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In Brief : ย่อความ

การได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดย
อาศัยเสียง ส.ว. ทีต่ วั เองเลือก
ตัง้ เอง จึงไม่ตา่ งอะไรกับ “นา
ยกฯลากตัง้ ” ทีม่ คี ำ� ถามถึง
ความสง่างาม ขณะทีพ่ รรค
เก่าแก่ก็ถูกรุมถล่มกับการ
ตระบัดสัตย์อดุ มการณ์และ
จุดยืนของพรรค ฉีกสัญญา
ประชาคมทีม่ ตี อ่ ประชาชน
ว่าจะต่อต้านเผด็จการและ
การสืบทอดอ�ำนาจ
ไม่มอี ะไรพลิกส�ำหรับการโหวตให้
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรี เพราะรัฐธรรมนูญ
ฉบับนีเ้ ขียนมาเพือ่ การสืบทอดอ�ำนาจ
อย่างชัดเจน ไม่ได้เขียนเพื่อเป็น
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
และเพือ่ ประชาชน เพราะ พล.อ.
ประยุทธ์ใช้เสียงจาก 250 ส.ว. ทีม่ า
จากการแต่งตัง้ ของ พล.อ.ประยุทธ์
เองมาโหวต ซึง่ ทีป่ ระชุมรัฐสภาได้
ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี โดย
พล.อ.ประยุทธ์ชนะนายธนาธร จึง
รุง่ เรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
ด้วยเสียง 500 คะแนน ต่อ 244
คะแนน งดออกเสียง 3 คะแนน
จากองค์ประชุม 747 คะแนน
การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึง่ ต้องได้เสียงของทีป่ ระชุมรัฐสภา
อย่างน้อย 376 เสียง จึงอยูท่ ี่ 250
ส.ว. ทีถ่ กู เปรียบเหมือน “สภาหุน่
ยนต์” ส่วนพรรคประชาธิปตั ย์และ
พรรคภูมใิ จไทยทีร่ ว่ มจัดตัง้ รัฐบาล
เพือ่ ให้มเี สียงในสภาผูแ้ ทนราษฎร
เกินกึง่ หนึง่ พล.อ.ประยุทธ์กส็ ามารถ
อ้างความชอบธรรมในฐานะรัฐบาล
เสียงข้างมากได้ ขณะที่ 7 พรรคต่อ
ต้านการสืบทอดอ�ำนาจของ คสช. มี
ส.ส. 246 เสียง
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงเสียง
ทีช่ นะในรัฐสภา 500 ต่อ 244 เสียง

โดยย�ำ้ ว่า “คะแนนเสียงทีม่ ากกว่า
นัน้ ได้มาจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ก่อนแล้วค่อยรวมกับเสียงของสมาชิก
วุฒสิ ภาเป็น 500 คะแนน ซึง่ ก็เป็น
ไปตามกติกาเดิม”
ขณะทีใ่ นโซเชียลมีเดีย ซึง่ เพจ
เฟซบุค๊ เพจข่าว เพจวาไรตีห้ ลาย
แห่ง ได้จดั ท�ำโพลคูช่ งิ นายกรัฐมนตรี
ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์กบั นายธนา
ธร แม้ผลการโหวตต้องการให้นาย
ธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่า
90% แต่ตามรัฐธรรมนูญฉบับนีก้ ็
เป็นไปไม่ได้เลยตราบใดทีย่ งั ให้ 250
ส.ว.ลากตัง้ ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี
THE STANDARD ได้เปิดให้
แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุค๊ (5
มิถนุ ายน) ในหัวข้อ “อยากให้ใครเป็น
นายกรัฐมนตรี” ปรากฏว่ามีผเู้ ข้ามา
แสดงความคิดเห็นและร่วมโหวตเกือบ
50,000 คน โดยส่วนใหญ่โหวตให้
นายธนาธรประมาณ 47,994 คน คิด
เป็น 97% เพราะอยากได้นายก
รัฐมนตรีเป็นคนยุคใหม่ ซึง่ มีบคุ ลิก
และการแสดงออกถึงความเป็นผูน้ ำ�
สูงและมีความเพียบพร้อมในการ
บริหารบ้านเมืองในเวลานี้
ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ได้แค่
1,642 คน คิดเป็น 3% เพราะเห็น
ว่าเกือบ 5 ปีทผี่ า่ นมา ไม่สามารถ
บริหารจัดการระบบเศรษฐกิจไปใน

