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เรื่องจากปก

4 พรรคการเมอืงไปจนถงึวนัที ่23-
24 พฤษภาคม ก็ย่ิงกดดนัพรรคพลงั
ประชารัฐ ซึ่งกระแสข่าวระบุว่า 
พรรคประชาธปัิตย์และพรรคภมูใิจ
ไทยไม่พอใจที ่พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐต้อง
คุม 4 กระทรวงใหญ่คือ กระทรวง
กลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการคลัง และกระทรวง
คมนาคม โดย พล.อ.ประยทุธ์กล่าว
ถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ (21 
พฤษภาคม) ว่า ต�าแหน่งรัฐมนตรี
ไม่ใช่การเล่นขายของ “แล้วใครเขา
จะเช่ือม่ันรัฐบาล กลายเป็นต่อรอง
เยอะแยะไปหมด ผมเชื่อว่าจะมี
การพูดคุยกันรู้เรื่อง”
 ท่าทขีอง พล.อ.ประยุทธ์ท�าให้
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังหลง
อ�านาจและตดิยึดความเป็นรฐับาล
ทหารที่มีอ�านาจรัฏฐาธิปัตย์ แต่
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและ
เป็นรัฐบาลผสมหลายก๊วนต้องฟัง
เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลและฟัง
เสียงของประชาชน 
 ผลการเลือกตั้งที่ท�าให้เสียง 
2 ขัว้การเมืองก�้ากึ่งกัน จงึกดดัน 2 
พรรคตวัแปร ซึง่พรรคประชาธปัิตย์

และพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีปัญหา
แค่การต่อรองต�าแหน่งรัฐมนตร ีแต่
กงัวลแรงกดดนัของประชาชนส่วน
ใหญ่ที่ไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ และ
กงัวลภาวะการเป็นผูน้�าของ พล.อ. 
ประยทุธ์ทีไ่ม่ใช่ลกัษณะผูน้�ารฐับาล
ที่มาจากประชาชน  

“อีแอบ” แทรกแซงประชาธิปัตย์
 โดยเฉพาะพรรคประชาธปัิตย์
มีความเห็นแตกต่างกันชัดเจน ไม่
ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลกบัพรรค
พลังประชารัฐหรือฟรีโหวตก็มี 
“งูเห่า” แน่นอน และมีโอกาสสูง
ที่พรรคจะแตกอย่างครั้งกลุ่ม 10 
มกรา โดยเฉพาะกลุม่ท่ีเคยร่วมกบั 
กปปส. ต้องการให้เข้าร่วมเป็น
รัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ
 ขณะที่คนรุ่นใหม่หลายคน
ประกาศจะลาออกจากสมาชิกพรรค
หากร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ
และสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็น
นายกฯ อย่าง “ไอติม” นายพริษฐ์ 
วัชรสินธุ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรค
ประชาธปัิตย์ และนายพรษิฐ์ รตัน
กุล เสรีเริงฤทธิ์ ทายาทของหลวง
เสรีเริงฤทธิ์ หน่ึงในคณะราษฎร 
ประกาศจะขอลาออกจากสมาชิก
พรรค เพราะต้องรักษาสัจจะของ

นกัการเมอืง ซึง่พรรคประชาธปัิตย์
ต่อสูก้บัการเลอืกตัง้สกปรกปี 2500 
สู้กับเผด็จการมากมาย รวมถึง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ 
ถกูกดดนัทัง้ในพรรคและนอกพรรค
ให้ไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ 
รวมถงึปล่อยข่าวดสิเครดติ “ผูม้าก
บารมี” ภายในพรรค และยังมีการ
ดึงสถาบันเบื้องสูงมาบิดเบือนอีก 
เพราะนายชวน หลีกภัย นาย
บัญญัติ บรรทัดฐาน นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ นายองอาจ คล้าม
ไพบูลย์ รวมท้ังนายจุรินทร์เคย
ประกาศจุดยืนก่อนการเลือกตั้งว่า
ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็น
นายกรัฐมนตรี
 นายชวน หลีกภัย ประธาน
สภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ 
ออกมาโต้ตอบทั้งการพาดพิงของ
นายพรีะพนัธ์ุ สาลรีฐัวภิาค ส.ส.บญัชี
รายชื่อ และ ม.จ.จุลเจิม ยุคล ที่
ระบวุ่าม ี“อแีอบ” ในพรรคประชา 
ธิปัตย์ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของสถาบันพระมหา
กษัตริย์เป็นอย่างญี่ปุ่น ทั้งที่ความ
จริง “อีแอบ” มีการใช้อิทธิพลจาก
ภายนอกและอ�านาจเงินเพื่อครอบง�า
พรรคประชาธปัิตย์ ซึง่รู้ดว่ีาเป็นใคร  

