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เรื่องจากปก

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
กล่าวถงึกลุ่มคนอยากเลือกตัง้ทีน่ดั
ชมุนมุเคลือ่นไหววันที ่19 มกราคม 
ขีดเส้นตายให้รัฐบาลประกาศวัน
เลอืกตัง้ชดัเจนว่า การเลอืกตัง้เป็น
ไปตามเงือ่นไขและข้อก�าหนด “อยาก
ถามว่าขีดเส้นตายให้รฐับาลได้หรือ?”
 พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง
กลุม่คนอยากเลือกตัง้ว่า ไม่มคีวาม
กังวล “มคีนอยู่นดิเดียว จากคนตัง้ 
70 ล้านคน กับคน 100 กว่าคน ไป
กงัวลอะไร ก็ต้ังใจป่วนมิใช่เหรอ ใช่
เปล่า ใช่ม้ัย ก็ตัง้ใจป่วน ไม่มีอะไร”
 พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้
บญัชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และ
เลขาธิการ คสช. กล่าวว่า กลุ่มผู้
ชมุนุมคอืกลุม่เดมิๆ ซึง่ทกุคนมสีทิธิ
แสดงความคิดเห็นและมีสิทธิที่จะ
ออกมาชมุนมุเรยีกร้องตามระบอบ
ประชาธปิไตย แม้ขณะนีเ้ป็นรฐับาล 
คสช. ที่มีอ�านาจ แต่ก็ไม่ได้ด�าเนิน
มาตรการอะไร เพราะเชื่อมั่นว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
และเห็นใจรัฐบาล
 “เมื่อท่านมาขีดเส้นไว้ว่าคน
นั้นต้องท�าอย่างนั้น ท่านก็ต้องขีด
เส้นตัวเองด้วย ไม่ใช่มาขีดเส้นให้
คนโน้นคนน้ีเดินอย่างเดียว เอาเส้น
ขาวหรอืเส้นอะไรมาวางให้เขาเดนิ 
ท่านก็ต้องขีดเส้นที่ตัวท่าน อย่ามา
ล�้าเส้นกัน ฝ่ายการเมืองก็เดินไป 
ฝ่ายความม่ันคงก็ท�างานไป ก็จะ

เป็นระบบสอดคล้องกัน ผมพูดไป
รบัรองไม่เกนิอกีครึง่ชัว่โมงกจ็ะมฟีีด
แบ็กกลับมา แต่ผมก็พูดในฐานะที่
มบีทบาทเข้ามาดแูลรักษาความสงบ
เรียบร้อย จากประสบการณ์ตั้งแต่
ปี 47 ผมคดิว่าประชาชนคงไม่อยาก
ให้มีอะไรเกิดขึ้นอีก”

วฒุภิาวะทางประชาธปิไตยบกพร่อง
 ขณะทีก่่อนหน้านี ้(12 มกราคม) 
พล.อ.อภิรชัต์กล่าวถงึการชมุนมุของ
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งว่า ต่างคน
ต่างความคิด คนบางคนคิดอย่างนี้ 
และโดนสัง่ให้มาท�าอย่างนี ้กค็ดิอยู่
ในโหมดนีอ้ย่างเดยีว ไม่ได้มององค์
ประกอบต่างๆว่าจะมผีลอย่างไร ไม่
ได้มองถึงรัฐธรรมนูญและกรอบ
เวลาที่ทาง กกต. ได้ก�าหนดไว้แล้ว
 “มนักม็คีนประเภทนีใ้นสงัคม
ไทย ผมกไ็ม่รู้จะพดูอย่างไร ถ้าอยาก
ให้เป็นอย่างนี ้อยากจะให้เกิดความ
วุ่นวาย กเ็ป็นหน้าท่ีของฉันท่ีจะต้อง
ท�าให้เกิดความวุ่นวายอยู่อย่างนี้ 
ผมคดิว่าคนทีเ่ขาเข้าใจคงจะร�าคาญ 
ประชาชนที่อยากท�ามาหากินตาม
ปรกติและทีม่เีหตุผลว่าท�าไมจะต้อง
เลือ่นเลอืกตัง้ ผมกย็งัไม่ได้รบัทราบ 
เพราะ กกต. ยังไม่ได้ประกาศวัน
เลือกตั้งเป็นทางการ ก็ตีความกัน
ไป ทุกอย่างมันมีเวลา ทุกอย่างมี
กรอบเวลาและมีกฎหมายรองรับ 
โดยเฉพาะ พ.ร.ฎ.การเลือกตั้ง ถ้า
ไปคดิตามไทม์ไลน์ ปฏทินิการเลอืก
ตัง้ทกุอย่างกอ็ยูใ่นกรอบเวลา ส่วน
งานพระราชพธิต้ีองบอกว่ามคีวาม

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย แต่
คนพวกนีก้ไ็ม่เคยคดิ อย่างท่ีผมบอก
คนพวกนี้ก็คิดแบบนี้ จะไปเปลี่ยน
เขาก็ไม่ได้” 
 พ.อ.วนิธยั สวุาร ีโฆษก คสช. 
กล่าวว่า หากสังคมไทยมองการ
เคลื่อนไหวกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ช่วงนีด้้วยความรูส้กึกงัขาและมอง
ว่าไม่เหมาะไม่ควรก็คงไม่ใช่เรื่อง
แปลก หรอือาจต้ังข้อสงัเกตว่าการ
เคลื่อนไหวบางอย่างได้กลายเป็น
อาชีพหน่ึงไปเสียแล้ว เป็นวิธีการ
เดิมๆท่ีบางกลุ่มน�ามาใช้ โดยบาง
ครัง้ไม่ได้สนใจบรบิทสงัคมโดยรวม
 “การเคลื่อนไหวแบบมีนัย 
วิจารณ์ด้วยทัศนคติเชิงลบ ไม่น่า
จะเป็นการแสดงออกทางประชา  
ธิปไตย ไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งระยะหลังมี
ความกราดเกรี้ยวในถ้อยค�ายิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการชูประเด็นเป็นฝ่าย
ประชาธิปไตย แล้วผลักผู้อื่นให้ไป
อยูต่รงข้าม อาจมองได้ถงึวฒุภิาวะ
ทางประชาธปิไตยทีก่�าลงับกพร่อง”

