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เรื่องจากปก

ส�ำคญัไม่ใช่มชีือ่ 15 อดตีคณะรฐัมนตรี 
คสช. ทีล่ำออกไปเท่ำน้ัน แต่ ส.ว. 
ชุดนีมี้นำยทหำรและต�ำรวจถงึ 104 
คน ซึง่มชีือ่ พล.อ.ปรชีา จนัทร์โอชา 
น้องชำย พล.อ.ประยุทธ์ และ 
พล.ร.อ.ศษิฐวชัร วงษ์สวุรรณ น้อง
ชำย พล.อ.ประวิตรด้วย 
 นอกจำกนียั้งมชีือ่ พล.อ.ต.เฉลิม
ชยั เครอืงาม น้องชำยนำยวิษณุ 
เครอืงำม นายสม จาตศุรพีทิกัษ์ 
น้องชำยนำยสมคดิ จำตศุรพีทิกัษ์ 
นายปรชีา บวัวริตัน์เลศิ พีช่ำยนำย
วำรนิทร์ บัววริตัน์เลศิ หรอืโหร คมช.
 รำยชือ่ ส.ว. เกอืบครึง่มำจำก
อดตีสมำชกิองค์กรตำมรฐัธรรมนญู
ปี 2560 และรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่ครำว 
2557 ทีม่ำจำก “แม่น�า้ 5 สาย”  จงึ
ไม่แปลกท่ี ส.ว.ลำกตั้งชุดนี้จะถูก
เปรยีบเปรยว่ำเป็น “สภาพวกพ้อง
น้องพี”่ หรอื “สภาทายาท คสช.” 
หรอือำจมองว่ำกำรแต่งตัง้ ส.ว. ชดุ
นีเ้หมอืนกำรตบรำงวัลอดตี คสช. 
อดตีรฐัมนตรใีนรฐับำลทหำร และ
คนทีท่�ำงำนรบัใช้ คสช.
 เพรำะ 250 ส.ว. มำจำกสมำชกิ
สภำนติบิญัญตัแิห่งชำติ (สนช.) 71 
คน (ในจ�ำนวนน้ีมผีูบ้ญัชำกำรเหล่ำ
ทพั 3 คนทีไ่ด้เป็น ส.ว. โดยต�ำแหน่ง) 
สมำชิกสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) 24 คน คณะรฐัมนตรี 

(ครม.) 20 คน (เป็นชดุล่ำสุดทีเ่พิง่
ลำออก 15 คน) สมำชิกคณะรกัษำ
ควำมสงบแห่งชำต ิ (คสช.) 5 คน 
(บำงส่วนเป็นอดตีรฐัมนตรด้ีวย) และ
ผูท้ีเ่คยร่วมชมุนมุกบักลุม่ กปปส.
 ส.ว. ทีม่ำจำก สนช. ทีเ่ป็น
เพือ่นร่วมรุน่ ตท.12 รุน่เดยีวกบั 
พล.อ.ประยทุธ์ เช่น พล.ต.กลชยั สุ
วรรณบรูณ์ พล.ร.อ.ชยัวฒัน์ เอีย่ม
สมุทร พล.ร.อ.นพดล โชคระดา 
พล.อ.สงิห์ศกึ สงิห์ไพร พล.ร.อ.ชุมนุม 
อาจวงษ์ พล.อ.สกนธ์ สจัจานติย์ 
พล.อ.ยอดยทุธ บญุญาธกิาร ฯลฯ 
รวมถงึ พล.อ.นพดล อนิทรปัญญา 
เพือ่นสนทิ พล.อ.ประวติร 
 นอกจำกน้ียังมีอดีตนักกำร
เมอืงทีเ่ป็นผูส้มคัร ส.ส. สงักดัพรรค
พลงัประชำรฐั (พปชร.) และเครือ
ญำตนิกักำรเมอืง อำท ินำยอมร นลิ
เปรม อดตีผูส้มคัร ส.ส.อบุลรำชธำนี 
พรรค พปชร. นำงจิรดำ สงฆ์ประชำ 
พีส่ำวของนำยมณเฑยีร สงฆ์ประชำ 
ส.ส.ชยันำท พรรค พปชร. นำยบญุส่ง 
ไข่เกษ อดีต ส.ส.ตรำด พรรค
ประชำธปัิตย์ นำยสรุสทิธิ ์ ตรทีอง 
อดีต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค
ประชำธปัิตย์

สภาผัว-สภาเมยี-สภาทาส
 พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภำษณ์

ภำยหลังกำรประชมุคณะรัฐมนตรี 
(14 พฤษภำคม) ถึงรำยชือ่ ส.ว. ที่
ล้วนเป็นบคุคลใกล้ชดินำยกรฐัมนตรี
และรองนำยกรฐัมนตรจีนถกูเปรยีบ
เทยีบว่ำแทบไม่ต่ำงจำก “สภาผวั-
เมยี” ในรัฐบำลทีผ่่ำนมำว่ำ “ให้ลอง
ไปเปรยีบเทยีบดวู่าตลอด 5 ปีทีผ่่าน
มา มกีารออกกฎหมายได้มากน้อย
แค่ไหน เพราะทีผ่่านมาออกกฎหมาย
ได้กว่า 500 ฉบบั แต่ ส.ว.สมยัก่อน
ออกได้กีฉ่บบั จะเอาไปเปรยีบเทยีบ
กนัไม่ได้”
 ขณะท่ีเมือ่วันที ่22 สิงหำคม 
2556 นายวนัชัย สอนศริิ ซ่ึงได้เป็น 
ส.ว. เคยโพสต์เฟซบุค๊โจมตรีฐับำล
สมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่ำ 
“สภาผัว สภาเมยี สภาทาส ฉ้อโกง
อ�านาจ หลอกลวงว่าเลอืกต้ัง แท้ที่
จรงินัน้กค็อืต้องการฮบุอ�านาจ”
 ค�ำพดูของ พล.อ.ประยทุธ์และ
นำยวนัชยัสะท้อนถงึกำรแต่งตัง้ ส.ว. 
ครัง้นีไ้ด้อย่ำงดว่ีำมคีวำมถูกต้องชอบ
ธรรมและม ี“ธรรมาภบิาลทางการ
เมอืง” หรอืไม่ เมือ่รำยช่ือ ส.ว. เต็ม
ไปด้วยคนหน้ำเก่ำ หน้ำซ�ำ้ๆ ทีเ่ป็น
เครือญำติ คนใกล้ชิด และคนที่
ท�ำงำนรบัใช้รฐับำล คสช. ซึง่ทัง้นำย
วนัชยัและผูม้อี�ำนำจต่ำงเคยประณำม
นกักำรเมืองและรฐับำลในอดตีใน
ทำงลบต่ำงๆนำนำ แต่วนันีไ้ด้ย้อน
ดตูวัเองหรอืไม่ 