ทางทีด่ ขี นึ้ ได้
ถล่ม “ลุงตู”่ ทัง้ วัน
ขณะทีก่ ารอภิปรายก่อนการ
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ฝ่ายต่อ
ต้าน พล.อ.ประยุทธ์ยำ�้ ว่า พล.อ.ประยุทธ์
ขาดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีตาม
มาตรา 160 (4) (5) และ (6) ทีจ่ ะ
ต้องมีความซือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่ฝา่ ฝืน
มาตรฐานจริยธรรม รวมถึงต้องไม่
เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ และ
ต้องไม่เป็นพนักงานของรัฐอืน่ ซึง่
ยังไม่มกี ารส่งเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัย เพราะ พล.อ.ประยุทธ์รบั
เงินเดือนประจ�ำจากภาษีประชาชน
ในฐานะเจ้าหน้าทีร่ ฐั และมีการกระ
ท�ำเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
นอกจากนีย้ งั มีการอภิปราย
ว่า พล.อ.ประยุทธ์ขาดคุณสมบัติ
เพราะการยึดประเทศ ฉีกรัฐธรรมนูญ
ถือเป็นกบฏล้มล้างระบอบประชา
ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข แล้วยังเสนอตัวเป็นนายก
รัฐมนตรี ซึง่ ก็คอื การสืบทอดอ�ำนาจ
ทีผ่ า่ นมาเกือบ 5 ปียงั ลุแก่อำ� นาจใช้
มาตรา 44 คุกคามสิทธิเสรีภาพและ
สร้างความเสียหายด้านต่างๆมากมาย
หนึง่ เสียงภูมใิ จไทยงดออกเสียง
ทีส่ ร้างเสียงฮือฮาในการโหวต

คือ นายสิรพิ งศ์ อังคสกุลเกียรติ
ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมใิ จไทย งด
ออกเสียงสวนมติของพรรคและนัง่
ร้องไห้ในทีป่ ระชุมหลังออกเสียง ซึง่
นายอนุทนิ ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค
ภูมใิ จไทย ตอบเพียงสัน้ ๆว่า คิดว่า
เป็นความสวยงาม ถือว่าเราไม่ได้
บีบบังคับใคร ทุกคนสามารถใช้
วิจารณญาณของตนเองได้
ที่น่าสังเกตคือ ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์ไม่มีใครอภิปรายเลย
ซึง่ ท�ำให้พรรคพลังประชารัฐต้องควบ
คุมเสียงในสภามากยิง่ ขึน้ และดูวา่ การ
ต่อรองต�ำแหน่งรัฐมนตรีจะมีการ
เปลีย่ นแปลงหรือไม่ เพราะนายสิระ
เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชา
รัฐ ออกมาแถลงว่า พรรคพลังประชา
รัฐควรได้กระทรวงส�ำคัญทีด่ แู ลใน
เรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐานและพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่ง ซึ่งรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ได้รเิ ริม่ ไว้หลายโครงการ
รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาพืชผลทางการ
เกษตรทีเ่ ป็นปัญหาความเดือดร้อน
ทีจ่ ำ� เป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
แค่เกมต่อรองผลประโยชน์
ไม่มใี ครแปลกใจทีพ่ รรคประชา
ธิปตั ย์ลงมติอย่างท่วมท้น 61 เสียง
ให้รว่ มรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐ
จากองค์ประชุมทัง้ หมด 80 คน โดย
มีฝา่ ยทีไ่ ม่เห็นด้วยเพียง 16 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง และบัตรเสีย
1 ใบ แม้นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
อดีตหัวหน้าพรรค เสนอให้เป็นฝ่าย
ค้านอิสระเพือ่ รักษาอุดมการณ์และ
จุดยืนของพรรค
การลงมติร่วมรัฐบาลพรรค
พลังประชารัฐและสนับสนุน พล.อ.
ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเท่ากับ
พรรคประชาธิปตั ย์ยดึ ถือผลประโยชน์
ของพรรคมากกว่าอุดมการณ์และ
จุดยืนของพรรค ซึง่ หนึง่ ใน 10 ข้อ
อุดมการณ์ของพรรคคือ “พรรคจะ
ไม่สนับสนุนระบบและวิธีแห่ง
เผด็จการ ไม่วา่ จะเป็นระบบและวิธี
การของรัฐบาลใดๆ”
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
หัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์ แถลง
ภายหลังการประชุม ส.ส. และ
กรรมการบริหารพรรคให้เหตุผลที่
ร่วมรัฐบาลว่า ไม่วา่ ตัดสินใจไปทาง
ใดก็อาจมีทงั้ ผลบวกและผลลบ จึง
ต้องยึดผลประโยชน์ของชาติมากกว่า
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ของพรรค โดยพรรคพลังประชารัฐ
ยอมรับ 3 ข้อเสนอของพรรคคือ
1.นโยบายแก้จน สร้างคนสร้างชาติ
2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 3.บริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างสุจริต
หากผิดไปจากเงือ่ นไขดังกล่าวก็อาจ
ทบทวนเงือ่ นไขในการร่วมรัฐบาล
นายจุรินทร์อ้างว่า การตั้ง
รัฐบาลโดยเร็วเสมือนเป็นการหยุด
และปิดสวิตช์อำ� นาจ คสช. ลงด้วย
ส่วนก่อนหน้านีท้ พี่ ดู ว่า 250 ส.ว.
เลือกนายกรัฐมนตรีเหมือนประชา
ธิปไตยวิปริตนัน้ ตนยังมีความเห็น
เหมือนเดิมว่าการเมืองมีทงั้ ประชา
ธิปไตยทุจริต ประชาธิปไตยสุจริต
และประชาธิปไตยวิปริต การแก้ไข
รัฐธรรมนูญจะช่วยแก้ไขประชาธิปไตย
วิปริต
นายจุรินทร์ยังระบุอีกว่า
“พล.อ.ประยุทธ์ตอ้ งเป็นนายกฯทีถ่ กู
ตรวจสอบได้ตามวิถที างประชาธิปไตย
ต้องมาสภา ต้องพร้อมถูกญัตติ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่มสี ทิ ธิได้รบั
การยกเว้นใดๆ เราไม่เห็นด้วยหาก
นายกฯไม่มาสภา นายกฯในระบบ
รัฐสภาต้องมาสภา ปชป. เคยปฏิบตั ิ
อย่างนี้ในทุกครั้งที่เราเป็นนายกฯ
และรัฐบาล”
ส่วนต�ำแหน่งในรัฐบาลทีพ่ รรค
ประชาธิปตั ย์จะได้รบั คือ รองนายก
รัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
มหาดไทย
“อภิสทิ ธิ”์ ไขก๊อกไม่เอา “ลุงตู”่
นายอภิสทิ ธิไ์ ด้ประกาศลาออก
จากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชือ่ พรรค
ประชาธิปตั ย์ (5 มิถนุ ายน) ก่อนการ
ประชุมรัฐสภาเพือ่ เลือกนายกรัฐมนตรี
หลังจากพรรคประชาธิปัตย์มีมติ
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เพือ่ ยืนยัน
จุดยืน ทางการเมืองไม่สนับสนุน
พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
ซึง่ ช่วงการเลือกตัง้ มีการใช้อำ� นาจ
รัฐ อ�ำนาจเงิน หรือพฤติการณ์สรรหา
ส.ว. การแทรกซึมสื่อมวลชนบาง

