกล้ชิด ส่วน
นักเรียนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับ
การเลือ่นการสอบออกไปกต้็องดใูน
เรื่องประโยชน์ส่วนใหญ่มากที่สุด 

#เลื่อนแม่มึงสิ หยาบแต่ไม่หยาบ
 ปรากฏการณ์แฮชแทก็ “#เลือ่น
แม่มึงสิ” ในโซเชยีลมเีดยีหลงัมแีนว
โน้มว่าอาจต้องเลือ่นวนัเลอืกตัง้ ซึง่
มีค�าถามว่าเป็นการใช้ “ค�าหยาบ” 
เกินไปหรือไม่นั้น ผศ.ดร.เสาวนีย์ 
ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ อาจารย์
ประจ�าสาขาวชิาภาษาและวรรณคดี
ตะวนัตก คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยา 
ลัยอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์แฟน
เพจยูดีดีนิวส์ - UDD news (5 
มกราคม) ว่า เป็นการสะท้อนให้
เหน็ความคบัข้องใจของคนจ�านวน
มากท่ีไม่ให้ความส�าคัญต่อความ
สุภาพอกีต่อไป ต่อให้มผีูว้จิารณ์ว่า
หยาบคายก็เชื่อว่าคนจ�านวนมาก
จะใช้ต่อไปอยูดี่และอาจมากข้ึนด้วย 
เพือ่ระบายความอึดอัดต่อแรงกดดนั 
ซ่ึงสะท้อนอย่างน้อย 2 ประการคอื 
1.การท่ีพวกเขาไม่ได้มองว่ารฐับาล
มีฐานะทางสังคมสูงส่งห่างจาก
ประชาชน จึงใช้ภาษาโดยไม่ต้อง
ค�านึงถึงความสุภาพ และ 2.การที่
ประชาชนรูส้กึคับข้องใจจนถงึจดุที่
ไม่ต้องรักษามารยาททางภาษา 

 In Brief : ย่อความ

การแถลงของนายวษิณ ุเครอืงาม 
รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 
มกราคมท่ีผ่านมา ที่มีแนวโน้มจะ
เลื่อนก�าหนดวันเลือกตั้งจากวันที่ 
24 กมุภาพนัธ์ 2562 เนือ่งจากอาจ
กระทบพระราชพธิบีรมราชาภเิษก
วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ท�าให้
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย ไม่
เฉพาะฝ่ายการเมืองเท่านั้น แต่ยัง
เกดิปรากฏการณ์แฮชแทก็ “#เลือ่น
แม่มึงส”ิ ในโลกทวติเตอร์จนพุง่ขึน้
เป็นอนัดับ 1 ในประเทศไทย มกีาร
ทวีตมากกว่า 367,000 ครั้ง (เวลา 
22.04 น.) เพราะจะท�าให้มีการ
เลื่อนการสอบวัดความถนัดทั่วไป 
(GAT) และความถนดัทางวชิาชพี/
วิชาการ (PAT) ที่เลื่อนมาแล้ว 1 
ครั้ง จากวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 
มาเป็นวันที ่16-19 กมุภาพนัธ์ เพือ่
หลกีก�าหนดวนัเลอืกตัง้ 24 กมุภาพนัธ์ 
ซึง่กระทบกบัการเตรยีมตวัสอบของ
นักเรียนประมาณ 300,000 คน 
 ผู้ใช้ทวิตเตอร์แฮชแท็กจึง
แสดงความเหน็ไม่พอใจ โดยเฉพาะ
นักเรียนชัน้ ม.6 ทวตีโดยใช้แฮชแท็ก 
“#เลือ่นแม่มงึส”ิ และ “#dek62” 
แสดงความเห็นว่าพวกเขาต้องเลือ่น
ก�าหนดสอบ GAT/PAT มาแล้ว 1 
ครั้ง จากวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 

เลือ่นการเลอืกตัง้หรอืล้มการ
เลอืกต้ัง รฐับาลทหารและ 
คสช. กม็แีต่ได้กบัได้ เพราะ
อยู่ในอ�านาจต่อไปพร้อมกบั
อ�านาจมาตรา 44 แต่การ
สะสมความอดึอัดมากว่า 4 
ปีของประชาชนทีอ่ยูภ่ายใต้
กระบอกปืน จนแม้แต่เด็ก
นักเรียนนับแสนยังตะโกน
กระหึม่ในโซเชยีลว่า #เลือ่น
แม่มงึสิ อะไรก็เกิดข้ึนได้เมือ่
ก�าแพงหลงัทีใ่ช้พงิเริม่เสือ่ม
ไปด้วย
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แสดงให้เห็นความอัดอ้ันตันใจใน
วงกว้างจากท่ีรัฐบาลกล่าวถึงการ
เลือกต้ังในโอกาสต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่สุดท้ายก็พยายาม
เลือ่นออกไปอกี เหมอืนฟังค�าโกหก
ซ�้าซากเป็นเวลาหลายปี 
 ในฐานะที่ศึกษาภาษากับ
สังคมมองว่าค�าดังกล่าวเป็นการ
ระบายอารมณ์ต่อสภาวะและความ
เป็นไปทางการเมืองทีไ่ม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้สนับสนุนประชาธิปไตย เป็น
ปรากฏการณ์ทั่วไปที่พบเห็นได้ใน
การเมืองหลายประเทศ แฮชแท็ก 
“#เลือ่นแมม่งึส”ิ และ “#ประเทศ
กูมี” มีความคล้ายกัน คือมีค�าว่า 
“มงึ” กบั “ก”ู ซึง่ไม่สภุาพในสายตา
ของบางคน เป็นการใช้ภาษาแบบ
ไม่ปรงุแต่งให้ไพเราะ แต่เน้นความ
จริงใจในสารที่อยากสื่อ 
 การใช้ภาษาที่หยาบหรือไม่
หยาบ มีความเหมาะสมในสถาน
การณ์นัน้ๆหรอืไม่ ความเหมาะสม
ท่ีว่าข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย แต่ที่
ส�าคญัทีส่ดุประการหนึง่คอืมมุมอง
ทั้งผู้ส่งและรับ ยิ่งระยะห่างมาก 
ความคาดหวงัให้ภาษามคีวามสุภาพ
กม็ากตาม ยิง่ระยะห่างน้อย ความ
คาดหวังให้มีความสุภาพก็ลดน้อย
ลงจนถึงระดับหยาบคาย เช่น การ
ใช้ค�าสรรพนาม “กู มึง” ในกลุ่ม
เพือ่นสนทิทีแ่สดงความเป็นกนัเอง 
ผู้ฟังมองว่าหยาบคาย แต่ผู้ใช้ก็ยัง
เจตนาที่จะใช้ ค�าว่า “สะตอ” ใน
ภาษาปากที่มาจากค�าว่า “สตรอว์
เบอร์ร่ี” ซ่ึงวัยรุ่นปัจจุบันมักใช้
บรรยายพฤตกิรรมของคนที ่“ตอแหล” 