อกุอาจ-ท้าทายอ�านาจประชาชน
 นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขำธกิำรพรรคอนำคตใหม่ แถลง
ถงึกำรแต่งตัง้ 250 ส.ว. ว่ำ ส.ว. มำ
จำกกำรแต่งตั้งโดย คสช. ที่ท�ำ
รฐัประหำร จึงเป็นเคร่ืองมอืส�ำคญั
ในกำรสืบทอดอ�ำนำจของ คสช. และ
ยงัเป็นระบบ ส.ว. ผลดักนัเกำหลงั
คนละทสีองที ซึง่รฐัธรรมนญู 2560 
ได้ให้ ส.ว. มอี�ำนำจอย่ำงมำก และ 
คสช. เป็นผูเ้คำะ ส.ว. ทัง้หมด ผล
คือเป็นทหำร 93 คน ต�ำรวจ 14 คน 
ซ่ึงเป็นคนท่ีเคยท�ำงำนกบั คสช. คน
ทีไ่ด้รบัประโยชน์จำกกำรยดึอ�ำนำจ  
 ส.ว. บำงส่วนเคยเป็น สนช. 
ตัง้แต่ปี 2549 ส.ว.สรรหำปี 2550 
สนช. ปี 2557 และ ส.ว. ปี 2560 
หำกอยูจ่นครบวำระ 5 ปี หมำยควำม
ว่ำคนเหล่ำนีไ้ด้นัง่ในสภำใช้อ�ำนำจ
นติบัิญญตัอิย่ำงต่อเน่ือง น่ังกระดกิ
เท้ำอยูเ่ฉยๆแล้วมคีนอัญเชญิให้เป็น 
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รายช่ือ 250 ส.ว. ที่แต่งตั้งโดย 
พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ในฐำนะ
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่ง
ชำต ิ(คสช.) และใช้งบประมำณใน
กำรด�ำเนนิกำรโดยคณะกรรมกำร
กำรเลือกตัง้ (กกต.) 1,300 ล้ำนบำท 
ปรำกฏว่ำเตม็ไปด้วยนำยพลทหำร
และต�ำรวจกว่ำ 100 คน พร้อมคน
ใกล้ชิด คสช. จ�ำนวนมำก รวมทัง้
น้องชำยของ พล.อ.ประยทุธ์ และ
น้องชำย พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ส.ว.
 ส.ว. ทีม่ำจำกกำรแต่งตัง้จงึ
จะเป็นตวัแปรส�ำคัญทำงกำรเมือง 
โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์รัฐบำล
เสยีงปริม่น�ำ้และกำรสบืทอดอ�ำนำจ
ของ “ระบอบ คสช.” ซึง่ต้องจบัตำ
มองว่ำจะลำกกนัไปได้ไกลและนำน
แค่ไหน  

สภาพวกพ้องน้องพี่
 รำชกิจจำนุเบกษำเผยแพร่
ประกำศแต่งตัง้ 250 ส.ว. เมือ่วนัที่ 
14 พฤษภำคม และเป็นประเดน็ร้อน
ในโซเชียลมีเดียทันที เพรำะส่วน
ใหญ่ล้วนเป็นคนหน้ำเดมิ หน้ำซ�ำ้ ที่

การจัดต้ังรัฐบาลยังไม่ปิด
ประตูตายตราบใดท่ีพรรค
พลงัประชารฐัยงัไม่ได้เสยีง 
ส.ส. จากพรรคต่างๆเกนิ 250 
เสยีง จดุเปลีย่นการเมอืงและ
ประเทศไทยจึงอยู่ที่พรรค
ภูมิใจไทยว่าจะเลือกอยู่กับ
ฝ่ายใด จะร่วมกันกับฝ่าย
ประชาธิปไตย “ปิดสวิตช์ 
ส.ว.” ไม่ให้ 250 ส.ว. มโีอกาส
ได้โหวตเลอืก พล.อ.ประยุทธ์
เป็นนายกรฐัมนตรต่ีอ หรอื
จะร่วมกบั “คนดลีากตัง้” แช่
แขง็และปิดประเทศไปอกี 20 
ปี!!??
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ส.ว. เกอืบ 20 ปีโดยไม่ท�ำอะไรเลย 
แต่ได้ใช้อ�ำนำจนิติบัญญัติของ
ประชำชน  
 ขณะทีป่ระชำชน 51 ล้ำนคน 
เลือก ส.ส. ได้ 500 คน แต่ 
พล.อ.ประยทุธ์คนเดยีวตัง้ ส.ว. 250 
คน ส.ส. 1 คนต้องได้คะแนน 71,000 
เสยีง แต่ พล.อ.ประยุทธ์คนเดียวมี 
17.7 ล้ำนเสยีง แล้วรัฐธรรมนูญยัง
เขยีนว่ำ ส.ว. เป็นผูแ้ทนปวงชนชำว
ไทย ถำมว่ำ 250 ส.ว. เป็นผูแ้ทนได้
อย่ำงไรเมือ่ปวงชนชำวไทยไม่ได้เลอืก 
ไม่รู้แม้แต่รำยชือ่ที ่ คสช. จะเลือก 
ขณะท่ี ส.ส. ต้องมำจำกกำรเลอืกตัง้
ของประชำชน
 รฐัธรรมนญูมำตรำ 114 เขียน
ว่ำ ส.ส. และ ส.ว. ต้องไม่อยู่ในควำม
ผูกมัดครอบง�ำภำยใต้อำณัติมอบ
หมำยของใคร ทัง้ยังระบดุ้วยว่ำกำร
ปฏบัิตหิน้ำทีข่อง ส.ส. และ ส.ว. ต้อง
ไม่ขัดกันโดยผลประโยชน์ แล้ว 
ส.ว.แต่งตัง้อยู่ภำยใต้อำณัติครอบง�ำ
โดย คสช. หรอืไม่ จึงให้จบัตำมอง
กำรเลอืกนำยกรฐัมนตร ีหำกเลือก 
พล.อ.ประยทุธ์เป็นนำยกรฐัมนตรกี็
ถอืว่ำใช้อ�ำนำจหน้ำทีข่ดักนัแห่งผล
ประโยชน์หรอืไม่เมือ่ พล.อ.ประยุทธ์
ตัง้ ส.ว. และขดัมำตรำ 114 หรือไม่
 “คณะรฐัประหารมีอาวธุส�าคญั
คอืวฒุสิภา กลไกสืบทอดอ�านาจของ 
คสช. โดยงบประมาณมหาศาล เพือ่
แต่งหน้าทาปากเอาวงศ์วานว่านเครือ 
วงศาคนาญาติของ คสช. ปรากฏการณ์
แบบนีต้้องเรียกว่าอกุอาจและท้าทาย
อ�านาจประชาชนมาก เหมอืนบอกว่า
พวกอัว๊จะเอาแบบนี”้
 นำยปิยบุตรยังเรียกร้องให้ 
ส.ว. เคำรพประชำชน อำยประชำชน
ทีจ่่ำยภำษเีป็นเงนิเดอืนให้ ส.ว. ใช้
อ�ำนำจหน้ำทีเ่พือ่พสิจูน์ว่ำเป็นผู้แทน
ของปวงชนชำวไทย ไม่ใช่ผู้แทน 
คสช. และใช้อ�ำนำจโดยไม่ขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ตำมมำตรำ 114  
 “วันน้ีทุกคนปรามาสเต็มไป
หมด รายชือ่ 250 ส.ว. ไม่ใช่เร่ือง
เป็นไปตามคาดหมาย แต่เป็นเร่ือง
ผดิปรกติทีไ่ม่ควรมเีลย ไม่ชอบธรรม
อย่างยิง่ เพราะเป็นเคร่ืองมือสืบทอด
อ�านาจ”

ส.ว. 1 คนจ่าย 22 ล้านคุม้ม้ัย?
 นายวรีะศกัด์ิ เครอืเทพ อำจำรย์
คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์  อ่านต่อหน้า 4