เลือกตั้งผู้ว่าฯ
ล้มล้างราชอาณาจักรไทย
 ขณะที่ ม.จ.จุลเจิมได้โพสต์ 
(22 พฤษภาคม) ตอบโต้นายชวน
โดยมภีาพนายพรษิฐ์ วชัรสนิธุ ์และ 
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ผู้สมัคร 
ส.ส.กรุงเทพฯ ขณะพูดเรื่องการ 
กระจายอ�านาจ “นโยบายการเลอืก
ตัง้ผูว่้าราชการจงัหวัด” ว่าเป็นการ 
“ล้มล้างราชอาณาจกัรไทย” เพราะ
ไม่ได้มาจาก “หลายๆรัฐ” มารวม
ตัวกันแล้วจัดตั้งเป็นประเทศและ
มสีถาบนัพระมหากษตัริย์เป็นประมขุ
แห่งรัฐหรือประมุขประเทศ 
 การเลือกตั้งผู ้ว่าราชการ
จงัหวดัเป็นการกระจายอ�านาจการ
ปกครอง เป็นการแบ่งแยกประเทศ
ออกเป็นรฐัหลายรฐั หรือสหพันธรัฐ 
(Federal System) ถ้าไม่ใช่เป็นการ 
“ล้มล้างราชอาณาจักรไทย” แบ่ง
ประเทศออกเป็นหลายรัฐ ยกเลิก
สถาบัน แล้วจะให้เรียกว่าอะไร??

 In Brief : ย่อความ

สปัดาห์สดุท้ายก่อนจะเปิดประชมุ
สภาผูแ้ทนราษฎรวันที ่24 พฤษภาคม 
แต่ 4 พรรคการเมืองที่มีเสียงใน
สภา 116 เสยีง คอืพรรคประชาธปัิตย์ 
52 เสียง พรรคภูมิใจไทย 51 เสียง 
พรรคชาตไิทยพฒันา 10 เสยีง และ
พรรคชาติพัฒนา 3 เสียง ยังไม่
แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะจับมือตั้ง
รัฐบาลกับขั้วการเมืองใดระหว่าง 
7 พรรคต่อต้านการสบืทอดอ�านาจ
ที่มีพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคต
ใหม่เป็นแกนน�ากับพรรคพลัง
ประชารัฐ 
 หลังจากประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรกจ็ะมกีารเลอืกประธานและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรใน
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ซึ่งจะ
เป็นการลงคะแนนโดยลับ ไม่รู้ว่า 
ส.ส. คนใดลงคะแนนให้ผู้ใด ขณะ
ทีก่ารโหวตเลอืกนายกรฐัมนตรต้ีอง
กระท�าโดยเปิดเผยด้วยการขานชือ่
สมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ส. และ ส.ว. 
ทัง้หมดทลีะคน ซึง่คาดว่าจะไม่เกิน 
1 สัปดาห์หลังได้ประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ปัญหาอยู่ที่ “ลุงตู่”
 การจบัมอืกนัแน่นและเลือ่น
การแถลงจุดยืนทางการเมืองของ 