น่าละอายแก่ใจ
 น.ส.นัฏฐา มหัทธนา หรือ
โบว์ ได้โพสต์เฟซบุค๊การให้สมัภาษณ์
ของ ผบ.ทบ. ว่า มีเนือ้หาท่ีน่าละอาย
แก่ใจเป็นอย่างยิ่ง โดยขอถาม 
ผบ.ทบ. ว่าค�าว่า “คิดอย่างนี้และ
โดนสัง่ให้มาท�าอย่างนี”้ หมายความ
ว่าอะไร ใครสั่ง? การยืนยันหลัก
การประชาธปิไตยพืน้ฐานและการ
ปกป้องสทิธทิางการเมอืงของตนเอง
เป็นสามัญส�านกึทีม่ไีด้ในประชาชน
ทกุคน ตรงกนัข้ามในฐานะเลขาธกิาร 
คสช. ใครสั่งให้ท่านละเมิดสิทธิ
เสรภีาพประชาชนด้วยเงนิภาษขีอง
เรามาเกือบห้าปี?
 เรามององค์ประกอบของ
รฐัธรรมนญูแน่นอน จงึได้พยายาม
ปกป้องการเลือกตั้งไม่ให้ถูกเลื่อน
ออกไปถงึจดุเวลาท่ีจะมคีวามเสีย่ง
ทีจ่ะประกาศผลการเลอืกตัง้ไม่ทนั
กรอบเวลา 150 วนั อันอาจท�าให้
การเลือกตัง้ต้องถกูสัง่ให้เป็นโมฆะ
ในที่สุด ท่านสามารถพูดพล่อยๆ 
ล้างสมองประชาชนและได้พืน้ทีส่ือ่
ทัง้หมด ในขณะทีเ่รามีรายละเอียด
ชดัเจนแต่การสือ่สารกลบัถูกสกัดก้ัน
 ทีว่่า “มนักม็คีนประเภทนีใ้น
สังคมไทย” คนประเภทนี้คือคน

 In Brief : ย่อความ

การออกมาเคลื่อนไหวของ “กลุ่ม
คนอยากเลือกตัง้” หลังจากกระแส
การเลือกตั้งมีแนวโน้มที่จะเลื่อน
ออกไป เพราะจนถึงวันนี้พระราช
กฤษฎีกาการเลือกตั้งก็ยังไม่มีการ
ประกาศ คณะกรรมการการเลือก
ตั้ง (กกต.) จึงไม่สามารถประกาศ
วันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ แม้
การเลือกต้ังจะต้องให้แล้วเสร็จ
ภายในกรอบ 150 วันตามรัฐธรรมนญู 
ความไม่ชัดเจนยิ่งท�าให้หลายฝ่าย
วติกว่าการเลอืกตัง้อาจลากยาวหรอื
ไม่มีการเลือกตั้งเลยก็ได้  
 หลังจากที่ผู้มีอ�านาจทั้งใน
รัฐบาลทหารและกองทัพระบุว่า 
การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยาก
เลือกตั้งเป็นคนแค่ไม่กี่ร้อยคน ซึ่ง
น้อยมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประชาชน
ทีเ่หน็ด้วยกับการเลือ่นการเลอืกต้ัง 
และไม่แปลกหากจะเกิด “มอ็บชน
ม็อบ” ไม่ว่าจะเป็น “ม็อบจัดตั้ง” 
หรือ “ม็อบนอมินี”  