มหำวทิยำลยั โพสต์ข้อควำมในเฟซ 
บุค๊ส่วนตวัว่ำ ผมค�ำนวณค่ำใช้จ่ำย
คร่ำวๆของ ส.ว. 1 ต�ำแหน่ง ในกรอบ
เวลำ 5 ปี ใช้สมมตุฐิำนง่ำยๆองิ
ระเบยีบทำงรำชกำร พบว่ำ ส.ว. 1 
คน จะก่อให้เกดิภำระค่ำใช้จ่ำยต่อ
งบประมำณแผ่นดนิรำว 22 ล้ำน
บำทใน 5 ปี รวม 250 คน ประมำณ 
5,500 ล้ำนบำท เทยีบได้กบักำรซือ้

อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ได้จ�ำนวนมำก
ทเีดยีว “เพือ่นๆคดิว่าผลงานทีป่ระเทศ
ชาตหิรอืสงัคมจะได้จาก ส.ว. 1 คน 
ตลอด 5 ปี คุ้มเงนิภาษมีัย้ครบั???”
 อย่ำงเช่น นายวลัลภ ตงัคณา
นรุกัษ์ อดตีสมำชกิสภำนติบิญัญตัิ
แห่งชำต ิ(สนช.) ทีม่ำรำยงำนตวัเป็น 
ส.ว. คนแรกกป็ระกำศทนัทว่ีำสนบัสนนุ 
พล.อ.ประยทุธ์เป็นนำยกรฐัมนตรี  

 ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 
กรรมกำรในคณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรเมืองในรัฐบำล 
พล.อ.ประยทุธ์ แสดงควำมเหน็กรณี
รำยชือ่ ส.ว.สรรหำ 250 คนทีอ่อก
มำว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำ ส.ว. 
กระท�ำกำรเข้ำข่ำยขัดรฐัธรรมนญู 
มำตรำ 269 (1) ทีจ่ะต้องมคีวำม

“รัฐธรรมนูญมาตรา 114 เขียนว่า 
ส.ส. และ ส.ว. ต้องไม่อยู่ในความผูกมัดครอบง�า

ภายใต้อาณัติมอบหมายของใคร 
ทั้งยังระบุด้วยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ส. และ ส.ว. 

ต้องไม่ขัดกันโดยผลประโยชน์ 
แล้ว ส.ว.แต่งตั้งอยู่ภายใต้อาณัติครอบง�า

โดย คสช. หรือไม่”

ปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ 
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เป็นกลำงทำงกำรเมือง แต่กลับ
สรรหำตวัเองและเครอืญำต ิตลอด
จนสมคัรพรรคพวกในวงศ์วำนว่ำน
เครอืของตน “นบัเป็นความอปัยศ
น่าอดสใูจอย่างยิง่”
 นอกจำกนีย้งัระบวุ่ำ กำรเมอืง
ไทยหนไีม่พ้นทฤษฎี familyism หรอื
ทฤษฎีโคตรเหง้าเหล่ากอนิยม, 
ระบอบญาติมิตรธิปไตย หรือ 
Cronyism, Nepotism ระบบพวก
กใูนประเทศกมีู

สภาเครือข่ายเพือ่นพ้องน้องพี่
 นายภมูธิรรม เวชยชยั เลขำ 
ธกิำรพรรคเพือ่ไทย โพสต์เฟซบุค๊ว่ำ 
5 ค�ำถำมที่สังคมอยำกฟังค�ำตอบ
เม่ือเหน็รำยชือ่ ส.ว. คอื 1.งบประมำณ 
1,300 ล้ำนบำท ทีใ่ช้ในกระบวนกำร
เพือ่ให้ได้ ส.ว. 250 คนนัน้ เอำไป
ท�ำอะไรบ้ำงถงึมำกมำยขนำดนัน้ ทัง้
ที ่ส.ว. ทีป่ระกำศออกมำ ล้วนแล้ว
แต่เป็นบคุคลท่ีเกีย่วข้องใกล้ชดิกบั 
คสช. และรฐับำลแทบทัง้สิน้ 
 2.ตำมรัฐธรรมนูญได้ระบุ
กระบวนกำรขัน้ตอนคดัสรร ส.ว. ไว้
อย่ำงชดัเจน โดยก�ำหนดให้มคีณะ
กรรมกำรสรรหำ แต่ในทำงปฏบิตัิ
สงัคมกลับมองไม่เหน็ขัน้ตอนสรรหำ 
มแีต่ควำมคลมุเครอืไม่ชดัเจน ไม่
เคยมคี�ำตอบจำกผูท้ีมี่ส่วนรบัผิดชอบ
เกีย่วข้อง เหมอืนเลอืกสรรกนัอยูใ่น
แดนสนธยำ

 3.สงัคมไม่เคยรับรูว่้ำนอกจำก 
พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ ทีเ่ป็น
ประธำนกรรมกำรสรรหำแล้ว มใีคร
เป็นคณะกรรมกำรสรรหำบ้ำง ทัง้ที่
ควรต้องมีควำมโปร่งใสชัดเจนว่ำ
ไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน มคีวำม
เป็นกลำงทำงกำรเมอืง 
 4.ส�ำคัญที่สุดคือ ส.ว.ชุดนี้
ขำดควำมหลำกหลำยของกลุม่อำชพี 
เพรำะมีบุคคลที่เป็นทหำร ต�ำรวจ 
ทัง้ในและนอกรำชกำรถงึกว่ำ 100 
คน 
 5.ในอดตีเคยวพิำกษ์วจิำรณ์ 

ส.ว. ทีม่ำจำกกำรเลือกต้ังว่ำเป็นสภำ
ผวัเมยี แต่วนันี ้ ส.ว. ทีม่ำจำกกำร
แต่งตัง้จำก คสช. กลำยเป็นสภำเครือ
ข่ำยเพ่ือนพ้องน้องพ่ี ซึง่แต่งตัง้ให้มำ
เลอืกผูม้อี�ำนำจคนเดมิกลบัมำเป็น
นำยกรฐัมนตรเีพือ่สืบทอดอ�ำนำจอกี
ครัง้ แทนทีจ่ะเป็นกำรเลอืกนำยก
รฐัมนตรทีีม่ำจำกควำมต้องกำรของ
พีน้่องประชำชนส่วนใหญ่ ซึง่มผีลที่
ชดัเจนจำกกำรเลอืกตัง้