ครบ 5 ปีรัฐประหาร 22 
พฤษภาคม คสช. “ขอเวลา
อกีไม่นาน” จะ “คนือ�านาจ” 
ให้ประชาชน แต่วนันีก้ลบั
พยายาม “สบืทอดอ�านาจ” 
ต่อภายใต้ “ผู้น�าคนเดิม” 
พรรคประชาธิปัตย์และพรรค
ภมูใิจไทยซึง่เป็นตวัแปรส�าคญั
ต้องสร้างปรากฏการณ์ใหม่
หยุด “กางใบให้โจรสลดันัง่” 
เพือ่หยุดการ “สบืทอดอ�านาจ” 
และตัด “วงจรอุบาทว์”  
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รัฐบาลเสียงปริ่มน�้า
หรือรัฐบาลเสียงข้างน้อย
 พรรคพลังประชารัฐต้องได้
เสยีงจากพรรคประชาธปัิตย์ท้ังหมด 
หรืออย่างน้อย 49 เสียงขึ้นไป จึง
จะมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทน
ราษฎร เพราะแม้พรรคภูมิใจไทย 
พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรค
ชาติพัฒนา จะร่วมกับพรรคพลัง
ประชารฐักย็งัไม่ได้เสยีงข้างมากใน
สภาผู้แทนฯ 
 พรรคพลังประชารัฐต้องได้
ทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรค
ประชาธิปัตย์จึงจะมีเสียงข้างมาก
ในสภาผู้แทนฯ 253 เสียง แต่การ
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและจัด
ตัง้รฐับาลก็ต้องใช้เสยีงจาก ส.ว.ลาก
ตั้ง ซึ่งไม่น่ามีปัญหา เพราะ พล.อ. 
ประยทุธ์ในฐานะหวัหน้า คสช. เป็น
ผู้แต่งตั้งเอง แต่ก็จะเป็นรัฐบาล
เสียงปร่ิมน�้าหรือรัฐบาลเสียงข้าง
น้อย  
 หากตั้งรัฐบาลไม่ได้ รัฐบาล 
คสช. ก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆพร้อม
มาตรา 44 ซึ่งหลายฝ่ายไม่อยาก
ให้เกดิวิกฤตการเมอืงขึน้อีก หาก 4 
พรรคร่วมกับ 7 พรรคก็จะมีเสียง
รวมกันถึง 245+116 = 361 ขาด
อีกเพียง 15 เสียงก็สามารถโหวต
เลอืกนายกรฐัมนตรไีด้ ซึง่จะพสิจูน์
ว่า 250 ส.ว. เข้ามาท�างานเพื่อ
ประเทศชาติและประชาชน หรือ
เป็นแค่ “ส.ว.ทาส” ทีท่�าตาม “ใบสัง่”
 การเมืองขณะนี้ที่ยังอึมครึม
อยู่ท่ีพรรคพลังประชารัฐท่ีมีเสียง
ข้างน้อยทีพ่ยายามท�าทกุอย่างเพือ่
จัดตั้งรัฐบาลและผลักดัน พล.อ. 
ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ 
โดยไม่สนใจเสียงครหานินทาถึง
ความสง่างามทางการเมืองที่ดัง
กระหึ่ม 

2 พรรคตัดสินอนาคตประเทศ
 “โอ๊ค” นายพานทองแท้ ชนิ
วตัร โพสต์เฟซบุค๊ (21 พฤษภาคม) 
ว่า ปัญหาการเมืองไทยแก้ไม่ยาก
หากทุกพรรคมคีวามเชือ่มัน่ในเสียง
ของประชาชน การเลือกตั้ง 24 
มนีาคมท่ีผ่านมา คนไทยทัง้ประเทศ
อุตส่าห์ตั้งตารอมาเกือบจะครบ 5 
ปี ผลลพัธ์พรรคทีป่ระกาศ “สบืทอด
อ�านาจลุงตู่” ได้ ส.ส. รวมกันเพียง 
120 กว่าคน แต่ตั้งธงจะต้องเป็น  อ่านต่อหน้า 4

รัฐบาล และ “ลุงตู่” ต้องอยู่ต่อให้
ได้
 ส่วนพรรคที่ประกาศตัวไม่
สนับสนุน “ลุงตู่” โดนดูด โดนขู่ 
โดนเขยีนรัฐธรรมนญูให้ยิง่ได้ ส.ส.เขต
มากเท่าไร พรรคกย็ิง่เลก็ลงเท่านัน้ 
โดนบัตรเขย่ง โดนนับคะแนนแจก
พรรคเล็ก โดนสารพัดจะโดนยังได้ 
ส.ส. ถึง 245 คน มากกว่าพรรค
ฝ่ายสืบทอดอ�านาจเกิน 2 เท่าตัว
 ตัวแปรจึงมาตกอยู่กับพรรค
ทีอ่ยูต่รงกลางทีม่ ีส.ส. รวมกนัร้อย
คนเศษ หากไปรวมกับขั้วสืบทอด
อ�านาจก็จะได้รัฐบาลปริ่มน�้าที่ไม่มี
เสถียรภาพ ต้องพึ่งน�้าบ่อหน้าจาก
การยบุพรรคอกีฝ่าย เพือ่ซือ้ตวั ส.ส. 
ที่กระจัดกระจายมาช่วยเสริมทัพ 
และต้องซือ้ “งเูห่า” มาเลีย้ง เท่ากับ
สนบัสนนุให้การเมืองไทยเน่าเหมน็
ย้อนยุคไปอีกหลายสิบปี
 หากตัวแปร 100 กว่าเสียง
เข้าร่วมกบัขัว้ประชาธปิไตยกจ็ะได้

