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เรื่องจากปก

	 “ชดัๆเลยนะครบั	ผมไม่สนบั	
สนนุ	พล.อ.ประยทุธ์เป็นนายกฯต่อ
แน่นอน	 เพราะการสบืทอดอ�านาจ
สร้างความขัดแย้งและขัดกับอุดม	
การณ์ของประชาธปัิตย์ท่ีว่าประชาชน
เป็นใหญ่	5	ปีทีผ่่านมาเศรษฐกจิย�า่	
แย่	ประเทศเสียหายมามากพอแล้ว”	
	 นายอภิสิทธิ์ไม่ได้พูดถึงการ
ร่วมหรอืไม่ร่วมกบัพรรคพลงัประชา
รฐั	(พปชร.)	หรอืไม่	จงึถกูตัง้ค�าถาม
ทัง้จากฝ่ายประชาธปิไตยและโลก
ออนไลน์ว่าเป็นการเล่นละครตบตา
แบบเดิมๆเพ่ือเรียกคะแนนจาก
ประชาชนทีเ่บือ่หน่าย	พล.อ.ประยทุธ์
ช่วงโค้งสดุท้ายหรอืไม่	แม้นายอภสิทิธิ์
จะยนืยนัอีกครัง้ว่าพดูในฐานะหวัหน้า
พรรคประชาธปัิตย์ทีย่ดึอดุมการณ์
พรรคทีจ่ะไม่เอาการสืบทอดอ�านาจ	
จึงไม่ต้องไปถามถึงมติของพรรค	
เพราะบญัญตัไิว้ในอดุมการณ์พรรค
อยูแ่ล้ว	 เหตผุลทีต้่องแถลงจดุยนื
เพราะต้องการท�าการเมอืงอย่างตรง
ไปตรงมา	 ต้องให้ประชาชนได้รับ
ทราบความชัดเจนของพรรคเพือ่ให้
ประชาชนมสิีทธติดัสนิใจ	 แม้อาจ
ท�าให้คะแนนความนยิมพรรคน้อย
ลงก็ต้องยอมเพือ่รกัษาอดุมการณ์

ไม่มงีเูห่าแต่แทงกัก๊ร่วม พปชร. 
	 ส่วนค�าถามที่ว่าพรรคจะไป
ร่วมกับใครบ้างหลังการเลือกตัง้ทีจ่ะ

จัดตั้งรัฐบาล	 นายอภิสิทธิ์กลับไม่
ตอบตรงๆ	เพยีงยืนยันว่ามุง่การเป็น
แกนน�าจดัตัง้รฐับาล	ต้องเป็นผูเ้ลอืก	
ซึง่มีหลกัเกณฑ์ว่าจะไม่ร่วมกบัพรรค
ทีท่จุรติคอร์รปัชนั	 และไม่ร่วมกบั
พรรคท่ีสบืทอดอ�านาจ	อย่างพรรค
เพือ่ไทยมองไม่เห็นว่าจะร่วมกนัได้
อย่างไร	 เพราะยงัไม่ออกจากวังวน
ที่มีบุคคลบางกลุ่มคอยสนับสนุน	
ส่วนพรรคพลังประชารฐัถ้ามแีนวทาง
ทีส่บืทอดอ�านาจกไ็ม่ร่วม	และพร้อม
เป็นฝ่ายค้าน
	 นายอภสิทิธิยื์นยันว่า	ส่วนตัว
ไม่มีปัญหากบั	พล.อ.ประยทุธ์	และ
ค่อนข้างผกูพนัตัง้แต่เป็นรฐับาล	แต่
การตดัสนิใจวนันีข้ึน้อยูก่บัผลประโยชน์
ประเทศในระยะยาว	เพราะเลง็เหน็
ว่าเงือ่นไขทีน่�าไปสูค่วามขดัแย้งมาก
ทีส่ดุคือการสบืทอดอ�านาจ	 พล.อ.	
ประยทุธ์จงึกลายเป็นศนูย์กลางความ
ขดัแย้ง
	 หาก	 พปชร.	 จะเข้าร่วมกบั
พรรคประชาธิปัตย์จดัตัง้รฐับาลก็ต้อง
ไม่มกีารสืบทอดอ�านาจท้ังตัวบุคคล
คอื	พล.อ.ประยทุธ์และมรดกทีข่ดักับ
หลักประชาธิปไตยคือค�าส่ังและ
ประกาศ	 คสช.	 ที่ขัดกับหลัก
ประชาธปิไตย	แนวทางการบรหิาร
ประเทศทีม่กีารรวมศนูย์อ�านาจ	 ไม่
เคารพสทิธเิสรภีาพของประชาชน	
ซึง่ประชาธปัิตย์ได้ประกาศเป็นนโยบาย

ไปแล้วและจะเข้าไปแก้ไขสิง่เหล่านี	้
	 นายอภสิทิธิย์งัยนืยนัว่า	หาก
พรรคประชาธปัิตย์ได้	ส.ส.	ไม่ถงึ	100	
เสียงจะลาออก	และกจ็ะไม่สนบัสนนุ	
พล.อ.ประยทุธ์	เพราะเป็นอดุมการณ์
พรรค	หากม	ีส.ส.	ของพรรคไปยกมอื
เลือกนายกรฐัมนตรีจากพรรคอื่น	
พรรคจะต้องด�าเนนิการ	เพราะถอืว่า
ขดักบัข้อบงัคบัพรรค	ซึง่ตนมัน่ใจว่า
จดัการได้	ไม่มงีเูห่าแน่นอน
 “ผมยงันึกไม่ออกว่าถ้าเขาไม่มี	
พล.อ.ประยุทธ์แล้วจะเป็นอย่างไร	
เพราะผูบ้รหิารของพรรคเขาหลาย
คน	ท้ังหวัหน้า	เลขาธกิาร	และโฆษก
พรรค	กไ็ม่ได้ลงสมัคร	ส.ส.	หากคน
ของเขาเข้าสภา	เขาจะมตีวัหลักอยู่
ที	่ส.ส.	กลุม่เดยีวได้รับเลอืกเข้ามา	
ผมขอย�า้ว่าหาก	พปชร.	ยงัพยายาม
สบืทอดอ�านาจ	 ประชาธปัิตย์จะไม่
ให้เขามาร่วมรัฐบาลด้วย	ส่วนพรรค
เพือ่ไทยผมยงัมองไม่เห็นว่าจะมอีะไร
เปลีย่นแปลง	เพราะจากปรากฏการณ์
หลายอย่างในช่วง	1	เดอืนทีผ่่านมา	
เหน็ได้ชดัแล้วว่ามีคนทีจ่ะมาครอบง�า
พรรคได้อยู”่	นายอภสิิทธิก์ล่าว