หยุดชักแม่น�้าทั้งห้า
 นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขาธกิารพรรคอนาคตใหม่ โพสต์
ความเห็นผ่านเฟซบุ๊ค Piyabutr 
Saengkanokkul (3 มกราคม) กรณี
เลือ่นการเลอืกตัง้ว่า การทีน่ายวิษณุ 
เครอืงาม ยกแม่น�า้ท้ังห้าขึน้มาเพือ่
เล่ือนวนัเลอืกตัง้นัน้ ฟังดูแล้วเหมือน
เป็นการท�าให้การเลอืกต้ังดูเป็นเรือ่ง
สกปรกหรือเป็นเรื่องความวุ่นวาย 
มิควรให้ตรงกับวันที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชพิธี แต่ในสังคมโลกทุกวัน
นี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นเร่ืองปรกต ิเป็นเร่ืองสง่า
งาม แต่รัฐประหารกับรัฐบาลจาก
รัฐประหารต่างหากที่เป็นเร่ืองผิด  อ่านต่อหน้า 4

โยนให้ กกต. ท�าในส่ิงทีย่งัท�าไม่ได้
 นายปิยบตุรยงัได้โพสต์ความ
เห็นในแง่กฎหมายและรฐัธรรมนญู 
(5 มกราคม) ว่า แต่ไหนแต่ไรมา

ปรกติ เป็นสิ่งสกปรก เป็นเรื่องน่า
รังเกียจ 
 ดังนั้น การเลือกตั้งและกระ 
บวนการหลังจากนั้นจึงไม่ใช่เรื่อง
แปลกแยกที่ต้องถูกเลื่อนออกไป 

ด้วยเหตุผลน้ีจึงร่วมติดแฮชแท็ก
ตามกระแสของผู้คนมากมายที่ไม่
พอใจกับการเลื่อนการคืนอ�านาจ
กลับไปสูป่ระชาชนน้ีด้วยว่า #เล่ือน
แม่มึงสิ 

“ตอนนี้ผมเห็นว่ามีกระแสว่า
หลานๆนักเรียนอยากจะ #ทวงคืนวันสอบ 
ผมเข้าใจหลานๆนะครับ แต่อย่างไรก็ตาม 
อยากให้หลานๆอดทนรออีกเล็กน้อย 
ให้ กกต. ได้ก�าหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจน 
เพื่อที่ ทปอ. จะได้สามารถวางแผนพิจารณา
การเลื่อนวันสอบ GAT/PAT ต่อไปครับ”   

“แฮชแท็ก “#เลื่อนแม่มึงสิ” 
และ “#ประเทศกูมี” มีความคล้ายกัน 

คือมีค�าว่า “มึง” กับ “กู” 
ซึ่งไม่สุภาพในสายตาของบางคน 

เป็นการใช้ภาษาแบบไม่ปรุงแต่งให้ไพเราะ
แต่เน้นความจริงใจในสารที่อยากสื่อ”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.

เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ 
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รัฐบาลมีอ�านาจเสนอพระราช
กฤษฎกีา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลอืกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
ใหม่เป็นการทัว่ไปให้พระมหากษตัรย์ิ
ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ 
โดยใน พ.ร.ฎ. จะก�าหนดวันเลือก
ต้ังเอาไว้ด้วย ต่อมาเมือ่ประเทศไทย
ก�าหนดให้ม ีกกต. เป็นองค์กรอิสระ
ทีท่�าหน้าทีจั่ดการเลอืกตัง้อย่างเสรี
และเป็นธรรมขึน้ รฐับาลกจ็ะหารือ
กับ กกต. ในฐานะองค์กรจัดการ
เลือกตั้งเสมอว่าสมควรก�าหนดให้
วันเลือกตั้งเป็นวันใด 
 รัฐธรรมนญู 2560 ได้กลบักฎ
เกณฑ์เกีย่วกับการตรา พ.ร.ฎ.ให้มี
การเลอืกตัง้ ส.ส. และการก�าหนด
วนัเลือกตัง้ ส.ส. เสยีใหม่ โดยแบ่ง
แยกเดด็ขาดว่า รฐับาลมอี�านาจเสนอ 
พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่
เป็นการทัว่ไปให้พระมหากษตัริย์ทรง
ลงพระปรมาภไิธยประกาศใช้ ส่วน
การก�าหนดวนัเลอืกตัง้เป็นอ�านาจ
หน้าท่ีของ กกต. แต่เพยีงผูเ้ดยีว 
 หากเราอยู่ในการปกครอง
แบบปรกติ มีรัฐบาลจากการเลือก
ตัง้ เร่ืองเหล่านีก้ค็งไม่ซับซ้อน เมือ่ไร
ก็ตามท่ีนายกรัฐมนตรีตัดสินใจยุบ
สภา หรือสภาผู้แทนราษฎรครบ
วาระ 4 ปี รัฐบาลก็จะถูกบังคับให้
เสนอ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. 
ทันทีภายใน 45 วัน จากนั้น 5 วัน 
กกต. ต้องก�าหนดวันเลือกตั้ง โดย
วนัเลอืกตัง้นัน้ต้องอยูภ่ายใน 45-60 
วนันบัตัง้แต่ม ีพ.ร.ฎ. แต่เวลานีเ้รา
อยู่ในระบอบรัฐประหาร มีรัฐบาล
เผด็จการทหารจากการยึดอ�านาจ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจากการ
แต่งตัง้ของ คสช. ไม่มวีาระ ไม่อาจ
ถูกยุบได้ เมื่อสภาไม่มีวันหมดอายุ 
การจะมี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง 
ส.ส.ท่ัวไปหรือไม่จึงอยู่ในอ�านาจ
ของนายกรฐัมนตรทีีม่าจากการยดึ
อ�านาจแต่เพียงผู้เดียวว่าจะท�าให้ 
พ.ร.ฎ. นี้เกิดขึ้นเมื่อไร 
 หากตราบใดทียั่งไม่ม ีพ.ร.ฎ. 
กกต. กไ็ม่มีทางท่ีจะก�าหนดวนัเลอืก
ตัง้ได้ การท่ีคนในระบอบ คสช. ทัง้
หลายออกมา “โบ้ย” ว่าอ�านาจใน
การก�าหนดวนัเลอืกตัง้อยูท่ี ่กกต. จงึ
เป็นการ “โยนภาระ” ให้ กกต. “ต้อง
ท�าในส่ิงทีย่งัท�าไม่ได้” ในการเลอืก
ตัง้ทกุๆครัง้ทีผ่่านมารัฐบาลและ กกต. 