เตือนอย่ามาล�้าเส้น
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

การเลอืกต้ังกลายเป็น “ตวั
ประกัน” เพือ่คนือ�านาจให้
ประชาชน ภายใต้การ
รัฐประหารที ่“เสยีของ-เสยี
เปล่า” ไม่ว่าปัญหาความขัด
แย้ง ปัญหาการทจุรติคอร์รปัชนั 
หรอืปัญหาเศรษฐกจิ ขณะที่
การ “ปฏิรูปประเทศ” เป็น
แค่วาทกรรมทีเ่พ้อฝันเพ้อเจ้อ 
รายการ “Good Monday” 
จงึเหมอืนการประจานรายการ 
“Moody Friday” ภายใต้ 
“ระบอบพสิดาร” ทีบ้่านเมอืง
จมดิง่อยูใ่นภาวะ “ประเทศ
กูมี” ที่บกพร่องทั้งภาวะ
ประชาธปิไตยและภาวะความ
เป็นผู้น�า  
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ประเภทไหน? ทกุประเทศประกอบ
ด้วยคนหลากหลายความคิด ใน
สงัคมประชาธปิไตยการชมุนมุโดย
สนัตวิธิเีป็นช่องทางการแสดงออก
ทีจ่�าเป็นและส�าคญั จงึได้ถูกรบัรอง
ไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและในรัฐธรรมนูญไทย 
มีเพียงเผด็จการเท่านั้นที่พยายาม
ดสิเครดติทกุทาง ป้ายสว่ีาการชมุนมุ
โดยสนัตขิองเราเท่ากบัความวุน่วาย 
เพือ่ทีต่นจะสามารถท�าเลวทรามกับ
ประเทศได้ตามอ�าเภอใจ ท�าไมไม่
คิดบ้างว่าประชาชนจะเดือดร้อน
ร�าคาญหรือไม่ที่รัฐบาล คสช. ได้
ยึดอ�านาจและบั่นทอนประเทศทั้ง
ทางการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคม 
อย่างไร้การตรวจสอบมายาวนาน
เกือบห้าปี?
 ทีว่่า “ทุกอย่างมนัมเีวลา ทกุ
อย่างมีกรอบเวลาและมีกฎหมาย
รองรบั โดยเฉพาะ พ.ร.บ.การเลือก
ตั้ง” แต่การเลื่อนเลือกตั้งครั้งที่ 5 
มีความสุ่มเสี่ยงสูงที่จะเข้าเงื่อนไข
ให้การเลอืกต้ังเป็นโมฆะจนรฐับาล 
คสช. สามารถยื้ออ�านาจต่อไปได้
อย่างไม่มีก�าหนด เราจึงต้องออก
มาปกป้อง ไม่มใีครบอกว่าพระราช
พิธีไม่มีความส�าคัญ จึงยกมาเป็น
ข้ออ้างหนึง่เดยีวทีค่ดิว่าจะมีขนาด
ใหญ่พอจะกลบเจตนาแฝงทั้งหมด
เพื่อการสืบทอดอ�านาจได้
 และที่ “ขอความร่วมมือ
ประชาชนช่วยฟังข้อมูลข่าวสาร
จากสือ่ทีเ่ชือ่ถอืได้และสือ่ของรฐั” 
นั้น ส่ือของรัฐเผด็จการจะเชื่อถือ
ได้อย่างไร? ในเมื่ออ�านาจที่ไร้การ
ตรวจสอบน้ันเป็นปฏิปักษ์กับผล
ประโยชน์ของประชาชน วันนี้สื่อ
ทุกสื่อยังถูกปิดกั้นด้วยค�าสั่ง คสช. 
ประชาชนจึงมีหน้าท่ีช่วยกันเผย
แพร่ข้อมูลที่รอบด้าน และออกมา
แสดงพลังโดยสันติวิธี  

ชุมนุมใหญ่ 19 มกราคม
 กลุ่มคนอยากเลือกตั้งซึ่งมี
การชุมนุมที่แยกราชประสงค์เมื่อ
วันที่ 13 มกราคม และหลังการ
ชุมนุมเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้คุมตัว 
น.ส.นัฏฐา และ น.ส.ชลธิชา แจ้ง
เร็ว โดยแจ้งข้อหาท�าผดิ พ.ร.บ.การ
ชุมนุมสาธารณะ ใช้เสียงปราศรัย
เกนิก�าหนด ใช้เครือ่งขยายเสยีงใน
การชมุนมุบรเิวณแยกราชประสงค์  อ่านต่อหน้า 4

ดูถูกประชาชนที่ชุมนุมคัดค้าน
 นายจาตุรนต์ ฉายแสง 
ประธานคณะกรรมการยทุธศาสตร์
พรรคไทยรักษาชาติ โพสต์เฟซบุ๊ค 
(12 มกราคม) ว่า การที่ ผบ.ทบ. 
พูดถึงกลุ่มคนอยากเลือกตั้งและ

โดยไม่ได้รับอนุญาต   
 อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ 
“ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ไม่ต่อเวลา” ของ
กลุม่คนอยากเลอืกตัง้และเครอืข่าย
นกัศกึษาและประชาชนกย็นืยนัว่า 
จะมีการชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยวันที่ 19 มกราคม 

 ขณะที่สวนดุสิตโพลส�ารวจ
ความเหน็ประชาชนคดิอย่างไรกบั
การเลื่อนเลือกตั้ง พบว่าร้อยละ 
31.50 อยากให้ทกุฝ่ายเหน็แก่ส่วน
รวม ไม่สร้างความวุ่นวายให้บ้าน
เมอืง และร้อยละ 23.32 อยากให้ 
กกต. ประกาศวันเลอืกตัง้ทีช่ดัเจน 

“เมื่อท่านมาขีดเส้นไว้ว่า
คนนั้นต้องท�าอย่างนั้น 
ท่านก็ต้องขีดเส้นตัวเองด้วย 
ไม่ใช่มาขีดเส้นให้คนโน้นคนนี้เดินอย่างเดียว 
เอาเส้นขาวหรือเส้นอะไรมาวางให้เขาเดิน 
ท่านก็ต้องขีดเส้นที่ตัวท่าน 
อย่ามาล�้าเส้นกัน”

“การเคลื่อนไหวแบบมีนัย วิจารณ์ด้วยทัศนคติเชิงลบ 
ไม่น่าเป็นการแสดงออกทางประชาธิปไตย 
ไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคม กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ระยะหลังมีความกราดเกรี้ยวในถ้อยค�ายิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการชูประเด็นเป็นฝ่ายประชาธิปไตย 
แล้วผลักผู้อื่นให้ไปอยู่ตรงข้าม อาจมองได้ถึง
วุฒิภาวะทางประชาธิปไตยที่ก�าลังบกพร่อง”

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 
ผบ.ทบ. และเลขาธิการ คสช.

