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เรื่องจากปก

และพรรคพลังประชารฐั  
 ทีส่�าคญัหากพรรคการเมอืง
ใดได้ ส.ส.เขตเกนิก่ึงหนึง่ของสภาก็
อาจไม่ได้ ส.ส.บญัชรีายชือ่เลย พรรค
ขนาดกลางทีไ่ด้ ส.ส.เขตน้อย แต่มี
คะแนนในเขตพอสมควรมโีอกาสได้ 
ส.ส.บัญชรีายช่ือเพิม่ข้ึน และกลาย
เป็นตัวแปรในการจดัตัง้รัฐบาล ซึง่
พร้อมจะร่วมรัฐบาลกับทุกฝ่าย 

โอกาสพรรคเกิดใหม่
 ระบบการเลอืกตัง้แบบ MMA 
อาจท�าให้พรรคเกิดใหม่ได้ ส.ส. ใน
ระบบบญัชรีายชือ่ ซึง่ ส.ส.เขตมี
โอกาสชนะน้อยมาก การเลอืกตัง้
ครั้งนี้มีผู ้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 
51,427,628 คน โดยคณะกรรมการ
การเลอืกต้ัง (กกต.) คาดการณ์ว่า
จะมผีูอ้อกมาใช้สทิธเิลอืกตัง้ประมาณ 
80% หรอืมผีูใ้ช้สทิธเิลอืกตัง้ประมาณ 
41,142,102 คน 
 หากน�าจ�านวน ส.ส. 500 คน
มาหาร กจ็ะต้องได้ 82,284 คะแนน
จงึจะได้ ส.ส. 1 ท่ีนัง่ หากพรรคที่
ส่งผูส้มคัร ส.ส.เขตครบ 350 เขต 
และได้คะแนนเสียงจากแต่ละเขต
แค่ 240 คะแนน กจ็ะได้ ส.ส.บัญชี
รายชือ่ 1 ทีน่ัง่ ซึง่การเลอืกตัง้ครัง้
นีม้พีรรคทีส่่งผู้สมคัรครบ 350 เขต 
6 พรรคคอื พรรคประชาธิปัตย์ พรรค
ภมูใิจไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรค

เสรรีวมไทย พรรคพลงัประชารฐั 
และพรรครวมพลังประชาชาตไิทย
  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร 
ส.ส. ครบ 350 เขต จงึมโีอกาสได้ 
ส.ส.บัญชรีายช่ืออย่างน้อย 1 ทีน่ัง่ 
ยกเว้นพรรคประชาธปัิตย์อาจไม่ได้ 
ส.ส.บญัชรีายชือ่เลยหากได้ ส.ส.เขต 
จ�านวนมากในระดับหนึ่ง เหมือน
พรรคเพือ่ไทยทีค่าดว่าจะได้ ส.ส.เขต
มากทีส่ดุในการเลอืกต้ังครัง้นี ้ 
 ระบบการเลือกตัง้แบบ MMA 
จงึมโีอกาสทีจ่ะท�าให้มพีรรคการเมอืง
เข้าไปในสภาหลายพรรค ซึง่เป็นไป
ตามที ่ คสช. ให้ผูร่้างรฐัธรรมนญู
ออกแบบ ปิดประตพูรรคการเมอืง
ทีจ่ะได้เสยีงข้างมากแบบเดด็ขาดซึง่
ก็คอืพรรคเพือ่ไทย การเลือกตัง้คร้ัง
นี้จึงอาจมีพรรคการเมืองเข้ามา
มากกว่า 10 พรรค โดยเชื่อว่า
ประมาณคร่ึงหนึง่จะมอี�านาจในการ
ต่อรองและเป็นตัวแปรส�าคญัในการ
จดัตัง้รฐับาล

โพลโค้งสดุท้าย
 ช่วงก่อนสปัดาห์สดุท้ายของ
การเลอืกตัง้โพลส�านกัต่างๆได้สรุป
ความคิดเห็นของประชาชนที่สุ่ม
ส�ารวจ ปรากฏว่าพรรคอนาคตใหม่
มาแรงทีส่ดุ แต่ไม่ได้หมายถงึการได้ 
ส.ส. มากทีสุ่ด  
 “นด้ิาโพล” สถาบนับณัฑติ