รัฐบาล คสช. กล่าวอ้าง สามารถมี
การเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ มี
สภาผูแ้ทนราษฎรและมีรัฐบาลท่ีมา
จากการเลอืกตัง้ในช่วงพระราชพธิี
ได้ 
 “ไม่มีรฐัธรรมนูญ ไม่มกีฎหมาย
ข้อไหน ฉบับใด บังคับว่าต้องเป็น
รฐับาลจากรฐัประหารเท่านัน้ทีต้่อง
ท�าหน้าทีจ่ดัพระราชพธีิบรมราชาภเิษก 
ตรงกันข้ามหากพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกด�าเนินการโดยรัฐบาล
จากการเลอืกตัง้ของประชาชนย่อม
สง่างามกว่า การเลือกตั้งคือสิ่ง

 ต่อจากหน้า 3

จะมกีารหารอืเรือ่งวันเลอืกตัง้เป็นที่
แน่ชดั และประชาชนผูใ้ช้สทิธิเลอืก
ตัง้เองก็มกัจะรูว่้าเป็นวนัไหนตัง้แต่
ก่อนจะมีการร่าง พ.ร.ฎ.เลอืกต้ังด้วย
ซ�้า แต่การเลือกตั้งครั้งน้ีมีความ
คลมุเครอื เป็นสิง่ทีไ่ม่เคยเกิดขึน้มา
ก่อน ถึงวันนีป้ระชาชนผู้มีสทิธอิอก
เสยีงเลอืกตัง้ยังไม่รู ้ “วนัเลอืกต้ัง” 
ทีช่ดัเจนเลย 

เลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์
ไม่กระทบพระราชพิธี
 นายปิยบตุรยงัชีว่้า รฐัธรรมนญู

ก�าหนดให้ กกต. ต้องประกาศผล
การเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่
วนัเลอืกต้ัง แต่ไม่ได้หมายความว่า 
กกต. ต้องใช้เวลาครบ 60 วนั กกต. 
อาจใช้เวลาพิจารณาและประกาศ
ผลเพียง 30 วัน หรือ 45 วันก็ได้ 
หากมีข้อร้องเรียนเก่ียวกับผลการ
เลือกต้ังหลังจากนั้นกฎหมายก็
ก�าหนดให้มีกระบวนการพิจารณา
โดยศาลฎีกาต่อไป ดังน้ัน กระบวนการ
ได้มาซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรใหม่และ
รัฐบาลใหม่จึงไม่กระทบกับช่วง
เตรยีมการพระราชพิธตีามทีค่นของ

ปิยบุตร แสงกนกกุล  
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ 

“ไม่มีรัฐธรรมนูญ ไม่มีกฎหมายข้อไหน 
ฉบับใด บังคับว่าต้องเป็นรัฐบาล
จากรัฐประหารเท่านั้นที่ต้องท�าหน้าที่
จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ตรงกันข้ามหากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ด�าเนินการโดยรัฐบาลจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนย่อมสง่างามกว่า”
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ปรกต ิสทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชน 
รัฐบาลจากการเลือกตั้ง คือความ
สง่างาม รัฐประหารคือสิง่ผดิปรกติ 
รัฐบาลจากการรัฐประหารคือสิ่ง
แปลกปลอม น่ารังเกียจ” 
 ต้องไม่ลืมว่าการเลือกตั้งที่
คาดว่าจะเกิดข้ึนในต้นปีนี้ก็เป็น 
“ผลงาน” ของ คสช. เองที่เลื่อน
แล้วเลือ่นอกีจนมาตรงกบัช่วงพระ
ราชพิธี หาก คสช. ยอมให้มีการ
เลือกต้ังต้ังแต่กลางปีหรอืปลายปีที่
แล้ว โดยไม่เล่นแร่แปรธาตุเอากับ
กระบวนการทางกฎหมาย เขียน
แล้วแก้ เขียนแล้วแก้ หดเข้ายืด
ออก กรณีนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาแต่
อย่างใด หยุดชักแม่น�้าท้ังห้าเพื่อ
เลื่อนการเลือกตั้ง 

เลือ่นเลอืกตัง้ท�าลายความเชือ่มัน่
 วนัท่ี 8 มกราคม สภานักศกึษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์ร่วม
แสดงจุดยืนการเลื่อนเลือกตั้งว่า 
นับแต่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ัง 
ส.ส. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 
ธันวาคม 2561 กกต. ได้ประกาศ
ให้วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ เป็นวนัเลอืก
ต้ัง ส.ส. ซึง่ต่อมารฐับาลได้เปิดเผย
ต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุม
ร่วมกับ กกต. วันที่ 3 มกราคมว่า
มีเหตุจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัน
เลอืกตัง้ ส.ส. นัน้ แสดงความกงัวล
โดยมองว่าเป็นการขัดขวางการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ
อย่างมนียัส�าคญั ท้ังยงัท�าลายความ

เช่ือม่ันของประชาชน ตลอดจน
นานาประเทศ 
 จึงเรียกร้องให้ กกต. และ
รฐับาลด�ารงคงไว้ซึง่เกียรตยิศและ
ศักดิ์ศรี พร้อมทั้งยึดมั่นถือม่ันใน
ระบอบประชาธปิไตย โดยการคนื
อ�านาจสูป่ระชาชนผ่านการจดัการ
เลอืกตัง้ตามแผนเดมิทีไ่ด้ประกาศ
ไว้คอืวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ และรฐับาล
ทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยเรว็ทีส่ดุ 

ขู่ประท้วงใหญ่
 “กลุม่คนอยากเลอืกตัง้” จดั
กจิกรรม “หยดุเลือ่นเลอืกตัง้” เมือ่
วนัที ่6 มกราคมทีผ่่านมา ทีบ่รเิวณ
สกายวอล์ก สถานรีถไฟฟ้าอนสุาวรย์ี
ชยัสมรภมู ิโดยร่วมกนัตะโกน “ไม่
เลือ่นเลอืกตัง้” และ “รณรงค์เลอืก
ตั้ง” เพื่อแสดงเจตจ�านงให้มีการ
จดัเลือกตัง้ขึน้ในวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
 วันที่ 8 มกราคม “กลุ่มคน
อยากเลอืกตัง้” ได้ชุมนุมทีแ่ยกราช
ประสงค์ โดยมีนักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมราว 
200 คน นายอานนท์ น�าภา 
ทนายความเพือ่สิทธมินษุยชนและ
นักกิจกรรม กล่าวว่า จุดประสงค์
การชุมนุมต้องการให้ คสช. ยืนยัน
จดัการเลอืกตัง้ในวนัที ่24 กุมภาพันธ์
เท่านั้น และมีการขยายการชุมนุม
ไปต่างจังหวดัเพือ่เตรยีมชมุนุมใหญ่
หากมกีารเลือ่นการเลอืกต้ัง เพราะ
เห็นว่างานพระราชพิธีสามารถท�า
พร้อมกันได้ 
 แม้นายวษิณุจะระบวุ่าเลือ่น
เพียง 1 เดือนเป็นวันที่ 24 มีนาคม 
แต่จะมผีลต่อเงือ่นไขทางกฎหมาย 

หากการรับรองผลเกิน 150 วันวัน
ที่ 9 พฤษภาคม ก็อาจมีการร้อง
ศาลรฐัธรรมนญูให้การเลอืกตัง้เป็น
โมฆะ และ คสช. จะอยู่ต่อไป 
 ขณะที ่พล.อ.ประยทุธ์กล่าวถงึ
กระแสต่อต้านเลือ่นการเลอืกตัง้ที่
มากข้ึนโดยถามกลับว่า มมีากข้ึนเท่าไร 
มกีีค่น ทีบ่อกว่ารวมกันแน่นขนดัมกีี่
คน สือ่เขยีนกนัเข้าไปเถอะ กลวัจะ
ไม่ยุง่หรอือย่างไรไม่รู ้ ขอร้องสือ่โซ
เชยีลอย่าไปเขยีนปลกุระดม อย่าไป
ให้ค่าความส�าคญัมากนกั กรู้็กนัอยูว่่า
ควรหรอืไม่ควร ถกูหรือผดิกฎหมาย 
ทุกคนรู้กันหมด เพียงแต่วันนี้ถูก
ครอบง�าจากหลายๆอย่าง 