“สเุทพ” ทวงบุญคณุ “อภสิิทธิ”์
 นายสเุทพ เทอืกสุบรรณ แกน
น�าพรรครวมพลังประชาชาติไทย	
กล่าวถงึนายอภสิทิธิท่ี์ประกาศจดุยนื
ไม่สนบัสนุน	พล.อ.ประยุทธ์ตอนหนึง่
ว่า	 “ทีจ่ริงผมไม่อยากพดูถงึเลยนะ
ครับ	ผมออกมาจากพรรคประชาธปัิตย์	
ผมอยูใ่นพรรคประชาธปัิตย์	 37	 ปี	
ผมเป็นเลขาธกิารพรรค	เป็นผูบ้รหิาร
พรรคคนส�าคญัคนหนึง่	และผมบอก
กับพี่น้องตรงๆ	 ผมเป็นคนท�าให้
อภิสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรี	 ถ้า
ไม่ใช่เพราะผม	 ผมไม่รูว่้าชาตหิน้า
มนัจะได้เป็นนายกรฐัมนตรหีรอืไม่	
นีแ่หลงกนัตรงๆ”
	 นายสเุทพกล่าวว่า	ตนก็ข้องใจ
อยากจะถามนายอภสิทิธิว่์า	 ตกลง
นายอภสิทิธิย์นืข้างเดยีวกบัทกัษณิ
เตม็ตวัแล้วใช่มัย้	นีแ่สดงว่าถ้าฝ่าย
ทกัษณิเทคะแนนให้นายอภสิทิธิเ์ป็น
นายกฯจะเอาทนัทใีช่มัย้	 “นีแ่สดง
ว่ามงึอาจอยากจะเป็นนายกฯจนลมื
หวักแูล้วใช่ม้ัย”	

พปชร. เรยีงแถวอดั “อภสิทิธิ”์
	 แม้	พล.อ.ประยุทธ์จะไม่ตอบโต้
นายอภสิทิธิท์ีป่ระกาศจดุยนืไม่เอา	

 In Brief : ย่อความ

การเมืองโค้งสดุท้ายก่อนการเลอืก
ตัง้	24	 มีนาคม	หลงัปรากฏการณ์	
“7 มนีาคม” ท่ีศาลรฐัธรรมนญูมีค�า
วินจิฉัยเป็นเอกฉนัท์ให้ยบุพรรคไทย
รกัษาชาติ	 ตามมาด้วยปฏกิริยิาใน
โลกออนไลน์	“#ยบุให้ตายกไ็ม่เลอืก
ลงุตู่” การต่อสูท้างการเมอืงย่ิงเข้ม
ข้นระหว่าง	 “ฝ่ายไม่เอาลงุตู”่ กบั 
“ฝ่ายสนบัสนนุลุงตู”่ 
	 ขณะที่	 “ลุงตู่” ก็เปลี่ยน
ภาพพจน์ตวัเอง	 โดยโพสต์ภาพใน
อินสตาแกรม	@prayutoff	icial	สวม
เสือ้โปโลสขีาว	สวมทบัด้วยชดุวอร์ม
สีด�าและหมวกสดี�า	โพสท่ายิม้แฉ่ง
และ	2	มือขยบัปกเสือ้โดยมีแคปชัน่	
ว่า	 “วนัหยุด	 มาออกก�าลงักายกัน
ครบั	#ผมพร้อมไปให้สดุแล้ว	หยดุ
ทีล่งุตู่	พร้อมไหมไปกบัลงุตู”่

“อภสิิทธิ”์ ปล่อยคลปิ
ไม่เอา “ลงุตู่”
	 สถานการณ์ทีร้่อนระอกุลบัเป็น
คลปิของนายอภสิทิธิ ์ เวชชาชีวะ 
หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์	ทีล่งผ่าน
แฟนเพจ	 Abhisit	 Vejjajiva	 (10	
มนีาคม)	ประกาศจดุยืนทางการเมอืง
ชดัเจนว่า	ไม่สนบัสนนุ	พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา เป็นนายกรฐัมนตรต่ีอ	

การเลือกตัง้ครัง้นีเ้หมอืน
อยู่บนโลกพิสดาร 2 ใบ 
ต้ังแต่รฐัธรรมนญูทีเ่ขยีน
ขึน้อย่างพสิดาร กตกิาการ
เลอืกต้ังกม็สีตูรพสิดาร การ
แบ่งเขตเลือกตัง้ก็พสิดาร 
การเลอืกนายกรฐัมนตรกี็
พิสดาร สภาลากตั้งก็มา
อย่างพสิดารแถมเป็นความ
ลบั โลกของ “ไดโนเสาร์” 
และ “แมลงสาบ” เหมอืน
คน 2 บคุลิกท่ีสร้างโลกขึน้
มาคนละ 2 ใบ
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พล.อ.ประยุทธ์	 แต่ก่อนหน้านีเ้มือ่
เดอืนเมษายน	2561	พล.อ.ประยุทธ์
กเ็คยเตอืนนายอภิสทิธิท์ีอ่อกมาบอก
คนในพรรคประชาธิปัตย์ว่าหาก
สนบัสนนุ	พล.อ.ประยทุธ์กต้็องออก
จากพรรคไปว่า	 พูดจาอะไรให้
ระมัดระวัง	 และให้ประชาชนไป
ใคร่ครวญเองว่าวันหน้านายอภสิทิธิ์
จะท�าตัวอย่างไร	เลอืกตัง้แล้วจะเกดิ
อะไรขึน้	จะเปล่ียนท่าทอีย่างไร	
 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประธานยทุธศาสตร์ภาคอีสาน	พรรค
พลังประชารฐั	กล่าวว่า	อยากสอบถาม
นายอภสิทิธิว่์าหากไม่ร่วมรฐับาลกบั
พรรคพลงัประชารฐัหมายความว่า
จะไปร่วมรฐับาลกบัพรรคเพือ่ไทย
ใช่หรอืไม่	เพราะขณะนีก้ารเมอืงไทย
มอียูเ่พยีง	 3	 ขัว้เท่านัน้คือ	 พรรค
พลงัประชารฐั	พรรคเพือ่ไทย	และ
พรรคประชาธปัิตย์	การประกาศท่าที
เช่นนีแ้สดงว่านายอภสิทิธ์ิจะไปร่วม
กบัเพือ่ไทย	อยากทราบความชดัเจน
ว่าคดิเช่นนัน้ใช่หรอืไม่		
 นายอตุตม สาวนายน หวัหน้า
พรรคพลังประชารฐั	กล่าวว่า	ขอให้
จ�าไว้ว่าพดูอะไร	เพราะทกุอย่างขึน้
อยูก่บัประชาชนเป็นคนเลอืก	พรรค
จะเดินหน้าหาเสียงต่อและจะไม่
ประกาศอะไรนอกจากเสนอ	พล.อ.	
ประยทุธ์เป็นนายกฯ	 รอให้ผลการ
เลอืกตัง้ออกมาก่อนกไ็ม่สายเกนิไป
ทีจ่ะพดูเรือ่งการท�างานกบัใครได้บ้าง	
เพราะยงัมเีวลา
 นายสวุทิย์ เมษินทรย์ี รอง
หัวหน้าพรรคพลังประชารฐั	 กล่าว
ว่า	เป็นเพยีงวาทกรรมทางการเมอืง
ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสยีง
เลอืกตัง้เพือ่หวงัคะแนนจากประชาชน	
เป็นค�าพดูทีใ่จแคบ	เพราะหากต้องการ
สบืทอดอ�านาจก็ไม่จ�าเป็นจะต้องให้
มกีารเลอืกตัง้หรอืเข้าสูก่ระบวนการ
ประชาธิปไตยอย่างวันน้ี	ทัง้ยงัมัน่ใจ
ว่า	 พล.อ.ประยทุธ์จะได้เป็นนายก
รฐัมนตรคีนที	่30	อย่างแน่นอน	ส่วน
ตัวไม่อยากเห็นประเทศไทยมีนายก
รฐัมนตรทีีดี่แต่พดู	หรอืนายกรฐัมนตรี
รโีมตทีก่ดสัง่การจากทีไ่หนสกัแห่ง
บนโลกใบนี้