พัฒนบรหิารศาสตร์ ผลส�ารวจปรากฏ
ว่า พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา แคน
ดเิดตนายกฯพรรคพลังประชารฐั มา
เป็นอันดบั 1 ร้อยละ 26.06 คณุ
หญงิสดุารตัน์ เกยรุาพนัธ์ุ แคนดเิดต 
นายกฯพรรคเพือ่ไทย ร้อยละ 24.01 
ห่างกนัแค่ร้อยละ 2 แต่พรรคการเมอืง
ทีอ่ยากให้ได้คะแนนเสียงมากทีส่ดุ
และเป็นแกนน�าตัง้รฐับาลใหม่กลบั
เป็นพรรคเพือ่ไทยร้อยละ 36.49 รอง
ลงมาคอืพรรคพลงัประชารฐัร้อยละ 
22.57 
 “อสีานโพล” ศนูย์วิจยัธรุกิจ
และเศรษฐกิจอสีาน คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ส�ารวจคน
อสีาน 20 จงัหวัดพบว่า อนัดบั 1 
ร้อยละ 31.1 อยากให้คณุหญงิสุดา
รตัน์เป็นนายกฯ ตามด้วยนายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ ร้อยละ 24.9  
 นอกจากนีก้ลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ในภาคอีสานยังมีแนวโน้ม
สนับสนุนผูส้มคัร ส.ส. พรรคเพือ่
ไทยและพรรคอนาคตใหม่คอื ร้อย
ละ 43.6 และร้อยละ 23.2 ตาม
ล�าดบั

โพลภาคใต้พลกิล็อก
 ทีน่่าสนใจคอืกระแสนยิมภาค
ใต้จากการส�ารวจของ “ม.อ.โพล” 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ส�ารวจ
ผูม้สิีทธเิลอืกต้ังใน 14 จงัหวัดภาค
ใต้ พบว่าคะแนนนยิมนายธนาธร
เป็นอันดบั 1 ร้อยละ 16.10 ขณะที่
นายอภสิิทธิ ์ เวชชาชวีะ หวัหน้า
พรรคประชาธปัิตย์ มร้ีอยละ 12.0 
 เช่นเดยีวกบัพรรคทีค่นใต้อยาก
เลอืกมากทีส่ดุคอื พรรคอนาคตใหม่ 
ร้อยละ 26.98 ตามด้วยพรรค
ประชาธปัิตย์ ร้อยละ 24.19 และที่
น่าสนใจคอืร้อยละ 85 จะไม่เลือก
พรรคเดมิอกีแล้ว

จฬุาฯโพล “ธนาธร” น�าโด่ง
 “จฬุาฯโพล” โดยชมรมสภา
จ�าลอง คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับส�านักพิมพ์
ส�านกันสิติสามย่าน ส�ารวจการตดัสนิ
ใจลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของนสิิต
จฬุาฯเพือ่สะท้อนเสียงคนรุน่ใหม่ที่
มสิีทธเิลอืกตัง้เป็นครัง้แรกจ�านวน 
1,266 คน 19 คณะ และ 1 ส�านัก
วชิา ปรากฏว่าผูท้ีต้่องการให้เป็น

 In Brief : ย่อความ

การเลอืกตัง้วนัที ่24 มนีาคม 2562 
ใช้บตัรเลอืกตัง้ใบเดยีวภายใต้ระบบ
จัดสรรปันส่วนผสมหรือ Mixed 
Member Apportionment - MMA 
ซึง่รัฐธรรมนญูออกแบบตามโจทย์ที่
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
ไม่ให้มีพรรคการเมอืงได้ ส.ส. เกนิ 
250 ทีน่ัง่ หรอืมากกว่าจ�านวน ส.ว. 
ที ่คสช. แต่งตัง้ 250 คน
 รฐับาลหลงัการเลอืกตัง้จะเป็น
รฐับาลผสมจากหลายพรรค ซึง่จะ
ท�าให้การเมอืงไม่มเีสถยีรภาพ แต่
ท�าให้ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
ได้เป็นนายกรฐัมนตรต่ีอ และ “ระบอบ 
คสช.” ยงัสบืทอดอ�านาจต่อภายใต้ 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งก็คือ 
“ยทุธศาสตร์ คสช.” ทีถ่กูวพิากษ์
วิจารณ์อย่างมากว่าเป็นความฝัน
ลมๆแล้งๆที่จะท�าให้ประเทศถอย
หลงั ไม่ต่างกบัการท�ารฐัประหาร 5 
ปีทีผ่่านมา 
 พรรคการเมอืงแต่ละพรรคต่าง
กป็ระกาศว่าจะได้ ส.ส. จ�านวนมาก 
ทัง้ทีรู้่ดว่ีาการเลอืกต้ังครัง้นีย้ากทีจ่ะ
ประเมนิจ�านวน ส.ส. ไม่ว่าจะเป็น
พรรคเพือ่ไทย พรรคประชาธิปัตย์ 

การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วง
หน้าเกิน 80% เหน็ชัดเจน
ว่าประชาชนมีความต่ืน
ตัวอย่างมาก หากวนัที ่24 
มนีาคม ประชาชนใช้สิทธิ
มากกว่า 80% ก็อาจเกิด
ปรากฏการณ์ “แลนด์สไลด์” 
ทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นผ่าน
ของประชาชน เพือ่ก�าหนด
อนาคตประเทศว่าจะเป็น 
“ประชาธิปไตย” หรือ 
“เผดจ็การ” ปัญหาคือฝ่าย
กองทัพและชนชั้นน�าอนุ
รกัษ์นยิมจะยอมให้เกดิการ
เปลี่ยนผ่านหรือไม่  
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นายกรัฐมนตรมีากทีส่ดุคอื นายธนา
ธร ร้อยละ 53.8 รองลงมาคอื นาย
ชชัชาต ิสทิธิพันธ์ุ แคนดเิดตนายกฯ
พรรคเพือ่ไทย ร้อยละ 23.7 นาย
อภิสิทธ์ิ ร้อยละ 5.2 คณุหญงิสุดา
รตัน์ ร้อยละ 4.3 และ พล.อ.ประยทุธ์ 
ร้อยละ 2.8
 ส่วนพรรคการเมืองที่จะลง
คะแนนให้ พรรคอนาคตใหม่ร้อยละ 
70.8 พรรคเพือ่ไทยร้อยละ 16 พรรค
ประชาธิปัตย์ร้อยละ 6.7 พรรคพลงั
ประชารฐัร้อยละ 3.5 และพรรคเสรี
รวมไทยร้อยละ 1.8  
 การตดัสนิใจทีส่�าคญัมากทีส่ดุ
ในการตดัสนิใจเลอืก ร้อยละ 41.7 
เลือกเพราะอดุมการณ์ทางการเมือง 
รองลงมาร้อยละ 27.9 เลอืกเพราะ
ชืน่ชอบนโยบายทีใ่ช้หาเสยีง
 ผลส�ารวจช่วงโค้งสดุท้ายก่อน
เลือกตัง้ของ 4 โพล 4 สถาบนัการ
ศกึษาหลกัในกรงุเทพฯ ภาคอสีาน 
และภาคใต้ ถือเป็นบิก๊เซอร์ไพรส์ที่
นายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่มา
แรงแซงพรรคการเมอืงใหญ่ แม้ใน
ภาพรวมคนทีป่ระชาชนอยากให้เป็น
นายกรฐัมนตรจีะยงัมชีือ่ พล.อ.ประยทุธ์ 
แต่ในภาคอีสานคณุหญงิสดุารัตน์
ทิง้ห่าง เช่นเดยีวกบัภาคใต้ทีน่าย
ธนาธรและนายอภิสิทธิ์ทิ้งห ่าง 
พล.อ.ประยทุธ์

เปลีย่นกระแสเป็นคะแนน?
 รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน 
สวสัด ีคณะรฐัศาสตร์ จฬุาฯ กล่าว
ในงานเสวนา “โค้งสดุท้ายการเลอืก
ตัง้ 62” โดยภาควชิาการปกครอง 
คณะรฐัศาสตร์ จฬุาฯ (19 มนีาคม) 
ระบถุงึจฬุาฯโพลว่า พรรคอนาคต
ใหม่น่าจะได้ ส.ส.บญัชรีายชือ่ 30-50 
เสยีง แต่ปัญหาคอืจะเปลีย่นกระแส
เป็นคะแนนได้อย่างไร โดยเฉพาะ
ต้องได้คะแนนเสยีงในเขตเมอืงของ
ทกุจงัหวดั  
 รศ.ดร.สริพิรรณกล่าวถึงกลุม่
คนอายุ 50 ปีขึน้ไปว่า เคยเลอืกพรรค
ไหนกจ็ะเลอืกพรรคนัน้ ส่วนกลุม่ที่
คะแนนจะสวงิไปทางไหนกไ็ด้คอืกลุม่
อาย ุ26-49 ปี ทีม่จี�านวนมากทีส่ดุ
และเป็นกลุม่ทีต้่องจบัตามอง 