อดข้าวอดน�้าประท้วง
 ก่อนหน้านี ้(7 มกราคม) นาย
เอกราช อุดมอ�านวย ประกอบ
อาชีพท�าธุรกิจ ได้เดินทางมาที่ 
สน.พญาไท เพ่ือขออนญุาตประท้วง
อดข้าวอดน�้าบริเวณอนุสาวรีย์
ชยัสมรภมูเิพือ่เรยีกร้อง กกต. อย่า
เลื่อนวันเลือกตั้ง แต่ปรากฏว่าเจ้า
หน้าที่ไม่อนุญาต เนื่องจากการขอ
อนุญาตไม่ครบ 24 ชั่วโมง 
 นายเอกราชยืนยันว่าจะอด
ข้าวอดน�า้ประท้วง โดยเร่ิมในเวลา 
24.00 น. วันที่ 8 มกราคม และ
ขอบคุณต�ารวจที่อนุญาตให้ท�าได้ 
ทั้งยืนยันว่าการประท้วงครั้งนี้ไม่มี
เบือ้งหน้าเบือ้งหลงัใดๆ ไม่ได้ฝักใฝ่
ฝ่ายใด ไม่มสีใีดๆ แต่เห็นการบริหาร
ของรฐับาล คสช. มานานว่าไม่ไหว
แล้ว จึงอยากให้มีการเลือกตั้งโดย
เร็ว โดยจะอดข้าวอดน�้าจนกว่าจะ
ได้รับการตอบรับจาก กกต. 

รณรงค์ “ไม่ให้เลื่อนเลือกตั้ง”
 นางทชิา ณ นคร อดตีสมาชกิ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้
รณรงค์ผ่านเวบ็ไซต์ www.change.
org ร้องเรียน กกต. ไม่ให้เลื่อน
เลอืกตัง้ออกไปจากวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 
โดยขอเสียงสนับสนุน #ไม่เลื่อน 
วันเลอืกตัง้ต้อง 24 ก.พ.! ว่า...อย่า...
โยงเร่ืองล้มเจ้า อย่า...โยงเรือ่งพระ
ราชพิธท่ีีคนไทยรอคอย อย่า...สร้าง
ความแตกแยกเพราะอยากเชียร์ 
คสช. อย่า...เสี้ยม อย่า...สร้างเรื่อง 
ได้โปรด!!! 
 ความจรงิคอืไม่รบัผดิชอบค�า
พูด ความจริงคือท�าการใหญ่แต่
แผนงานมัว่ ความจรงิคอืท�าให้องค์ 
กรอิสระหมดค่าหมดราคา ความ
จริงคือไม่ละอายใจต่อความผดิพลาด
ของตัวเอง ความจริงคือ...? 

ชะลอแผนจัดเลือกตั้ง?
 ขณะที่เมื่อวันที่ 8 มกราคม
ยิ่งท�าให้กระแสเล่ือนการเลือกตั้ง
ถูกจับตามองมากขึ้น เมื่อกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย มี
หนงัสอืแจ้งไปยงันายทะเบยีนจงัหวดั
ทุกจังหวัดและนายทะเบียน
กรงุเทพมหานครให้ชะลอการปฏบิตัิ
ตามแผนเตรียมการเลือกตั้ง ท�าให้
นายณฏัฐ์ เล่าสีห์สวกลุ รองเลขาธกิาร 
กกต. ออกมาชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้ 
กกต. ประสานขอความร่วมมือไป
ยังหน่วยงานสนับสนุนต่างๆเกี่ยว
กับการจัดการเลือกตั้ง รวมถึงกรม
การปกครองด้วย โดยกรมการ
ปกครองมหีนงัสอืลงวันท่ี 21 ธนัวาคม 
2561 แจ้งไปยงัหน่วยงานเครอืข่าย
คอื ส�านักบรหิารงานทะเบียนอ�าเภอ 
นายทะเบียนท้องถิ่น ให้ทราบถึง
ปฏิทินการท�างานของ กกต. ที่เดิม
คาดว่าจะมีการเลือกตัง้ในวันที่ 24 
กมุภาพนัธ์ แต่เมือ่วนัที ่2 มกราคม
ทีผ่่านมาทีเ่ดมิตามปฏทินิการท�างาน 
กกต. คาดว่า พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือก
ตั้ง ส.ส. จะมีการประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ร.ฎ.ให้มีการ
เลอืกตัง้ยงัไม่มปีระกาศออกมา กกต. 
ก็ไม่สามารถประกาศก�าหนดวัน
เลือกต้ังได้ จงึจ�าเป็นต้องแจ้งหน่วย
งานสนบัสนนุ โดยเฉพาะหน่วยงาน
หลกัคือส�านักงานทะเบยีน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอ

 อ่านต่อหน้า 6

ทิชา ณ นคร 
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

“อย่า...โยงเรื่องล้มเจ้า 
อย่า...โยงเรื่องพระราชพิธีที่คนไทยรอคอย 
อย่า...สร้างความแตกแยก
เพราะอยากเชียร์ คสช. 
อย่า...เสี้ยม อย่า...สร้างเรื่อง
ได้โปรด!!!”
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ให้ระงับการปฏิบตังิานออกไปก่อน
จนกว่าจะมปีระกาศ พ.ร.ฎ.ให้มกีาร
เลอืกตัง้ ส.ส. ไม่ใช่ กกต. มีหนังสอื
ไปถงึกรมการปกครองให้ชะลอการ
ปฏิบัติตามแผนการเลือกตั้งตั้งแต่
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 กกต. เพิ่ง
มีหนังสือถึงกรมการปกครองวันที่ 
4 มกราคมทีผ่่านมา คอืหลงัจากวนั
ที่ 2 มกราคมที่ยังไม่มีการประกาศ 
พ.ร.ฎ.ให้มกีารเลอืกตัง้ในราชกจิจา
นเุบกษา เพราะต้องการให้ทกุอย่าง
เดนิไปตามส่ิงทีค่วรจะเป็น คอืต้อง
มี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งออกมา
ก่อน แล้ว กกต. จงึประกาศก�าหนด
วันเลือกตั้ง หน่วยงานสนับสนุนก็
จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูก
ต้อง หากไม่แจ้งแล้วหน่วยงาน
สนับสนุนยึดการปฏิบัติตามแผน
งานเดิมก็จะมีปัญหาความสับสน 
ปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆตามมา 
 นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. กล่าวถงึการก�าหนด
วนัเลอืกตัง้ว่า การประชุมเมือ่วันท่ี 
4 มกราคม กกต. ได้รับทราบใน 3 
เรื่องคือ ก�าหนดวันพระราชพิธี 
ความพร้อมจัดการเลือกตั้ง และ
เม่ือมี พ.ร.ฎ.ให้มกีารเลอืกตัง้ กกต. 
จะพิจารณาก�าหนดวันเลือกตั้งให้
เรว็ท่ีสุดและจะประกาศวนั แต่ตอน
นี้ยังไม่มีวันอะไรเป็นพิเศษ ขึ้นอยู่
กับวันที่จะได้รับแจ้งว่า พ.ร.ฎ. จะ
มีขึ้นเมื่อไร 