“สดุารัตน์” จี ้“อภสิทิธิ”์ พดูชัดเจน
 คณุหญงิสดุารตัน์ เกยรุาพนัธุ์ 
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง	
พรรคเพือ่ไทย	กล่าวว่า	ในรฐัสภามี  อ่านต่อหน้า 4

แค่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรฐับาล	พรรคเพือ่
ไทยประกาศชดัไม่เอา	พล.อ.ประยทุธ์	
ไม่ต่อท่ออ�านาจ	ไม่ร่วมกบัพรรคพลงั
ประชารฐัทีส่นับสนนุ	คสช.	รวมถงึ
พรรคการเมืองที่ไม่ศรัทธาและไม่
เชือ่ม่ันในระบอบประชาธปิไตยและ
รฐัสภาอย่างแท้จรงิ	เช่น	พรรคการเมอืง
ทีบ่อยคอตไม่ลงเลอืกตัง้หลงัยบุสภา	
และหลงัรัฐประหารยงัไปจดัต้ังรัฐบาล
ในค่ายทหารอกี	เอาเวทปีระชาธปิไตย
โยนให้กับฝ่ายอ�านาจนอกระบบ	
เสมอืนสมคบคดิกันท�าให้ระบบและ
กลไกของระบอบประชาธิปไตยและ
รฐัสภาเดนิไม่ได้จนต้องรัฐประหาร	
ถอืเป็นการกวักมอืเรยีกทหารเข้ามา
ช่วย	แม้แต่ยบุสภาแล้วกไ็ปขดัขวาง
การเลอืกตัง้	ปิดหน่วยเลือกตัง้
	 คุณหญิงสุดารตัน์ยงักล่าวว่า	
เป็นการพยายามสร้างวาทกรรม
เผดจ็การรฐัสภาทีไ่ม่มีอยูจ่ริง	เพราะ
ทกุพรรคทีเ่ป็นรฐับาลกไ็ด้เสยีงข้าง
มาก	 ถ้าเสียงข้างมากท�าเลว	ท�าไม่ด	ี
ทุจรติโกงกนิ	 การเลอืกตัง้ครัง้หน้า
ประชาชนจะพิพากษาเอง	 แต่
ประเทศไทยกลบัให้อ�านาจนอกระบบ

มาขัดขวางตัดตอนการพัฒนา
ประชาธปิไตยด้วยการรฐัประหาร	หาก
การท�ารฐัประหารท�าให้ประเทศเจรญิ
ได้คงไม่ท�าให้ประเทศเป็นแบบนี้
 “วนันีพ้รรคประชาธปัิตย์พยายาม
เรยีกคะแนนจากประชาชนในช่วง
โค้งสดุท้าย	เพราะประชาธปัิตย์รูแ้ล้ว
ว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยากให้มกีารต่อท่อ
อ�านาจ	จงึพยายามออกมาบอกว่าไม่
เอา	พล.อ.ประยทุธ์	แต่ไม่เคยบอกว่า
ไม่เอาพรรคพลงัประชารัฐอย่างชดัเจน
เหมอืนทีพ่รรคเพือ่ไทยพูด	จงึเชือ่ว่า
วาทกรรมทัง้หมดเป็นเพยีงการหวงั
คะแนนก่อนการเลอืกตัง้	แต่ท้ายทีส่ดุ
เชือ่วา่หลงัการเลอืกตัง้พรรคประ	
ชาธปัิตย์จะหาเหตผุลใหม่”
	 คุณหญิงสุดารัตน์ยังถามว่า	
พรรคประชาธปัิตย์จะร่วมมอืกับใคร
เมือ่ประกาศไม่จบัมอืกบัพรรคเพือ่
ไทย	อยากให้นายอภสิทิธิพ์ดูมาตรงๆ	
ไม่ใช่ไปตกหลมุทีต่วัเองขุดไว้	พนัคอ
ตัวเองจนตกหลุม	 วันนี้อย่าท�าให้
ประชาชนเข้าใจผดิ	หากจะร่วมมอื
กบัพรรคพลงัประชารฐักไ็ม่ผดิ	 ถ้า
ไม่เอา	 พล.อ.ประยทุธ์แต่เอาพรรค

พลงัประชารฐั	 เชือ่ว่านายอภสิทิธิ์
จะพดูด้วยเหตผุลหล่อๆหลงัการเลอืก
ตัง้ว่าท้ายทีส่ดุต้องร่วมกบัพรรคพลงั
ประชารัฐ	 เพราะทางเลอืกส�าหรบั
การเลอืกตัง้ครัง้นีม้อียู่เพยีงจะสืบทอด
อ�านาจหรอืไม่สบืทอดอ�านาจเท่านัน้	
อย่าหลอกประชาชนเพือ่ให้ได้คะแนน
เสยีงก่อนการเลอืกตัง้	 แต่หลงัการ
เลอืกตัง้กอ็อกมาชีแ้จงเหตผุลใหม่

วาทกรรม “สบืทอดอ�านาจ”
 นายชชัชาต ิสทิธพินัธ์ุ แคน
ดเิดตนายกรฐัมนตรพีรรคเพือ่ไทย	
กล่าวว่า	นายอภสิทิธิแ์สดงจดุยนืใน
ช่วงนีเ้พราะคนส่วนใหญ่ไม่อยากให้
มกีารสบืทอดอ�านาจ	หากจะให้เกดิ
ความชัดเจนกว่านี้ก็ควรประกาศ
ด้วยว่าจะไม่ร่วมรฐับาลกบัพรรคพลงั
ประชารฐั	 เพราะยังมคี�าถามคาใจ
ประชาชนว่าสุดท้ายแล้วพรรค
ประชาธิปัตย์จะร่วมกับพรรคพลัง
ประชารฐัหรอืไม่	
	 นายชชัชาตยิงักล่าวถงึ	พล.อ.	
ประยุทธ์ที่ระบุว่าค�าว่า	 “สืบทอด

“ชัดๆเลยนะครับ	ผมไม่สนับสนุน	
พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯต่อแน่นอน	
เพราะการสืบทอดอ�านาจ
สร้างความขัดแย้งและขัดกับอุดมการณ์
ของประชาธิปัตย์ที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่	
5	ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจย�่าแย่	
ประเทศเสียหายมามากพอแล้ว”	

“ตกลงอภิสิทธิ์ยืนข้างเดียว
กับทักษิณเต็มตัวแล้วใช่มั้ย	

นี่แสดงว่าถ้าฝ่ายทักษิณเทคะแนน
ให้อภิสิทธิ์เป็นนายกฯจะเอาทันทีใช่มั้ย..
นี่แสดงว่ามึงอาจอยากจะเป็นนายกฯ

จนลืมหัวกูแล้วใช่มั้ย”	

