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เรื่องจากปก

ผลส�ำรวจภำคสนำมเร่ือง “กำรเมอืง
แบบเดิมกับควำมสงบสุข” กรณี
ศกึษำประชำชนทกุสำขำอำชพีทัว่
ประเทศจ�ำนวน 3,661 ตัวอย่ำง 
ระหว่ำงวนัที ่26 มนีำคม-15 เมษำยน 
2562 ปรำกฏว่ำประชำชนร้อยละ 
80.1 เหน็ว่ำ กกต. สอบตกในกำร
จดักำรเลอืกต้ังเม่ือวันที ่24 มนีำคม
ทีผ่่ำนมำ ขณะทีร้่อยละ 19.9 ระบุ
ว่ำสอบได้
 กว่ำร้อยละ 70 เหน็ว่ำกำร
เมอืงแบบเดิม นำยกรฐัมนตรคีนเดมิ 
หรอืนำยกรฐัมนตรคีนนอก จะน�ำ
ปัญหำขัดแย้งให้กับคนในสังคมค่อน
ข้ำงมำกจนถงึมำกทีส่ดุ จะได้รบักำร
ยอมรบัจำกกำรเมอืงฝ่ำยต่ำงๆค่อน
ข้ำงน้อยถงึไม่ยอมรับเลย ประชำชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.9 อยำกเหน็
บ้ำนเมอืงสงบสขุ และส่วนใหญ่หรอื
ร้อยละ 75.9 เห็นด้วยต่อกำรน�ำ
ควำมขัดแย้งต่ำงๆไปคยุกนัในแกน
น�ำฝ่ำยกำรเมอืงมำกกว่ำน�ำควำมขดั
แย้งมำสูก่ลุม่ประชำชน 

กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนญู
ตคีวามสตูร ส.ส.ปาร์ตีล้สิต์
 หลงัจำก กกต. มมีตเิอกฉนัท์ 
(11 เมษำยน) ส่งศำลรัฐธรรมนูญ
ตคีวำมกำรใช้สตูรของคณะกรรมกำร
ยกร่ำงรฐัธรรมนญู (กรธ.) จัดสรร 

ส.ส.แบบบญัชีรำยช่ือให้พรรคเลก็ได้ 
1 คน ไม่ถงึจ�ำนวน ส.ส.พงึมใีห้ได้
สทิธไิด้ ส.ส. ได้หรอืไม่ โดยเอกสำร
ชีแ้จงของส�ำนักงำน กกต. ระบวุ่ำ 
กกต. พจิำรณำเร่ืองหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรค�ำนวณ ส.ส.แบบบัญชรีำย
ชือ่ทีแ่ต่ละพรรคพงึมีตำมรฐัธรรมนญู
มำตรำ 91 พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือก
ตัง้ ส.ส. มำตรำ 128 แล้ว โดย กกต. 
ทัง้ 7 คน มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้ส่ง
ศำลรฐัธรรมนญูพจิำรณำวินจิฉยัว่ำ
จะค�ำนวณหำจ�ำนวน ส.ส.แบบบญัชี
รำยชือ่ตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลอืก
ต้ัง ส.ส. มำตรำ 128 ซึง่จะมีผลท�ำให้
พรรคกำรเมืองท่ีมจี�ำนวน ส.ส. ทีจ่ะ
พงึมีได้ต�ำ่กว่ำค่ำเฉล่ีย ส.ส. 1 คน 
ได้รบักำรจดัสรร ส.ส.แบบบญัชรีำย
ชื่อ 1 คน ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
มำตรำ 91 หรือไม่
 โดย กกต. พจิำรณำข้อเทจ็
จรงิและข้อกฎหมำยแล้วมคีวำมเหน็
ว่ำ แม้กำรค�ำนวณหำ ส.ส.แบบบญัชี
รำยชือ่ตำมมำตรำ 91 วรรคสำม 
ของรฐัธรรมนญู ประกอบ พ.ร.ป.ว่ำ
ด้วยกำรเลอืกตัง้ ส.ส. มำตรำ 128 
แล้ว จะมีหลำยพรรคกำรเมืองทีมี่
ผลกำรค�ำนวณจ�ำนวน ส.ส. ทีจ่ะพึง
มไีด้เบือ้งต้นต�ำ่กว่ำ 1 คน สำมำรถ
ได้รบักำรจดัสรร ส.ส.แบบบญัชรีำย
ชื่อ 1 คน และสำมำรถจัดสรร 