ศาลรัฐธรรมนูญตีความ 150 วัน
 นางสดศรี สัตยธรรม อดีต 
กกต. กล่าวว่า วันเลอืกตัง้อาจเลือ่น
ไปเดือนมีนาคม ซ่ึงปัญหาว่ากรอบ
การเลอืกตัง้ 150 วันสิน้สดุวนัไหน 
เป็นวนัทีจ่ดัการเลือกต้ังหรือประกาศ
ผลการเลอืกตัง้ ฝ่ายทีร่่างรฐัธรรมนญู
คือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ระบวุ่าเป็นวันท่ี กกต. จดัการเลอืก
ตั้ง ไม่ได้รวมถึงวันที่ประกาศผล
 ส่วนที่นายวิษณุระบุว่าวัน
เลือกตั้งต้องไม่เกินระยะเวลาที่
กฎหมายก�าหนดคอืวนัที ่9 พฤษภาคม 
กเ็ป็นความเหน็ของนายวษิณ ุซึง่มี
หลายฝ่ายแย้งว่าต้องเป็นวนัที ่กกต. 
ประกาศผล ประเดน็นีม้คีวามส�าคญั
มาก ถ้าจะให้เกิดความชัดเจนน่า
จะเสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้
ตีความว่า 150 วันนับจนถึงวันที่

เท่าไร โดยผูท้ีจ่ะเสนอให้ตคีวามน่า
จะเป็นรฐับาลหรอื กกต. ท่ียืน่เรือ่ง
ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วผู้
ตรวจการแผ่นดนิจะเป็นผูพ้จิารณา
เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้
ตีความ 
 ถ้าศาลรฐัธรรมนูญตคีวามว่า 
150 วันมีผลรวมไปถึงวันประกาศ
ผลเลือกตั้ง ก็อาจชนกับพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกที่ถือเป็นงาน
ส�าคัญของประเทศ หากไม่มีการ
ตีความเรื่องนี้ ฝ่ายที่แพ้เลือกต้ัง
อาจใช้ช่องว่างตรงนีร้้องเรยีนให้การ
เลอืกต้ังเป็นโมฆะ กจ็ะมีปัญหาตาม
มา จึงไม่ควรให้มีการเลือกต้ังเกิด
ขึน้ก่อนการตีความ โดยเฉพาะขณะ
นีย้งัไม่ม ีพ.ร.ฎ.ให้มกีารเลอืกตัง้ จงึ
ควรให้ศาลรัฐธรรมนูญตคีวามชีข้าด
ในช่วงเวลาที่เป็นสุญญากาศแบบ
นี้จะเป็นการแก้ปัญหาได้ง่ายกว่า
และปลอดภยัทีสุ่ด ส่วนวนัเลอืกตัง้ 
กกต. ไม่สามารถก�าหนดได้จนกว่า
จะมี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง การ
ก�าหนดวันตอนนี้จึงเป็นเพียงการ
ตั้งตุ๊กตาไว้เท่านั้น 

เลื่อนเลือกตั้ง
เท่ากับ (อาจ) ไม่มีเลือกตั้ง
 นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต
แกนน�าพรรคเพือ่ไทย โพสต์เฟซบุค๊ 
(5 มกราคม) หวัข้อ “เล่ือนเลอืกตัง้ 
เท่ากับ (อาจ) ไม่มีเลือกตั้ง” โดย
ตั้งข้อสังเกต 16 ข้อคือ
 1.เมื่อมีข่าวการเล่ือนเลือก
ตั้งไปเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 
บางคนอาจหงุดหงิดไม่พอใจคนที่
ออกมาคัดค้านอย่างกว้างขวางด้วย 

#เลือ่นแม่มงึส ิพร้อมกบับ่นว่าเลือ่น
แค่นี้จะเป็นจะตายหรือไง 
 2.การเลื่อนไป 1 เดือนจาก
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เหมือนเป็น
เวลาสั้นๆ แต่เวลาเพียง 1 เดือนนี้
แหละที่อาจท�าให้ไม่มีการเลือกต้ัง
ในปีนี้อีกเลย 
 3.ดเูป็นการมองโลกในแง่ร้าย 
แต่...ช่วยไม่ได้ ที่ผ่านมา 12 ปีนั้น 
เกินพอที่ท�าให้การมองโลกในแง่ดี
เปรียบเสมือนการหลอกตนเอง ไม่
อยู่กับความเป็นจริง 
 4.12 ปีทีผ่่านมา มรีฐัประหาร 
2 ครัง้ บอยคอตเลอืกตัง้ 2 ครัง้ ยบุ
พรรคการเมือง 4 พรรค เล่ือนเลือก
ตั้งที่สัญญาไว้มาแล้ว 3 ครั้ง ก�าลัง
จะเลื่อนเป็นครั้งที่ 4 
 5.การเลื่อนเลือกตั้งไปอีก 1 
เดอืนนี ้มนียัแอบแฝงหรอืไม่ เพราะ
เชื่อว่ามีบางกลุ่ม บางพรรค ไม่
อยากเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง 
 6.การเลอืกต้ังมแีพ้มชีนะ แต่
เดิมพันในการเลือกตั้งครั้งนี้สูงยิ่ง 
บทเรียนของมาเลเซยีหลังการเลือก
ตัง้ครัง้ล่าสุดก�าลงัหลอกหลอนหลาย
คน 
 7.พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 
มาตรา 171 บัญญตัไิว้ว่า “ในวาระ
เริ่มแรกให้ตราพระราชกฤษฎีกา 
ก�าหนดให้มีการเลอืกต้ังท่ัวไปภายใน
เก้าสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูน้ีและกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการได้
มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ 
และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ก�าหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งต้องไม่ช้า
กว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันท่ี
พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู
นีแ้ละกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ” 
 สรุปได้ง่ายๆว่า พระราช
บัญญัติฉบับนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้เม่ือ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ก�าหนด
ให้ตราพระราชกฤษฎกีาฯภายในวนั
ที่ 10 มีนาคม 2562 และก�าหนด
ให้ “วันเลือกตั้ง” ไม่ช้ากว่าวันที่ 9 
พฤษภาคม 2562 
 8.เหน็อย่างนี.้..การก�าหนดให้
เลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 ก็
ท�าได้ส ิช้าก่อน...อย่าเพิง่โล่งใจ ลอง
ไปดบูทบัญญติัของรฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กัน 
 9.รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณา 
จักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 268 
บัญญัติไว้ว่า “ให้ด�าเนินการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันท่ีพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 267 (1) (2) (3) และ 
(4) มผีลใช้บงัคบัแล้ว” สรปุได้ง่ายๆ
ว่า รัฐธรรมนูญฯก�าหนดให้ “การ
เลือกตั้งแล้วเสร็จ” ภายในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2562 
 10.“การเลือกตั้งแล้วเสร็จ” 
ในรฐัธรรมนญูไม่เหมอืนกบั “การ
ก�าหนดวันเลือกต้ัง” ในพระราช
บญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูทัง้ตวั
ข้อความและสาระส�าคัญ เพราะ 
“การเลอืกตัง้แล้วเสร็จ” หมายถึง
ภารกจิของการด�าเนนิการเลอืกตัง้
ท้ังหมดของคณะกรรมการการเลอืก

 ต่อจากหน้า 5

สดศรี สัตยธรรม 
อดีต กกต.

“ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความชี้ขาด
ในช่วงเวลาที่เป็นสุญญากาศแบบนี้

จะเป็นการแก้ปัญหาได้ง่ายกว่า
ส่วนวันเลือกตั้ง กกต. ไม่สามารถก�าหนดได้

จนกว่าจะมี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง 
การก�าหนดวันตอนนี้

จึงเป็นเพียงการตั้งตุ๊กตาไว้เท่านั้น” 
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ตัง้แล้วเสรจ็ ซึง่กนิความตัง้แต่การ
ก�าหนดวนัเลอืกต้ัง การจดัการเลอืก
ตัง้ให้เสรแีละเป็นธรรม จนถงึการ
ประกาศผลการเลือกต้ังแล้วเสร็จ
ภายในวนัที ่9 พฤษภาคม 2562 ด้วย 
 11.เมือ่มคีวามแตกต่างกนัใน 
“ภารกิจ” เช่นนี้ ต้องยึดบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญเท่านั้น เพราะ
รฐัธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุของ
ประเทศ บทบญัญตัใิดของกฎหมาย 
กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระท�า
ใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ 
บทบัญญัติหรือการกระท�านั้นเป็น
อันใช้บังคับมิได้ 
 12.เมื่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งต้องด�าเนินการเลือกตั้งให้
แล้วเสรจ็ภายในวันที ่9 พฤษภาคม 
2562 และด้วยเหตุที่ข้อกฎหมาย
ก�าหนดให้คณะกรรมการการเลอืก
ตั้งประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 
60 วันหลังวันเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง
จึงไม่ควรช้ากว่าวันที่ 11 มีนาคม 
2562 
 13.การเสนอให้ก�าหนดวัน
เลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 จึง
สุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญฯ 
เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาจไม่สามารถประกาศผลการเลอืก
ตั้งได้ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 
2562 และอาจมีผู้ไปร้องให้การ
เลือกตั้งคร้ังนี้เป็นโมฆะ คณะ
กรรมการการเลือกตั้งถูกฟ้องร้อง
ทั้งแพ่งและอาญา 
 14.หากศาลรัฐธรรมนูญรับ
เรื่องร้องเรียนให้การเลือกตั้งเป็น
โมฆะ สภานติบัิญญัติแห่งชาตแิละ
คณะรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
เร่ือยๆอย่างไม่มกี�าหนดตามบทบัญญัติ
ในมาตรา 263 และ 264 ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2560 
 15.หากศาลรัฐธรรมนูญใช้
เวลาในการพิจารณายาวนานอาจ
ไม่มกีารเลอืกต้ังใหม่ในปีนี ้หรือหาก
ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าการเลือกตั้ง
เป็นโมฆะ จะมีการเลือกตั้งใหม่อีก
เมื่อไรไม่มีใครทราบได้ เพราะ
บทเฉพาะกาลไม่มกี�าหนดเง่ือนเวลา
ในสถานการณ์จ�าลองนี้ 
 16.ดังนั้น การเลื่อนเลือกตั้ง
อาจน�าไปสู่การไม่มีเลือกตั้งไปอีก
นาน 
 นพ.สุรพงษ์สรปุความเหน็ใน
ตอนท้ายว่า “#เลือ่นเลอืกตัง้ เท่ากบั
ไม่มีเลือกตั้ง” 

เลื่อนก็แพ้ ไม่เลื่อนก็แพ้
 นายชาญวทิย์ เกษตรศริิ อดตี
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
โพสต์เฟซบุค๊ (6 มกราคม) ว่า Not 
to be too optimistic แต่ แต่ แต่ 
ส�าหรับอภิสิทธิ์ชนไทยๆ เลื่อนก็ไม่
ชนะ ไม่เล่ือนกไ็ม่ชนะ Election is 
a must in the modern world 
การเลอืกตัง้กลายเป็นพธิกีรรม เป็น
ธรรมเนยีมทีต้่องกระท�าในโลกสมยั
ใหม่ ไม่ว่าประเทศจะปกครองด้วย
ระบอบอะไรๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น
ประชาธิปไตยแบบสหรัฐหรือสห
ราชอาณาจกัรทีม่ ี2 พรรคใหญ่ ไม่
ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ (ในนาม) มี
พรรคเดียวแบบจีน เกาหลีเหนือ 
หรือเวียดนาม หรือแม้แต่ประเทศ

คณาธปิไตยทหารอย่างพม่า ในทีส่ดุ
ต่างก็ต้องมีเลือกตั้ง 
 ดงันัน้ คณาธปิไตยทหารไทย
ที่เหมือน แต่ก็ต่างจากพม่าตรงที่
ยังมีสถาบันกษัตริย์ แม้จะยื้อ จะ
เลื่อนเลือกตั้งมาหลายปี ก็คงต้อง
ยอมให้มเีลอืกตัง้แน่นอน และท่ีน่า
กลัวส�าหรับคณาธิปไตยทหารไทย
กับผูส้นับสนุนหลัก+พรรคการเมือง
ตัวแทนคือ ท�าอย่างไรถึงจะ “ไม่
แพ้” แล้วถูกช�าระ ทั้งนี้ทั้งนั้น ดู
เหมือนว่าฝ่ายเขา ฝ่ายกระท�า
รัฐประหาร ถึงเลื่อนก็แพ้ ถึงไม่
เลื่อนก็แพ้ ส่วนฝ่ายตรงข้าม ฝ่าย
ถกูรัฐประหารกระท�า ถงึเลือ่นกช็นะ 
ถึงไม่เลื่อนก็ชนะ 