“ทางออกที่ชัดเจนผู้น�ำประเทศต้องเผชิญหน้า
กับโครงสร้างและกลุ่มทุน
ดังนั้น ต้องได้ผู้น�ำที่มีเจตนารมณ์แน่วแน่
กล้าชนกับอ�ำนาจที่ไม่เป็นธรรม
และช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน
ที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม”
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

แขนง การท�ำให้องค์กรอิสระไม่
สามารถตรวจสอบ ทัดทาน รักษา
ความถูกต้องตามกติกาได้ ซึง่ พฤติการณ์
เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีต่ นยืนยันว่ายังมีอยู่
จริง ท�ำให้การใช้คำ� ว่าสืบทอดอ�ำนาจ
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วาทกรรมทางการ
เมือง ถ้านึกไม่ออกให้ไปอ่าน Animal
Farm จะเข้าใจว่าพฤติการณ์การต่อ
ต้านบางสิง่ บางอย่าง แต่เมือ่ ได้อำ� นาจ
กลับท�ำสิง่ เดียวกับสิง่ ทีต่ อ่ ต้าน
นายอภิสทิ ธิย์ นื ยันว่า ตนเหลือ
ทางเดียวทีต่ อ้ งรักษาเกียรติภมู ขิ อง

ตนและของพรรคทีต่ อ้ งรักษาค�ำพูด
และรับผิดชอบต่อค�ำพูดทีก่ ล่าวไว้
กับประชาชน เพราะเชือ่ ว่าการยึด
มัน่ อุดมการณ์และหลักการถึงจะเดิน
ต่อได้ สร้างประโยชน์แก่ประเทศใน
ระยะยาวได้ โดยมหาตมะ คานธี
เคยเขียนจดหมายถึงหลานเรือ่ งบาป
7 ประการ ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือการเมือง
ทีไ่ ม่ยดึ หลักการ “ผมไม่สามารถท�ำ
ตามนัน้ ได้ ผมจึงจ�ำเป็นต้องตัดสิน
ใจลาออกจาก ส.ส.พรรคตัง้ แต่วนั นี้
เป็นต้นไป”