ส.ส.แบบบญัชรีำยชือ่ได้ครบ 150 
คน ซึง่สอดคล้องกบัควำมเหน็ของ 
กรธ. ก็ตำม แต่กำรค�ำนวณตำม
มำตรำ 128 (5) ดังกล่ำวมีผลขัด
หรอืแย้งกบัรัฐธรรมนญูมำตรำ 91 
(2) (4) เนื่องจำกมีผลท�ำให้
พรรคกำรเมืองท่ีมจี�ำนวน ส.ส. ทีจ่ะ
พงึมไีด้ต�ำ่กว่ำ 1 คน สำมำรถได้รบั
กำรจดัสรรให้ม ี ส.ส.แบบบญัชรีำย
ชือ่ 1 คน จึงอำจท�ำให้พรรคกำรเมอืง
บำงพรรคมีจ�ำนวน ส.ส. เกนิกว่ำ
จ�ำนวน ส.ส. ทีจ่ะพงึมีได้ ซึง่ต้องห้ำม
ตำมรฐัธรรมนญูมำตรำ 91 (4) แต่
หำกค�ำนวณหำจ�ำนวนตำมรฐัธรรมนญู
มำตรำ 91 จะไม่สำมำรถจัดสรร 
ส.ส.แบบบญัชรีำยชือ่ได้ครบ 150 คน
 ทัง้หำกไม่น�ำจ�ำนวน ส.ส.ทีจ่ะ
พงึมีได้ต�ำ่กว่ำ 1 คน ไปคดิค�ำนวณ
ต่อตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตัง้ 
ส.ส. มำตรำ 128 (5) ก็ไม่สำมำรถ
คดิค�ำนวณจดัสรรได้ครบ 150 คน
เช่นกนั จงึไม่มวีธิกีำรใดทีจ่ะน�ำมำ
คดิค�ำนวณให้มจี�ำนวน ส.ส. ได้ 150 
คน ตำมรฐัธรรมนญูมำตรำ 83 ได้ 
 กกต. เหน็ว่ำเป็นปัญหำเรือ่ง
อ�ำนำจหน้ำที ่จงึขอให้ศำลรฐัธรรมนญู
วินิจฉัยชีข้ำดตำมรฐัธรรมนญูมำตรำ 
210 (1) และ (2) และ พ.ร.ป.ว่ำด้วย
วิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ 
มำตรำ 7 วรรค (1) และ (2) ว่ำ 
เม่ือ กกต. จะค�ำนวณหำจ�ำนวน 
ส.ส.แบบบญัชรีำยชือ่ตำมวธิกีำรดงั
กล่ำวแล้ว ไม่มีวิธีใดที่จะท�ำให้ได้ 
ส.ส.แบบบญัชรีำยชือ่ครบ 150 คน 
ดงันัน้ กกต. จะค�ำนวณตำมรัฐธรรมนญู
มำตรำ 91 วรรคสำม ประกอบมำตรำ 
128 แห่ง พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลอืกต้ัง 
ส.ส. ซึง่กำรคดิค�ำนวณดังกล่ำวอำจ
ท�ำให้พรรคกำรเมอืงบำงพรรคทีม่ี
จ�ำนวน ส.ส.ทีจ่ะพงึมีได้ต�ำ่กว่ำค่ำ
เฉลีย่ต่อ ส.ส. 1 คน กกต. จะสำมำรถ
ด�ำเนนิกำรได้หรอืไม่ และกำรด�ำเนนิ
กำรดังกล่ำวชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ตำมมำตรำ 91 หรอืไม่

ประธาน กกต. ยอมรบัถงึทางตนั
 นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธำน กกต. ยนืยนัว่ำ กำรส่งศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นวิธีด�ำเนิน
กำรทีเ่หมำะสมและจะไม่ส่งผลกระ
ทบต่อกำรประกำศรบัรอง ส.ส. ร้อย
ละ 95 ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด แต่
จะไม่ขอก้ำวล่วงอ�ำนำจวนิจิฉัยของ

 In Brief : ย่อความ

ผ่านมาเกือบ 1 เดอืน แต่ผลการ
เลือกตั้งเป็นเหมือน “ลิงแก้แห” 
เพรำะคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง 
(กกต.) ยงัไม่ตัดสนิใจสตูรค�ำนวณ 
ส.ส.บญัชรีำยชือ่หรอืปำร์ตีล้สิต์ กลบั
ยืน่เรือ่งให้ศำลรฐัธรรมนูญวินิจฉยั 
ขณะทีผ่ลกำรเลอืกตัง้หลำยเขตกส่็อ
ว่ำมีปัญหำ ท�ำให้เสยีงวิพำกษ์วิจำรณ์
กำรท�ำงำนของ กกต. ย่ิงมมีำกข้ึน 
 นอกจำกกำรรณรงค์ให้ถอดถอน 
กกต. ของภำคประชำชนและกลุม่
ต่ำงๆแล้ว นายเรอืงไกร ลกิีจวัฒนะ 
อดตีผูส้มัครพรรคไทยรกัษำชำติ ยงั
ยืน่เรือ่งให้ผูต้รวจกำรแผ่นดนิเพ่ือ
ส่งศำลปกครองหรือศำลรัฐธรรมนญู
วินิจฉัยให้กำรเลือกตั้งเป็นโมฆะ 
เพรำะสงสยัว่ำ กกต. ท�ำผดิกฎหมำย 