3 พรรค 3 ก๊ก
 รศ.ดร.สิริพรรณคาดการณ์
จ�านวน ส.ส. ของแต่ละพรรคว่า  อ่านต่อหน้า 4

พรรคเพือ่ไทยจะได้ ส.ส.เขตประมาณ 
170 ทีน่ั่ง โดยคดิจากผูใ้ช้สทิธิเลอืก
ตั้ง 80% ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะได้
ประมาณ 16 ล้านเสยีง แต่ส่งแค่ 
250 เขต หายไป 100 เขต ท�าให้
คะแนนเสยีงหายไป 2.3 ล้านเสียง
เพือ่ให้พรรคไทยรักษาชาตก่ิอนทีจ่ะ
ถูกยุบพรรคไป แต่ถ้าเกิดสึนามิ
ทางการเมืองพรรคเพือ่ไทยกอ็าจได้
ถึง 200 เสยีง แต่คงไม่ม ีส.ส.บญัชี
รายชือ่  
 พรรคประชาธิปัตย์เคยได้
คะแนนเสยีงต�า่สดุปี 2548 แค่ 26% 
ครัง้นีเ้จอศกึรอบด้านอาจเป็นไปได้ที่
จะได้ต�า่กว่า 26% แต่ก็ยังเช่ือว่า
พรรคประชาธปัิตย์จะได้ ส.ส. 100 
ที่นั่งบวกลบ และต้องดูว่าจะได้ 
ส.ส.บัญชรีายช่ือหรอืไม่ 
 พรรคพลงัประชารฐัทียั่งใช้วธิี
หาเสียงแบบเดมิเหมอืน 20 ปีทีแ่ล้ว
คอืดดูอดตี ส.ส. และใช้เงนิจ�านวน
มาก ไม่มียทุธศาสตร์ใหม่ คาดว่าจะ
ได้ ส.ส. ไม่น่าเกนิ 70 เสยีง แม้หลาย
โพลระบวุ่าจะได้ถึง 150 เสยีง ซึง่
ต้องดวู่าองค์กรส่วนท้องถิน่จะช่วย
ได้มากน้อยแค่ไหน รวมทัง้การตคีวาม
กฎหมายขององค์กรอิสระทีอ่าจเป็น
ตวัแปรส�าคญัหลังการเลือกตัง้ 
 ส่วนพรรคภมูใิจไทย พรรค
ชาตไิทยพฒันา และพรรคชาติพฒันา 
อาจได้ ส.ส. รวมกนัประมาณ 50-60 
เสียง แต่ราคาหุน้น่าจะสงู เพราะ
พร้อมจะไปอยู่กบัฝ่ายไหนกไ็ด้  

“ประยทุธ์” นัง่นายกฯยาว
 อย่างไรกต็าม รศ.ดร.สริพิรรณ
เชือ่ว่าฝ่ายไม่เอา คสช. จะมี ส.ส. 
มากกว่า 250 เสียง แต่ไม่ถงึ 376 

เสยีงทีจ่ะเลอืกนายกรฐัมนตรไีด้แม้
ตัง้รฐับาลได้ พล.อ.ประยุทธ์จงึจะ
เป็นนายกรฐัมนตรไีด้แน่ เพราะได้
เสยีงเกนิ 126 เสยีง บวกกบั ส.ว. 
อกี 250 เสยีง กจ็ะเกิน 375 เสียง 
ท�าให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยใน
สภาผู้แทนราษฎรและไม่มีเสถยีรภาพ 
 การแก้เกมของ พล.อ.ประยทุธ์
จึงอาจให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ผ่านงบประมาณปี 2563 
ก่อนจะมีการจัดตัง้รฐับาล อย่างน้อย
กส็ามารถท�างานได้ 1 ปีก่อนจะมี
การเปิดอภปิรายไม่ไว้วางใจ ซึง่ พล.อ. 
ประยทุธ์ต้องยอมเสียหน้า แต่ต้องดู
โอกาสของนายอภสิทิธิด้์วยท่ีประกาศ
ไม่เอา พล.อ.ประยทุธ์ทีจ่ะเป็นตวัแปร
ทีท่�าให้การจดัตัง้รัฐบาลยือ้กนัไปมา 
และ พล.อ.ประยทุธ์กจ็ะเป็นนายกฯ
ต่อไปเร่ือยๆพร้อมมาตรา 44 เพราะ
รฐัธรรมนญูไม่ได้ก�าหนดว่าต้องเลอืก
นายกรฐัมนตรใีห้เสร็จในระยะเวลา
เท่าไร ระบเุพยีงให้เลอืกประธาน
สภาผูแ้ทนฯภายใน 15 วนั หลงั 
กกต. ประกาศรบัรองผลการเลอืก
ตัง้อย่างเป็นทางการ 

รฐับาลแห่งชาติ-ล้มการเลอืกตัง้
 หากการเมอืงยงัยือ้กันไปเรือ่ยๆ
กจ็ะเกดิกระแสกดดนัทางสงัคม ซึง่
ยงัมมีาตรา 272 ท่ีให้ใช้เสียง ส.ส. 
และ ส.ว. 2 ใน 3 คอื 500 เสียง 
จาก 750 เสียง เพือ่เปิดทางให้โหวต
เลอืกนายกฯคนนอก หรอือาจจะตัง้
รฐับาลแห่งชาตช่ิวงส้ันๆ 4-6 เดอืน 
เพือ่เปลีย่นกตกิาบางอย่างเพือ่ปลด
ลอ็กการเมอืง โดยเฉพาะกตกิาการ
เลอืกตัง้
 นอกจากนีอ้าจเป็นไปได้ทีจ่ะ

