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เรื่องจากปก

ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เช่น “5 ปีที่
ผ่านมาผมว่ายงัไม่พอ” “ผมเลยจะ
ขอท�าต่ออกี 4 ปี” ป้ายผ้าเขยีนว่า 
“เรารกัลงุตู”๋ พร้อมด้วยหลกักโิลเมตร
จ�าลองเขยีนว่า “กม.44” และป้าย
ผ้าปิดท้ายว่า “ปีนีเ้อาแค่หวัส่วนตวั
เอาไว้ปีหน้า และหนขูอสัญญาว่า...” 
“หนจูะเป็นเด็กดี” ซึง่ผูอ้�านวยการ
โรงเรยีนระบวุ่า โรงเรยีนตรวจสอบ
แล้วและเห็นว่ามิได้ส่อไปในทาง
รนุแรงจงึอนญุาตให้ด�าเนนิการ เข้าใจ
ว่านกัเรยีนต้องการแสดงออก แต่
ต้องอยูภ่ายใต้ขอบเขตทีเ่หมาะสม

“ศษิย์มคีร”ู ไม่ล้อเลยีนเสยีดสี
 แม้หลายโรงเรยีนจะสะท้อน
ว่าเดก็รุน่ใหม่สนใจการเมอืง ต้องการ
ประชาธปิไตยและสิทธเิสรภีาพ และ
ไม่จมปลักกับความคิดเผด็จการ
อนรุกัษ์นยิมอย่างผู้ใหญ่บางคนบาง
กลุ่มท่ีอ้างว่าการเชือ่ฟังผู้ใหญ่คอืหนึง่
ในการท�าความด ีแต่ก็มบีางโรงเรยีน
ที่ยังพยายามควบคุมความคิดเด็ก 
ต้องการให้เดก็อยู่ในกรอบเหมือนอยู่
ภายใต้ระบอบเผดจ็การ แทนท่ีจะ
ให้เด็กคดิเป็น กล้าคดิ กล้าท�า 
 อย่างการแชร์เอกสารผ่านเพจ 
“นักเรยีนสามเสน” ลงชือ่กลุม่บรหิาร
กิจการนักเรียนโรงเรียนสามเสน
วทิยาลยั ระบวุ่า เพือ่ให้การไหว้ครู

ในวนัพฤหสับดทีี ่20 มถินุายน 2562 
เป็นไปตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
อนัด ีขอความกรณุาคณุครชู่วยอนรุกัษ์
และรกัษาวฒันธรรมและประเพณี 
จงึขอความร่วมมอืให้ครูชีแ้นะและ
หารอืการจัดพานไหว้ครใูห้ถูกต้องตาม
วฒันธรรมประเพณ ีไม่ล้อเลยีน เสียดสี 
หน่วยงานหรอืสถาบนัอืน่ ให้เน้น
กจิกรรมของการไหว้คร ู ซึง่เป็นการ
แสดงออกถงึความกตัญญูรูค้ณุครสูม
กบัค�าว่า “ศษิย์มคีร”ู
 ไม่ต่างกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหน่ึง
ในผูน้�าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ทีเ่ช่ือว่ามผีูอ้ยูเ่บือ้งหลงัการ
ท�าพานล้อเลยีนการเมอืง เพราะไม่
เชือ่ว่าเดก็ไทยจะคดิแบบนีไ้ด้ คือไม่
เชือ่ว่าเดก็รุน่ใหม่จะมคีวามคดิและ
สนใจการเมอืง ไม่รูค้วามแตกต่าง
ระหว่างระบอบเผดจ็การกับระบอบ
ประชาธปิไตย 
 ขณะที ่พ.อ.วนิธยั สวุาร ีโฆษก
กองทพับก ยนืยนัว่า กองทพัไม่ได้
สัง่เจ้าหน้าท่ี เช่นเดยีวกบั พ.ต.อ.ภู
วิศ ศิริพานิช ผกก.สภ.โพนพิสัย 
หนองคาย ก็อ้างว่าต�ารวจเข้าไป
ตรวจความเรยีบร้อยตามปกต ิไม่ได้
ส่ังหรอืข่มขู่นกัเรียนให้ลบภาพออก
แต่อย่างใด เพราะการท�าพานไหว้
ครถูอืเป็นความคดิของนกัเรยีนเอง