ประชาชน 80% 
ให้ กกต. สอบตก
 นายนพดล กรรณกิา ผูอ้�ำนวย
กำรส�ำนกัวจิยัซูเปอร์โพล เปิดเผย

สถานการณ์ทางการเมืองที่

รอผลการเลือกตั้งอีกหลาย

สัปดาห์กว่าจะถึงวันที่ 9 

พฤษภาคม ไม่มใีครคาดเดา

ได้ว่าจะเกดิอะไรขึน้ ขณะที่ 

คสช. ก็ฟ้องร้องด�าเนินคดี

กบัฝ่ายทีเ่หน็ต่างหรอืต่อต้าน

การสืบทอดอ�านาจ ทั้งยังมี

อ�านาจ “มาตรา 44” สถาน 

การณ์ทางการเมืองจึงพลิก

ได้ตลอดเวลา โชว์ชดุต่อจาก 

“อภนิหิารทางกฎหมาย” จะ

มาในรูปแบบ “มายากล” 

ชุดใหม่ ด้วยเวทมนตร์จน

กลายเป็น “กฎหมายากล” 

หรือไม่ คงได้ชมกันเร็วๆ

นี้!!??

ศำลว่ำจะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 9 
พฤษภำคมหรอืไม่ตำมกรอบก�ำหนด
วนัประกำศรบัรอง ส.ส.
 นำยอิทธิพรกล่ำวว่ำ หำก
ค�ำนวณตำมวธิกีำรของ กรธ. ซึง่เป็น
ไปตำมมำตรำ 128 ของ พ.ร.ป.ว่ำ
ด้วยกำรเลอืกตัง้ ส.ส. เบือ้งต้นจะมี
อย่ำงน้อย 25 พรรคกำรเมอืงได้รบั
กำรจดัสรร ท�ำให้จดัสรร ส.ส.บญัชี
รำยชือ่ได้ครบ 150 คน เพรำะน�ำ
เศษทศนยิมมำคดิ ซึง่ยงัมข้ีอถกเถยีง
กนัถึงเลขทศนยิมทีน้่อยกว่ำ 1 เช่น 
0.8 จะถอืว่ำเกนิกว่ำจ�ำนวน ส.ส.ที่
จะพึงมหีรือไม่ เพรำะศนูย์อยูข้่ำง
หน้ำ ผูรู้ค้ณติศำสตร์บอกว่ำเลขศนูย์
เป็นเลขทีน่�ำมำค�ำนวณได้ แล้วอยู่ๆ
จะไปตัดทิ้ง โดยกำรค�ำนวณตำม
มำตรำ 91 ในครัง้นัน้ไม่มใีครคดิว่ำ
จะมพีรรคใดได้จ�ำนวน ส.ส. มำกกว่ำ
จ�ำนวน ส.ส.พงึม ีซึง่วิธกีำรน้ีกม็วีธิี
ตดิไว้ข้ำงฝำนำนแล้ว
 นำยอทิธพิรกล่ำวอกีว่ำ เมือ่
น�ำมำตรำ 128 และมำตรำ 91 มำ
พจิำรณำ กกต. คงต้องถือตวัอักษร
ทีร่ะบใุนกฎหมำย ส่วนกำรตคีวำม
ตำมเจตนำรมณ์เป็นเรื่องที่ศำล
รฐัธรรมนูญจะพจิำรณำ เมือ่ตวัอกัษร
เขยีนแบบนีค้งถงึทำงตนัทีไ่ม่สำมำรถ
ตดัสนิใจเรือ่งนีเ้องได้ จงึต้องส่งให้
ศำลรฐัธรรมนญูช่วยวินจิฉยั เพรำะ
เป็นประเดน็ทีเ่กีย่วกบัอ�ำนำจและ
หน้ำท่ี ซึง่กำรที ่กกต. จะประกำศ
ผลนั้นจะต้องมีควำมมั่นใจว่ำจะ
ด�ำเนินกำรขดักฎหมำยหรอืไม่