“จุรนิ ทร์” กลืนน�ำ้ ลายตัวเอง
การลาออกจาก ส.ส. ของนาย
อภิสทิ ธิเ์ พือ่ แสดงจุดยืนไม่สนับสนุน
พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี ซึง่
นายอภิสทิ ธิป์ ระกาศชัดเจนก่อนหน้า
นีว้ า่ “หมดเวลาเกรงใจแล้วครับ
ประชาธิปตั ย์รว่ มรัฐบาล พปชร.”
การลาออกของนายอภิสทิ ธิ์
แสดงถึงจุดยืนชัดเจน ตรงข้ามกับ
นายจุรนิ ทร์ที่ “กลืนน�ำ้ ลายตัวเอง”
ทีป่ ราศรัยตอนหาเสียงชัดเจนว่าไม่
เอาประชาธิปไตยวิปริตทีม่ าจากการ
ยึดอ�ำนาจ โดยใช้คนไม่กคี่ นเลือก ส.ว.
250 คน ให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับ ส.ส. ทีม่ าจากประชาชน 500
คน
นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค
ส.ส.บัญชีรายชือ่ พรรคประชาธิปตั ย์
กล่าวถึงนายอภิสิทธิ์ที่ตัดสินใจลา
ออกว่า พรรคประชาธิปตั ย์มเี จ้าของ
หรือไม่ พรรคไม่ได้มใี ครคนใดคน
หนึง่ เป็นเจ้าของ ดังนัน้ จะมีใครออก
ไปสักกีค่ นจะเป็นอะไรล่ะ
ความแตกแยกในพรรคประชา
ธิปตั ย์สง่ สัญญาณมาตลอดนับตัง้ แต่
ให้กลุม่ กปปส. กลับเป็นสมาชิกพรรค
ขณะทีม่ ขี า่ วการพยายามยึดอ�ำนาจ
พรรคมาตลอดเช่นกัน ซึง่ เห็นได้ชดั เจน
จากการเลือกหัวหน้าพรรคทัง้ 2 ครัง้
ขณะทีก่ อ่ นพรรคประชาธิปตั ย์จะมี
มติเมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน นายอิสสระ
สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
ประชาธิปตั ย์ อดีตแกนน�ำ กปปส. ที่
สนับสนุนนายพีระพันธุล์ งแข่งหัวหน้า
พรรค ได้ประกาศว่า ส.ส.ในกลุม่
27-30 คนพร้อมจะเข้าร่วมรัฐบาลไม่
ว่าพรรคจะมีมติเป็นอย่างไร
อ่านต่อหน้า 4
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NEW DEM ล่มสลาย
หลังพรรคประชาธิปตั ย์มมี ติ
ร่วมรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐ นาย
สมชัย ศรีสทุ ธิยากร ได้โพสต์ขอ้
ความผ่านเฟซบุ๊คว่า ลาออกจาก
สมาชิกพรรคประชาธิปตั ย์ทนั ทีหลัง
จากทราบผลมติพรรคร่วมรัฐบาล
61 ต่อ 16 เสียง ขอบคุณพรรค
ประชาธิปตั ย์ทเี่ คยให้โอกาสลงสมัคร
รับเลือกตัง้ และให้การสนับสนุนต่างๆ
ท�ำให้มีประสบการณ์ที่ไม่มีโอกาส
เกิดขึ้นได้ง่าย “แต่เมื่อแนวทาง
อุดมการณ์แตกต่างกัน คงขออนุญาต
ทีจ่ ะลาออกจากสมาชิกพรรคครับ”
ขณะทีก่ ลุม่ NEW DEM หลาย
คนได้ประกาศลาออกจากพรรค
ประชาธิปตั ย์ ได้แก่ นายพริษฐ์ วัชร
สินธุ “ไอติม” โพสต์เฟซบุ๊ค (5
มิถนุ ายน) ว่า การตัดสินใจร่วมรัฐบาล
กับพรรคพลังประชารัฐเพือ่ สนับสนุน
พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมี
ทัง้ คนทีเ่ สียใจและดีใจ เพราะส่งผล
กระทบต่อทิศทางของประเทศ จึง
ขอแสดงความรับผิดชอบกับสิง่ ทีไ่ ด้
พูดไว้กบั ประชาชน 3.9 ล้านเสียงที่
เลือกเพราะหวังว่าเราจะต่อต้าน
เผด็จการทุกรูปแบบ โดยการเดิน
ออกจากพรรค เพราะการคิดต่างที่
เห็นว่าอะไรเป็นสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับ
ประเทศชาติและประชาชน
นายธนัตถ์ ธนากิจอ�ำนวย อดีต
ผูส้ มัคร ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปตั ย์
โพสต์ขอ้ ความผ่านทางเฟซบุค๊ ส่วน
ตัว (4 มิถนุ ายน) ระบุวา่ ยินดีทไี่ ด้
รูจ้ กั และร่วมงานกันกับทุกท่าน และ
ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงทีเ่ ลือก
ตนในเขต 15 มีนบุรแี ละคันนายาว
รวมถึงทุกคะแนนทัว่ ประเทศ “ผม
ขอยุตบิ ทบาททางการเมืองไว้แต่เพียง
เท่านีค้ รับ ขอเป็นก�ำลังใจให้พรรค
ประชาธิปตั ย์เสมอ และเชือ่ ในฝีมอื
ของ ส.ส. และว่าที่ รมต. ทุกท่านว่า
จะท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบา้ น
เมืองได้แน่นอน”
นายพริษฐ์ รัตนกุล เสรีเริง
ฤทธิ์ ทายาทของหลวงเสรีเริงฤทธิ์
หนึง่ ในสมาชิกคณะราษฎร โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุค๊ ส่วนตัวว่า “ขอ
ขอบพระคุณประสบการณ์และ
มิตรภาพทีพ่ รรคประชาธิปตั ย์มอบ
ให้ครับ ผมขอลาออกจากสมาชิก
พรรคทันทีครับ”