ชาวบ้านยี ้รมต. ลาออกน่ัง ส.ว.
 ก่อนหน้ำจะมปีระกำศรำยชือ่ 

ส.ว. 250 คน สวนดุสิตโพล 
มหำวิทยำลยัสวนดสุติ ได้เปิดเผย
ผลส�ำรวจควำมเหน็กรณ ี15 รฐัมนตรี
ลำออกเพือ่ไปด�ำรงต�ำแหน่ง ส.ว. ว่ำ 
ร้อยละ 83.15 ไม่เหน็ด้วย เพรำะ
เหมอืนเตรยีมกำรไว้แล้ว และมคีวำม
ใกล้ชดิกบั พล.อ.ประยุทธ์ ซ่ึงอำจท�ำ
หน้ำท่ีไม่เป็นกลำง
 เช่นเดยีวกบั คสช. ท่ีไปด�ำรง
ต�ำแหน่ง ส.ว. ประชำชนร้อยละ 85 
กไ็ม่เหน็ด้วย เพรำะอยำกให้เข้ำมำ
เพือ่ช่วยเหลอืท�ำประโยชน์แก่บ้ำน
เมืองอย่ำงแท้จรงิ ไม่ใช่เข้ำมำเพือ่
ต้องกำรกมุอ�ำนำจหรือหวงัผลใดๆ 
 ขณะทีน่ายนพดล กรรณกิา 
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัวจิยัซเูปอรโ์พล 
ส�ำรวจเรือ่งกำรเมอืงปัจจุบนักบัควำม
สุขของประชำชน ปรำกฏว่ำร้อยละ 
89.9 ระบุกำรเมืองปัจจุบันส่งผล 
กระทบท�ำลำยควำมสุขของประชำชน 
และทีน่่ำเป็นห่วงคอื ร้อยละ 42.6 
ระบุระดับควำมขดัแย้งทำงกำรเมอืง
เปรียบเทยีบกบัช่วงกำรชมุนมุปี 2557 
เพิม่ขึน้ ขณะทีร้่อยละ 39.5 ระบุเท่ำ
เดมิ และร้อยละ 17.9 ระบลุดลง
 นำยนพดลเหน็ว่ำ ผูใ้หญ่ใน
บ้ำนเมืองนำ่จะตัดสินใจอะไรบำง
อย่ำงที่บริหำรจัดกำรอำรมณ์ของ
สำธำรณชนได้ด ี ป้องกันไม่ให้เกดิ
ปัญหำขัดแย้งรุนแรงบำนปลำยจน
ยำกจะควบคมุ ทำงออกคอืเลือกทำง
ทีน่�ำไปสูค่วำมขดัแย้งน้อยท่ีสดุ และ
ไม่มองมวลหมูป่ระชำชนแบบเหมำ
รวม แต่ควรแก้ไขเป็นรำยๆไป

11 พรรคเอือ้อาทรหนนุ “ลุงตู”่
 จำกรำยชือ่ 250 ส.ว. จงึไม่
แปลกทีพ่รรคพลงัประชำรฐัจะยนืยนั
มำตลอดว่ำสำมำรถจดัต้ังรฐับำลได้
และ พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นนำยก
รฐัมนตรีต่อ เช่นเดยีวกับเมือ่วันที่ 
13 พฤษภำคมที ่11 พรรคกำรเมอืง
ขนำดเลก็ทีไ่ด้ ส.ส. พรรคละ 1 คน
จำกสูตรพสิดำรของ กกต. ประกำศ
สนบัสนนุ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนำยก
รฐัมนตร ี และสนบัสนุนพรรคพลงั
ประชำรฐัเป็นแกนน�ำจัดตัง้รัฐบำล 
ซึง่ท�ำให้เกดิข้อกงัขำว่ำท�ำไม กกต. 
จงึยนืยนัใช้สตูรค�ำนวณ ส.ส.บญัชี
รำยชือ่ทีท่�ำให้พรรคกำรเมืองขนำด
เลก็ 11 พรรคได้ ส.ส.ปำร์ต้ีลสิต์ แม้
จะถูกท้วงติงมำกมำยจำกนักกำร
เมอืง นกักฎหมำย และนกัคณติศำสตร์

 ต่อจากหน้า 3
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 พรรคกำรเมอืงขนำดเล็ก 11 
พรรค ประกอบด้วย พรรคพลเมอืง
ไทย พรรคพลงัชำติไทย พรรคประ
ชำภิวฒัน์ พรรคไทยศรวีไิลย์ พรรค
พลงัไทยรักไทย พรรคครูไทยเพื่อ
ประชำชน พรรคประชำธรรมไทย 
พรรคประชำธปิไตยใหม่ พรรคพลงั
ธรรมใหม่ พรรคไทยรกัธรรม และ
พรรคประชำนยิม 
 นายมงคลกติติ ์ สขุสนิธารา
นนท์ หวัหน้ำพรรคไทยศรวีไิลย์ ให้
เหตุผลว่ำ ไม่ได้คดิว่ำตนเป็น ส.ส. 
แต่เป็นตัวแทนของประชำชนทั้ง 
60,358 เสยีงทีเ่ลอืกมำ กำรตัดสนิ
ใจอย่ำงไม่ลงัเลเข้ำร่วมกบัพรรคพลงั
ประชำรฐัเป็นควำมจ�ำเป็นทีจ่ะท�ำให้
บ้ำนเมอืงเดนิหน้ำได้ พวกตนจงึมี
ฉันทำมตผ่ิำทำงตนัเพือ่ให้บ้ำนเมอืง
เดนิหน้ำต่อไปได้ ต้องกำรเปิดสวติช์
ประเทศไทย  

ม ี“งูเขยีว” ไม่ม ี“งเูห่า”?
 นายอตุตม สาวนายน หวัหน้ำ
พรรคพลงัประชำรัฐ และนายสนธิ
รตัน์ สนธจิริวงศ์ เลขำธกิำรพรรค 
เดนิทำงมำรบัมอบหนงัสอืจำก 11 
พรรคกำรเมอืงทีป่ระกำศเจตนำรมณ์
ร่วมงำนกบั พปชร. และสนบัสนุน 
พล.อ.ประยทุธ์เป็นนำยกรฐัมนตรีต่อ
 นำยอุตตมแสดงควำมปลำบ 
ปลืม้ใจและกล่ำวว่ำ เป็นก้ำวส�ำคญั
ที่จะน�ำพำประเทศไปข้ำงหน้ำ ทุก
พรรคมำร่วมงำนกันถอืเป็นหุน้ส่วน
ในกำรท�ำงำน โดยสำมำรถปรึกษำ 
แนะน�ำ ท้วงติงกนัได้ และในวันต่อ
มำ (14 พฤษภำคม) นำยอุตตมยัง
ยืนยันว่ำ แม้จะเป็นพรรคเกิดใหม่ 
แต่กไ็ด้รบัควำมไว้วำงใจจำกประชำชน 
จงึมัน่ใจว่ำจะไม่เกดิสตัว์เลือ้ยคลำน
ภำยในพรรคแน่นอน
 เช่นเดยีวกบันำยสนธริตัน์ได้
ปฏเิสธข่ำวกำรซือ้งเูห่ำ 40 ล้ำนบำท
ต่อ ส.ส. 1 คน เพือ่ให้เข้ำมำสนบั
สนนุพรรคพลงัประชำรัฐในกำรจดั
ตัง้รัฐบำล

หหุ.ุ.อย่าต่อรองเยอะ
 นายอนทุนิ ชาญวีรกลู หวัหน้ำ
พรรคภมูใิจไทย ได้โพสต์ภำพข่ำว 
11 พรรคเลก็ทีบ่อกว่ำ “อย่าต่อรอง
เยอะ” พร้อมพมิพ์แคปชัน่สัน้ๆว่ำ 
“#หหุุ” ทิง้ปริศนำให้ผูท่ี้เข้ำมำตอบ
อย่ำงมำกมำย 