ศาลรัฐธรรมนญูไม่ให้ค�าปรกึษา
 นายสตธิร ธนานิธโิชต ิ นัก
วชิำกำรผูช้�ำนำญกำร สถำบนัพระ
ปกเกล้ำ ให้ควำมเหน็ (11 เมษำยน) 
ผ่ำนรำยกำร “คนเคำะข่ำว” ช่อง 
“นวิส์วัน” กรณ ีกกต. ส่งศำลรฐัธรรมนญู
ชีข้ำดสตูรค�ำนวณ ส.ส.ปำร์ตีล้สิต์ว่ำ 
เป็นห่วงว่ำศำลรฐัธรรมนญูอำจไม่รบั
พจิำรณำในตอนนี ้ เพรำะหลกัของ
กำรมศีำลรฐัธรรมนญูคือวนิจิฉยัอะไร
ทีข่ดัหรอืแย้งกบัรฐัธรรมนญู กำรไป
ให้ตคีวำมตอนนีเ้หมอืนไปขอค�ำปรกึษำ 
โดยหลกัจะไม่ให้ค�ำปรกึษำ จนกว่ำ 
กกต. จะใช้อ�ำนำจหน้ำทีต่วัเองไปก่อน
แล้วมีผูไ้ม่เหน็ด้วยจึงไปยืน่ให้ศำล
รฐัธรรมนญูตคีวำม
 ถ้ำศำลรัฐธรรมนญูมองเหน็
ผลว่ำถ้ำปล่อยไปถงึวนัที ่9 พฤษภำคม

จะเกิดปัญหำ กต้็องดกูฎหมำยว่ำมี
ข้อไหนทีจ่ะรบัเรือ่งจำก กกต. ได้ 
จำกนัน้จงึจะวนิจิฉยัว่ำจะด�ำเนนิกำร
ต่อไปอย่ำงไร ถ้ำให้หยดุประกำศผล
เพือ่รอค�ำวนิจิฉยักจ็ะเกดิข้อร้องเรยีน
ซ้อน เพรำะกฎหมำยระบวุ่ำจดัเลอืก
ตั้งภำยใน 150 วัน ศำลจึงต้อง
พจิำรณำอย่ำงรอบคอบ

4 แนวค�าวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู
 นายธนกฤต วรธนัชชากุล 
อยักำรจงัหวัดประจ�ำส�ำนกังำนอยักำร
สงูสดุ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุค๊
แสดงควำมเหน็ข้อกฎหมำยเกีย่วกบั
แนวค�ำวนิจิฉยัของศำลรฐัธรรมนญู
ที่อำจเป็นไปได้กรณี กกต. ขอให้
วนิจิฉยัวธิคี�ำนวณ ส.ส.ปำร์ตีล้สิต์ 
อำจมี 4 แนวค�ำวนิจิฉัยคอื
 แนวค�าวินิจฉัยที่ 1 ศำล
รฐัธรรมนูญไม่รบัเรือ่งไว้พจิำรณำ 

เพรำะเห็นว่ำเป็นเพยีงแค่กำรแสดง
ควำมคดิเหน็ กำรโต้แย้ง และกำร
อภปิรำยถกเถียงถงึแนวทำงของวิธี
กำรค�ำนวณที่ กกต. จะน�ำมำใช้
เท่ำนัน้ จงึยงัถอืไม่ได้ว่ำปัญหำเกีย่ว
กบัอ�ำนำจหน้ำท่ีของ กกต. ได้เกดิ
ขึน้แล้ว หรอืไม่รบัเรือ่งไว้พิจำรณำ
เพรำะไม่มปีระเดน็ปัญหำเกีย่วกับ
อ�ำนำจหน้ำที่ของ กกต. ที่ศำล
รฐัธรรมนญูจะต้องรบัไว้พจิำรณำ
 แนวค�าวินิจฉัยที่ 2 ศำล
รฐัธรรมนญูรบัเรือ่งไว้พจิำรณำ และ
มคี�ำวนิจิฉยัว่ำคดไีม่มปีระเดน็ปัญหำ
ในเรือ่งอ�ำนำจหน้ำท่ีของ กกต. โดย
เหตผุลอย่ำงแนวค�ำวนิิจฉยัที ่1 
 แนวค�าวินิจฉัยที่ 3 ศำล
รฐัธรรมนญูรบัเรือ่งไว้พจิำรณำ และ
มคี�ำวนิจิฉยัว่ำ กกต. มอี�ำนำจหน้ำท่ี
ในกำรค�ำนวณหำจ�ำนวน ส.ส.บัญชี
รำยชื่อตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร

ค�ำนวณท่ีรฐัธรรมนญูและ พ.ร.ป.ว่ำ
ด้วยกำรเลอืกตัง้ ส.ส. ก�ำหนด โดย 
กกต. ต้องด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีก่�ำหนดไว้
ในกฎหมำย แต่ไม่ได้วินจิฉยัรับรอง
วธิกีำรค�ำนวณที ่กกต. จะน�ำมำใช้ 
เนือ่งจำกศำลรฐัธรรมนญูเหน็ว่ำเป็น
อ�ำนำจหน้ำที่โดยตรงของ กกต. 
เป็นกำรเฉพำะ 
 แนวค�าวินิจฉัยท่ี 4 ศำล
รฐัธรรมนญูรบัเรือ่งไว้พิจำรณำ และ
มคี�ำวนิจิฉยัในแนวทำงว่ำเป็นอ�ำนำจ
หน้ำทีข่อง กกต. ทีจ่ะต้องค�ำนวณ
จ�ำนวน ส.ส.บัญชรีำยชือ่ให้ได้ครบ 
150 คน ภำยใต้หลกัเกณฑ์และวธิี
กำรของรฐัธรรมนญูและ พ.ร.ป.ว่ำ
ด้วยกำรเลอืกตัง้ ส.ส. ทัง้มคี�ำวนิจิฉยั
รับรองอ�ำนำจหน้ำที่และวิธีกำร
ค�ำนวณ ส.ส.บญัชรีำยชือ่ที ่ กกต. 