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

สุเทพ เทือกสุบรรณ 
แกนน�าพรรครวมพลังประชาชาติไทย 

3ปีที่ 20 ฉบับที่ 708 วันศุกร์ที่ 15-22 มีนาคม พ.ศ. 2562



อ�านาจ”	 เป็นเพียงวาทกรรมและ
นกัการเมอืงกส็บืทอดอ�านาจเหมอืน
กนัว่า	การสบืทอดอ�านาจเป็นเร่ือง
ปรกตขิองระบอบประชาธปิไตย	แต่
ต้องสืบทอดอ�านาจโดยประชาชน
เป็นคนเลอืก	การเลอืกตัง้คร้ังนีมี้การ
แต่งต้ัง	ส.ว.	250	คน	มาช่วยเลือก
นายกฯด้วย
	 ดังนั้น	ค�าว่าสืบทอดอ�านาจ
น่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่า	 ถ้า
ท่านจะกังวลเรือ่งสบืทอดอ�านาจให้
ประกาศไปเลยว่าให้	ส.ว.	เลอืกตาม
ประชาชน	กจ็ะหยดุข้อครหาว่าคน
ทีแ่ต่งตัง้มามีอ�านาจเหนอืประชาชน	
ถ้าเป็นประเพณปีรกต	ิการสืบทอด
อ�านาจมาจากฉนัทามตขิองประชาชน
กไ็ม่มปัีญหา	แต่กฎครัง้นีไ้ม่เหมอืน
ที่ผ่านมา

โลก 2 ใบของชายชือ่มาร์ค!
 นายพานทองแท้ ชินวัตร 
สมาชกิพรรคเพือ่ไทย	โพสต์ข้อความ
ถงึนายอภสิทิธิ	์“โลก 2 ใบของชาย
ชือ่มาร์ค..!!” ว่า	โลกใบทีห่นึง่เกาะ
กระแสเกลยีดปลาไหล	 (เผดจ็การ)	
โลกอกีใบรอกนิน�า้แกง	(ร่วมรฐับาล)	
สบัขาหลอกไปมา	ไม่ได้ประโยชน์อนั
ใดนอกจากประชาชนจะคดิว่าเป็นการ
แสดงความ	“ไม่จรงิใจ”	ชดัเจนไป
เลยดกีว่า	
	 การเมอืง	2	ขัว้ใหญ่	เพือ่ไทย
กับพลงัประชารฐั	 เขาชดัเจนว่าไม่
ร่วมทางกนั	100%	แต่ไหนแต่ไรมา
แล้ว	ฝ่ายไหนได้เป็นรัฐบาล	อกีฝ่าย
กไ็ปเป็นฝ่ายค้าน	 ประชาชนเข้าใจ
ได้ง่าย	กาบตัรเลอืกตัง้ได้ง่าย	เหลอื
แค่พรรคเก่าแก่อย่างประชาธปัิตย์ที่
ไม่ยอมให้ค�าตอบท่ีชดัเจนกบัประชาชน	
จุดยืนอยู่ไหน	 อันไหนอุดมการณ์
พรรค	อนัไหนความคดิตวัเอง	ท�าให้
มนัคลมุเครอืเข้าไว้	การเมืองในสภา
มีแค่	 2	 ฝ่าย	 รัฐบาลกับฝ่ายค้าน
เท่าน้ัน	ไม่มีฝ่ายที	่3	ถ้าไม่เอาด้วย
สักทางแล้วจะให้ประชาชนเลือก
ประชาธิปัตย์เข้าสภาไปเพือ่อะไร	
	 “การเมอืงในระบอบประชา	
ธปิไตยมแีค่โลกใบเดียว	 ไม่ต้องชัก
แม่น�า้ทัง้	 5	 24	 มนีาฯจะเลอืกตัง้
แล้ว	ชาวประชารอความชดัเจนอยู่
ครบั	 ประชาธปัิตย์จะเอายงัไง..??	
พูดดดดดด..!!	 #หมดเวลานักการ
เมืองดดัจรติต่อชวีติเผด็จการ”

อภสิิทธิ	์เมือ่วนัที	่13	มนีาคม	นาย
จุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรค
ประชาธิปัตย์	 พร้อมด้วยนายกรณ์ 
จาติกวณชิ รองหวัหน้าพรรค	 ใน
ฐานะประธานกรรมการนโยบาย
พรรค	และนายองอาจ คล้ามไพบลูย์ 
ทีป่รกึษาหวัหน้าพรรค	ร่วมกันแถลง
ย�้าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์
ยนืยนัไม่สนบัสนนุ	 พล.อ.ประยทุธ์
และไม่จบัมือกับพรรคเพือ่ไทย	เพราะ
พรรคประชาธปัิตย์ต้องเป็นแกนน�า
จดัตัง้รฐับาล
	 นายองอาจให้เหตผุลทีไ่ม่เอา	
พล.อ.ประยทุธ์	เพราะ	1.พล.อ.ประยทุธ์
ได้แสดงศกัยภาพให้เหน็ชดัเจนในช่วง
เวลา	5	ปีทีผ่่านมาว่าไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกจิปากท้องของประชาชน	
2.ใช้อ�านาจแฝงโดยมชิอบเกนิขอบเขต
เพ่ือประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง	ที่
เหน็ได้ชดัคอืการปกปิดข้อมลูหลาย
ด้านจนเกิดข้อครหาในเร่ืองการทจุริต
คอร์รัปชันในหลายโครงการท่ีไม่
สามารถตรวจสอบได้	รวมทัง้ใช้กลไก
อ�านาจรัฐแทรกแซงองค์กรอิสระ	และ	
3.พล.อ.ประยทุธ์ใช้ตรรกะท่ีบดิเบ้ียว
ทีร่ะบวุ่าไม่อยากให้ใช้วาทกรรมการ

 ต่อจากหน้า 3

“ธนาธร” จีใ้จด�า “อภสิทิธิ”์
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หวัหน้าพรรคอนาคตใหม่	กล่าวช่วง
หนึง่ในงาน	The	Standard	Debate	
2019	ว่า	ประเทศไทยจะเดนิหน้าไม่
ได้เลยถ้าเราไม่พดูถึงความปรองดอง	
แต่นกัการเมอืงเรากลบัมาบอกให้
หลงๆลมืๆไปเถอะ	ทัง้ท่ีคนท่ีจะไม่ให้
เกดิความปรองดองไม่ใช่ประชาชนที่
เป็นเจ้าของอ�านาจ	 แต่เป็นคนท่ีเอา
อ�านาจไปจากประชาชน	 โดยจดุยนื
ของพรรคไม่เอา	พล.อ.ประยทุธ์และ
ไม่เอาพลังประชารัฐด้วย	เพราะเชือ่
ว่ามีบางพรรคทีไ่ม่เอา	พล.อ.ประยทุธ์	
แต่จะจับมอืกบัพลงัประชารฐัเพือ่ชู
ตัวเองขึน้เป็นนายกรัฐมนตรี
	 ระหว่างนายธนาธรอภิปราย
ท�าเอากองเชียร์เฮลัน่	 ขณะท่ีกล้อง
กจ็บัไปทีห่น้าของนายอภสิทิธิท์ีก่�าลงั
ถูกจบัตามองว่าไม่เอา	พล.อ.ประยทุธ์	
แต่พร้อมจบัมอืพลงัประชารฐั