พ.อ.วินธัย สุวารี 
โฆษก คสช. 
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ประชาชนที่คัดค้านการเลื่อนการ
เลือกตั้ง แสดงถึงความไม่เข้าใจ
เรื่องเสรีภาพและประชาธิปไตย มี
อคติ คับแคบ และเป็นการใช้ค�าพดู
ที่ไม่เหมาะสม ท�าให้เกิดการแบ่ง
ฝักแบ่งฝ่าย แตกแยกในสังคม
 ในประเทศทีเ่ป็นประชาธปิไตย
นั้น การชุมนุมแสดงความคิดเห็น
ย่อมเป็นสทิธเิสรภีาพ ตราบใดทีไ่ม่
ได้ท�าผิดกฎหมายอะไรจะว่าเป็น
ความวุ่นวายได้อย่างไร การพูดว่า
พวกนี้มีหน้าที่สร้างความวุ่นวาย
และมีคนสั่งให้ท�าก็แสดงถึงความ
มอีคต ิไม่มหีลักฐานข้อเทจ็จรงิอะไร
รองรบั เป็นการดูถกูประชาชนทีช่มุ 
นุมคัดค้านการเลื่อนการเลือกต้ังที่
ไม่ได้มเีฉพาะกลุม่คนอยากเลือกตัง้ 
แต่รวมถงึคนอกีมากมายทัว่ประเทศ
ทีอ่ยากให้มกีารเลอืกตัง้โดยเรว็ตาม
ก�าหนดที่ประกาศไว้
 ผบ.ทบ. ได้พูดถงึพระราชพธิี
เหมือนกับจะท�าให้คนเข้าใจผิดว่า
ผู้ท่ีคัดค้านการเล่ือนการเลือกตั้ง
ไม่ค�านึงถึงพระราชพิธี ทั้งๆที่ไม่
เป็นความจริงเลย ปัญหาที่แท้จริง
อยู่ที่รัฐบาลไม่ได้ช้ีแจงให้ชัดเจน
ว่าต้องการอย่างไร มีเหตุผล
อย่างไร คนจ�านวนไม่น้อยก็คิด
ว่ายิ่งเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก็
อาจจะเป็นผลเสียมากกว่าการ
เลือกต้ังตามก�าหนดเดิม เป็นต้น 
การพูดของ ผบ.ทบ. จึงอาจท�าให้
คนโกรธเคืองกัน แทนที่จะรับฟัง
ความเห็นที่อาจจะต่างกัน ทุกฝ่าย
ก็มีความปรารถนาดีต่อบ้านเมือง
ด้วยกันทั้งสิ้น
 นอกจากนีส้าเหตทุีป่ระชาชน
ทั่วประเทศอยากให้มีการเลือกตั้ง
เรว็กเ็พราะอยากให้บ้านเมอืงคืนสู่
สภาพปรกต ิท�าให้เกดิโอกาสในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกจิและปัญหาอืน่ๆ
ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

กล้าพอยืนข้างประชาชนหรือไม่
 นายวฒันา เมอืงสขุ แกนน�า
พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ค (12 
มกราคม) ว่า เป็นห่วงทัศนคติของ 
ผบ.ทบ. ทีพ่ดูโดยไม่ใช้ความคดิ แล้ว
ยังขาดความเข้าใจและไม่เคารพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย
 ส่วนที่รัฐบาลอ้างว่าหากไม่

สงบราบคาบเป็นสญัญาณทีเ่ลวร้าย
ต่อทางเศรษฐกิจ ต่อความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมต่างๆ 
มากกว่าสงัคมทีม่กีารยอมรับความ
แตกต่างหลากหลาย และการแลก
เปลี่ยนความเห็นกันอย่างเสรีใน
กรอบที่ตกลงกันล่วงหน้าโดยไม่มี
การละเมดิกตกิากัน เช่น การรณรงค์
หาเสยีงเลอืกตัง้และวาระการเลอืก
ตัง้ทีแ่น่นอน เป็นต้น ประเดน็ทีก่ลุ่ม
คนอยากเลือกตั้งออกมาเรียกร้อง
ไม่เลือ่นหรอืไม่เลกิการเลอืกตัง้น้ัน
คงจะไม่สามารถเรียกกระแส
ประชาชนได้หากว่าผู ้มีอ�านาจ
ปกครองมีสัจจะวาจาเรื่องก�าหนด
เวลาต่างๆ เพราะแม้แต่ประเทศที่
เป็นเผดจ็การอย่างถงึทีส่ดุการรกัษา
ค�าสัตย์ยังถือเป็นเรื่องส�าคัญ
 พรรคอนาคตใหม่จงึมุง่มัน่ทีจ่ะ
ตดัวงจรการรัฐประหาร ส่งเสริมทหาร
อาชีพให้เป็นทีพ่ึ่งของประชาชน ใคร
ต้องการมาวพิากษ์วจิารณ์หรอืท�างาน

 ต่อจากหน้า 3

เลือ่นการเลอืกตัง้จะกระทบต่อพระ
ราชพิธีก็เป็นเสรีภาพในการแสดง
ความเหน็ของรฐับาล แต่ประชาชน
ย่อมมีสิทธิที่จะไม่เห็นด้วย เพราะ
เชือ่ว่าสามารถด�าเนนิการควบคูก่นั
ได้ ถ้าไม่เชือ่กล็องสัง่ลกูน้องให้เอา
รฐัธรรมนญูมาตรา 34 และ 44 มา
อ่านให้ฟัง  
 สิง่ส�าคญัที ่ผบ.ทบ. ต้องเข้าใจ
คือ การใช้สิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเป็นความชอบธรรม 
ทกุฝ่ายต้องให้ความเคารพและไม่ใช่
การสร้างความวุ่นวาย ประชาชน
ย่อมมสีทิธทิีจ่ะเห็นต่างจากรฐับาล
ได้เสมอ เพราะประเทศไม่ใช่ค่าย
ทหาร ประชาชนไม่ใช่ลูกน้องรฐับาล 
การที่อ�านาจซึ่งเป็นของประชาชน
ถูกคนกลุ่มหนึ่งยึดไปแล้วโยกโย้ไม่
ยอมคนื คนที ่ผบ.ทบ. ควรประณาม
คือคนที่ปล้นสิทธิของประชาชน 
ปัญหาคอื ผบ.ทบ. มคีวามกล้าพอที่
จะยืนข้างประชาชนหรือไม่ 