รัฐบาลร่วม 350 เสียง ซึ่งในภาวะ
ปรกติถอืเป็นรัฐบาลท่ีมีเสถยีรภาพ
สูงมากและประชาธิปไตยไปต่อได้
อย่างสบาย การจดัตัง้รฐับาลน่าจะ
ลงตัวไปนานแล้ว แต่ยุคที่ลุงเป็น
ใหญ่ ประชาธิปไตยไปได้ยาก  
 2 พรรคตัวแปรคือพรรค
ประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย
ได้ให้สัญญากบัพีน้่องประชาชนก่อน
การเลือกตัง้ โดยพรรคประชาธิปัตย์
ให้สญัญาชดัเจนว่าจะไม่สนบัสนนุ 
พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ไม่ร่วม
รัฐบาลกับพรรคที่สืบทอดอ�านาจ 
และยังยืนยันไม่มีการลงมติสวน
ทางอุดมการณ์ของพรรค 
 ส่วนพรรคภูมใิจไทยกสั็ญญา
หนักแน่นจะร่วมรัฐบาลกับขั้ว
การเมืองที่ได้ ส.ส. ในสภาเยอะ
ทีส่ดุ เพือ่ให้ได้รฐับาลทีม่เีสถยีรภาพ
สูงสุด ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ 
และจะไม่ยอมให้ ส.ว. 250 เสียง 
มาก�าหนดอนาคตประเทศ สวนทาง

กับฉันทานุมัติของประชาชน
 ตวัเลข 245 กบั 120 กช็ดัเจน
ว่าพรรคภมูใิจไทยจะต้องร่วมกบัฝ่ัง
ไหนการเมอืงจงึจะมเีสถยีรภาพใน
สภามากกว่ากัน ถ้า 2 พรรคร่วม
รัฐบาลก็จะมีเสียงถึง 348 เสียง 
จาก 498 เสียง รัฐบาลจะมีเสถียร
ภาพแน่นปึ้กและประชาธิปไตยไป
ต่อได้สบาย
 เผดจ็การคอืการใช้อ�านาจอยู่
เหนอืประชาชน ส่วนประชาธปิไตย
คือระบบที่ประชาชนเป็นใหญ่ใน
แผ่นดิน ฉันทานุมัติของประชาชน
ต้องส่งผ่านไปยังนักการเมืองให้
ยกมือโหวตในสภา นักการเมืองที่
ไม่รักษาค�าพูดและยกมือสวนทาง
สัญญาที่ให้ไว้คือให้เผด็จการสวม
หัวโขนเป็นประชาธิปไตย  
 ประชาธปิไตยจะไปในทศิทาง
ใดหลงัจากอมึครมึมา 5 ปี จะสบืทอด
อ�านาจให้ “ลุงตู่” คนเดิมอยู่ต่อไป 
จึงขึ้นอยู่กับ 2 พรรคหลักที่อยู่ตรง
กลาง ถ้าคิดว่าอ�านาจเป็นของ
ประชาชน (ไม่ใช่ของลงุ) ประชาธปิไตย
กจ็ะชนะ และเราจะชนะไปด้วยกัน
 ถ้าเกรงกลัวเผดจ็การกไ็ม่ควร
มีการเลอืกตัง้ ใช้งบประมาณไปกว่า 
5,000 ล้านบาท เพราะเสียงของ
ประชาชนท่ีมากกว่าเกิน 2 เท่าก็
ยงัไม่สามารถเปล่ียนแปลงอะไรได้ 
ไดร้ฐับาลที่ปวกเปียกปริม่น�า้มาบริ
หารประเทศเหมือน 5 ปีที่ผ่านมา 
การเลือกตัง้จงึเป็นเพยีงการ “ชบุตัว
เผด็จการ” ให้ดูเป็นประชาธิปไตย

พายเรือให้โจรนั่ง
 การเลอืกประธานสภาผู้แทนฯ
และการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