 อ่านต่อหน้า 4

“เมื่อตัวอักษรเขียนแบบนี้
คงถึงทางตันที่ไม่สามารถ

ตัดสินใจเรื่องนี้เองได้ 
จึงต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญช่วยวินิจฉัย 

เพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ
อ�านาจและหน้าที่”

“กกต. ต้องกอบกู้ความน่าเชื่อถือให้ได้ 
เพราะตอนนี้สูญเสียความน่าเชื่อถือไปแล้ว 
ต้องท�าให้สังคมกลับมามีความเชื่อมั่น
ในการท�าหน้าที่ของ กกต. 
และต้องแบ่งงานกันท�าให้ชัดเจน 
ไม่ปล่อยให้เหมือนที่ผ่านมา” 

อิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. 

สมชัย จึงประเสริฐ 
อดีต กกต.
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เสนอให้ศำลพจิำรณำว่ำเป็นไปโดย
ชอบด้วยรฐัธรรมนูญ มำตรำ 91 
และ พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลอืกต้ัง ส.ส. 
มำตรำ 128 
 นำยธนกฤตได้ตัง้ข้อสงัเกตว่ำ 
หำกศำลรัฐธรรมนูญรับเรื่องตำม
แนวค�ำวินิจฉัยที่ 4 ก็จะท�ำให้ค�ำ
วินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญมีผล
ผูกพันวิธีกำรค�ำนวณ ส.ส.บญัชรีำย
ชือ่ในกำรเลอืกตัง้ ส.ส. ครัง้ต่อๆไป
ด้วย ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อจ�ำนวน 
ส.ส. ของพรรคกำรเมอืงและทศิทำง
ในกำรจดัตัง้รฐับำล ทัง้จะเป็นแนวทำง
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ กกต. มำกทีส่ดุ 
ท�ำให้ กกต. อยูใ่นเขตปลอดภยัหรอื 
Safety Zone  

กกต. ชดุนีข้าดความน่าเชือ่ถือ
 นายสมชยั จงึประเสรฐิ อดีต 
กกต. ให้สัมภำษณ์ (15 เมษำยน) 
ถงึกำรท�ำหน้ำทีจ่ดักำรเลอืกตัง้ของ 
กกต. ชดุปัจจบุนัว่ำ ส่วนตวัมองว่ำ 
กกต. ชุดนี้ไม่ได้แบ่งงำนกันท�ำให้
ชดัเจน เนือ่งจำกแต่ละคนมงีำนท�ำ
เป็นจ�ำนวนมำก ไม่ได้เฉพำะเจำะจง
ไปในด้ำนหนึง่ด้ำนใดอย่ำงชดัเจน 
ท�ำให้เกดิปัญหำด้ำนควำมน่ำเชือ่ถอื
เป็นอย่ำงมำก สิง่ทีเ่ผชญิอยูคื่อกำร
ท�ำงำนทีไ่ม่เคลยีร์ เมือ่ตอบเรือ่งหนึง่
เร่ืองใดไม่ชัดเจนท�ำให้ผูค้นเกดิควำม
สงสยัว่ำข้อเทจ็จรงิเป็นอย่ำงไร เม่ือ
ตอบไม่เคลยีร์พดูอะไรคนกจ็ะไม่เชือ่ 
นีถ่อืเป็นปัญหำทีใ่หญ่มำก
 นำยสมชยัย�ำ้ว่ำ กกต. ต้อง
กอบกู้ควำมน่ำเชือ่ถอืให้ได้ เพรำะ
ตอนนีส้ญูเสยีควำมน่ำเชือ่ถอืไปแล้ว 
ต้องท�ำให้สงัคมกลับมำมคีวำมเชือ่
มัน่ในกำรท�ำหน้ำทีข่อง กกต. และ
ต้องแบ่งงำนกนัท�ำให้ชดัเจน ไม่ปล่อย
ให้เหมอืนทีผ่่ำนมำ 

ท�าทกุอย่างเพ่ือได้เป็นรฐับาล
  นายพทุธพิงษ์ ปณุณกนัต์ 
ประธำนยุทธศำสตร์ กทม. และ
กรรมกำรบรหิำรพรรคพลงัประชำ
รฐั ให้สมัภำษณ์ (14 เมษำยน) ถึง
กระแสข่ำวคนในพรรคเศรษฐกจิใหม่
ที่นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ เป็น
หัวหน้ำพรรค จะมำร่วมตัง้รฐับำล
ว่ำ ทกุอย่ำงต้องรอกำรประกำศผล
เลือกตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรวันที่ 9 
พฤษภำคม เนือ่งจำก ส.ส. บำงพรรค