อย่ำง ถอืว่ำไม่มสีจัจะและต่อรอง
เรือ่งผลประโยชน์
 นำยนิคมกล่ำวถึงกรณี 11 
พรรคเลก็ลงสตัยำบนัร่วมกบั พปชร. 
ว่ำ ทรำบตัง้แต่แรกแล้ว เพรำะบำง
พรรคตอนหำเสียงอำจจะเอำเงนิอกี
ฝ่ำยด้วย เม่ือได้เป็น ส.ส. ก็จ�ำเป็น
ต้องไปอยูด้่วย ส่วนพรรคตนไม่มเีงนิ 
ไม่ซ้ือเสยีง ได้คะแนนเสยีงบรสิทุธิ์
จรงิๆ จงึไม่จ�ำเป็นต้องให้ใครมำช้ีน�ำ 
รฐับำลชุดนีบ้รหิำรมำ 5 ปี ประชำชน
ยังไม่ได้ลืมตำอ้ำปำก หำกยังให้ 
พล.อ.ประยทุธ์เป็นนำยกฯ ประเทศไทย
จะเป็นอย่ำงไร ตนไม่เชือ่ว่ำ ส.ว. ท้ัง 
250 คนจะยกมอืให้ พล.อ.ประยทุธ์
เป็นนำยกฯ และตนยงัม่ันใจว่ำฝ่ำย
ประชำธปิไตยจะต้ังรฐับำลได้ 

ร่วมกนัส่ง คสช. กลบับ้าน
 คณุหญิงสุดารตัน์ เกยุราพนัธุ์ 
ประธำนยุทธศำสตร์กำรเลือกตั้ง
พรรคเพือ่ไทย กล่ำวถึงกำรถึงจัดตัง้
รฐับำลของ 2 ข้ัวกำรเมอืงว่ำ ขณะ
นีฝ่้ำยประชำธปิไตยม ี 245 เสยีง
มัน่คง และรวมเสียงได้มำกทีส่ดุ ดงั
นัน้ ต้องรอดทู่ำทขีองพรรคประชำธปัิตย์
และภมูใิจไทยทีเ่คยสญัญำว่ำจะไม่
สนบัสนนุกำรสบืทอดอ�ำนำจจะตดัสนิ
ใจอย่ำงไร จะมำอยูกั่บพรรคเพ่ือไทย
หรอืไม่
 ส่วนกระแสข่ำวพรรคเพ่ือไทย
จะยอมยกเก้ำอ้ีนำยกฯให้นำยอนุทนิ
น้ัน คุณหญงิสุดำรัตน์กล่ำวว่ำ ยัง
ไม่ได้พดูคยุกนั กำรชกัชวนให้พรรค
ประชำธิปัตย์และภมิูใจไทยเข้ำมำ
ร่วมไม่ได้ให้มำสนบัสนุนให้พรรคเพือ่
ไทยมีอ�ำนำจ เพยีงแต่ให้มำร่วมกนั
ส่ง คสช. กลบับ้ำน เพรำะตนไม่
อยำกเหน็กำรเลือกตัง้ครัง้นีเ้ป็นเพยีง
พิธีกรรมเปลี่ยนสถำนะให้ คสช. 
เท่ำน้ัน
 พล.ต.อ.เสรพีศุิทธ์ เตมยีเวส 
หวัหน้ำพรรคเสรรีวมไทย กล่ำวว่ำ 
พรรคเสรีรวมไทยได้ ส.ส. 10 คน 
ซึ่งถือเป็นพรรคเล็ก แต่ก็เข้ำร่วม
กับฝ่ำยประชำธิปไตย จึงขอเชิญ
ชวนพรรคท่ียงัไม่ตัดสนิใจว่ำจะอยู่
ฝ่ำยไหนทัง้พรรคประชำธปัิตย์และ
พรรคภูมิใจไทย หำกทั้งสองพรรค
มำร่วมพรรคฝ่ำยประชำธิปไตย 
มัน่ใจว่ำพรรคเพือ่ไทยจะยกต�ำแหน่ง
ส�ำคัญให้ทั้งสองพรรค หำกนำย

 อ่านต่อหน้า 6

 ขณะทีโ่ลกออนไลน์มกีำรแชร์
ข่ำวทีน่ำยมงคลกติติเ์คยระบวุ่ำจะ
ไม่สนับสนุน “ลุงตู่” เป็นนำยก
รัฐมนตรีอีก ท้ังยงัมีกำรติดแฮชแทก็ 
“#มงคลกติติ ์#ส.ส.เอือ้อาทร” และ
ในเฟซบุ๊คของนำยมงคลกติติไ์ด้มผีู้
เข้ำไปแสดงควำมคิดต�ำหนิกำร
สนบัสนนุ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนำยก
รัฐมนตรี เพรำะก่อนหน้ำนี้ (14 
มนีำคม) นำยมงคลกิตต์ิยืนยนัว่ำไม่
ร่วมกบัคนทีเ่คยโกงชำตเิดด็ขำด ไม่
ว่ำเผดจ็กำรนำยทนุ เผดจ็กำรทหำร 
ไม่สนบัสนนุ พล.อ.ประยทุธ์ เพรำะ
ไม่มคีวำมสำมำรถทำงเศรษฐกจิ หำก
หมดอ�ำนำจกเ็ชือ่ว่ำคดีทจุริตจะถูก
เปิดเผย พร้อมจะตรวจสอบหำก 

พล.อ.ประยทุธ์นัง่นำยกฯต่อ  

อย่าตระบดัสัตย์ประชาชน
 นายนคิม บญุวิเศษ หวัหน้ำ
พรรคพลงัปวงชนไทย ให้สมัภำษณ์
ยืนยันว่ำ สนับสนุนพรรคเพ่ือไทย
จดัตัง้รฐับำล เพรำะได้หำเสยีงกบั
ประชำชนไว้แล้วว่ำจะสนับสนุน
พรรคท่ีได้ ส.ส. มำกทีสุ่ดเป็นรฐับำล 
แต่มีตวัแทนจำก พปชร. 2-3 คน
ติดต่อเข้ำมำ ซ่ึงตนยนืยนัยนืหยดั
หลกักำรทีถ่กูต้อง จงึอยำกให้พรรค
ที่หำเสียงว่ำอยู่ฝ่ำยประชำธิปไตย 
และบำงพรรคพดูว่ำจะไม่สนบัสนนุ 
พล.อ.ประยทุธ์ ขอให้ฟังเสยีงประชำชน 
ไม่ใช่ได้ ส.ส. เพียง 1 คนกพ็ดูอกี
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อนุทินและนายอภสิทิธ์ิ เวชชาชวีะ 
แคนดิเดตนำยกรัฐมนตรีในบัญชี
รำยชื่อพรรคประชำธิปัตย์ อยำก
เป็นนำยกรัฐมนตรี พรรคเสรีรวม
ไทยก็พร้อมสนับสนุน หรือไม่ก็เอำ
ต�ำแหน่งของตนเองไปเลย
 นายวนัมหูะมดันอร์ มะทา 
หวัหน้ำพรรคประชำชำต ิระบุว่ำ ถ้ำ
พรรคพลังประชำรฐัตัง้รฐับำลได้ก็
ตัง้ไป แต่เช่ือว่ำจะอยู่ยำกแน่นอน 
เพรำะคงเป็นครัง้แรกในประวตัศิำสตร์
ทีต่ัง้รัฐบำลจำก 20 พรรคกำรเมือง 
ส่วน 7 พรรคร่วมฝ่ำยประชำธปิไตย
ยงัเหนยีวแน่น ไม่แตกแถว ส�ำหรบั
ขัว้ท่ี 3 ทีอ่ำจเสนอช่ือนำยอภิสทิธิ์
และนำยอนทุนิเป็นนำยกรฐัมนตรี
นัน้ ขณะนีทุ้กอย่ำงมคีวำมเป็นไปได้
ทัง้สิน้
 นายพชิยั นริพทะพนัธุ ์อดตี
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงพลงังำน 
กล่ำวว่ำ อยำกเตอืนพรรคกำรเมือง
ทกุพรรค โดยเฉพำะพรรคประชำธปัิตย์
และพรรคภมูใิจไทยให้รกัษำค�ำมัน่
สัญญำที่ให้กับประชำชนก่อนกำร
เลอืกตัง้ว่ำไม่เหน็ด้วยกบักำรสบืทอด
อ�ำนำจและไม่เอำ พล.อ.ประยทุธ์ 
ส่วนตัวเห็นว่ำนำยอนุทนิมโีอกำสสงู
ท่ีจะได้เป็นนำยกรฐัมนตรแีละเหมำะ
สมอย่ำงย่ิง ซ่ึงโอกำสแบบนีม้เีข้ำมำ
ไม่บ่อยนกั
 น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมอืง 
โฆษกพรรคเพือ่ชำต ิ กล่ำวว่ำ เมือ่
เผดจ็กำรทหำรเสพตดิอ�ำนำจ ท�ำให้
คนรุ่นใหม่อย่ำงตนได้รูจ้กัมหกรรม
กำรค้ำมนษุย์หรอืกำรต้อนเสยีงนกักำร
เมืองที่ไม่มั่นคงในอุดมกำรณ์ไป
สนบัสนนุ ซึง่มข่ีำวลอืว่ำมกีำรซือ้
เสยีงสูงถงึ 200 ล้ำนบำทต่อหนึง่
เสยีง