“ต�าแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่การเล่นขายของ  
แล้วใครเขาจะเชื่อมั่นรัฐบาล 
กลายเป็นต่อรองเยอะแยะไปหมด 
ผมเชื่อว่าจะมีการพูดคุยกันรู้เรื่อง” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.
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เช่ือว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมี 
“งูเห่า” แน่นอน ไม่ว่ากรรมการ
บรหิารพรรคจะมีมตเิลอืกขัว้การเมอืง
ใดหรือเป็นฝ่ายค้านอิสระ อย่างที่
นายชูวิทย์ กมลวศิษิฎ์ อดตีหวัหน้า
พรรครักประเทศไทย โพสต์ข้อความ
ในเฟซบุ๊ค (20 พฤษภาคม) ถึงการ
รวบรวมเสียงจดัตัง้รฐับาลว่า “พาย
เรือให้โจรนั่ง” ซึ่งรัฐบาลใหม่จะ
ไม่ใช่ยุค “ประชาธิปไตยเต็มใบ” 
ได้แค่ “ประชาธิปไตยครึ่งเส้ียว” 
บรรดานักการเมืองจึงต้องปรับตัว
หลังรัฐบาล คสช. ครองอ�านาจมา 
5 ปี วางยุทธศาสตร์การเมืองเพื่อ
ความมั่นคง (ของตัวเอง) สะสม
ประสบการณ์มากล้น หากนักการ
เมืองคิดจะต่อรอง สร้างเงื่อนไข 
“ทหารไทยใจมั่นคง” ไม่ยอมลง
จากอ�านาจง่ายๆ เกดิมาทัง้ชาตเิคย
แต่รับค�าสัง่กบัออกค�าสัง่ ไม่เคยให้
ใครต่อรอง
 เมื่อสถานการณ์เป็นใจให้
คะแนนออกมาก�า้กึง่ ความแน่นอน
คือความไม่แน่นอน ต้องเจอด่าน 
250 ส.ว. “องครักษ์พิทักษ์ลุง” 
กกต. “สตูรพสิดาร” งเูห่า “ผดุจาก
หลมุ” รฐัธรรมนญู “ฉบบัออกแบบ
เพื่อพวกเรา” แต่สุภาษิตบอกว่า 
“ถีล่อดตาช้าง ห่างลอดตาเลน็” มี
ความหมายว่า แม้วางแผนมาอย่าง
ดีแต่ก็ยังมีช่องโหว่
 อ�านาจของ “ก๊วน” (fraction) 
มีมากกว่าอ�านาจของ “พรรค” 
(party) เพราะมีผลประโยชน์เป็น
เดิมพัน พรรคไม่สามารถควบคุม 
ส.ส. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ได้ แม้จะสัมมนากีค่รัง้งเูห่ากย็งัเป็น
งูเห่าวันยังค�่า อย่ามาอ้าง “ขั้วที่
สาม” ให้เสียเวลา ประชาชนอุตส่าห์
ออกไปเลอืกต้ัง แต่ตอนจัดต้ังรฐับาล
ใหม่จะเห็นนักการเมือง “พายเรือ
ให้โจรนั่ง”

ท�าไมรุมเล่นงาน “ธนาธร”
 เสียงท่ีก�้ากึ่งกันท�าให้จ�านวน 
ส.ส. ของแต่ละพรรคมีความส�าคัญ
มากกับการจัดตั้งรัฐบาล เหมือน
กรณีสูตรพิสดารของ กกต. ที่ท�าให้ 
ส.ส.พรรคอนาคตใหม่หายไปถึง 7 
คน ท�าให้จ�านวน ส.ส. ของ 7 
พรรคการเมืองที่ต่อต้านการสืบทอด
อ�านาจเหลือ 245 เสียง พรรคพลัง