อำจเพิม่ขึน้หรอืลดลง 1-2 ทีน่ั่ง จงึ
ต้องรอให้ทุกอย่ำงน่ิงและชดัเจน ไม่
เช่นนั้นจะคุยกันยำก แต่เรำจะ
พยำยำมท�ำทกุอย่ำงเพือ่ให้ได้ ส.ส. 
เกนิ 251 เสยีง เพือ่ให้สำมำรถท�ำงำน
ในสภำได้ แต่จะมใีครร่วมงำนบ้ำง
ขอรอควำมชัดเจนหลังวันที่ 9 
พฤษภำคมก่อน
 ค�ำพดูของนำยพทุธพิงษ์ท�ำให้
กระแสข่ำวพรรคเศรษฐกจิใหม่จะมี 
“งเูห่ำ” จงึอำจเป็นไปได้ แม้แต่นำย
ม่ิงขวัญเองวันนี้ก็ยังเก็บตัวเงียบ
ท่ำมกลำงกำรปล่อยข่ำวกำรต่อรอง
ต�ำแหน่งในรัฐบำล ไม่เหมือนกับ
พรรคประชำธปัิตย์ทีแ่ตกเป็น 2 ขัว้
ชดัเจน แม้จะรอกำรเลอืกหวัหน้ำ
พรรคและกรรมกำรบริหำรพรรค 
แต่โอกำสทีจ่ะเกดิ “งเูห่ำ” กมี็สงู

ประชาธปัิตย์เละเป็นโจ๊ก
 นายชวูทิย์ กมลวศิษิฎ์ อดตี
หัวหน้ำพรรครักประเทศไทย โพสต์เฟซ 
บุค๊ถงึพรรคประชำธปัิตย์ท่ีมคีวำม
ขัดแย้งภำยในเร่ืองกำรเข้ำร่วมรัฐบำล
หรือเป็นฝ่ำยค้ำนอสิระว่ำ เป็นพรรค
ทีมี่สภำพระส�ำ่ระสำยทีสุ่ด ยงัไม่รวม
พวกเดนิเกมใต้ดนิเงยีบๆรอจงัหวะ
บวกอกี สรปุพรรคประชำธปัิตย์ “เละ
เป็นโจ๊ก” เสียงแตก ต่ำงคนต่ำงเดิน 
ไม่มใีครคุมพรรคได้ จนทุกคนเป็น
หวัหน้ำพรรคหมด ทัง้ๆทีม่กัจะอ้ำง
ทกุครัง้ว่ำพรรคไม่มใีครเป็นเจ้ำของ
สัง่ได้ (แต่หำกไม่มใีครสัง่ได้ แล้ว
ต่ำงคนต่ำงสัง่ กค็งยุง่เละเทะแบบ
นีน่ี้เอง) เป็นพรรคสถำบนัทำงกำร
เมอืง แต่ยงัยึดตดิตวับคุคล 
 มกัอ้ำงมตพิรรค แต่เทีย่วนี้

หำกมตพิรรคไม่ถกูใจ ไม่ร่วมรฐับำล 
สมำชกิ ส.ส.พรรครังแตกแน่ ทะเลำะ
กันในพรรค แต่บอกแค่ควำมคิดเห็น
ทีแ่ตกต่ำง บอกว่ำมี “อดุมกำรณ์
ทำงกำรเมอืงมัน่คง” แต่กลบัเป็น
พรรคที่ทะเลำะกันเรื่องจะไปร่วม
รฐับำลมำกทีส่ดุ เสยีงแตกมำกท่ีสดุ 
 นำยชวูทิย์ย�ำ้ว่ำ ประชำชนที่
เลอืกพรรคประชำธปัิตย์ย่อมรูส้กึผดิ
หวงั เพรำะเลอืกเพือ่ไม่ให้ พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชำ สบืทอดอ�ำนำจ หำเสยีง
โชว์วสิยัทศัน์เอำไว้ แต่พอหลงัเลอืก
ตัง้ได้ ส.ส. น้อย กลับบอกว่ำอดีต
หวัหน้ำพรรคพูดคนเดียว ไม่ใช่มติ
พรรค ต้องไปร่วมรฐับำลกบัลงุตู ่เรือ่ง
สบืทอดอ�ำนำจลมืๆไปได้แล้ว แถม
ยงัมว่ีำที ่ ส.ส.ประชำธิปัตย์ ท้ังบำง
คนยงับอกสนบัสนุนให้จดัรัฐบำลแห่ง