ทหารการเมืองไม่ใช่ทหารอาชีพ
 พล.ท.พงศกร รอดชมภ ูรอง
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า 
บทบาทของนายทหารผู้ใหญ่หลาย
ท่านทีอ่อกมาแสดงความเห็นทางการ
เมอืงในช่วงน้ี เหน็ชดัเจนว่าเป็นการ
พดูในฐานะทางการเมือง หรือเรียก
ได้ว่าทหารการเมือง ไม่ใช่ทหาร
อาชพีแต่ประการใด เพราะทุกท่าน
มตี�าแหน่งทางการเมอืงทางใดทาง
หนึ่งก�ากับอยู่ ในประเทศตะวันตก
ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยมี
ข้อก�าหนดห้ามมิให้ทหารวิพากษ์
วิจารณ์ทางการเมือง เพราะทหาร
เป็นผูถ้อือาวธุ เป็นองค์กรทีไ่ด้เปรยีบ
ในเร่ืองอ�านาจ ในสหรัฐอเมริกา
แม้แต่การเลีย้งรุน่กย็งัท�าไม่ได้ และ
การทีรั่ฐบาลพลเรอืนอยูเ่หนอืกองทพั
จะเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการให้ได้
มาซึ่งประชาธิปไตย และจะท�าให้
สังคมนั้นกินดีอยู่ดี 
 พล.ท.พงศกรกล่าวว่า ความ

วัฒนา เมืองสุข 
แกนน�าพรรคเพื่อไทย 

“ประเทศไม่ใช่ค่ายทหาร 
ประชาชนไม่ใช่ลูกน้องรัฐบาล 

การที่อ�านาจซึ่งเป็นของประชาชน
ถูกคนกลุ่มหนึ่งยึดไปแล้วโยกโย้ไม่ยอมคืน 

คนที่ ผบ.ทบ. ควรประณามคือ
คนที่ปล้นสิทธิของประชาชน

ปัญหาคือ ผบ.ทบ. มีความกล้าพอ
ที่จะยืนข้างประชาชนหรือไม่”

“ท�าไมไม่คิดบ้างว่า
ประชาชนจะเดือดร้อนร�าคาญหรือไม่

ที่รัฐบาล คสช. ได้ยึดอ�านาจ
และบั่นทอนประเทศทั้งทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม 
อย่างไร้การตรวจสอบ
มายาวนานเกือบห้าปี”

นัฏฐา มหัทธนา 
กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
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การเมอืงต้องออกจากการเป็นทหาร
มาแล้วไม่ต�า่กว่า 5 ปี เช่นเดียวกบั
ทหารในประเทศเครอืจกัรภพ มาถงึ
จดุนีป้ระชาชนคงแยกแยะได้นาน
แล้วว่าจะอยูอ่ย่างสงบราบคาบไปเสยี
ทกุอย่างเช่นปัจจบุนั หรอืจะมีการ
เลอืกตัง้ มกีารเคลือ่นไหวทางการ
เมือง มีการโต้แย้ง มกีารตรวจสอบ
การทจุรตินกัการเมอืง และอยูร่่วม
กนัท่ามกลางความแตกต่างหลาก
หลาย แบบไหนจะดกีว่ากนั   

มาตรา 44 ยุติปัญหา
 แม้การเลือ่นวนัเลอืกตัง้เป็น
ครั้งที่ 5 จะค่อนข้างแน่นอน แต่
รัฐบาล คสช. กจ็ะมแีรงกดดนัและ
เงื่อนไขต่างๆตามมา ซ่ึงในที่สุดก็
อาจต้องใช้อ�านาจมาตรา 44 เพื่อ
ยุติปัญหาไม่ให้บานปลาย ทั้งการ
ชุมนุมต่อต้านและกรอบเวลาตาม
รัฐธรรมนูญ  
 แม้ พล.อ.ประยุทธ์และนาย
วษิณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตรี 
จะยืนยันว่าไม่สามารถใช้มาตรา 44 
แก้รัฐธรรมนูญได้ แต่ก่อนหน้านี้มี
การใช้มาตรา 44 เปลีย่นแปลงสาระ
ส�าคัญของรฐัธรรมนญูมาแล้วอย่าง
น้อย 2 ครัง้ ได้แก่ การแก้ไขเนือ้หา
เรือ่งเรยีนฟร ี12 ปี เป็น 15 ปี และ
แก้ไขเนื้อหาเรื่องศาสนา ขยายให้
รัฐมีหน้าที่คุ ้มครองศาสนาและ
อปุถมัภ์ทกุศาสนา และให้รัฐสนบัสนนุ
การศกึษาและเผยแพร่ค�าสอนท่ีถกู
ต้องของแต่ละศาสนาโดยที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมาย

ประชาธิปไตยไทยด�าดิ่ง
 ความไม่แน่นอนเรือ่งวนัเลอืก

ตัง้และการสนบัสนนุ พล.อ.ประยทุธ์
เป็นนายกฯต่อเพ่ือสืบทอดอ�านาจ 
“ระบอบ คสช.” แม้ พล.อ.ประยทุธ์
จะประกาศว่าไม่ได้บ้าอ�านาจ ไม่ได้
อยากมีอ�านาจ และไม่ได้อยากต่อ
ท่ออะไรทั้งนั้น แต่ก็ไม่ปฏิเสธที่จะ
เป็นนายกรัฐมนตรี จึงไม่มีใครเชื่อ
ค�าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ เหมือน
ท่ีไม่เชื่อโรดแม็พการเลือกตั้งที่ 
เลื่อนแล้วเลื่อนอีก ซ่ึงสะท้อนถึง
ประชาธิปไตยไทยที่ตกต�่าอย่างต่อ
เน่ือง และสอดคล้องกับรายงาน 
Democracy Index 2018 ของ 
The Economist ล่าสดุทีจั่ดอนัดบั
สถานะทางประชาธิปไตยประเทศไทย
ว่าอยู่อันดับที่ 106 ของโลก และ
อนัดบัที ่20 ของภมูภิาคเอเชยีและ
ออสเตรเลยี เป็นรองทัง้อินโดนีเซีย 
มาเลเซยี ติมอร์ตะวันออก ศรลีงักา 
บังกลาเทศ เนปาล ภูฏาน และฟิจิ 
โดยอันดับท่ี 21 ได้แก่ปากีสถาน 
และอันดับที่ 22 ได้แก่พม่า โดย
คะแนนความเป็นประชาธปิไตยของ
ไทยใกล้เคยีงกับปากสีถานและพม่า 
 คะแนนความเป็นประชาธปิไตย
ไทยตกต�่าอย่างต่อเนื่องต้ังแต่
รฐัประหารปี 2557 ซึง่รฐับาล คสช. 
อ้างยดึอ�านาจเพือ่ปฏริปูประเทศให้
มีความเป็นประชาธิปไตย แต่
สถานการณ์ทีผ่่านมาเกอืบ 5 ปีกลบั 
ยิ่งแย่ลง แม้แต่ค�ามั่นสัญญาเรื่อง
การเลือกตัง้ท่ี พล.อ.ประยทุธ์พดูกบั
ประชาชนและประชาคมโลกครั้ง
แล้วคร้ังเล่ายังเลื่อนแล้วเล่ือนอีก 
แม้ครั้งนี้จะอ้างเรื่องพระราชพิธี
ส�าคัญ แต่ฝ่ายที่คัดค้านก็มีเหตุผล
ว่าไม่กระทบพระราชพธีิ หาก กกต. 
มคีวามพร้อมกส็ามารถจดัการเลอืก

ตั้งตามที่รัฐบาล คสช. และ กกต. 
เคยประกาศไว้คือ 24 กุมภาพันธ์ 
ซึง่กระบวนการเลือกตัง้จะแล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน และได้รัฐบาลที่มา
จากการเลอืกต้ังทันพระราชพธิบีรม
ราชาภิเษก   

“ทักษิณ” จัดรายการทุกวันจันทร์
 ขณะท่ีการเลือกตั้งยังเป็น
ประเด็นร้อน พล.อ.ประยุทธ์และ
พวกก็ต้องนอนไม่เป็นสขุอกีครัง้ เม่ือ
อดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร จัด
รายการ Good Monday ผ่านเวบ็ไซต์ 
www.thaksinoffifif i cial.com และ
ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ Thaksin 
Shinawatra เพือ่แบ่งปันประสบการณ์
จากการได้พดูคยุกบัผูน้�าประเทศทัง้
ปัจจบุนัและอดตี ผูน้�าทางธรุกจิ นกั
วิชาการ นักเทคโนโลยีทัว่โลก ให้กบั
คนไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกที่
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ โดย
ตอนแรก (001) พดูถงึเศรษฐกจิโลก
ในปี 2019 และ 2020 โดยระบุว่า 
สิง่ทีเ่ป็นห่วงคอืเรือ่งเศรษฐกจิปลาย
ปีนีต่้อต้นปีหน้า ค.ศ. 2020 วัฏจกัร
ระบบการเงินโลกน่าจะมีปัญหา 
เศรษฐกจิโลกจะอ่อนแอลง หรอืเกดิ
ภาวะวกิฤตทีเ่ป็นแรงกระแทกใหม่
ต่อเศรษฐกจิไทย เราคงหนภีาวะนี้
ไม่ได้ เป็นห่วงประเทศไทยวนัน้ีเรา
ยงัไม่ปรับตวั โดยเฉพาะเศรษฐกจิ
ฐานล่างเราอ่อนแอมาก ถ้าโดนเทีย่ว
นีเ้ราจะป้องกันกนัอย่างไร 
 บริษัทระดับโลกก็หากินข้าม
ชาตมิาถงึไทย หากนิข้ามจังหวัดไป
จนถึงชนบท คนตัวเล็กๆเริ่มท�ามา
หากินล�าบากข้ึน คนตวัขนาดกลาง
ก็เร่ิมเหนื่อยข้ึน เพราะถ้าไม่ใหญ่