กกต. เลือกปฏิบัติหรือไม่?
 ขณะทีก่รณีถือหุน้สือ่ซึง่ กกต. 
ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยน้ัน 
หากศาลรัฐธรรมนูญรับไว้วินิจฉัย
ก็จะท�าให้นายธนาธรไม่มีสิทธิร่วม
ประชุมสภาผู ้แทนฯ ทั้งที่ศาล
รฐัธรรมนญูเคยวนิจิฉยักรณนีางนรี
รัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยานายดอน 
ปรมัตถ์วินยั รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การต่างประเทศ ถือหุ้นเกิน 5% 
ใน 2 บริษัท ภายหลังรัฐธรรมนูญ
ปี 2560 ประกาศใช้ ว่าเป็นการ
โอนหุน้ภายใน 30 วนัตาม พ.ร.บ.การ
จดัการหุน้ส่วนและหุน้ของรฐัมนตรี 
พ.ศ. 2543 และเป็นการโอนหุ้นที่
ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญปี 2560
 ประเดน็การถอืหุน้สือ่จงึท�าให้
มีค�าถามถึง กกต. ว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติหรือไม่ รวมถึงการพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับเรื่อง
ไว้หรือไม่ ท�าไม กกต. จึงเร่งและ
ด�าเนนิการเฉพาะนายธนาธร อย่าง
ที่นายไพศาล พืชมงคล กรรมการ
ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ถาม 
กกต. ว่า ผมตอบแทน กกต. ไม่ได้
ว่าท�าไมมเีรือ่งร้องขอให้ตรวจสอบ 
ส.ส. ร่วม 60 คนทีถ่อืหุน้หนังสอืพมิพ์
และส่ือมวลชน แต่ท�าไมรีบยื่น
ถอดถอนเฉพาะกรณีของนายธนา
ธรเพียงคนเดียว ดังน้ัน ภายใต้
มาตรฐานเวลาตรวจสอบแบบเดยีว 
กัน จึงเป็นหน้าที่ กกต. ต้องตอบ
เองว่าท�าไม?
 นอกจากนีน้ายไพศาลยงัโพสต์
กรณีนายศรีสุวรรณไปร้องขอเพิก

 ต่อจากหน้า 3

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 
อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทย 

ประชารัฐจึงมั่นใจว่าจะได้เป็น
รัฐบาลและ “ลุงตู่” จะเป็นนายก
รัฐมนตรีต่อ 
 ที่ส�าคัญยังมีการพยายามไม่
ให้นายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ หวัหน้า
พรรคอนาคตใหม่ ท�าหน้าท่ี ส.ส. 
ซึ่งจนถึงขณะนี้นายธนาธรตกเป็น 
“ผู้ต้องหา” และ “ผู้ถูกกล่าวหา” 
รวมทั้งสิ้น 7 คดี เป็นคดีอาญา 3 
คดี และข้อหาการเมืองอีก 5 คดี 
แต่ กกต. ยกค�าร้องไป 1 คดี โดย
ล่าสุดนายศรีสุวรรณ จรรยา 
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์
รฐัธรรมนญูไทย ยืน่ค�าร้องต่อ กกต. 
ให้ไต่สวนสอบสวนวนิิจฉยันายธนา
ธรกรณีให้พรรคยืมเงินส่วนตัว
จ�านวน 110 ล้านบาท เพ่ือท�า
กิจกรรมการเมืองในช่วงก่อนการ
เลือกตั้ง เข้าข่ายกระท�าการขัดต่อ

พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 
มาตรา 66 หรือไม่
 หากนายธนาธรถูกตัดสินว่า
มีความผิดขัดหรือฝ่าฝืน พ.ร.ป. 
พรรคการเมือง มาตรา 124 ต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้ง
จ�าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง 5 ปี ส่วนพรรคอนาคต
ใหม่ก็จะมีบทลงโทษตามมาตรา 
125 คือ ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือก
ตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการ
บริหารพรรค 5 ปี และให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
ส่วนที่เกินมูลค่าที่ก�าหนดไว้ตาม
มาตรา 66 ตกเป็นของกองทุน
พรรคการเมือง