ท�าให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ โดย 
กกต. ไม่สามารถประกาศรบัรองการ
เลอืกตัง้ได้ภายใน 180 วัน คือวนัที่ 
9 พฤษภาคม พล.อ.ประยทุธ์กจ็ะ
เป็นนายกรฐัมนตรต่ีอ หรอืการเลอืก
ตัง้เป็นโมฆะเพราะมกีารร้องเรยีน 
อย่างกรณกีารเลือกตัง้ล่วงหน้าทีไ่ม่
เป็นสากลและมปัีญหา

8 ปีสะสมความขดัแย้ง
 รศ.ดร.สิริพรรณระบุว่า ระบบ
การเลอืกตัง้และการเลอืกตัง้ครัง้นี้
เป็นเครือ่งมือในการจดัระเบยีบทาง 
การเมอืงระบอบใหม่ (Embedded 
nondemocratic system) เพือ่รกัษา
ฐานท่ีม่ันทางการเมอืงของระบอบ 
คสช. ให้ยาวนานทีส่ดุ และสร้าง
หลกัประกนัว่าไม่ว่าจะเกดิการเปลีย่น
แปลงใดๆกจ็ะไม่บัน่ทอนการสบืทอด
อ�านาจทีอ่ยูภ่ายใต้การน�าของกลุม่
ชนชัน้น�าอนรุกัษ์นยิมทีป่ระกอบด้วย
กลุ่มทุนรัฐ ทหาร ระบบราชการ 
และเทคโนแครต   
 แต่ประเด็นทีส่�าคญัคอื 8 ปีที่
ไม่มีการเลอืกตัง้ ท�าให้การเลือกตัง้
ถูกน�ามาอยู่ในที่สาธารณะ ท�าให้
ประชาชนเหน็ถงึปัญหาสะสมของ
การรฐัประหารว่าสงัคมสูญเสียโอกาส
ในการแก้ปัญหาประเทศอย่างไร รวม
ถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และโอกาสก้าวทนัโลก
ของคนรุน่ใหม่ 7.3 ล้านคนทีมี่สทิธิ
เลอืกตัง้ครัง้นี ้ซึง่เป็นกลุม่คนทีไ่ม่อยู่
ในการกล่อมเกลาแบบดัง้เดมิ และ
การออกแบบการเลอืกต้ังกไ็ม่สามารถ
ควบคมุได้ ซึง่เป็นโจทย์ใหญ่ของผูม้ี
อ�านาจ   

“ท�ำมำ 5 ปีแล้วโดยไม่ต้องใช้อ�ำนำจมำกมำย
มำตรำ 44 ใช้ส�ำหรับคนที่ไม่ค่อยดี 

หรือกฎหมำยที่มันขัดกันอยู่ 
อย่ำให้ใครสร้ำงควำมเกลียดชัง

ระหว่ำงประชำชน ต�ำรวจ และทหำร 
ใครสร้ำงถือว่ำท�ำลำยประเทศ 

มำวันนี้ไม่ได้คิดสืบทอดอ�ำนำจ แต่ทั้งหมดเพื่อประชำชน”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. 
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 ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวสัดิ ์คณะ
รฐัศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวในงานเสวนา
เดยีวกนัว่า การเลอืกตัง้ครัง้นีเ้ตม็
ไปด้วยความขดัแย้ง ท�าให้เกดิปัญหา
ความชอบธรรมในการเลอืกตัง้ ทัง้คน
จัดเลือกตั้ง กระบวนการเลือกตั้ง 
และผลการเลอืกต้ัง กกต. กถ็กูถาม
ความชอบธรรมมากขึ้น ไม่ใช่แค่ 
กกต. 7 คนที ่คสช. แต่งตัง้ แต่รวม
ถงึเจ้าหน้าท่ี กกต. ทีท่�างานมานาน
แต่ไม่มีสมรรถภาพในการบริหาร
จดัการ ซึง่ผลการเลอืกตัง้น่าจะท�าให้
ระบอบเผดจ็การอยู่ต่อได้ และไม่
ท�าให้เกดิการเปลีย่นผ่าน อย่างวาท
กรรมของนกัวชิาการ หรอืวาทกรรม
ของรฐัทีอ้่างเป็นสากล แต่เป็นสากล
อย่างทีเ่ผดจ็การสร้างขึน้มา ท�าทกุ
วถิทีางทีจ่ะชนะ การเลอืกตัง้ครัง้นี้
จงึไม่เป็นธรรมและเสร ีโดยเฉพาะ 
ส.ว. 250 คนท่ีตัง้โดย คสช. 