ไม่มีมติรแท้ ศตัรูถาวร
 นายชูวทิย์ กมลวศิษิฎ์ โพสต์
ควำมเหน็ผ่ำนเฟซบุค๊จัว่หวั “ไม่มี
มติรแท้ และศตัรถูาวร” ว่ำนกักำร
เมืองทุกคนล้วนหวังจะได้บริหำร
ประเทศ ได้เป็นรฐับำล เป็นรฐัมนตรี 
หรอือย่ำงน้อยได้เป็นเลขำฯรฐัมนตรี
กย็งัด ีแต่กำรเมอืงประชำธปิไตยมี 
2 ฝ่ัง ฝ่ำยรฐับำลและฝ่ำยค้ำน ใน
วงกำรเมอืงถงึบอกว่ำ “ไม่มีมิตรแท้ 
และศตัรูถำวร” เพือ่จะได้เป็นรัฐบำล
ต้องยอมท�ำทุกอย่ำง “แม้ศัตรขูอง

อยูไ่ด้ไม่ถงึปี แต่ปี 2557 เห็นแล้ว
ว่ำ คสช. อยูม่ำถงึ 5 ปี ตนไม่ได้คำด
หวงักบั 1-2 พรรค แต่คำดหวงักบั
คนทีเ่รียกตนเองว่ำเป็น ส.ส. ทุกคน
 “ช่วงแรกคอืต้องเอาชนะกนัที่
สภาล่างคอื 250 เสยีง เราถกูขโมย
ไปแล้ว 7 เสียงจากการคดิ ส.ส.ปาร์ตี้
ลสิต์ของ กกต. ซึง่คอืการเปลีย่น
ประเทศไปแล้วรอบหนึง่ ความชอบ
ธรรมในการจดัต้ังรัฐบาลอยูท่ีฝ่่ายไม่
สนบัสนนุคณุประยทุธ์ ซึง่เกนิ 250 
ไปแล้ว แต่พอใช้อกีสตูรหนึง่เสยีงต�า่
กว่า 250 เสยีงทนัท ีเมือ่ใช้สตูรแบบ
นีเ้ราถอยหลงักลบัมา เพราะการ
ตดัสนิใจของคน 7 คนเปลีย่นทศิทาง
ของประเทศไปทันที เราจงึต้องมาวิง่
หามนัว่าจะก้าวข้ามเส้น 250 ได้
อย่างไร จงึต้องเอาชนะทีส่ภาล่างเพือ่
ความชอบธรรมก่อน ถ้าสูส้ภาล่างไม่
จบ ส.ว. กจ็ะเข้ามาอีก และอย่าลมื
ว่ายังมีกลไกของศาลรฐัธรรมนญูอกี 
นีค่อืการเดนิทางทีย่ากล�าบากกว่าเดนิ
ทางขึน้เขา แต่ถ้าไม่เริม่วนันีอ้กี 10 
ปีกไ็ม่ถงึเสยีท”ี  

 ต่อจากหน้า 5

“ในวงการเมืองถึงบอกว่า
ไม่มีมิตรแท้ และศัตรูถาวร

เพื่อจะได้เป็นรัฐบาลต้องยอมท�าทุกอย่าง
แม้ศัตรูของศัตรูยังกลับเป็นมิตรได้หน้าตาเฉย” 

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 
อดีตนักการเมือง  

ศตัรยัูงกลบัเป็นมิตรได้หน้ำตำเฉย”
 หำกพรรคเพือ่ไทยและพรรค
อนำคตใหม่ถึงขนำดยอมประเคน
ต�ำแหน่งนำยกรฐัมนตรใีห้นำยอภสิทิธิ์
ก็จบกัน อย่ำไปคำดหวังอะไรกับ
นักกำรเมืองอีกแล้วในประเทศนี้ 
หำกอยำกท�ำเพือ่บ้ำนเมืองจรงิ เป็น
ฝ่ำยค้ำนก็ท�ำงำนให้ประชำชนได้
เหมอืนกนั กำรเป็นฝ่ำยค้ำนไม่ได้
ด้อยค่ำแต่อย่ำงใด ฝ่ำยค้ำนเก่งๆคน
เดยีวกเ็คยล้มรฐับำลได้มำแล้ว ไม่มี
เรือ่งกท็�ำให้เป็นเรือ่ง เรือ่งเล็กกท็�ำให้
เป็นเร่ืองใหญ่ เร่ืองใหญ่กท็�ำให้ย่ิง
ใหญ่ข้ึนไปอกี ตฆ้ีองร้องป่ำวเข้ำไป 
กจ็ะมพีวก “ววัสันหลังหวะ” ต่อหน้ำ
ยนืกรำนกระต่ำยขำเดยีวว่ำไม่มีอะไร
ในกอไผ่ แต่เบือ้งลกึใจกล้ำขำสัน่ ถกู
ล่อเป้ำ กลำยเป็นสำยล่อฟ้ำ จน
หวัหน้ำรฐับำลต้องรบีปลดชนวนออก
ก่อนจะพำเรอืล่มทัง้ล�ำ 
 นำยชูวิทย์ยังกล่ำวว่ำ หลัง
กำรเลอืกตัง้นักกำรเมืองต้อง “เกบ็
อุดมการณ์ไว้ในลิ้นชัก” ที่เคยหำ
เสยีงแกล้งท�ำเป็นลมืๆไป ขอเป็น

ฝ่ำยรฐับำลอิม่หมีพีมัน สะสมทนุไว้
ไปคนืชำวบ้ำนตอนซือ้คะแนนเลอืก
ตัง้ครัง้ต่อไป แทนทีจ่ะยอมเป็นฝ่ำย
ค้ำนคอยตรวจสอบรัฐบำลทั้งที่มี
ศกัดิศ์รีกว่ำ เลอืกตัง้เทีย่วหน้ำคะแนน
คงไม่ต�ำ่จนตกใจขนำดต้องหำหวัหน้ำ
พรรคใหม่ ครัง้นีถึ้งแม้ไปร่วมรฐับำล
กเ็ป็นได้ไม่นำน อย่ำงเก่งไม่เกนิ 6 
เดือนกก้็มหน้ำเก็บกระเป๋ำม้วนเสือ่
กลับบ้ำน อย่ำไปคิดว่ำจะได้อะไร
มำก เพรำะหำกยงัตดัสนิใจผดิอกี 
รอบหน้ำบำงพรรคอำจถงึขัน้สญูพนัธุ์