แก๊งมีสีไม่มอี�านาจ
 ผศ.สาวตรี สขุศร ี อาจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุค๊ว่า มข่ีาว
วงในระบวุ่า “แก๊งมสีี” จ�านวนหนึง่
ไปขูโ่รงเรยีนและเดก็ทีท่�าพานไหว้
ครลู้อการเมอืงและแชร์จนเป็นทีฮ่อื
ฮา โดยขู่ว่าอาจมคีวามผิดและให้ยตุิ
การเผยแพร่ภาพ ท�าให้เดก็กลวัและ
ขอร้องให้ช่วยลบโพสต์ต่างๆน้ัน 
ยนืยนัว่าไม่มคีวามผิดใดๆท้ังคนถ่าย
รูปและแชร์ภาพ ไม่ว่าจะเป็น ป.อาญา 
หรอื พ.ร.บ.คอมพ์  
 อาจารย์สาวตรียงัเตอืน “แก๊ง
มีสี” ว่าการเท่ียวไปข่มขู่ผู้อื่นให้
กระท�าการ ไม่กระท�าการ หรอืจ�ายอม
ต่อสิง่ใด โดยทีต่วัเอง “ไม่มอี�านาจ” 
ตามกฎหมายเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา พร้อมสรปุว่า “#ไม่
ผดิ ไม่ต้องกลวั #ไม่ผดิ ไม่ต้องลบ 
#เผดจ็การประชาธิปไตยไหมล่ะมงึ”

 “ธนาธร” ยืน่กระทู้ใช้อ�านาจข่มขู่
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าว
กรณ ีพล.อ.ประวติรมองว่าพานไหว้
ครลู้อการเมืองมคีนอยูเ่บือ้งหลงัว่า 
การที่มีเจ้าหน้าที่ส่ังให้เด็กลบรูป
ออกจากสื่อโซเชียลควรจะหมดไป
ได้แล้ว หมดเวลาใช้อ�านาจข่มขู่
คกุคามสทิธเิสรีภาพของประชาชน 
พรรคอนาคตใหม่จะใช้สทิธใินฐานะ 
ส.ส.ฝ่ายค้านตรวจสอบการใช้อ�านาจ
ข่มขู่ประชาชนโดยอาจใช้การตั้ง
กระทู้ถามในสภา
 ส่วนข่าว พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา จะเป็นหวัหน้าพรรคพลงัประชา
รฐันัน้ เป็นเรือ่งของพรรคพลงัประชา
รฐั เพยีงเชือ่ว่าแม้ คสช. จะสลาย
ตวัหลงัมีรฐับาลใหม่ แต่ระบอบ คสช. 
จะยงัคงอยูใ่นรปูแบบของ ส.ว. 250 
คน ในรปูแบบของกรรมการองค์กร
อสิระทีแ่ต่งตัง้ในยคุของ คสช. รวม
ถงึอยูใ่นยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี และ
แสดงความยนิดีกับ ส.ว. ทีมี่ช่ือของ
กรรมการสรรหาได้รบัการคัดเลอืก
เป็น ส.ว. ด้วย แสดงให้เหน็ว่าเป็น
ระบบผลัดกนัเกาหลงั

บงัคบัขอโทษ คสช. 
คลปิล้อเลยีนเพลงคนืความสขุฯ
 นอกจากนีย้งัมกีรณผีูใ้ช้เฟซ 
บุค๊ชือ่ Yan Marchal ชาวฝรัง่เศส 