โอกาสประเทศไทย
หาก “ลุงตู่” ไม่ได้ไปต่อ
 iLaw ตั้งสมมุติฐานหาก 
พล.อ.ประยทุธ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อ “โอกาส” ของประเทศไทยจะ
เกิดอะไรขึ้นบ้าง หลังจากรัฐบาล
ทหารมีอ�านาจมาเกือบ 5 ปี และ 
พล.อ.ประยทุธ์อยากเป็นนายกฯต่อ 
ซึง่รฐับาลทหารนีป้กครองประเทศ
ในลกัษณะรวบอ�านาจ ไม่ให้ประชาชน
มีส่วนร่วม ปิดกั้นความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง และยังสร้างระบบการเข้า
สู ่อ�านาจทางการเมืองขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ของตัวเอง ยังเดินหน้า
ไปตามแนวทางเดิม แต่หาก
พรรคการเมืองอ่ืนได้จัดตั้งรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกฯ จะ
เกิด “โอกาส” ของประเทศไทยที่
จะเดินหน้าคือ
 1.ได้นายกรฐัมนตรแีละรัฐบาล
ทีม่าจากประชาชนเลอืก 2.ได้จ�านวน 
ส.ส. ในสภาที่สะท้อนเสียงโหวต
ของประชาชน 3.ได้สร้างการเมือง
ใหม่ มีนักการเมืองหน้าใหม่ แข่ง
กันที่นโยบาย เลิกอาศัย “เจ้าพ่อ
ท้องถิ่น” 4.ได้พรรคการเมืองทาง
เลือกเพิ่มขึ้นจากคนธรรมดาไม่ใช่
เศรษฐี 5.ได้รัฐสภาท่ีมีระบบถ่วง
ดลุ ม ีส.ว. ท�างานตรวจสอบรฐับาล 
6.ได้องค์กรอิสระที่เป็นกลาง กล้า
ตรวจสอบรฐับาล มทีีม่าหลากหลาย 

เอเชีย ระบุว่า นับตั้งแต่เกิดการ
รัฐประหารปี 2557 รัฐบาลทหาร
ให้ค�ามัน่สญัญาซ�า้ๆจะท�าให้ประเทศ
กลบัคนืสูร่ะบอบประชาธปิไตย แต่
การเลือกตั้งกลับตอกย�้าว่ากองทัพ
ไทยจะยังอยู่ในอ�านาจต่อไป ใช้
กฎหมายหลายฉบบัก�ากับและควบคุม
การเคลื่อนไหวทางสังคม รวมถึง
การยบุพรรคการเมอืงฝ่ายตรงข้าม 
ท�าให้ กกต. ถูกตั้งค�าถามมีอิสระ
จรงิหรอืไม่ ขณะทีป่ระชาชนควรมี
สิทธิและมีส่วนร่วมในการท�างาน
ของรฐั ซ่ึงภายใต้รฐับาลทหารกลับ
จับกุมผู้เห็นต่างที่วิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาล รวมถึงปิดกั้นสื่อในการน�า
เสนอหรือรายงานข้อมูลท่ีขัดแย้ง
กับรัฐบาล 
 HRW จงึเรยีกร้องให้นานาชาติ
แสดงจดุยนืด้วยการประกาศไม่ยอมรับ
ผลการเลอืกตัง้หากไม่ได้มาตรฐาน
สากลและไม่น่าเชือ่ถอื การวางเง่ือนไข
เพือ่ให้รฐับาลทีก่องทพัสนบัสนนุชนะ 
ซ่ึงไม่ต่างกบัการท�ารฐัประหารหรือ
ประชาธปิไตยจอมปลอม

 ต่อจากหน้า 3

7.ได้เสรีภาพท่ีจะแสดงความเห็น 
วิจารณ์รัฐบาล และเสนอข้อเรียก
ร้อง 8.ได้สื่อที่กล้าวิจารณ์รัฐบาล 
ได้ฟังความเหน็หลายมมุในประเดน็
ร้อน 9.ได้ความปลอดภยัจากอ�านาจ
พเิศษของทหาร 10.ได้กระบวนการ
ยุติธรรมปรกติที่เชื่อถือได้ ไม่ถูก
ทหารแทรกแซง
 11.ได้เยียวยาผู้เสียหายจาก
ความขัดแย้งทางการเมือง 12.ได้
บอร์ดรฐัวิสาหกิจ “มอือาชพี” ปลอด
นายทหาร 13.ได้ทบทวนกฎหมาย
ทั้งชุดที่ออกโดยกลุ่มทหารและ
ข้าราชการเกษยีณ 14.ได้เอาทหาร
ออกจากที่ดินชาวบ้าน ให้ชุมชนมี
สิทธจิดัการดูแลป่าเอง 15.ได้ตกีรอบ
การตั้งโรงงานเข้มงวดให้รักษาสิ่ง
แวดล้อม 16.ได้ถกเถยีงเรือ่งยกเลกิ
การเกณฑ์ทหาร 17.ได้ระบบหลัก
ประกนัสขุภาพ “ถ้วนหน้า” ท่ีมัน่คง 
18.ได้กระจายอ�านาจให้ท้องถิ่น
จัดการตัวเอง 19.ได้อนาคตประเทศ
ทีป่ระชาชนร่วมก�าหนด และ 20.ได้
บ้านเมืองสงบเรียบร้อยจริงๆภาย