ชำตอิกี แล้วจะมเีลอืกตัง้ไปท�ำไม?
 นำยชวิูทย์ยังบอกว่ำ ไม่สงสยั
เลยว่ำท�ำไมพรรคประชำธิปัตย์ถึง
แพ้กำรเลอืกตัง้ครัง้แล้วครัง้เล่ำ แพ้
จำกภำยในพรรคน่ีเอง พรรคประชำ 
ธปัิตย์ต้องไม่เล่นกำรเมืองมำกเกิน
ไป ฆ่ำกันเอง แบ่งพรรคแบ่งพวก
ภำยใน ก๊วนส�ำคญักว่ำพรรค ทีส่�ำคญั 
“ปฏเิสธควำมจรงิ” 
 กำรเป็นฝ่ำยค้ำนไม่ได้หมำยควำม
ว่ำไม่ประสบควำมส�ำเร็จหำกเป็น
ฝ่ำยค้ำนทีม่คีณุภำพ ไม่ใช่ค้ำนทกุ
เรือ่งตัง้แต่ตะปไูปยนัเรอืรบแบบใน
อดตี พรรคประชำธปัิตย์ควรก้มหน้ำ
ก้มตำรับชะตำกรรมท่ีตกต�ำ่เสียแล้ว
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ใช่มัวแต่
ทะเลำะกนั แก่งแย่ง แตกแยก ชงิ
ดชีงิเด่น อยำกได้อยำกม ี มันผดิที่

พรรคพลงัประชำรัฐทีม่ ี250 ส.ว. ที่
พร้อมจะสนับสนนุ “ลงุฉนุ” เช่น
เดียวกับผู้น�ำกองทัพที่ออกมำโชว์
พลงัอย่ำงต่อเนือ่ง 
 กำรแย่งชิงกันจัดต้ังรฐับำลท่ี
มกีำรปล่อยข่ำวต่ำงๆยิง่สะท้อนให้
เห็นกำรเมืองน�้ำเน่ำที่ท�ำทุกอย่ำง
เพ่ือให้ได้เป็นรฐับำล ซึง่หนไีม่พ้น
ข่ำวกำรต่อรองต�ำแหน่งและผล
ประโยชน์ต่ำงๆ รวมถงึกำรซือ้ตวั 
ส.ส. อย่ำงไร้ยำงอำย แม้จดัตัง้รฐับำล
ได้ก็เป็นรฐับำลผสมทีไ่ร้เสถียรภำพ
และไร้ยำงอำย ผูน้�ำรฐับำลกถ็กูมอง
ว่ำไร้ศกัดิศ์รีและไร้ยำงอำย

กฎหมายากล? (กฎหมาย+มายากล)
 ประเด็นที่ต้องจับตำมองคือ 
หำกกำรตั้งรัฐบำลผ่ำทำงตันไม่ได ้
หรอือำจม ี“ข้อมูลพสิดาร” ทีท่�ำให้
กำรเลอืกต้ังเป็นโมฆะ รัฐบำล คสช. 
กจ็ะยังอยูใ่นอ�ำนำจต่อไป  
 กำรวนิิจฉยัของศำลรัฐธรรมนูญ
กรณี กกต. ย่ืนให้พจิำรณำสตูรกำร
ค�ำนวณ ส.ส.ปำร์ตีล้สิต์ จงึถกูจบัตำ
มองว่ำจะมคี�ำวนิจิฉยัอย่ำงไร จะเกดิ 
“อภินิหารทางกฎหมาย” หรือมี 
“มายากลมนต์วเิศษ” เหมือนคร้ัง
กรณนีายสมคัร สนุทรเวช ทีพ้่นจำก
ต�ำแหน่งนำยกรฐัมนตรเีพรำะกำร
ตคีวำมตำมพจนำนกุรมค�ำว่ำ “ลกูจ้าง” 
จำกกำรท�ำรำยกำรโทรทัศน์ “ชมิไป
บ่นไป” อกีหรอืไม่?
 สถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงท่ีรอ
ผลกำรเลอืกตัง้อกีหลำยสัปดำห์กว่ำ
จะถงึวนัที ่9 พฤษภำคม จงึไม่มีใคร
คำดเดำได้ว่ำจะเกิดอะไรขึน้ รวมถึง
กำรให้ใบเหลือง ใบส้ม และใบแดง
ของ กกต. ขณะที ่คสช. กฟ้็องร้อง
ด�ำเนนิคดกีบัฝ่ำยทีเ่หน็ต่ำงหรอืต่อ
ต้ำนกำรสบืทอดอ�ำนำจอย่ำงต่อเนือ่ง 
ไม่ว่ำจะเป็นนกักำรเมือง สือ่ หรือ
นกัวิชำกำร 
 ทีส่�ำคัญรฐับำล คสช. ยังมี
อ�ำนำจเบ็ดเสร็จเด็ดขำด รวมถึง 
“มาตรา 44” ตรำบใดท่ียงัไม่มรีฐับำล
จำกกำรเลอืกตัง้ สถำนกำรณ์ทำงกำร
จงึพลกิได้ตลอดเวลำ เพรำะอะไรก็
เกดิข้ึนได้ภำยใต้ “ระบอบพสิดาร” 
 โชว์ชดุต่อจาก “อภนิิหารทาง
กฎหมาย” จะมาในรปูแบบ “มายากล” 
ชดุใหม่ ด้วยเวทมนตร์จนกลายเป็น 
“กฎหมายากล” หรอืไม่ คงได้ชม
กนัเร็วๆนี!้!??