เลื่อนหรือล้มเลือกตั้ง?
 ขณะที่โพลส�ารวจความคิด
เหน็แฟนเพจไอลอว์เรือ่งการเลือ่น
เลอืกตัง้ระหว่างวนัที ่2-5 มกราคม 
ปรากฏว่ามีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการ
เลือ่นเลอืกตัง้อย่างน้อย 2,928 คน 
หรือร้อยละ 98 และเห็นด้วยกับ
การเลือ่นเลอืกตัง้อย่างน้อย 72 คน 
หรอืร้อยละ 2 ซึง่ผูท้ีไ่ม่เหน็ด้วยกบั
การเลือ่นเลอืกตัง้เสนอว่า ถ้ามกีาร
เลื่อนเลือกตั้งก็ควรแก้กติกาเลือก
ตั้ง เช่น ให้หมายเลขผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นแบบพรรคเดียวเบอร์
เดียว และให้ คสช. อยู่ในสถานะ 
“รัฐบาลรักษาการ” 
 เมือ่ยงัไม่มกีารประกาศ พ.ร.ฎ. 
การเลือกตั้ง ซึ่งนายวิษณุกล่าวว่า
รัฐบาลได้ทูลเกล้าฯไปแล้วตั้งแต่
ช่วงปลายเดอืนธนัวาคม 2561 กกต. 
ก็ยังไม่สามารถก�าหนดวันเลือกตั้ง

อย่างเป็นทางการได้ ตราบใดที่ยัง
ไม่มคี�าตอบชดัเจน กระแสการเมอืง
ก็ยังพุ่งเป้าไปที่รัฐบาล คสช. และ 
กตต. โดยเฉพาะกระแสข่าวว่า
พรรคการเมืองฝ่ายสนับสนุน 
พล.อ.ประยทุธ์และ “ระบอบ คสช.” 
เริ่มไม่มั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้ง
จึงต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปให้
นานที่สุด เพื่อใช้อ�านาจและกลไก
รฐัพลกิสถานการณ์กลบัมาให้มัน่ใจ
ว่าจะชนะการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องสกปรก
สิ่งที่สกปรกคือรัฐประหาร
 การเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้
ซึง่จะเป็นการเลือ่นการเลือกต้ังคร้ัง
ที่ 6 ไม่ใช่แค่ท�าลายความหวังของ
ประชาชน แต่ยังท�าลายความเชื่อ
มัน่ประเทศและท�าลายความน่าเชือ่
ถือของ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะ
ประชาคมโลกไม่ให้ความเชื่อมั่น
ประเทศไทย ซึง่จะส่งผลกระทบถงึ
เศรษฐกิจให้วิกฤตหนักยิ่งขึ้น 
 อย่างทีน่ายธนาธร จงึรุง่เรือง
กิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ระบุ
ว่า ช่วงสิน้ปีประชาชนทกุคนก�าลงั
มคีวามหวงัและมองไปจดุเดยีวกนั
คือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 จะ
มีการเลือกต้ัง เป็นวันแห่งความ
หวงั วันทีจ่ะปลดลอ็กทางการเมอืง 
วันที่จะเปิดประตูความเป็นไปได้
ใหม่ๆ แต่ คสช. กลับท�าลายความ
หวังนั้น ท�าให้การเมืองอยู่ในภาวะ
ชะงักงันอีกครั้งหนึ่ง ยิ่งการเลือก
ตั้งไม่มีความชัดเจนทอดยาวออก
ไปยิ่งท�าให้เศรษฐกิจเสียหาย 
 นายธนาธรยังย�า้ว่า การเลอืก
ตั้งไม่ใช่เรื่องสกปรก สิ่งท่ีสกปรก
คือการท�ารัฐประหารและรัฐบาล
ที่มาจากการท�ารัฐประหาร การ
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
เป็นสิง่ทีน่่าเชิดชูและมีเกยีรต ิเป็น
ศักดิ์เป็นศรีของประเทศ ยิ่งเลือก
ตัง้ช้าจะยิง่มีเวลาเตรยีมตวัมากขึน้ 
แต่ก็หมายถึงความสูญเสียมากข้ึน
ของประเทศชาติ 

1 เดือนได้รัฐบาลใหม่
 ประเด็นการเลื่อนการเลือก
ตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง
นายวิษณุอ้างว่าระยะเวลาการ
ประกาศผลจะกระทบต่อพระราช

สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 
อดีตแกนน�าพรรคเพื่อไทย 

“หากศาลรัฐธรรมนูญ
ใช้เวลาในการพิจารณายาวนาน
อาจไม่มีการเลือกตั้งใหม่ในปีนี้ หรือหาก
ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะ 
จะมีการเลือกตั้งใหม่อีกเมื่อไรไม่มีใครทราบได้ 
เพราะบทเฉพาะกาลไม่มีก�าหนดเงื่อนเวลา
ในสถานการณ์จ�าลองนี้” 
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พธิสี�าคัญ โดยตคีวามเป็นไม้บรรทดั
ที่ “ช้าที่สุด” ตามกรอบเวลา 60 
วันหลังการเลือกต้ังคือวันท่ี 24 
เมษายน 2562 ทั้งที่การประกาศ
ผลการเลือกตั้งจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ 
กกต. ซึง่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลอืกตัง้ 
ส.ส. หรอื “กฎหมายเลอืกตัง้” มาตรา 
127 สั่งชัดเจนให้ กกต. ต้องตรวจ
สอบและประกาศผลการเลือกตั้ง
ให้แล้วเสร็จ “โดยเร็ว” แต่ก�าหนด
กรอบเวลา “ไม่น้อยกว่า 60 วัน” 
ซึ่งไม่ได้หมายความว่า กกต. ต้อง
ประกาศผลการเลอืกตัง้ในวนัที ่60 
 แม้มีข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริตมากอาจใช้เวลามากข้ึน แต่
ถ้า กกต. ท�างานอย่างรวดเร็วก็
สามารถท�าให้เสร็จสมบูรณ์ 95% 
ก่อนก�าหนดเวลา 60 วันได้ โดย
เว็บไซต์ iLaw น�าการเลือกตั้ง 3 
คร้ังที่ผ่านมา ซึ่ง กกต. สามารถ
ประกาศผลการเลือกตั้งได้ภายใน
เวลาไม่ถึง 1 เดือนคือ 
 การเลือกตั้งปี 2548 วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2548 กกต. ประกาศ
ผลการเลือกตัง้ชุดแรกทีไ่ม่มปัีญหา
ได้ในเวลา 5 วัน และสามารถ
ประกาศผลการเลอืกตัง้ได้ถึง 95% 
ในเวลา 16 วนั สามารถเปิดประชมุ
สภาได้ใน 31 วันนับจากวันเลือก
ตั้ง และลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี
ได้ในวนัแรกทีเ่ปิดสภา หรอืใช้เวลา
ทั้งสิ้น 31 วัน 
 การเลือกตั้งปี 2550 วันที่ 
23 ธันวาคม 2550 กกต. ประกาศ
ผลการเลือกตัง้ชุดแรกทีไ่ม่มปัีญหา
ไดใ้นเวลา 11 วัน และประกาศผล
การเลือกตั้งได้ถึง 95% ในเวลา 
29 วัน สามารถเปิดประชุมสภาได้
ใน 30 วันนับจากวันเลือกตั้ง และ
ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้ใน 6 
วันหลังจากเปิดสภา หรือใช้เวลา
ทั้งสิ้น 36 วัน 
 การเลือกตั้งปี 2554 วันที่ 3 
กรกฎาคม 2554 กกต. ประกาศผล
การเลือกตัง้ชดุแรกทีไ่ม่มปัีญหาได้
ในเวลา 9 วนั และประกาศผลการ
เลอืกตัง้ได้ถงึ 95% ในเวลา 24 วนั 
สามารถเปิดประชุมสภาได้ใน 30 
วันนับจากวันเลือกตั้ง และลงมติ
เลอืกนายกรฐัมนตรไีด้ใน 3 วนัหลงั
จากเปิดสภา หรอืใช้เวลาทัง้ส้ิน 33 
วัน 