“นพิฏิฐ์” กางเง่ือนไขร่วม พปชร. 
	 การเรียกร้องให้นายอภสิทิธิ์
พูดให้ชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุน	
พล.อ.ประยทุธ์และไม่ร่วมกบัพรรค

พลังประชารัฐ	หากย้อนดพูฤตกิรรม
ของพรรคประชาธปัิตย์ทีผ่่านมาทัง้
การต้ังรัฐบาลในค่ายทหารและการ
ออกมาร่วมกับ	 กปปส.	 จนเกิด
รฐัประหาร	คสช.	ก็ไม่ใช่เรือ่งแปลก	
ขนาดนายนพิฏิฐ์ อินทรสมบติั รอง
หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์	ยงักล่าว
ว่า	 นายอภิสิทธิ์ประกาศชัดว่าไม่
สนบัสนนุ	 พล.อ.ประยุทธ์	 ซึง่เป็น
หลกัการและอดุมการณ์ของพรรค
ประชาธปัิตย์	 แต่ชาวบ้านต้องแยก
ระหว่าง	พล.อ.ประยุทธ์กบัพรรคพลัง
ประชารฐัออกจากกนั	นายอภสิทิธิ์
พูดบนสมมุติฐานว่า	 ถ้าพรรค
ประชาธปัิตย์ได้เสยีงมากกว่าพรรค
พลงัประชารฐั	พรรคทีม่าร่วมด้วยก็
ต้องสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เป็นนา
ยกฯ	 แต่ถ้าพรรคพลงัประชารฐัได้
คะแนนมากกว่าพรรคประชาธปัิตย์	
ถ้าเราไปร่วมกต้็องสนบัสนุนคนของ
เขา	ซึง่ก็เป็นธรรมดา	แต่เรามัน่ใจ
ว่าเรามคีะแนนมากกว่า

ปชป. แถลงยนัไม่เอา “ลงุตู”่
	 อย่างไรกต็าม	 หลงัมีกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ไม่เชื่อค�าพูดนาย

“วาทกรรมทั้งหมด
เป็นเพียงการหวังคะแนนก่อนการเลือกตั้ง	
แต่ท้ายที่สุดเชื่อว่าหลังการเลือกตั้ง
พรรคประชาธิปัตย์จะหาเหตุผลใหม่”

“การเมืองในระบอบประชาธิปไตย
มีแค่โลกใบเดียว	ไม่ต้องชักแม่น�้าทั้ง	5	
24	มีนาฯจะเลือกตั้งแล้ว	
ชาวประชารอความชัดเจนอยู่ครับ	
ประชาธิปัตย์จะเอายังไง..??	พูดดดดดด..!!		
#หมดเวลานักการเมืองดัดจริตต่อชีวิตเผด็จการ”

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย

พานทองแท้ ชินวัตร 
สมาชิกพรรคเพื่อไทย 
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สบืทอดอ�านาจ	 และระบวุ่าพรรค	
การเมืองก็ท�าและอยากเป็นนายกฯ	
	 นายองอาจยงัช้ีว่า	 ผูท้ีเ่สนอ
ตัวเป็นแคนดิเดตนายกฯของ
พรรคการเมืองต่างๆล้วนเป็นการ
เสนอตัวเป็นนายกฯตามระบอบ
ประชาธิปไตยปรกติ	 ต่างจาก	
พล.อ.ประยุทธ์ที่เข้ามาโดยการยึด
อ�านาจ	 อ้างว่าจะเข้ามาปฏริปูและ
แก้ไขปัญหาคอร์รัปชนั	 แต่กลบัท�า
ตรงกันข้ามและมีพฤติกรรมที่เอา
เปรยีบนกัการเมอืง	 โดยใช้มาตรา	
44	แก้ไขกฎหมายพรรคการเมอืงที่
ออกมาแล้วแต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้

2 กระแส 3 ก๊กการเมอืง
 นายไพศาล พืชมงคล กรรมการ
ผูช่้วยรองนายกรัฐมนตรี	(พล.อ.ประวติร	
วงษ์สวุรรณ)	โพสต์ข้อความผ่านเฟซ	
บุค๊ส่วนตัว	Paisal	Puechmongkol	
เรือ่งสามก๊กการเมอืงไทยว่า	ขณะนี้
บงัเกดิเป็น	 2	 กระแสคอื	 พรรคที่
หนุน	 “ลุงตู”่	 เป็นนายกฯคอื	 พลงั
ประชารฐั	รวมพลงัประชาชาตไิทย	
ประชาชนปฏริปู	ครไูทยเพือ่ประชาชน	
และชาตไิทยพฒันา	 กบัพรรคทีไ่ม่

เอา	“ลงุตู”่	คอื	เพือ่ไทย	ประชาธปัิตย์	
อนาคตใหม่	ภูมิใจไทย	เพ่ือชาต	ิเพือ่
ธรรม	เสรรีวมไทย	และประชาชาติ	
ส�าหรับพรรคชาติพฒันาท่ีเนือ้แท้คอื
กลุม่ราชคร	ู สายเดยีวกนักบัภมูใิจ
ไทย	จึงน่าจะไปด้วยกัน
	 นายไพศาลยงัโพสต์ถึงพรรค
อนาคตใหม่ว่า	 จากผลโพลลับและ
ข้อมลูจาก	 Google	 Trend	 ว่าจะ
เกดิสนึามิทางการเมืองในประเทศไทย	
แบบเดียวกบัทีม่าครงชนะเลอืกตัง้
ในฝรั่งเศส	 ทรูโดชนะเลือกตั้งใน
แคนาดา	 ทรัมป์ชนะเลือกตั้งใน
อเมรกิา	 และมหาเธร์ชนะเลอืกตัง้
ในมาเลเซยี	ก็คอยดกัูนต่อไป	
	 ทีส่�าคญัเวลานีใ้ครทีอ่ยากจะ
ยบุพรรคอนาคตใหม่ก่อนการเลอืก
ตัง้คงไม่ทนัแน่แล้ว	 แถวหน้าของ
พรรคอนาคตใหม่เป็นคนรุน่ใหม่	อายุ
ยงัน้อยกจ็รงิ	แต่ข้างหลงัมากไปด้วย
คนระดับครุจุ�านวนมาก	 ในขณะที่
บางพรรคแถวหน้าเป็นนักการเมือง
เก่าเก๋าทีเ่คยถกูพนัธมติรฯและ	กปปส.	
ขับไล่มาแล้ว	แต่ข้างหลงักลายเป็น	
“สามเณรทางการเมือง”	 คิกขุอา
โนเนะ!!