จริงไปรอดยาก มีทางเดียวคือต้อง
ปรบัตวัให้คนข้างล่างรวมตัวกันแข็ง
แรง ไม่ใช่เอามารวมกัน แต่เอา
เทคโนโลยีถักร้อยให้รวมกัน ให้
บรษิทัเลก็ๆแขง็แรงได้ ประเทศไทย
ต้องฝึกคนให้เป็นนายหุน่ยนต์ อย่า
น่ังรอให้หุ่นยนต์มาไล่เราออกจาก
งาน นัน่คอืฝึกการใช้โปรแกรมด้าน 
AI หรอื Artifif icial Intelligence ฝึก
การใช้และบงัคบัหุน่ยนต์ให้ท�างาน 
แม้กระทัง่ชาวนา อีกหน่อยหุน่ยนต์
จะมาหว่านข้าวเกีย่วข้าวได้ เราอย่า
ไปหนี ต้องสู้กับมัน
 อดตีนายกฯทักษณิยงัระบวุ่า 
ความรู้ใหม่การรักษาสุขภาพ เทค 
โนโลยีด้านสุขภาพตอนนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงมากมาย การรักษา
โรคปลายทางล้าสมยั ส้ินเปลือง ใช้
เวลานาน และไม่ท�าให้คนไข้ดีขึ้น 
โลกข้างหน้าจะใช้ดีเอ็นเอมาเป็น
เครือ่งมอืประกอบในการวเิคราะห์
วิจัยเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น มีการ
พัฒนาการใช้จุลินทรีย์ ใช้ฟิสิกส์
แทนยา และจะมียุค “Human 
Spare Parts” คือมีอะไหล่มนุษย์ 
อะไหล่ทกุชิน้เปลีย่นได้หมด ยกเว้น
ตวัสมอง หวัใจ ตบั ไต ไส้พงุ เปลีย่น
ได้หมด เม่ือมนุษย์อายุยืนขึ้นต้อง
ออกแบบเศรษฐกิจใหม่มารองรับ 
สังคมไทยต้องเตรียมสังคมคนสูง
อายไุว้ ต้องปรบัตัวอย่างแรงในเรือ่ง
การออกแบบเศรษฐกจิธรุกจิ เศรษฐกจิ
ประเทศ การดแูลผูค้น และสวสัดกิาร
ของมนุษย์ทั้งหลาย 
 “ถ้าวันจันทร์ไหนว่างจะมา
พูดกับพี่น้อง อาจเป็นจันทร์เว้น
จันทร์ จะพยายามเล่าอะไรให้ฟัง
ให้เป็นความรู ้เรือ่งทีไ่ม่สร้างสรรค์
ไม่ค่อยอยากเสยีเวลาพดู พดูกันแต่
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตพวก
เราดีกว่า”

รายการ Good Monday
พุ่งกระฉูด
 ที่น่าสนใจคือ สตูดิโอที่อดีต
นายกฯทักษิณจัดรายการนั้นใช้แค่
แทบเลต็และไมโครโฟนเลก็ๆส�าหรับ
ไลฟ์สดเท่านั้น แต่เพียงวันเดียวที่
เปิดตัวรายการ ปรากฏว่าเมื่อช่วง
เช้าวันท่ี 15 มกราคม รายการ 
Good Monday ขึ้นเป็นอันดับ 1 
Top Chart ในหมวด All Categories 
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 พล.ท.พงศกร รอดชมภู 
รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 

“ในประเทศตะวันตกที่ยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยมีข้อก�าหนด

ห้ามมิให้ทหารวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง 
เพราะทหารเป็นผู้ถืออาวุธ 

เป็นองค์กรที่ได้เปรียบในเรื่องอ�านาจ 
ในสหรัฐอเมริกาแม้แต่การเลี้ยงรุ่น

ก็ยังท�าไม่ได้”

5ปีที่ 20 ฉบับที่ 700 วันศุกร์ที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2562



ในแอพพลิเคชั่น Podcast ของ
แอปเปิล และยังเป็นอันดับ 1 ใน
หมวด News & Politics อีกด้วย 
รวมทั้งเข้าไปอยู่ใน Spotify  ผู้ใช้
สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ ซึ่ง 
Spotify เป็นบริการสตรีมเพลง 
พอดแคสต์ และวิดีโอ ที่เปิดให้
บริการเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 
พฒันาโดยบรษิทัสตาร์ตอพัชือ่สปอ
ติฟายเอบีในสวีเดน มีผู้ใช้ทั่วโลก
แล้วราว 140 ล้านคน และ 60 
ล้านคนทีใ่ช้บรกิารแบบจ่ายเงนิ เปิด
ให้บริการในประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการในวนัที ่22 สงิหาคม 2560
 ขณะทีอ่ดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์ 
ชินวัตร โพสต์เฟซบุ๊คว่า “ดิฉันนั่ง
ฟังและอ่านแนวความคิดของพ่ีชาย
ผ่านเว็บไซต์ Thaksin Offif icial 
คอลมัน์ “GOOD MONDAY รบัมือ
กับการเปล่ียนแปลงของโลกกับ 
ดร.ทักษิณ ชินวัตร” ที่เพิ่งเปิดตัว
ไปเมื่อวาน ได้แนวความคิดหลาย
มมุมองทเีดยีวค่ะ ดิฉนัเองเป็นน้อง
สาว แต่เวลาพี่เล่าเรื่องที่ไปพบคน
นั้นคนนี้ เจอสิ่งใหม่ๆของประเทศ
นั้นประเทศนี้ ยังชอบฟังและรู้สึก
สนุกทุกครั้งอย่างไม่มีเบื่อ ท�าให้มี
แนวความคดิใหม่ๆทัง้ด้านเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ ตลอดจนวธิกีารทีจ่ะรบัมอื
กบัโลกทีก่�าลงัเปลีย่นไปในทกุๆวนั”

โพลโหวตดูทักษิณ 91%
ดูลุงตู่ 9%
 รายการ Good Monday ที่
พุ่งกระฉูดหยุดไม่อยู่ ไม่ใช่แค่คน
จดัช่ือ “ทกัษณิ ชนิวตัร” แต่ประเดน็
ส�าคญัทีส่ดุคอืเนือ้หาทีน่่าสนใจและ
มีมุมมองที่มีประโยชน์ ไม่เหมือน
รายการทุกคืนวันศุกร์ที่ย�้าซ�้าซาก
กับความเงียบสงบภายใต้กระบอก
ปืน ค่านยิมแบบคนด ีและเศรษฐกิจ
แบบ “รวยกระจุก จนกระจาย” ที่
บังคบัส่ือทุกช่องต้องถ่ายทอดสัญญาณ 
แต่แทบไม่มีใครอยากดูอยากฟัง 
 ล่าสดุ “เฟซบุค๊ข่าวสดออนไลน์” 
ได้ท�าโพลผ่านเฟซบุค๊แฟนเพจโดย
ถามว่า “บอกกันชัดๆ คุณอยากดู
รายการไหน..” โดยเปิดโหวตตัง้แต่
ช่วงเวลา 21.00 น. วนัที ่14 มกราคม 
และสิ้นสุดโพลภายใน 24 ชั่วโมง
คือเวลา 21.00 น. วนัที ่15 มกราคม 
มผีูร่้วมโหวตกว่า 87,000 คน ปรากฏ