 การเลือกตั้งที่มีแนวโน้มจะ
ถกูเล่ือนออกไปอกีเป็นครัง้ที ่6 โดย
รฐับาล คสช. อ้างว่าไม่ควรมกีจิกรรม
ทางการเมอืงมาทบัซ้อนการจัดพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงต้น
เดือนพฤษภาคม 2562 
 ปัญหาเล่ือนไม่เล่ือนการเลอืก
ตัง้จงึอยูท่ีก่ารท�างานของ กกต. จะ
ท�าได้ “เรว็ทีส่ดุ” ตามทีร่ฐัธรรมนญู
ก�าหนดไว้หรือไม่ แม้จะต้องมีการ 
“เลือกตั้งซ่อม” ก็ตาม กกต. ก็ยัง
สามารถประกาศผลการเลือกตั้ง
อย่างเป็นทางการได้ 95% ของ
จ�านวน ส.ส. และเปิดการประชุม
รัฐสภาเพ่ือเลือกนายกรัฐมนตรีได้
ภายในระยะเวลา 30 วันเท่านั้น 
 การจดัตัง้รฐับาลชุดใหม่กจ็ะ
ได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม 
2562 เพือ่จดังานพระราชพิธสี�าคญั
ของคนไทยทั้งประเทศ ข้ออ้าง
เปลีย่นก�าหนดวันเลอืกตัง้ของนาย
วษิณทุีอ้่างว่าการเปิดประชุมรฐัสภา
หรอืการเลอืกนายกรฐัมนตรจีะชน
กับข้ันตอนการเตรยีมงานพระราช
พิธีส�าคัญจึงเป็นข้อกล่าวอ้างที่ฟัง
ไม่ขึ้น 

ระวังสิ้นสุดทางเลื่อน
 กระแสการต่อต้านเลือ่นการ
เลอืกตัง้ทีร้่อนกระฉดูในโลกโซเชยีล 
โดยเฉพาะแฮชแท็ก “#เลือ่นแม่มงึ
สิ” ในทวิตเตอร์ที่สะท้อนความ
อึดอัดของคนรุ่นใหม่ประมาณ 5 

ล้านคนทีเ่ช่ือว่าจะเป็นปัจจัยช้ีขาด
การเลอืกตัง้คร้ังน้ีจากผูม้สิีทธเิลอืก
ตั้งประมาณ 52 ล้านคน ที่ขณะนี้
ยังงงและสับสนเรื่องการเลือกตั้ง 
รวมถงึจะเลอืกใครเป็นนายกรฐัมนตรี 
เพราะกตกิาการเลอืกตัง้ ระบบเลอืก
ต้ังแบบจดัสรรปันส่วนผสมที ่“เนติ
บรกิร” นายมชียั ฤชพุนัธุ ์ออกแบบ
ให้พรรคการเมืองอ่อนแอเพ่ือมี
รัฐบาลผสม และยังมี ส.ว.ลากตั้ง
อีก 250 คน ควบคุมรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้ง 
 ไม่ว่าจะเลื่อนการเลือกต้ัง
หรือล้มการเลือกตั้ง รัฐบาลทหาร
และ คสช. ก็มีแต่ได้กับได้ เพราะ
อยูใ่นอ�านาจต่อไปพร้อมกบัอ�านาจ
มาตรา 44 ที่สามารถจัดสรรงบ
ประมาณ อนุมตัโิครงการต่างๆ และ
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการได้ตาม
อ�าเภอใจเหมือนที่ผ่านมา 
 จงึไม่มใีครเช่ือว่า พล.อ.ประยทุธ์
ไม่อยากอยู่นาน และไม่อยากเป็น
นายกรัฐมนตรีต่อ เพราะ พล.อ. 
ประยุทธ์ก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะเป็น
นายกรฐัมนตรต่ีอ ทัง้พวกพ้องและ
คนใกล้ตวั รวมถึงพรรคพลงัประชา
รฐัทีม่ ี4 รัฐมนตรเีป็นแกนน�าพรรค
ควบเก้าอ้ีรัฐมนตรี กป็ระกาศชดัเจน
สนบัสนนุ พล.อ.ประยทุธ์อย่างภาค
ภูมิใจ 
 บัดนี้จึงมีเสียงเตือนดังๆถึง 
กกต. ทัง้ 7 คนว่า ถ้าเลือ่นวนัเลอืก
ตั้งเป็นวันที่ 24 มีนาคม หาก กกต. 

ประกาศผลเลือกตั้งไม่ทัน 60 วัน 
หรอืไม่ทนัเส้นตายวนัที ่9 พฤษภาคม 
และอาจมีการฟ้องให้การเลือกตั้ง
เป็นโมฆะ ก็อาจมีความผิดทั้งทาง
แพ่งและอาญา ต้องชดใช้ค่าจัดการ
เลือกตั้งกว่า 5,000 ล้านบาท 
 ขณะที ่“ทัน่ผูน้�า” กย็งัลอยตัว 
เดินสายหาเสียงแบบเนียนๆไป
เร่ือยๆ เพราะไม่ว่าจะเล่ือนการ
เลอืกตัง้ไปนานแค่ไหนหรอืไม่ “ทัน่
ผู้น�า” ก็ยังคงเกาะเก้าอ้ีไว้อย่าง
เหนียวแน่น 
 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
วันน้ีไม่เหมือน 4-5 ปีที่ผ่านมา 
ความแน่นอนกอ็าจไม่แน่นอน โดย
เฉพาะกระแสความอึดอัดและไม่
พอใจของประชาชนที่ขณะนี้ลงไป
ถึงนักเรียนมัธยมศึกษาแล้ว 
 แม้ “ทั่นผู้น�า” จะเย้ยหยัน
ว่ามสีกักีค่น และอย่าให้ความส�าคญั 
หรือเพราะถูกกล่าวหาว่าบ้าคลั่ง
ประชาธิปไตยระดับเหรียญทอง 
อย่างท่ีมีการขูก่ลุม่ทีอ่อกมาเคล่ือนไหว
ต้านเล่ือนการเลือกตั้งว่าจะอยู่บน
แผ่นดินนี้ไม่ได้ 
 แต่การสะสมความอึดอัด
มากว่า 4 ปีของประชาชนที่อยู่
ภายใต้กระบอกปืน จนแม้แต่เด็ก
นักเรียนนับแสนยังตะโกนกระหึ่ม
ในโซเชียลว่า #เลื่อนแม่มึงสิ 
 อะไรก็เกิดข้ึนได้เมือ่ก�าแพง
หลังที่ใช้พิงเริ่มเสื่อมไปด้วย! 
 ระวงั.. สิน้สดุทางเลื่อน!!?? 
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