“งเูห่า” ภายใต้ 3 ก๊กการเมอืง
	 ความเห็นของนายไพศาล
สอดคล้องกับนายปริญญา เทวา
นฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบร	ิ
หารและความยั่งยืน	 ศูนย์รังสิต	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ที่มอง
ว่าการเลอืกตัง้ครัง้นีจ้ะเกดิการเมอืง
แบบ	 3	 ก๊กในการตัง้รฐับาล	 และ
อาจเห็นสถานการณ์	“งูเห่า”	ในการ
โหวตสวนกับพรรคที่ตัวเองสังกัด
เพื่อเลือก	 พล.อ.ประยุทธ์	 เพราะ
รฐัธรรมนูญเปิดกว้างให้เป็นเอกสทิธ์ิ
ของ	 ส.ส.	 ที่จะโหวตเลือกนายก
รฐัมนตรแีละพรรคการเมอืงกไ็ม่กล้า
ขบัออกจากพรรคด้วย	 เพราะหาก
ขบัออกจากพรรคเมือ่ไร	ส.ส.	 กจ็ะ
ย้ายไปสงักดัพลงัประชารัฐทนัท	ีจงึ
เป็นไปได้ว่าพรรคการเมืองจะเกบ็	
“งเูห่า”	ไว้ในพรรคต่อไป	แต่ส่วนตวั
คดิว่าสถานการณ์นีจ้ะไม่เกดิข้ึน
	 นายปรญิญายงักล่าวถึงปัญหา
เรือ่งคณุสมบตัว่ิาทีน่ายกรฐัมนตรี
ของ	 พล.อ.ประยุทธ์ว่า	 “เป็นเจ้า
หน้าท่ีรฐั” หรอืไม่ว่า	เป็นปัญหาทีผู่้
ร่างรฐัธรรมนญูไม่ได้คาดคดิมาก่อน	
นกักฎหมายของ	 คสช.	 กน็กึไม่ถงึ	

รฐัธรรมนญูยกเว้นแต่เพยีงเจ้าหน้าที่
รฐัทีเ่ป็นข้าราชการการเมอืงเท่านัน้	
เจ้าหน้าทีร่ฐัอืน่ๆไม่ได้รับการยกเว้น	
ประเด็นส�าคัญคือ	 หัวหน้า	 คสช.	
เป็นเจ้าหน้าท่ีรฐัหรอืไม่	ซึง่ทีผ่่านมา
มกีารใช้อ�านาจรฐัต่างๆหลายกรณี	

บบี พปชร. เลอืก ปชป.
 รศ.ดร.พชิติ ลขิติกจิสมบรูณ์ 
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยา	
ลยัธรรมศาสตร์	 โพสต์เฟซบุค๊	 (12	
มนีาคม)	 ถงึการประกาศจดุยนืของ
นายอภสิทิธิว่์า	เขยีนไว้หลายครัง้แล้ว
ว่า	 ปชป.	 เป็นกญุแจส�าคญัต่อการ
สบืทอดอ�านาจ	คสช.	และจะต่อรอง
ให้ได้ประโยชน์สงูสดุในการร่วมรฐับาล	
แต่เดิมเดาว่าคงเอาแค่รัฐมนตรี
กระทรวงส�าคัญไปครอง	ขณะทีอ่ภสิทิธิ์
ไม่ร่วม	 ครม.	 หรอื	 “ยอมเสยีหน้า”	
ลดตวัลงมาเป็นรองนายกฯ	 แต่คาด
ผดิ!	ปชป.	ตัง้เงือ่นไข	“ไม่เอาประยุทธ์	
และไม่ปฏิเสธพลังประชารัฐที่ไม่
สบืทอดอ�านาจ”	นีไ่ม่ใช่ละครตบตา	
แต่เป็นเกมลึกซึง้เพือ่ประโยชน์ตวัเอง
ล้วนๆตามสไตล์ทีไ่ม่เคยมมีติรแท้ถาวร
	 บบีให้นกัการเมืองใน	พปชร.	
หลงัเลอืกตัง้ต้องเลอืกระหว่างหนนุ
ประยุทธ์เป็นนายกฯแล้วรวมสองสภา
เสยีงไม่พอกบัหนนุอภิสิทธ์ิเป็นนายกฯ
แล้วได้เป็นรฐับาลทนัท	ีณ	นาทนีัน้	
พปชร.	จะเลอืกอะไร?	นกัการเมอืง
ใน	พปชร.	“รกัสนบัสนนุ”	ประยทุธ์
ด้วยใจจรงิเหรอ?	 เป็นรฐับาลร่วม	
ปชป.	แบบง่ายๆ	กบัเป็นฝ่ายค้านจะ
เอาแบบไหน?	 ปชป.	 อ่านธาตแุท้	
พปชร.	ได้ทะลจุงึกล้าเดนิเกมนี้
	 ท่ีประกาศเสียงดงัฟังชดัว่า	“ถงึ
ยงัไงกไ็ม่ร่วมกบัเพือ่ไทย”	หวงัว่าเมือ่	
คสช.	และ	ส.ว.	250	คน	เหน็ประยทุธ์
ไปไม่รอดก็จะหันมาหนุน	ปชป.	 ซึง่
ยงัดกีว่าฝ่ังตรงข้าม	คอืเอาความ	“กลัว
ทกัษณิ”	เป็นเครือ่งต่อรอง
	 ค�าถามคอื	คสช.	จะหาทางออก
อย่างไร?	จะยอมกล�า้กลนื	“สบืทอด
อ�านาจ”	ผ่านนักการเมอืงอย่าง	ปชป.	
หรอื?	ทหารจะยงัไว้ใจ	ปชป.	ได้อกี
หรือหลงัจากบทเรียนรฐับาลอภสิทิธิ์
ช่วง	53-54?

ย้อนค�าพพิากษา
“เป็นเจ้าหน้าท่ีรฐั”
 นายเรอืงไกร ลกีจิวฒันะ อดตี

 อ่านต่อหน้า 6

“จุดยืนของพรรคไม่เอา	พล.อ.ประยุทธ์
และไม่เอาพลังประชารัฐด้วย

เพราะเชื่อว่ามีบางพรรคที่ไม่เอา	พล.อ.ประยุทธ์	
แต่จะจับมือกับพลังประชารัฐ

เพื่อชูตัวเองขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี”

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 

“ผู้ที่เสนอตัวเป็นแคนดิเดต
ของพรรคการเมืองต่างๆ
ล้วนเป็นการเสนอตัวเป็นนายกฯ
ตามระบอบประชาธิปไตยปรกติ	
ต่างจาก	พล.อ.ประยุทธ์
ที่เข้ามาโดยการยึดอ�านาจ”

องอาจ คล้ามไพบูลย์ 
ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
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สมาชกิพรรคไทยรักษาชาต	ิเดนิหน้า
ให้	กกต.	ตรวจสอบว่าการเสนอช่ือ	
พล.อ.ประยทุธ์เป็นแคนดเิดตนายก
รัฐมนตรีขณะที่ยังด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้า	คสช.	เป็นการฝ่าฝืนรฐัธรรมนญู	
มาตรา	98	(15)	หรอืไม่	เพราะย่ืน
ค�าร้องไปหลายครัง้แล้ว	กกต.	ไม่น่า
จะใช้เวลาเนิน่นาน	ซึง่มคี�าพิพากษา
ของศาลแขวงดสุติ	คดหีมายเลขแดง
ที	่อ.2183/2558	ระบไุว้ว่า	“คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเป็นเจ้า
พนักงานตามอ�านาจท่ีมีกฎหมาย
รฐัธรรมนญูให้ไว้”
	 นอกจากนียั้งมคี�าพพิากษาศาล
อทุธรณ์	คดหีมายเลขแดงที	่7767/2559	
ระบุไว้ว่า	“ทีจ่�าเลยอ้างว่า	พล.อ.ประยทุธ์	
จนัทร์โอชา	หวัหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาต	ิ ไม่ใช่เจ้าพนกังานนัน้	
ข้อเท็จจรงิปรากฏว่า	พล.อ.ประยทุธ์	
จนัทร์โอชา	 เป็นหวัหน้าคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ	มอี�านาจด�าเนนิ
การต่างๆตามกฎหมาย	 จงึเป็นเจ้า
พนกังานทีมี่อ�านาจออกค�าสัง่ให้จ�าเลย
มารายงานตวั”
	 ค�าพพิากษาศาลฎีกาที	่2322-
2323/2561	มกีารย่อไว้ส่วนหนึง่ว่า	
“จ�าเลยเป็นเจ้าพนักงาน	 เป็นเจ้า
หน้าท่ีของรฐั	...”	
	 นายเรืองไกรเห็นว่า	 พล.อ.	
ประยุทธ์เข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐตามความในรฐัธรรมนญู	2560	
มาตรา	 98	 (15)	 ซึ่งรัฐธรรมนูญ
มาตรา	89	วรรคสอง	ให้ถอืว่า	พปชร.	
ไม่มีการเสนอชือ่	พล.อ.ประยทุธ์	