ว่ากว่า 91% หรือประมาณ 79,000 
คน ระบุอยากดูรายการ Good 
Monday ของอดีตนายกฯทักษิณ 
และกว่า 9% หรอืประมาณ 8,100 
คน ระบุอยากดูรายการทุกคืนวัน
ศุกร์ของ “ลุงตู่” 

“ทั่นผู้น�า” ตบะแตก
 จงึไม่แปลกที ่พล.อ.ประยทุธ์
จะแสดงอาการหงดุหงดิทนัทเีมือ่ผู้
สือ่ข่าวถามถึงความเคลือ่นไหวของ
อดีตนายกฯทักษิณที่จัดรายการ 
Good Monday เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์แก้ไขปัญหาปากท้อง
และรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของ
โลก โดย พล.อ.ประยทุธ์ถงึกับสะบดั
หน้าหนีทนัทเีมือ่ผูส้ือ่ข่าวตัง้ค�าถาม 

พร้อมตอบเสียงดังว่า “เฮ้ย ไม่พูด 
ขี้เกียจฟัง” และยังแสดงอาการ
งอนเดินออกจากกลุ่มสัมภาษณ์ว่า 
“ไม่พูดด้วยแล้ว”
 สว่น พล.อ.ประวิตรกล่าววา่ 
ควรจะฟังหรอืไม่ เขาอยูน่อกประเทศ 
จะไปท�าอะไร จะมีคนฟังหรือไม่ 
ตนจะไปรู้หรือ พวกคุณต้องไปถาม
คนฟัง ส่วนที่อดีตนายกฯทักษิณ
ชี้แนะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
จะน�ามาพิจารณาปรับใช้หรือไม่ 
พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า อยู่ต่าง
ประเทศจะไปแก้อะไรล่ะ คนตั้ง 
70 ล้านคนเขาพร้อมที่จะท�างาน
ด้วย ท�าให้กับประชาชนด้วยกัน 
ไม่ใช่ของใครคนเดียวที่หนีคดีไป
อย่างนี้หรอก

Good Monday VS 
Moody Friday
 การเปิดตัวรายการ “Good 
Monday” ของอดตีนายกฯทกัษณิ 
แม้จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมือง 
เป็นเรือ่งเศรษฐกจิและการเปลีย่น 
แปลงของโลก แต่ก็ท�าให้เกิดแรง
ส่ันสะเทือนทางการเมอืงอย่างมาก 
เพราะยิ่งสะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์
ความเป็นผูน้�าระหว่างอดตีนายกฯ
ทกัษณิกบั “ทัน่ผู้น�า” ชดัเจนกบัการ
จดัรายการทกุคืนวนัศกุร์ทีไ่ด้แต่บ่น
และสร้างฝันท่ีน่าจะเรยีกว่ารายการ 
“Moody Friday” มากกว่า  
 ขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจก็ยัง
จมดิ่ง และความเหลื่อมล�้าที่ “รวย
กระจุก จนกระจาย” ไม่ต่างกับ
สถานการณ์ทางการเมืองและการ
เลือกตั้งที่ยังลูกผีลูกคน แต่ “ท่ัน
ผูน้�า” ยงัเดนิสายหาเสยีงกบัประชาชน 
สร้างความหวงัลมๆแล้งๆจะปฏริปู
ประเทศ และแผนยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี จะท�าให้ประเทศมัน่คง ม่ังคัง่ 
และยัง่ยนื เพราะแค่ “ปฏริปูต�ารวจ” 
ยังล้มเหลวไม่เป็นท่า   
 พดูซ�า้พดูซากกบัผลงานของ
รฐับาล คสช. ทีท่�าให้บ้านเมอืงเงยีบ
สงบภายใต้กระบอกปืน และความ
เป็นคนดภีายใต้ประชาธปิไตยแบบ
ไทยนยิม ท้ังท่ี “ท่ันผูน้�า” และพวก
พ้องย้อนแย้งกบัค�าพดูทีส่อนให้ทกุ
คนเคารพกฎหมายและเป็นคนดี 
แต่ลืมมองตัวเองว่าท�ารัฐประหาร
ฉกีรัฐธรรมนญูและยงันริโทษกรรม
ตนเองอีก แม้แต่การปราบโกงที่
โหมโฆษณากรอกหูจัดงานใหญ่โต
ประกาศเจตนารมณ์ “ไม่โกงและ
ไม่ยอมรบัคนโกง” กลบัถูกประทบั
ตรา “ยตุธิรรมแบบป้อมๆ” ทีต่อกย�า้ 
“คนดีท�าอะไรก็ไม่ผิด” 
 กว่า 4 ปีภายใต้รฐับาลทหาร
จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่า 
การรฐัประหาร “เสียของ-เสยีเปล่า” 
ไม่เคยแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ ไม่ว่า
ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาการ
ทจุรติคอร์รปัชนั หรอืปัญหาเศรษฐกจิ 
การ “ปฏิรูปประเทศ” เป็นแค่วาท
กรรมที่เพ้อฝันเพ้อเจ้อ  
 กว่า 4 ปีภายใต้ “ระบอบ
พิสดาร” บ้านเมืองจึงจมดิ่งอยู่ใน
ภาวะ “ประเทศกูมี” ที่บกพร่อง
ทั้งภาวะประชาธิปไตยและภาวะ
ความเป็นผู้น�า!!?? 
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