“เหลือทางเดียวที่ต้องรักษาเกียรติภูมิของตน
และของพรรคที่ต้องรักษาค�ำพูด
และรับผิดชอบต่อค�ำพูดที่กล่าวไว้กับประชาชน
เพราะเชื่อว่าการยึดมั่นอุดมการณ์
และหลักการถึงจะเดินต่อได้
สร้างประโยชน์แก่ประเทศในระยะยาวได้”
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
น.ส.นัฏฐิกา โล่หว์ รี ะ อดีตผู้
สมัคร ส.ส.ชัยภูมิ เขต 1 พรรค
ประชาธิปตั ย์ โพสต์ขอบคุณพรรค
ประชาธิปตั ย์ทใี่ ห้โอกาสเป็นผูส้ มัคร
ส.ส. และขอบคุณทุกคะแนนเสียง
ของจังหวัดชัยภูมทิ มี่ อบให้ แต่การ
ตัดสินใจและมติของพรรคในการ
ร่วมจัดตัง้ รัฐบาลกับพรรคพลังประชา
รัฐไม่ตรงกับความคิดเห็นและ
อุดมการณ์สว่ นตัว จึงขอยุตบิ ทบาท
ทางการเมืองกับพรรคประชาธิปตั ย์
เพือ่ ให้พรรคได้ทำ� งานอย่างมีเอกภาพ
และเข้มแข็ง และขอเป็นก�ำลังใจให้
ส.ส. ทีผ่ ลักดันนโยบายทีห่ าเสียงไว้
เพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
นายทัดชนม์ กลิน่ ช�ำนิ หนึง่
ในกลุม่ NEW DEM โพสต์เฟซบุค๊
ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปตั ย์
และยุติการสนับสนุนทุกรูปแบบ
เพราะเป็นแค่สมาชิกตัวเล็กๆ ไม่มี
ความสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือ
ขัดขืนใดๆได้ จึงขอเลือกทีจ่ ะรักษา
อุดมการณ์ประชาธิปตั ย์เอาไว้กบั ตัว
ขอออกมาจากพรรคปลอมๆทีไ่ ม่เหลือ
แก่นแท้ของประชาธิปตั ย์อกี ต่อไป
“เมียน้อย” ต้องยอมรับอนาคต
นายเจิมศักดิ์ ปิน่ ทอง อดีต
สมาชิกวุฒสิ ภา ซึง่ ได้สง่ จดหมายถึง
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้
แทนราษฎร (2 มิถนุ ายน) เสนอให้
พรรคประชาธิปตั ย์เป็นฝ่ายค้านอิสระ
แต่พรรคประชาธิปตั ย์มมี ติรว่ มรัฐบาล
ได้ให้สมั ภาษณ์สอื่ ช่อง “นิวส์วนั ” ว่า
ทุกอย่างบนโลกนีเ้ กิดขึน้ ตัง้ อยู่ ดับ
ไป ส่วนพรรคประชาธิปตั ย์จะดับไป
ไหม มีคนที่สนับสนุนร่วมรัฐบาล
พยายามชักจูงตนบอกว่าต้องร่วม ไม่
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ทรงเป็นประมุข
ขณะเดียวกันยังล้มล้างระบอบ
ประชาธิปไตยและมีอำ� นาจมาตรา
44 คงอยูแ่ ม้แต่วนั ทีโ่ หวตเลือกนายก
รัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์จึงฝ่าฝืน
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้าย
แรง และขาดคุณสมบัติการเป็น
นายกรัฐมนตรี มาตรา 160 (5)

“ผมศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย
ฉะนั้นรูปแบบใดที่เป็นเผด็จการ
ทั้งเผด็จการทหาร
หรือเผด็จการประชาธิปไตย
ผมก็ไม่นิยม”

ตรรกะวิบตั -ิ จัดตัง้ รัฐบาล
นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต
แกนน�ำพรรคไทยรักษาชาติ ทวีต
ข้อความถึงการจัดตั้งรัฐบาลโดย
พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนน�ำ พร้อม
ติดแฮชแท็ก #ตรรกะวิบตั ิ #จัดตัง้
รัฐบาลว่า เลอะเทอะกันตัง้ แต่ตน้
จนจบ ตัง้ แต่เขียนกติกาเองมาจน
วันขานชือ่ โกงทุกขัน้ ตอน ยังไม่วาย
ขูว่ า่ จะยุบสภาบ้าง ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินบ้าง ประกาศกฎอัยการศึก
และยึดอ�ำนาจบ้าง ถ้ามีความชอบ
ธรรมสักนิดคงไม่ตอ้ งท�ำอย่างนี้
การเมืองมาถึงจุดทีเ่ ลอะเทอะ
เละเทะขนาดนี้ได้อย่างไร เพราะ
นักการเมือง พรรคการเมืองเอง หรือ
ระบอบเผด็จการและเนติบริกรจงใจ
ให้เกิดสิง่ เหล่านีข้ นึ้ ? ถ้าตอบค�ำถาม
นีไ้ ม่ชดั เผด็จการก็อยูย่ าว มีปญ
ั หา
มากก็ยดึ อ�ำนาจอีก

สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย
อย่างนัน้ พรรคดับ ซึง่ เขาเชือ่ อย่าง
นัน้ ก็ตอ้ งพิสจู น์ดู เพราะเมือ่ ตัดสิน
ใจไปเป็นเมียน้อยก็ตอ้ งยอมรับ แล้ว
ก็คงต้องยอมรับผลทีต่ ามมาในอนาคต
“ประยุทธ์” ขาดคุณสมบัติ
นายปิยบุตร แสงกนกกุล
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ยืน่ หนังสือ
ขอเสนอญัตติให้สภาผูแ้ ทนราษฎร
พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผูไ้ ด้รบั การ
เสนอชือ่ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ได้อภิปรายว่า เรือ่ งคุณสมบัตนิ ายก
รัฐมนตรีมคี วามส�ำคัญมากตามมาตรา
159 และคุณสมบัตติ อ้ งห้ามตาม
มาตรา 160 เพราะเชือ่ ว่า พล.อ.ประยุทธ์
ขาดคุณสมบัตติ ามมาตรฐานจริยธรรม
ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะข้อ 5 ต้อง
ยึดมัน่ การปกครองในระบอบประชา
ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข แต่การยึดอ�ำนาจมีความผิด
ฐานกบฏ แม้นริ โทษกรรมตัวเองโดย
ใช้รฐั ธรรมนูญชัว่ คราว พล.อ.ประยุทธ์
ก็ไม่ได้ยดึ มัน่ และธ�ำรงไว้ซงึ่ ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยงั
ใช้อำ� นาจมาตรา 44 ออกค�ำสัง่ ต่างๆ
โดยให้มผี ลในทางกฎหมายแทนอ�ำนาจ
ในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ซึง่ ไร้ขอ้ จ�ำกัดทาง
กฎหมายและไม่จำ� เป็นต้องทรงลง
พระปรมาภิไธยรองรับ พล.อ.ประยุทธ์
จึงมีพฤติการณ์ฝา่ ฝืนเเละไม่ดำ� รงไว้
ซึง่ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยท์ รงเป็นประมุข รวมถึงยังมี
พฤติการณ์ทสี่ อ่ ให้เห็นถึงความต้องการ
สืบทอดอ�ำนาจ
นายปิยบุตรจึงเรียกร้องให้

สมาชิกรัฐสภาหยุดยัง้ การสืบทอด
อ�ำนาจด้วยการไม่โหวตให้ พล.อ.
ประยุทธ์เป็นนายกฯ
“ประยุทธ์” เข้าข่ายผิดจริยธรรม
นายวันชัย บุนนาค ทนายความ
อิสระ โพสต์ขอ้ ความบนเฟซบุค๊ ระ
บุถงึ การวินจิ ฉัยคุณสมบัตขิ อง พล.อ.
ประยุทธ์วา่ กกต. ยังไม่เคยวินจิ ฉัย
ประเด็นที่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ขาด
คุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ 2560
มาตรา 160 (5) และ พ.ร.บ.มาตรฐาน
ทางจริยธรรม 2562 มาตรา 5 (1)
หรือไม่อย่างชัดแจ้ง กกต. วินจิ ฉัย
เพียงประเด็นหัวหน้า คสช. ไม่ใช่
เจ้าหน้าทีร่ ฐั อืน่ และไม่ขดั รัฐธรรมนูญ
เท่านัน้
ตั้ ง แต่ ก ารยึ ด อ� ำ นาจ 22
พฤษภาคม 2557 เป็นการล้มล้าง
การปกครองตามรัฐธรรมนูญ 2550

เป็นหัวหน้าคณะปฏิวตั ริ ฐั ประหาร
แม้จะมีการนิรโทษกรรมตัวเองไม่ผดิ
กฎหมายอาญาฐานกบฏ แต่มอี ำ� นาจ
มาตรา 44 ถึงวันทีจ่ ะโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรี ต�ำแหน่ง คสช. ทีล่ ม้
ล้างรัฐธรรมนูญ 2550 ไม่ได้รบั โทษ
ทางอาญาเพราะนิรโทษกรรมตัวเอง
ซึง่ ไม่ใช่ผเู้ ลือ่ มใสในระบอบประชา
ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข และมาตรฐานทางจริยธรรม
ซึง่ ไม่มวี นั หมดอายุและจะติดตัวไป
จนตาย
รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา
160 (5) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
จะต้องไม่มพี ฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง และ พ.ร.บ.มาตรฐาน
ทางจริยธรรม 2562 มาตรา 5 (1)
คือต้องเป็นผู้เลื่อมใสในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

น่าสยองประชาธิปไตยในฝัน
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ขอ้ ความ
ลงบนเฟซบุค๊ ส่วนตัว “Arthit Ourairat”
(4 มิถุนายน) ว่า “ข่าวน่าสยอง
ประชาธิปไตยในฝันยกมือทุกครัง้
อย่างต�ำ่ 5 ล้าน” โดยก่อนหน้านี้ (2
มิถนุ ายน) ได้โพสต์เปรียบเทียบการ
ตั้งนายกรัฐมนตรีปี 2535 หลัง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬและปี 2562
ทีห่ ลายคนถามว่า ปี 2535 ไม่ได้มี
ปัญหาเรือ่ งเสียงข้างมากในสภา เสียง
ข้างมากชัดเจน เสนอหัวหน้าพรรค
เป็นนายกรัฐมนตรี 195 ต่อ 165
แต่ถูกต่อต้านว่าเป็นการสืบทอด
อ�ำนาจของ รสช. จึงออกมาประท้วง
ไม่เห็นด้วย และมีการปราบปราม
ประชาชนทีช่ มุ นุมโดยสงบ ปราศจาก
อาวุธ บาดเจ็บล้มตายเป็นจ�ำนวน
มาก แม้จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
จากพรรคเสียงข้างมากทีส่ ภาเสนอ
อีกก็คาดว่าประชาชนจะประท้วงอีก
อ่านต่อหน้า 6
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ปีที่ 20 ฉบับที่ 720 วันศุกร์ที่ 7-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ต่อจากหน้า 5