ใต้กติกาประชาธิปไตย

โลกมองเลือกตั้งไทยบกพร่อง
 องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ (Human Rights 
Watch-HRW) ออกแถลงการณ์ลง
วันที่ 19 มีนาคม หัวข้อ Thailand 
: Structural Flaws Subvert 
Election ระบุว่า โครงสร้างของ
ระบบเลอืกตัง้ทีจ่ะน�าไปสูก่ารเลอืก
ตัง้ครัง้ใหญ่ทัว่ประเทศไทยในวนัที่ 
24 มีนาคม มีข้อบกพร่องอยูม่ากมาย 
และหลายปัจจัยท�าลายความน่าเชือ่
ถือการเลือกตั้ง โดยเงื่อนไขการตั้ง
รัฐบาลชุดใหม่อยู่ในมือของ ส.ว. 
250 คนทีแ่ต่งตัง้โดย คสช. ทีมี่สทิธิ
เลือกนายกรัฐมนตรี ถือเป็นการ
ละเมดิสทิธขิองประชาชนอย่างร้าย
แรง โดยเฉพาะการจะเลือกผู้น�า
ของตนเอง ท�าให้รัฐบาลทหารล้ม
เหลวในการสร้างบรรยากาศก่อน
การเลอืกตัง้ทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม 
 นายแบรด อดัมส์ ผู้อ�านวย
การฮิวแมนไรท์วอทช์ประจ�าภมูภิาค

“ฝ่ำยไม่เอำ คสช. 
จะมี ส.ส. มำกกว่ำ 250 เสียง 
แต่ไม่ถึง 376 เสียง
ที่จะเลือกนำยกรัฐมนตรีได้ 
แม้ตั้งรัฐบำลได้ พล.อ.ประยุทธ์
ก็ยังเป็นนำยกรัฐมนตรีได้แน่”

“วำทกรรมของรัฐที่อ้ำงเป็นสำกล 
แต่เป็นสำกลอย่ำงที่เผด็จกำรสร้ำงขึ้นมำ 
ท�ำทุกวิถีทำงที่จะชนะ 
กำรเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่เป็นธรรมและเสรี
โดยเฉพำะ ส.ว. 250 คนที่ตั้งโดย คสช.”

สิริพรรณ นกสวน สวัสดี  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
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 HRW ยังระบวุ่า การทีร่ฐับาล
ทหารไม่เปิดโอกาสให้องค์กร
สังเกตการณ์การเลือกตั้งจากต่าง
ประเทศร่วมตรวจสอบ โดยมีแค่
เครือข่ายเอเชียเพ่ือการเลือกตั้ง 
(ANFREL) เพียงองค์กรเดียวที่ได้
รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ยิ่ง
ท�าให้ประเทศไทยถกูมองในทางลบ  

ปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่
 นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. แถลงเรื่องการลง
คะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
จังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่ 17 
มีนาคมว่า จากผู้ลงทะเบียนขอใช้
สทิธ ิ2.6 ล้านคน มผู้ีออกมาใช้สทิธิ
ถึงร้อยละ 86.98 และมีหลายแห่ง
ใช้สิทธิเกินกว่าร้อยละ 90 
 ขณะที่เว็บไซต์ประชาไท
รายงานว่า ผูมี้สทิธิเลอืกตัง้ครัง้แรก
ที่มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีในวันเลือก
ตั้ง คือเกิดระหว่างปี 2537-2544 
หรือก่อนหน้านั้น ถือเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการลงคะแนนเสียง เช่น
เดียวกับกลุ่ม First Time Voter 
ในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 
ซ่ึงยังไม่มีโอกาสเลือกตั้งเลยนับ
ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมามีกว่า 
7,368,589 คน แต่ผ่านการเปลี่ยน
ผ่านทางการเมืองต่างๆและวิกฤต
เศรษฐกิจ มีการประกาศใช้รัฐ 
ธรรมนญูถงึ 6 ฉบบั มนีายกรฐัมนตรี
ถึง 10 คน มีคณะรัฐมนตรีถึง 12 
ชุด มีการยุบสภา 6 ครั้ง มีการ
ชมุนมุใหญ่ของ 2 ขัว้การเมอืง และ
รัฐประหารถึง 2 ครั้งคือปี 2549 
และ 2557 
 คะแนนเสียงของคนรุ่นใหม่
จงึอาจเป็นตวัแปรส�าคญัในการจัด
ตั้งรัฐบาลจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 
51 ล้านคน โดยกรุงเทพฯมียอดผู้
มีสิทธิมากที่สุด หากแยกตามกลุ่ม
อายุ ปรากฏว่ากลุ่มใหญ่สุดคือคน
อายุ 26-45 ปี มีกว่า 19 ล้านคน 
รองลงมาอายุ 46-60 ปี จ�านวน 
14.4 ล้านคน ส่วนกลุม่ First Vote 
หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกมีกว่า 
7 ล้านคน