“อย่ามาอ้างขั้วที่สามให้เสียเวลา 
ประชาชนอุตส่าห์ออกไปเลือกตั้ง 
แต่ตอนจัดตั้งรัฐบาลใหม่
จะเห็นนักการเมือง
พายเรือให้โจรนั่ง”
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ถอน ส.ว. 2 คน อ้างขาดคณุสมบตัิ
เพราะเคยถกูกล่าวหาทจุรติในการ
ปฏบิตัหิน้าทีว่่า หนกัหน่วงไม่ธรรมดา 
และอาจกระทบต่อผู้รับผิดชอบว่า
เอาคนต้องคดีทุจริตขึ้นทูลเกล้าฯ  
 อีกประการหนึ่ง หากมีการ 
“เปล่ียนบรรทดัฐาน” ให้ ส.ส. หรือ 
ส.ว. หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการ
เมอืงต้องหยดุปฏบิตัหิน้าทีใ่นขณะ
ท่ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลรฐัธรรมนญู กอ็าจม ีส.ส. และ 
ส.ว. ร่วม 70 คนที่ต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ คิดกันให้ดีๆ บ้านเมืองไม่ใช่
เรื่องเด็กเล่นขายของ
 นายไพศาลยังกล่าวถึงกรณี
นายธนาธรให้เงินกู้พรรคว่า จะ
บดิเบอืนกฎหมายมาใช้สร้างกระแส
ไม่ได ้เหมือนกอ่นหน้านีท้ี่บิดเบือน
กดดันให้แจก “ใบส้ม” นายธนาธร
ซึง่ผิดกฎหมาย การบดิเบอืนว่าเงนิ
ยมืเป็นรายได้ท�าให้เข้าใจผดิ ผดิทัง้
หลักกฎหมายและหลักบัญชี
 หลักกฎหมายถือว่าเงินยืม
เป็นภาระหนีท้ีจ่ะต้องช�าระคืน ไม่ใช่
รายได้ทีจ่ะต้องเป็นเงนิได้ทีต้่องเสยี
ภาษี ในทางบัญชีเงินยืมจะไม่ถูก
บันทึกในงบรายได้ รายจ่าย หรือ
งบก�าไรขาดทนุ เพราะไม่ใช่รายได้ 
รายจ่าย แต่จะไปบันทึกในบัญชี
งบดุลในหมวดว่าด้วยหนี้เงินกู้ยืม

จี้ กกต. สอบ ส.ส. ถือหุ้นสื่อ
 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธกิาร
พรรคประชาชาติ โพสต์ข้อความ
ลงในเพจส่วนตนเรยีกร้องให้ กกต. 
เร่งส่งส�านวนว่าที่ ส.ส. ถือหุ้นสื่อ
ให้ศาลวินิจฉัยโดยด่วนก่อนเปิด
ประชุมสภาเลือกประธานสภาและ
นายกรฐัมนตร ีซึง่ กกต. ไม่วนิจิฉยั

ประชาชนจะท�าตามสัญญาหรอืไม่ 
แม้แต่ ส.ว. ก็สามารถแสดงสปิริต 
แสดงความรับผิดชอบว่าเข้ามา
ท�างานเพือ่ประเทศและประชาชน 
ลบค�าสบประมาทว่าเป็น “ส.ว.ทาส” 
หรอื “ส.ว.ลากตัง้” ทีห่วงัแต่อ�านาจ
และผลประโยชน์ จงึมคีวามเป็นไป
ได้ที่ ส.ว. จะงดออกเสียง หรือลง
คะแนนให้ฝ่ายต่อต้านการสืบทอด
อ�านาจ โดยไม่ต้องเกรงกลัวกับ
อ�านาจเผด็จการ  
 วันนี้ “ระบอบ คสช.” ก�าลัง
อยู่ในขาลงและเส่ือมลง หากไม่มี
อคตกิรู้็ดว่ีา 5 ปีภายใต้รัฐบาลทหาร 
ประเทศชาตดิขีึน้จรงิหรอืไม่ ความ
มั่นคงและมั่งคั่งกระจุกอยู่กับกลุ่ม
อ�านาจและกลุ่มทุนใด  
 ไม่ว่าจะเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. 
จึงต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศและประชาชน ไม่ใช่ผล
ประโยชน์ของกลุม่อ�านาจใดอ�านาจ
หนึ่ง   
 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมเป็น
วนัครบรอบ 5 ปี คสช. ท�ารฐัประหาร 
เป็นการรัฐประหารครั้งที่ 13 ใน
ประวตัศิาสตร์ไทย พร้อมกบัค�าม่ัน
สญัญาว่า “ขอเวลาอกีไม่นาน” จะ 
“คืนอ�านาจ” ให้กับประชาชน แต่
ผ่านมา 5 ปีก็ยังมีความพยายามที่
จะ “สบืทอดอ�านาจ” ต่อไปอกีอย่าง
น้อย 5 ปี แถมยุทธศาสตร์ชาติอีก 
20 ปี ผ่านรัฐธรรรมนูญและกลไก
ต่างๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้การเลือก
ตั้ง “ฟอกตัว” หรือ “ชุบตัว” ว่า
เป็นประชาธิปไตย ทั้งที่ยังเป็นผู้น�า
คนเดิมและความคิดเดิมๆผ่าน
พรรคพลังประชารัฐและเครือข่าย
ต่างๆ  
 5 ปี คสช. เกินพอแล้วกับ
การแช่แข็ง “ประเทศกูมี” โดย
เฉพาะพรรคประชาธปัิตย์และพรรค
ภูมิใจไทยซึ่งเป็นตัวแปรส�าคัญใน
การจัดตั้งรัฐบาล สามารถสร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่ให้ประเทศกลบัสู่
ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงและ
ยัง่ยนืได้ด้วยการหยดุการ “สืบทอด
อ�านาจ” และตัด “วงจรอุบาทว์” 
ท�าให้ประชาชนเห็นว่านักการเมอืง
เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็น
พรรคการเมืองของประชาชน และ
รับฟังเสียงของประชาชน   
 แค่..หยุดกางใบให้โจรสลัด
นั่ง!!??