 ต่อจากหน้า 3

ผดิเวลำ “คนเขำเหน็แทนทีจ่ะสงสำร
กลบัสมเพช”

รฐับาลแห่งชาติ
 กำรค�ำนวณ ส.ส.บัญชรีำยชือ่
มีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในสถำนกำรณ์
ทีพ่รรคพลงัประชำรฐัได้ ส.ส. เป็น
อนัดับ 2 และต้องกำรทุกเสยีงของ
พรรคขนำดเลก็ พรรคพลงัประชำ
รฐัต้องกำรรวบรวม ส.ส. ให้ได้ 251 
เสยีงข้ึนไป เพือ่อ้ำงควำมชอบธรรม
ในกำรจัดตั้งรัฐบำลและต�ำแหน่ง
ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร  
 ส่วนกำรโหวตเลือกนำยก
รฐัมนตร ีแม้จะไม่ได้เสยีง 376 เสยีง
ในสภำผูแ้ทนรำษฎร กย็งัม ี250 ส.ว. 
ทีจ่ะเป็น “ดำบสอง” ซ่ึงนายสมศกัดิ์ 
เทพสทุนิ แกนน�ำพรรคพลังประชำ

รฐั อ้ำงว่ำ ผูเ้ขยีนรฐัธรรมนญูออกแบบ 
250 ส.ว.ลำกตัง้ช่วย “ดบัไฟการเมอืง” 
แต่นายชาตชิาย ณ เชียงใหม่ อดตี
คณะกรรมกำรร่ำงรฐัธรรมนญู ตอก
กลบัว่ำนำยสมศกัด์ิมโนไปเอง เพรำะ 
250 ส.ว. ไม่ได้มทีีม่ำจำก กรธ. แต่
มำจำกค�ำถำมพ่วงโดยสภำนติบัิญญตัิ
แห่งชำต ิ(สนช.) ให้ ส.ว. มอี�ำนำจ
โหวตนำยกรฐัมนตรร่ีวมกบั ส.ส. 
 นำยชำติชำยยังกล่ำวถึงข้อ
เสนอ “รฐับาลแห่งชาต”ิ ว่ำเป็นไป
ได้ยำกมำกหรอือำจเป็นไปไม่ได้เลย 
รัฐบำลแห่งชำตจิะเกิดข้ึนได้ต้องมี
วิกฤตทำงกำรเมืองท่ีร้ำยแรงและ
จ�ำเป็นเร่งด่วนจรงิๆ 
 กำรปล่อยข่ำวตัง้ “รัฐบำลแห่ง
ชำติ” เพือ่ผ่ำทำงตนัทำงกำรเมอืง
จงึมเีสยีงคดัค้ำนดงักระหึม่ แม้แต่

“เราจะพยายามท�าทุกอย่าง
เพื่อให้ได้ ส.ส. เกิน 251 เสียง 
เพื่อให้สามารถท�างานในสภาได้ 
แต่จะมีใครร่วมงานบ้าง
ขอรอความชัดเจน
หลังวันที่ 9 พฤษภาคมก่อน”

“รัฐบาลแห่งชาติเป็นไปได้ยากมาก
หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย 
รัฐบาลแห่งชาติจะเกิดขึ้นได้
ต้องมีวิกฤตทางการเมืองที่ร้ายแรง
และจ�าเป็นเร่งด่วนจริงๆ” 

“พรรคประชาธิปัตย์ควรก้มหน้าก้มตา
รับชะตากรรมที่ตกต�่าเสีย
แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

ไม่ใช่มัวแต่ทะเลาะกัน แก่งแย่ง 
แตกแยก ชิงดีชิงเด่น 

อยากได้อยากมี มันผิดที่ผิดเวลา 
คนเขาเห็นแทนที่จะสงสารกลับสมเพช”

“โดยหลักจะไม่ให้ค�าปรึกษา 
จนกว่า กกต. 
จะใช้อ�านาจหน้าที่ตัวเองไปก่อน
แล้วมีผู้ไม่เห็นด้วย 
จึงไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ”

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 
กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
อดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 
อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทย 

สติธร ธนานิธิโชติ 
นักวิชาการผู้ช�านาญการ สถาบันพระปกเกล้า 
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