อนาคตประเทศไทย?
ประชาธิปไตยหรือเผด็จการ
 การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
เกิน 80% ท�าให้เห็นชัดเจนว่า

ประชาชนมีความตื่นตัวอย่างมาก 
หากวนัที ่24 มีนาคม ประชาชนไป
ใช้สิทธิมากกว่า 80% ก็อาจเกิด
ปรากฏการณ์ “แลนด์สไลด์” ที่
ท�าให้ฝ่ายประชาธปิไตยสามารถจดั
ตัง้รัฐบาลได้ ซึง่จะถือเป็นการเปลีย่น

ผ่านของประชาชน 
 ปัญหาคอื ฝ่ายกองทพั ชนชัน้
น�าอนุรักษ์นิยม และกลุ่มทุนใหญ่ 
จะยอมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านหรือ
ไม่ แม้แต่การล้มการเลือกตั้ง หรือ
การพยายามยื้อการตั้งรัฐบาลและ

การเลือกนายกรัฐมนตรี โดยใช้
อ�านาจรัฐและกลไกสารพัดเพื่อจะ
สบืทอดอ�านาจระบอบเผดจ็การ ซึง่
ยิ่งตอกย�้าว่าการเลือกต้ังครั้งน้ีไม่
ได้เดนิหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตย
ที่มั่นคงและยั่งยืน แต่กลับเป็นแค่
เครือ่งมือในการสร้างความขดัแย้ง
รอบใหม่เพ่ือให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมมี
อ�านาจต่อไปให้นานที่สุด    
 หลังการเลือกต้ังจึงมีโอกาส
สงูมากทีจ่ะเกดิสุญญากาศทางการ
เมืองหรือ “เดดล็อก” ไม่ว่าจะ
เป็นการจบัขัว้จดัตัง้รัฐบาลหรือการ
เลือกนายกรัฐมนตรี อย่างที่นาย
อภิสิทธิ์ประกาศยืนยันไม่เอา “ลุง
ตู”่ ไม่ร่วมกบัพรรคเพ่ือไทยโดยเดด็
ขาด แต่ไม่ปิดประตูที่จะร่วมจัดตั้ง
รัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ  
 ปรากฏการณ์ 3 พรรค 3 ก๊ก 
อาจเกิดสถานการณ์ทางการเมือง
ที่ไม่คาดคิดอย่างไรก็ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นจุดยืนทางการเมืองและ
ปรากฏการณ์ “งเูห่า” หลังการเลือก
ต้ังท่ีเริ่มมีเสียงดังกระหึ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ   
 ยิ่งตลกเมื่อ “ลุงฉุน” ถาม
ประชาชนว่า “ไม่เข้าใจท�าไมเมือง
ไทยจึงอยากเป็นนายกฯกันนักหนา” 
แต่ไม่มองตัวเองที่ก็ถูกวิพากษ์
วิจารณ์ถึงการเข้าสู่อ�านาจว่ามี
ความถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ แล้ว
วันนี้ยังท�าทุกวิถีทางที่จะมีอ�านาจ
ต่อ อ้างข้างๆคูๆว่าเป็นเรื่องของ
ประชาชน ตัวเองไม่อยากอยู่ต่อ 
ไม่ได้คิดสืบทอดอ�านาจ แต่ก็มี
ค�าถามว่าแล้วท�าไมไม่ประกาศ
วางมือทางการเมือง  
 ปำกอย่ำงใจอย่ำงและยัง
พยำยำมตอกย�้ำคนท้ังประเทศว่ำ
อย่ำลืมเหตุกำรณ์ก่อนปี 2557 ซึ่ง
เชือ่ว่ำประชำชนส่วนใหญ่ไม่ลืมแน่
ว่ำท�ำไมจงึเกิดมอ็บป่วนเมอืง ท�ำไม
กองทัพจึงใส่เกียร์ว่ำง และตำมมำ
ด้วยกำรรฐัประหำรปล้นอ�ำนำจจำก
ประชำชนครั้งแเล้วครั้งเล่ำ  
 ประชาชนไม่ได้เกลยีดทหาร 
แต่เกลียดและต่อต้านการท�า
รัฐประหาร!
 วันที่ 24 มีนาคม จึงเป็นวัน
ส�าคญัของคนไทยทัง้ประเทศทีจ่ะ
เลอืกอนาคตประเทศไทยและของ
ตวัเองว่า..จะเป็น “ประชาธปิไตย” 
หรือ “เผด็จการ”..!!??
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