“ท�าไมมีเรื่องร้องขอให้ตรวจสอบ ส.ส. ร่วม 60 คน
ที่ถือหุ้นหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน 

แต่ท�าไมรีบยื่นถอดถอน
เฉพาะกรณีของนายธนาธรเพียงคนเดียว 

ดังนั้น ภายใต้มาตรฐาน
เวลาตรวจสอบแบบเดียวกัน 

จึงเป็นหน้าที่ กกต. ต้องตอบเองว่าท�าไม?”

ไพศาล พืชมงคล 
กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส. ให้ชัดเจน
ก่อนจะประกาศให้เป็นผู้มสีทิธสิมัคร
รบัเลอืกตัง้ เป็นเหตใุห้ผูส้มคัร ส.ส. 
ที่ขาดคุณสมบัติได้รับการเลือกตั้ง
และยงัประกาศรบัรองให้เป็น ส.ส. 
อกี ทัง้ทีมี่ผูร้้องคดัค้านและมข้ีอมลู
หลักฐานปรากฏก่อนที่ กกต. จะ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
 กกต. จึงต้องเร่งส่งส�านวนให้
ศาลฎีกาแผนกคดีเลอืกต้ังหรอืศาล
รฐัธรรมนญูท�าการวนิจิฉยัโดยด่วน
ทีสุ่ด ไม่ควรให้ ส.ส. ทีป่รากฏว่าขาด
คณุสมบตัสิมคัร ส.ส. ไปใช้อ�านาจ
ในการลงมตเิลอืกประธานสภาหรือ
นายกรัฐมนตร ีจะท�าให้ประธานสภา
และนายกรฐัมนตรไีม่ชอบธรรมด้วย
กฎหมายตัง้แต่ต้น

หยุดกางใบให้โจรสลัด
 การประชุมสภาผูแ้ทนฯวนัที่ 

24 พฤษภาคม และเลือกประธาน
สภาผู้แทนฯวันที่ 25 พฤษภาคม 
จึงจะได้ค�าตอบที่ชัดเจนถึงการจัด
ต้ังรฐับาลและเลอืกนายกรฐัมนตรี 
ซึ่ง “งูเห่า” อาจโผล่จากรูไหนก็ได้ 
แม้แต่ขั้วที่สามที่ก�าลังเป็นกระแส
แรงมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีโอกาส
น้อยก็ตาม แต่การเมือง “ไม่มี
มิตรแท้ ศัตรูถาวร”   
 ความแน่นอนจึงอาจไม่แน่นอน 
โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมอืง
แบบ “ประเทศกูมี” อะไรก็เกิดขึ้น
ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ขั้วไหน แม้แต่ 
250 ส.ว.ที่แต่งตั้งโดย “ทั่นผู้น�า” 
ไม่ได้เป็น “ทหารเกณฑ์” ที่ต้องท�า
ทุกอย่างตามค�าสั่งหรือใบสั่ง 
 การเมืองขณะนี้จึงเกิดอะไร
ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นขั้ว 7 พรรค หรือ
ขัว้ทีส่าม ประเดน็อยูท่ีพ่รรคการเมอืง
ที่เคยประกาศว่าเป็นพรรคของ

5ปีที่ 20 ฉบับที่ 718 วันศุกร์ที่ 24-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