7 วนัตดัสนิอนาคตประเทศ
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้ำพรรคอนำคตใหม่ กล่ำวก่อน
จะมกีำรประกำศรำยชือ่ 250 ส.ว. 
ว่ำ ใน 7 วนัข้ำงหน้ำจะตดัสนิอนำคต
ประเทศไทย เพรำะเรือ่งใหญ่มำกกว่ำ
ตัวใครคนหน่ึงคือกำรตัดสินใจของ 
ส.ส. 500 คน จะก�ำหนดอนำคตของ
ประเทศ ถ้ำ คสช. สบืทอดอ�ำนำจ
ได้ ไม่รูจ้ะได้ประชำธปิไตยกลบัมำ
เมือ่ไร หลำยคนมองโลกสวย บอก

“การชักชวนพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย
เข้ามาร่วมก็ไม่ได้ให้มาสนับสนุน

ให้พรรคเพื่อไทยมีอ�านาจ 
เพียงแต่ให้มาร่วมกันส่ง คสช. กลับบ้าน

เพราะไม่อยากเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้
เป็นเพียงพิธีกรรมเปลี่ยนสถานะ

ให้ คสช. เท่านั้น”
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 นำยธนำธรยงักล่ำวว่ำ รอบ
แรกแคนดเิดตนำยกรฐัมนตรมี ี 7 
คนคอื พรรคเพือ่ไทย 3 คน นำย
ธนำธร นำยอภสิทิธิ ์นำยอนทุนิ และ 
พล.อ.ประยทุธ์ ไม่มีคนอืน่ ถ้ำตกลง
ร่วมกนัว่ำกำรสบืทอดอ�ำนำจไม่ควร
จะเกิดขึน้ แล้วมำคยุกันว่ำใครเป็น
ฝ่ำยค้ำน ฝ่ำยรฐับำล ฝ่ำยใดรวม
เสยีงเกนิ 251 เสยีง ใครเหมำะสม
นำยกฯกเ็ป็นเลย อย่ำงแรกต้องยนืยนั
ก่อนว่ำไม่เอำกำรสืบทอดอ�ำนำจ  
 ส่วน 11 พรรคเลก็ทีป่ระกำศ
ร่วมกบัพรรคพลังประชำรฐัยังสรปุ
ไม่ได้ เพรำะอยู่ทีม่นีำยอนทุนิเข้ำมำ
ร่วมกบัฝ่ำยประชำธิปไตยหรือไม่ ถ้ำ
ร่วมกม็ ี 290 กว่ำเสยีง ถ้ำพรรค
ประชำธปัิตย์ไม่โหวตใคร จะโหวต
นำยอภสิทิธิเ์ป็นนำยกฯกต้็องไปรอบ
สอง เพรำะไม่มใีครเกิน 250 เสยีง 
 นำยธนำธรย�้ำว่ำ หำกมอง
อนำคตเพ่ือลูกหลำน กำรเข้ำร่วม
สบืทอดอ�ำนำจจึงไม่ใช่ทำงเลอืกทีด่ี 
ทั้งยืนยันว่ำไม่ได้เป็นศัตรูกับ 11 
พรรค เพรำะคนท่ีแย่งคะแนนพรรค
อนำคตใหม่ไป 600,000 คะแนนคือ 
กกต. จงึต้องเรยีกร้องควำมเป็นธรรม
จำก กกต. ต่อไป
 นำยธนำธรยังกล่ำวว่ำ เรำ
ต้องพูดให้ชัดนี่คือกำรรัฐประหำร
ของ กกต. ย�ำ้เรำสร้ำงเส้น 250 คน
มำแล้ว แม้ข้ำมมำนดิเดียว 253 คน 
แต่พอเป็นแบบนีเ้กมพลกิเลย จำก
คน 7 คน ท�ำให้มจีดุเปลีย่น 1 จดุ 
แม้มันมีแค่ 7 ทีน่ั่ง แต่มนักพ็ลกิเกม
ทำงกำรเมอืง พอมนัเป็นแบบนีต้้อง
มำคุยเรื่องกำรจัดตั้งรัฐบำลต่อไป 
ถำมว่ำมนัจะเดนิไปอย่ำงไร จะจบ
อย่ำงไร ตนว่ำมันยังเร็วเกินไป 
สงครำมยังไม่จบอย่ำเพิง่นบัศพทหำร 

ข้ำงน้อย หำกพรรคประชำธปัิตย์หรือ
พรรคภูมใิจไทยไม่ร่วมรฐับำลด้วยก็
ต้องใช้กระบวนกำรประชุมร่วมรฐัสภำ
ตำมบทเฉพำะกำลรัฐธรรมนญูดนั
ก้น “ลงุตู่” เป็นนำยกรฐัมนตร ีซ่ึง
จะได้เสยีง 385 เสยีง เกนิกึง่หนึง่
ของทีป่ระชมุร่วมรฐัสภำ 376 เสยีง
 อย่ำงไรกต็ำม หำกพรรคภมูใิจ
ไทยทีม่ ี51 เสยีงร่วมกับพรรคกำรเมอืง
ฝ่ำยประชำธปิไตย แม้จะไม่สำมำรถ
จดัตัง้รฐับำลและโหวตเลอืกนำยก
รฐัมนตรไีด้ กม็เีสียงข้ำงมำกในสภำ
ผูแ้ทนรำษฎรและได้ต�ำแหน่งประธำน
สภำผูแ้ทนรำษฎร
 แต่ฝ่ำยประชำธิปไตยก็ยังมี
ควำมหวงัว่ำพรรคประชำธปัิตย์จะ
ร่วมกบัฝ่ำยประชำธปิไตยโหวตเลอืก
นำยกรฐัมนตรี กจ็ะได้เสยีงทัง้หมด 
348 เสยีง ขำดอีกเพยีง 28 เสียงก็
สำมำรถ “ปิดสวติช์ ส.ว.” ไม่ให้
โหวตเลอืกนำยกรฐัมนตรไีด้
 แม้พรรคประชำธิปัตย์และ
พรรคภมูใิจไทยจะร่วมกบัพรรคพลงั
ประชำรัฐจดัตัง้รฐับำลกเ็ป็นรฐับำล
เสยีงปริม่น�ำ้ทีจ่ะถกู “ขงึพืด” เป็น
รฐับำลไม่มเีสถียรภำพ จดุเปลีย่น
กำรเมืองจงึอยูท่ี่พรรคภมูใิจไทยและ
พรรคประชำธปัิตย์
 อย่ำงไรกต็ำม หำกพรรคภมูใิจ
ไทยและพรรคประชำธิปัตย์พรรคใด
พรรคหนึง่ไม่ร่วมกบัพรรคพลงัประชำ
รฐั กำรจดัตัง้รฐับำลและสนบัสนนุ 
“ลงุตู่” ก็ยังใช้ข้ันตอนของ ส.ว.ลำก
ตัง้ได้ โดยยอมเป็นรฐับำลเสยีงข้ำง
น้อยหรอืเสยีงปริม่น�ำ้ ไม่จ�ำเป็นต้อง
อำศยั “งเูห่า” ทีอ่ำจมบีำงพรรคโผล่
ออกมำเลือ้ยเพ่นพ่ำน
 กำรต่อสู้ทำงกำรเมอืงจะอยูท่ี่
สภำผูแ้ทนรำษฎรทีจ่ะท�ำให้รฐับำล
เสยีงปริม่น�ำ้อยูไ่ด้นำนแค่ไหน รวม
ถึงกระแสนอกสภำที่ต่อต้ำนกำร
สบืทอดอ�ำนำจทีจ่ะดงัมำกขึน้เรือ่ยๆ
 จุดเปลี่ยนการเมืองและ
ประเทศไทยจึงอยูท่ีพ่รรคภมูใิจไทย
ที่ประกาศว่าวันที่ 20 พฤษภาคม 
จะตัดสินใจว่าจะเลือกอยู่กับฝ่าย
ใด..พรรคภูมิใจไทยจะร่วมกันกับ
ฝ่ายประชาธปิไตย “ปิดสวติช์ ส.ว.” 
ไม่ให้ 250 ส.ว. มีโอกาสได้โหวต
เลือก พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายก
รัฐมนตรีต่อ..หรือจะร่วมกับ “คน
ดลีากต้ัง” แช่แขง็และปิดประเทศ
ไปอีก 20 ปี!!??