รัฐบาลซึง่ มีทหารสนับสนุนก็จะต้อง
ปราบปรามกวาดล้างอีก
แม้ประธานสภาซึง่ สังกัดพรรค
เสียงข้างน้อยได้รบั ทัง้ ค�ำร้องขอ ค�ำ
สัง่ ค�ำขู่ และอามิสสินจ้างทัง้ ต�ำแหน่ง
และเงินทองให้เสนอชือ่ ตามทีพ่ รรค
เสียงข้างมากเสนอ แต่ไม่อาจท�ำตาม
ได้ จึงจ�ำเป็นต้องยุบสภาคืนอ�ำนาจ
ให้ประชาชนตัดสิน
สถานการณ์ในปี 2562 มีทงั้
เหมือนและแตกต่างจากปี 2535
ส่วนที่เหมือนนั้นในลักษณะที่การ
สืบทอดอ�ำนาจของ คสช. มีอยูช่ ดั เจน
ซึง่ หากการบริหารประเทศของ คสช.
ในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมาเป็นผลดี ได้
สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ปฏิรปู ประเทศ และบ้านเมืองสงบ
เรียบร้อย ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข
ถ้วนหน้ากัน ประชาชนก็อาจจะยินดี
และเรียกร้องให้สบื ทอดอ�ำนาจต่อ
ไปได้ แต่มไิ ด้เป็นเช่นนัน้ การเขียน
รัฐธรรมนูญและกติกาการเลือกตัง้
ใหม่กแ็ สดงชัดเจนว่าตัง้ ใจจะสืบทอด
อ�ำนาจตั้งแต่ต้นและไม่เป็นธรรม
ประชาชนจึงไม่ยอมรับอยูแ่ ล้ว
ในส่วนทีแ่ ตกต่างจากปี 2535
ประการส�ำคัญคือ พรรคต่างๆที่
สนับสนุนรัฐบาลปัจจุบนั กระจัดกระจาย
และมีเสียงสนับสนุนจากประชาชน
น้อยมาก ไม่เป็นปึกแผ่นเอกภาพ แม้
จะรวมตัวได้มากทีส่ ดุ ก็ยงั เป็นรัฐบาล
เป็ดง่อยทีไ่ ม่สามารถสร้างความมัน่ คง
ในการบริหารประเทศ น�ำรัฐนาวา
ไปสูค่ วามเป็นปึกแผ่น มัน่ คง มัง่ คัง่
และยั่งยืนได้ จึงใคร่ชี้ให้เห็นว่า
สถานการณ์ปี 2562 นีห้ นักหน่วงยิง่
กว่าปี 2535 มากนัก
“ธนาธร” แสดงวิสยั ทัศน์นอกสภา
นายธนาธรในฐานะแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสยั ทัศน์นอก
รัฐสภาว่า พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
แห่งการเปลีย่ นแปลง กล้าฝันและ
กล้าผลักดันทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ต้อง
คิดอย่างเป็นระบบและท�ำงานเป็น
ทีม ในอดีตประเทศไทยเคยผ่าน
วิกฤตมามากมาย และทุกครัง้ ทีเ่ กิด
ขึน้ คนไทยมักจะร่วมแรงร่วมใจเพือ่
ผ่านวิกฤตมาด้วยกัน แต่ทที่ กุ คนเจอ
อยูต่ อนนีไ้ ม่ใช่สงครามทีม่ กี ารรบพุง่
กันด้วยอาวุธ แต่ไทยเป็นเหมือนกบ
ทีถ่ กู ต้มในน�ำ้ ทีร่ อ้ นขึน้ เรือ่ ยๆ กว่า

จะรูต้ วั ก็สาย เช่น การบริโภคและ
การลงทุนอ่อนตัวลง หนีใ้ นครัวเรือน
เพิม่ สูงขึน้ บริษทั ใหญ่กำ� ทุนไว้แต่
บริษทั เล็กเป็นหนี้ ปัญหาการศึกษา
และความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจ
ดังนัน้ ถ้าเราไม่เปลีย่ นน�ำ้ ก็
จะสายไปแล้ว แต่สงิ่ เหล่านีท้ ำ� ไม่ได้
ในข้ามคืน และท�ำไม่ได้โดยตัวผูน้ ำ�
เพียงคนเดียว เพราะปัญหามันทับถม
มานาน และเกีย่ วข้องกับกลุม่ ทุน
อย่างแน่นแฟ้น ทางออกทีช่ ดั เจน
ผู้น�ำประเทศต้องเผชิญหน้ากับ
โครงสร้างและกลุม่ ทุน ดังนัน้ ต้อง
ได้ผนู้ ำ� ทีม่ เี จตนารมณ์แน่วแน่ กล้า
ชนกับอ�ำนาจทีไ่ ม่เป็นธรรม และช่วย
เหลือคนทีเ่ ดือดร้อนทีเ่ ป็นคนตัวเล็ก
ตัวน้อยในสังคม ต้องรับฟังและยืนยัน