“ลงุตู”่ เป็น “เจ้าหน้าทีเ่หนอืรฐั”
	 ขณะทีน่ายวษิณ ุ เครอืงาม 
รองนายกรฐัมนตร	ีอ้างว่า	เมือ่	คสช.	
เป็นเพยีง	“องค์กรชัว่คราว” ตาม
ที	่ ป.ป.ช.	 เคยมีมตไิว้เม่ือปี	 2557	
ต�าแหน่งหวัหน้า	 คสช.	 จงึถอืเป็น	
“ต�าแหน่งพเิศษ” ไม่ใช่	“เจ้าหน้าที่
ของรฐั” พล.อ.ประยทุธ์จงึไม่ขาด
คณุสมบติั	สามารถเสนอชงิต�าแหน่ง
นายกรฐัมนตรีได้	 ท้ัง	 “ไม่ต้องยืน่
แสดงบญัชทีรพัย์สนิ” ต่อ	ป.ป.ช.
 นายสมชยั ศรสีทุธิยากร ผู้
สมัคร	 ส.ส.สมุทรสาคร	 พรรค
ประชาธิปัตย์	โพสต์ข้อความผ่านเฟซ	
บุค๊ว่า	เจ้าหน้าท่ีของรฐัย่อมมอี�านาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	 และมี
ข้อห้ามข้อปฏิบัติพร้อมวัตรปฏบิตัทิี่

เหมาะสมเพือ่การด�ารงตนในฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เลิกเถียงเรื่องที่	
พล.อ.ประยทุธ์เป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั
หรอืไม่	เพราะหลายคนรวมทัง้นาย
วษิณไุด้เฉลยไปแล้วว่าอย่างไรกเ็ป็น
	 แต่สถานะวันนี้ของ	 พล.อ.	
ประยทุธ์เกนิเลยจากเจ้าหน้าท่ีของรฐั	
เนื่องจากนอกจากต�าแหน่งนายก
รฐัมนตรแีล้วยงัมสีถานะเป็นหวัหน้า	
คสช.	 ซึง่เหนอืส่วนราชการทัง้หมด	
เหนอืทกุต�าแหน่ง	สามารถออกค�าสัง่
ให้ทุกคนทกุฝ่ายต้องปฏิบตัติามได้โดย
ใช้มาตรา	44	หากผลการเลอืกต้ังไม่
เป็นทีพ่งึพอใจ	หากใจถงึกย็งัสามารถ
สัง่การให้มกีารจดัการเลอืกตัง้ใหม่ได้	
 “เจ้าหน้าทีข่องรัฐผูน้ีจ้งึแตก
ต่างจากเจ้าหน้าทีข่องรฐัคนอืน่ๆ	ถอื
เป็นเจ้าหน้าท่ีเหนอืรัฐอย่างแท้จรงิ	
ดงัน้ัน	 24	 มนีาคม	 ช่วยกนัส่งเจ้า
หน้าทีเ่หนือรฐัให้เป็นเจ้าหน้าทีข่อง
รฐัหลงัคนืสูป่ระชาธปิไตย	 หรอืส่ง
ให้เป็นข้าราชการบ�านาญ”	นายสม
ชยักล่าว	

เจ้าหน้าทีร่ฐัแบบพเิศษ
 นายชวูทิย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์เฟซ	
บุค๊	 “ชอบแบบพเิศษ”	 กรณนีาย
วษิณพุดูเรือ่งความเป็น	“เจ้าหน้าที่
รฐั”	แบบพเิศษของ	พล.อ.ประยทุธ์
ให้ชาวบ้านทีไ่ม่ได้รูก้ฎหมายลกึซึง้
เป็นพิเศษ	แต่รูอ้ยู่ว่าผู้ทีท่�างานเพือ่
บ้านเมอืงย่อมต้องมจีริยธรรมมากกว่า
ชาวบ้านร้านตลาดธรรมดาเป็นพเิศษ	
 “ทีคุ่ณวษิณกุบั	ป.ป.ช.	บอก
ว่าต�าแหน่งหัวหน้า	คสช.	เป็น	“เจ้า
หน้าทีรั่ฐแบบพเิศษ”	ไม่ต้องยืน่บญัชี
ทรพัย์สิน	 ผมในฐานะทีเ่คยตดิคกุ
ด้วยการ	“ลืมยืน่บญัชทีรพัย์สนิน้อย
เป็นพเิศษ”	 เพยีง	 150,000	 บาท	
รูส้กึน้อยเนือ้ต�า่ใจเป็นพเิศษ	เพราะ
การเป็น	 ส.ส.	 ฝ่ายค้านอย่างผม	
อ�านาจวาสนาพิเศษจะออกค�าสั่ง
ย้ายยามสักคนยงัไม่ม	ีแต่ท่านประยุทธ์
เป็นถึงหวัหน้า	คสช.	แบบพเิศษ	มี
อ�านาจ	ม.44	ย้ายข้าราชการทกุคน
ได้เรว็เป็นพเิศษ	แถมค�าสัง่ของท่าน
อยูเ่หนอืกฎหมายทกุฉบับเป็นพเิศษ
	 หากจะมอี�านาจพิเศษขนาดน้ี
กน่็าจะยืน่บญัชทีรพัย์สนิแบบพเิศษ
ไปเสยีเลย	ชาวบ้านเขาจะได้ไม่นินทา
เป็นพเิศษ	แต่อย่างว่าล่ะครบั	แม้แต่
ตอนจะชงิเก้าอ้ีนายกฯกย็งัม	ี250	เสยีง
เป็นพเิศษ	ชาวบ้านธรรมดาๆแบบเรา

อย่างเก่งกส็ัง่ได้แค่ก๋วยเต๋ียวลกูชิน้พิเศษ	
เฮ้อ!	ยิง่พดูยิง่น่ากลุม้ใจเป็นพเิศษ	ใคร
บดิเบีย้วความเป็นจรงิต้องรบัผลทีท่�า
ผดิความจรงิเอาไว้เอง	สาธ”ุ