“ต้องเอาชนะที่สภาล่าง
เพื่อความชอบธรรมก่อน 
ถ้าสู้สภาล่างไม่จบ ส.ว. ก็จะเข้ามาอีก 
และอย่าลืมว่ายังมีกลไกของศาลรัฐธรรมนูญอีก 
นี่คือการเดินทางที่ยากล�าบากกว่าเดินทางขึ้นเขา 
แต่ถ้าไม่เริ่มวันนี้อีก 10 ปีก็ไม่ถึงเสียที” 

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 

ยกตวัอย่ำงถ้ำฝ่ำย ส.ส. เรำรวมเสยีง
ได้ 295 ถอืว่ำจบแล้ว ม่ันคงมำก
แล้ว โอเคอำจแพ้ ส.ว. ใช่ แม้มันไม่
ถงึ 376 แต่ถ้ำเป็นแบบนัน้ถำมว่ำ 
250 ส.ว. จะกล้ำโหวตสวนไหม ดงั
นัน้ อย่ำเพิง่หมดหวงั มนัยังไม่ถึงจุด
นัน้ทีพ่รรคอนำคตใหม่จะเข้ำไปเป็น
ฝ่ำยค้ำนในสภำ

ไม่เห็นหวัประชาชน
 แม้ 11 พรรคเลก็จะเป็นแนว
หน้ำป่ันกระแสสนบัสนนุ พล.อ.ประยุทธ์
และกำรจดัตัง้รฐับำลของพรรคพลงั
ประชำรฐั แต่กต้็องได้เสยีงสนบัสนนุ
จำกพรรคประชำธิปัตย์ พรรคภูมใิจ
ไทย พรรคชำตไิทยพฒันำ และพรรค
อืน่ๆทีเ่หลอือยู่ทัง้หมด จงึจะสำมำรถ
ได้เสียงข้ำงมำกในสภำผู้แทนรำษฎร
เพือ่เลอืกประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 
และเข้ำสูก่ระบวนกำรเลอืกนำยก
รฐัมนตรแีละจดัตัง้รฐับำล  
 พรรคพลงัประชำรฐัม่ันใจว่ำ
จดัตัง้รัฐบำลได้ เพรำะมัน่ใจว่ำพรรค
ประชำธปัิตย์และพรรคภมูใิจไทยจะ
เข้ำร่วมจดัตัง้รฐับำลและสนับสนุน 
พล.อ.ประยทุธ์แน่นอน แม้จะมีแรง
กดดนัจำกพรรคฝ่ำยประชำธปิไตย
และเครือข่ำยต่ำงๆที่ต่อต้ำนกำร
สบืทอดอ�ำนำจก็ตำม 
 ปัญหำจงึอยูท่ี ่“งเูขยีว” มำกกว่ำ 
“งเูห่า” แม้จะเป็นรฐับำลเสยีงปริม่
น�ำ้ แต่กำรสบืทอดอ�ำนำจกจ็ะยงัเดนิ
หน้ำต่อได้ เพรำะ 250 ส.ว. ทีล้่วน
มำจำกพี่น้องวงศำคณำญำติและ
พวกพ้องพร้อมท่ีจะยกมอืสนบัสนนุ
กำรสืบทอดอ�ำนำจ โดยไม่สนใจควำม
ละอำย ควำมสง่ำงำม หรอืจรยิธรรม
ทำงกำรเมอืง 
 รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 

อดตีอำจำรย์ภำควชิำรฐัศำสตร์และ
รฐัประศำสนศำสตร์ คณะสงัคมศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ และภำคี
สมำชกิรำชบณัฑิตยสถำน ซึง่ถือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและอำจำรย์พิเศษของ
สถำบนัต่ำงๆ กล่ำวถึง ส.ว. 250 คน
ว่ำ รัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้ ส.ว. ที่
ได้รบักำรแต่งตัง้นีต้้องมำจำกหลำก
หลำยอำชพี แต่มนีำยพล 100 คน 
คอื 40% ของ ส.ว.ทัง้หมด ดสูดัส่วน
แล้วสรปุได้ว่ำ “ไม่เหน็หวัประชาชน
เลยน”ิ
 ขณะที ่“ทัน่ผูน้�า” กต็อบค�ำถำม
ถงึกำรต้ัง ส.ว. แบบงูๆปลำๆ ถำม
ช้ำงตอบม้ำ ถำมววัตอบควำย! ถำม 
ส.ว.ไม่ต่ำงสภำผวั-เมีย!? “ทัน่ผูน้�ำ” 
ตอบ “5 ปีออกกฎหมำย 500 ฉบบั”!!

วดัใจ “ภมูใิจไทย”
 กำรจัดต้ังรฐับำลยงัไม่ปิดประตู
ตำยตรำบใดทีพ่รรคพลงัประชำรฐั
ยงัไม่ได้เสยีง ส.ส. จำกพรรคต่ำงๆ
เกนิ 250 เสยีง แม้มีเสยีงจำก 11 
พรรคเล็ก แต่เมื่อรวมเสียงพรรค
พลงัประชำรัฐ 115 เสยีง พรรครวม
พลงัประชำชำตไิทยของ “ลงุก�ำนนั” 
5 เสยีง พรรคพลงัท้องถิน่ไทของ
นำยชชัวำลย์ คงอดุม 3 เสียง และ
พรรคประชำชนปฏรูิปของนำยไพบลูย์ 
นติติะวนั 1 เสยีง รวมเสยีง ส.ส. 
ทัง้หมดกย็งัมเีพยีง 135 เสยีง ไม่
เกนิ 250 เสียง
 ดงันัน้ 250 ส.ว. ทีเ่กอืบทัง้หมด
เป็นเพือ่นพ้องน้องพีท่ีเ่ตม็ไปด้วยคน
หน้ำเดมิทีเ่คยร่วม “เรอืแป๊ะ” หรอื 
“แม่น�า้ 5 สาย” จงึเชือ่ว่ำจะไม่มี 
“งเูห่า” หรอืแตกแถวหำกพรรคพลงั
ประชำรฐัดงึดนัจะตัง้รฐับำลเสียง

7ปีที่ 20 ฉบับที่ 717 วันศุกร์ที่ 17-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562



8 ปีที่ 20 ฉบับที่ 717 วันศุกร์ที่ 17-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