ในสิทธิของผูท้ เี่ สียเปรียบ แต่จะใช้
แค่ความรู้สึกไม่ได้ ต้องท�ำอย่าง
รอบคอบ รัดกุม และคิดอย่างเป็น
ระบบ ถ้าใช้เครือ่ งมืออย่างถูกต้องการ
เปลีย่ นแปลงก็จะเป็นจริง
นายธนาธรยืนยันว่า จะท�ำงาน
ภายใต้หลักการประชาธิปไตย และ
จะเปลีย่ นแปลงประเทศโดยรัฐสภา
ทีย่ ดึ โยงกับประชาชน มีการถ่วงดุล
และตรวจสอบทีม่ พี ระมหากษัตริย์
คูก่ บั ประชาธิปไตยอย่างมัน่ คงสถาพร
ท�ำให้ ส.ส. เป็นผูแ้ ทนของประชาชน
ไม่ใช่ตัวแทนของอ�ำนาจทุนหรือ
อ�ำนาจทหาร ท�ำให้รฐั สภาเป็นสถาน
ที่ถกเถียงหาทางออกปัญหาของ
ประชาชน ไม่ใช่สถานที่ที่คนเบื่อ
หน่ายสิน้ ศรัทธา

นายกฯลากตัง้
การเลือกตั้งที่ถูกตั้งค�ำถาม
มากมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม
และสูตรพิสดารการค�ำนวณ ส.ส.บัญชี
รายชือ่ ขณะทีก่ ารจัดตัง้ รัฐบาลก็มี
แต่ขา่ วการต่อรองผลประโยชน์ จึง
ไม่แปลกที่ผลส�ำรวจความคิดเห็น
ประชาชนของสวนดุสติ โพลเกีย่ วกับ
สถานการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะ
การจัดตั้งรัฐบาล ประชาชนส่วน
ใหญ่รสู้ กึ อึดอัด อยากเห็นรัฐบาลโดย
เร็ว และเบือ่ หน่ายการจัดตัง้ รัฐบาล
ทีต่ อ่ รองผลประโยชน์
ขณะที่ “ทัน่ ผูน้ ำ� ” ก็เรียกร้อง
(ซ�ำ้ ซาก) ให้ทกุ พรรคการเมืองค�ำนึง
ถึงส่วนรวมเป็นทีต่ งั้ ร่วมกันท�ำงาน
ในระบบรัฐสภาเพือ่ ประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างสร้างสรรค์ ช่วยกัน
เดินหน้าประเทศให้ได้มากกว่าการ
ชนะคะคานกันอย่างเดียว เพือ่ ให้
สังคมมีความหวังและรูส้ กึ ศรัทธาต่อ
ระบบการเมืองไทย
แต่ฝา่ ยทีต่ อ่ ต้านการสืบทอด
อ�ำนาจก็ยนื ยันว่า “ทัน่ ผูน้ ำ� ” คือปัญหา
และเป็นศูนย์กลางของปัญหา จึงเห็น
ว่าหาก “ทัน่ ผูน้ ำ� ” เสียสละเพียงคน
เดียว บ้านเมืองก็จะเดินไปข้างหน้า
และแก้ปญ
ั หาไปตามครรลองประ
ชาธิปไตย ไม่ใช่วนเวียนกับการเมือง
แบบเดิมๆ อ�ำนาจแบบเดิมๆ เพราะ
การเป็นผูน้ ำ� ในระบบรัฐสภาต้องรับฟัง
เสียงของประชาชน และพร้อมรับการ
ตรวจสอบ ไม่ใช่แสดงอ�ำนาจหรือออก
อาการฉุนเฉียวอย่างทีผ่ า่ นมา
การได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดย
อาศัยเสียง ส.ว. ทีต่ วั เองเลือกตัง้
เอง จึงไม่ตา่ งอะไรกับ “นายกฯลาก
ตั้ง” ซึ่งมีค�ำถามถึงความสง่า
งาม!!??
เช่นเดียวกับพรรคเก่าแก่ที่
ตระบัดสัตย์อุดมการณ์และจุดยืน
ของพรรค ฉีกสัญญาประชาคมทีม่ ี
ต่อประชาชนว่าจะต่อต้านเผด็จการ
และการสืบทอดอ�ำนาจ ท�ำให้คนรุน่
ใหม่ในพรรคประกาศยุติบทบาท
ทางการเมืองหลายคน และมีเสียง
ประณามมากมายจากประชาชนที่
สนับสนุน
การยอมเป็นแมลงสาบเลีย
ท็อปบูต๊ เปรียบเหมือนเป็นแค่ “เมีย
น้อย” ท�ำให้ภาพลักษณ์ของพรรค
เก่าแก่ยงิ่ ตกต�ำ่ กว่าครัง้ ทีไ่ ปจัดตัง้
รัฐบาลในค่ายทหารเสียอีก..ถุยส์!!??