อ�านาจหน้าทีทั่บซ้อน
 ผศ.ดร.พรสนัต์ เล้ียงบุญเลิศ
ชยั อาจารย์คณะรัฐศาสตร์	จฬุาลง
กรณ์มหาวทิยาลยั	โพสต์ความเห็น
ผ่านเฟซบุค๊	(4	มนีาคม)	ว่า	รฐัธรรมนญู
ฉบบัปัจจบุนัมรูีปแบบหรอืลกัษณะ
ที่ในทางหลักวิชาเราเรียกกันว่า	
“รัฐธรรมนูญคู่” หรือ	 “Dual 
Constitution” หมายถงึมรีฐัธรรมนูญ	
2	ฉบบัท�าหน้าทีคู่ข่นานกนัไปในเวลา
เดยีวกนัคอื	รฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราว	
(2557)	 ผ่านบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 (2560)	
และรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั	(2560)	
จนขดัแย้งกนัเองในหลายเรือ่ง
	 ก่อนหน้านี	้ ผศ.ดร.พรสันต์ให้
ความเหน็ผ่านทวติเตอร์ส่วนตวัว่า	“หาก
ตดัเรือ่งเป็นแคนดเิดตนายกฯออกไป	
ตามหลกักฎหมายรฐัธรรมนญูแล้วการ
ทีค่ณุประยทุธ์ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้า	
คสช.	และนายกฯในขณะเดียวกัน	ถอื
เป็นการกระท�าต้องห้าม	ท�ามไิด้อยูด่ี	
ตรรกะเดยีวกนักบัการห้าม	ส.ส.	เป็น
ผูพ้พิากษาในเวลาเดยีวกนั	เพราะเรือ่ง
อ�านาจหน้าทีท่บัซ้อน”	

เป็นนายกฯใช้อ�านาจหวัหน้า คสช.?
	 ประเดน็	พล.อ.ประยทุธ์	“เป็น
เจ้าหน้าทีร่ฐั”	หรอืไม่	อยูท่ีก่ารตคีวาม
รฐัธรรมนญูและกฎหมาย	ซึง่ภายใต้
อ�านาจรัฐประหารอยู่ที่ผู้มีอ�านาจ
และลิว่ล้อจะตีความให้เป็นสเีทาหรอื
สีด�าก็ได้ทั้งนั้น	 แม้แต่การสร้าง	
“อภนิหิารทางกฎหมาย” เพ่ือจดัการ
กบัฝ่ายตรงข้ามทางการเมอืงกท็�าให้
เหน็มาแล้ว				
	 พล.อ.ประยุทธ์ให้สมัภาษณ์หลงั
ประชมุคณะรฐัมนตร	ี(12	ม.ีค.)	อย่าง
อารมณ์ดว่ีา	วันน้ีพยายามแยกบทบาท
ของตัวเองระหว่างหน้าทีน่ายกฯและ
ผูถู้กเสนอชือ่เป็นนายกฯ	 ยอมรับ
ว่ายากเหมือนกัน	โดยยืนยันว่าตัง้แต่
มรีฐัธรรมนญูชัว่คราวปี	2557	ตนก็
เป็นนายกฯไปแล้ว	ไม่ใช่หวัหน้าคณะ
ปฏิวัติรัฐประหาร	 ถ้าวันนั้นไม่มี
รัฐธรรมนญูออกมา	ตนหยดุสถานการณ์
ไม่ได้กเ็ป็นกบฏ	ตนจงึเป็นนายกฯตาม
กฎหมาย	อย่าไปย้อนแย้งกลบัไปกลบั

มา	มนัจะไม่จบเสยีท	ี

โลก 2 ใบของชาย 2 บคุลกิ
 จากค�าพดูของ	“ลงุตู”่	จงึย้อน
แย้งและสบัสนว่าตนเองเป็น	 “เจ้า
หน้าทีร่ฐั”	หรอืไม่	การยอมรบัฐานะ
ของตวัเองว่าเป็นนายกรฐัมนตรนีบั
ตัง้แต่มรีฐัธรรมนญูชัว่คราวปี	2557	
จงึเป็นเรือ่งพลิกึ	เพราะถ้าหากไม่ใช่
หวัหน้าคณะรฐัประหาร	 แต่ทีผ่่าน
มาเกือบ	5	ปี	ท�าไมใช้อ�านาจหัวหน้า	
คสช.	ออกกฎหมาย	มาตรการต่างๆ	
รวมถงึการโยกย้ายข้าราชการประจ�า	
ข้าราชการการเมือง	 และผู้ด�ารง
ต�าแหน่งในองค์กรอิสระ	 แม้แต่
ปัจจบุนักย็งัมอี�านาจมาตรา	44		
	 หาก	 “เนตบิรกิร”	 ตะแบงว่า
ต�าแหน่งหวัหน้า	คสช.	เป็น	“ต�าแหน่ง
พเิศษ” กเ็ท่ากบัไม่ยอมรบัค�าพพิากษา
ของศาลทีร่ะบุว่า	 “คณะรกัษาความ
สงบแห่งชาตเิป็นเจ้าพนกังานตาม
อ�านาจทีม่กีฎหมายรฐัธรรมนูญให้ไว้”
	 การเลอืกตัง้ครัง้นีจ้งึเหมอืนอยู่
บนโลกพสิดาร	2	ใบ	ตัง้แต่รฐัธรรมนูญ
ทีเ่ขยีนข้ึนอย่างพสิดาร	องค์กรอสิระ
กม็าอย่างพสิดาร	กตกิาการเลอืกต้ัง
กม็สีตูรพสิดาร	การแบ่งเขตเลอืกตัง้
ก็พิสดาร	 การเลือกนายกรฐัมนตรกี็
พิสดาร	สภาลากตัง้กม็าอย่างพิสดาร
แถมเป็นความลบั	ในขณะทีผู่ร่้วมเป่า
นกหวดีสนบัสนนุหลกัอย่างเป็นทางการ
อย่างหัวหน้าพรรคเก่าแก่ก็ออกอาการ
พสิดารสบัสนด้วยวาทกรรมล่าสดุ
หยดุการสบืทอดอ�านาจลงุเสยีดือ้ๆ	
แต่ก็พร้อมจะผสมพนัธุก์บัพรรคของ
ลงุโดยขอไม่เอาลงุจนสบัสนในบคุลกิ
ทีห่ลากหลาย
	 โลกของ	 “ไดโนเสาร์”	 และ
โลกของ	“แมลงสาบ”	จงึเหมอืนคน	
2	 บคุลกิทีส่ร้างโลกข้ึนมาคนละ	 2	
ใบ	 ท่ามกลางอารมณ์	 “ฟินหวัใจ”	
อย่างทีใ่ครๆต่างงนุงงว่านีค่อืโลก	2	
ใบทีเ่ขาสร้างขึน้มา	หรอืเป็นโลกของ	
2	 ไบโพลาร์	 (bipolar)	 ของคน	 2 
บคุลกิทีร่กัษาไม่หาย?
 คนหนึง่อยากเป็นนายกฯแต่
ไม่ยอมออกจาก “หัวหน้าคณะ
รฐัประหาร”
 อีกคนอยากเป็นนายกฯจึง
ต้องเล่นบท “เกลียดตัวแต่ขอกนิ
ไข่”
 เรือ่งของชาย 2 โลก 2 บคุลกิ
จงึพสิดารยิง่นัก!!??

 ต่อจากหน้า 5
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