 In Brief : ย่อความ

พธิไีหว้ครูปีนีก้ลายเป็นข่าวดงัข่าว
ฉาว เพราะไม่ใช่แค่ความสวยงาม 
แต่ยังมคีวามคดิสร้างสรรค์ของเดก็ 
โดยเฉพาะการล้อเลียนการเมือง 
อย ่างโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 
หนองคาย โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรี 
พิษณโุลก โรงเรยีนสกลราชวิทยานุ
กลู สกลนคร และโรงเรียนหอวัง 
กรงุเทพฯ ท�าพานไหว้ครเูป็นรูปหบี
เลอืกตัง้ รปูรถถงั รปูเรอืด�าน�า้ รปู
นาฬิกายมืเพ่ือน รปูชสูามนิว้พร้อม
ข้อความ #saveThailand รปูพาน
รัฐธรรมนูญ และรูปตาชั่ง 250 
ส.ว.ลากตั้งที่หนักกว่าเสียงของ
ประชาชน ฯลฯ
 ภาพพานไหว้ครูล้อเลียน
การเมืองทีเ่ผยแพร่ผ่านสงัคมออนไลน์ 
ท�าให้มข่ีาวว่าเจ้าหน้าทีต่�ารวจและ
ทหารเดนิทางไปทีโ่รงเรยีนเพือ่พบ
นักเรยีนทีท่�าพานและครท่ีูเกีย่วข้อง 
ขอความร่วมมือให้ลบภาพพานล้อ
เลยีนการเมืองทีแ่สลงใจ “เผดจ็การ” 
ทัง้หมด  
 ขณะทีผู่อ้�านวยการโรงเรยีน
ชมุพลโพนพสิยัชีแ้จงว่า นกัเรยีนที่
ท�าพานไหว้ครลู้อเลยีนการเมอืงนัน้ 
แล้วแต่คนจะมองว่าสือ่ไปในทางไหน 
 นอกจากน้ีการจดักีฬาสขีอง
โรงเรยีนสภาราชนิ ีจ.ตรงั ได้มขีบวน
พาเหรดล้อการเมืองและ พล.อ. 

การเมอืงภายใต้ “เผด็จการ
ประชาธปิไตย” และผู้น�าหน้า
เดิม ตอกย�้าว่าวิกฤตบ้าน
เมอืงและความขดัแย้งจะยงั
อยูไ่ปอกีนาน บ้านเมอืงยัง
อยูใ่นกะลาท่ี “กลุม่อ�านาจ
นิยมลายพราง” เป็นใหญ่ 
นักการเมอืงทีท่รยศประชาชน
เป็นน่ังร้านให้เผดจ็การ รฐับาล
ใหม่จึงเต็มไปด้วยเสียงยี้ 
แม้แต่เดก็นักเรยีนยงัประณาม
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ท�าคลิปวิดีโอล้อเลียนเพลง “คืน
ความสขุให้ประเทศไทย” เผยแพร่
ผ่านเฟซบุค๊เมือ่วนัที ่ 10 มถินุายน 
และมีผู้เข้าชมมากกว่า 1 ล้านครัง้ 
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุค๊ช่วงค�า่วนั
ที ่ 12 มิถุนายนว่า ขอโทษ คสช. 
และประชาชนชาวไทยทีท่�าเพลงล้อ
เลียน คสช.
 เฟซบุ๊คดังกล่าวได้เผยแพร่
เพิม่เตมิภายหลังว่าเป็น “เอกสาร
บนัทกึความเข้าใจ” ซึง่ต�ารวจไทย 
2 นาย บงัคบัให้เขาลงนามรบัรอง
หลงัจากบกุถงึบ้านพกัและแจ้งให้ลบ
คลปิล้อเลยีนดงักล่าว โดยให้ลงชือ่
รับรองในเอกสารภาษาอังกฤษซึ่ง
ข้อความระบวุ่า เขาส�านึกและยอมรบั
ว่าการท�าคลิปล้อเลียนคณะรักษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) เป็นเร่ือง
ไม่เหมาะสมด้วยความสมคัรใจ ซึง่
เขาไม่อยากมีปัญหาทางกฎหมาย
หรอืการอยูใ่นประเทศไทย
 นายแบรด อดัมส์ ผูอ้�านวย
การฮวิแมนไรท์วอทช์ประจ�าภมูภิาค
เอเชยี แถลงการณ์กรณ ีYan Marchal 
เช่นเดยีวกบั “ณภทัร ชุม่จติตร”ี 
หรอื “คิง ก่อนบ่าย” นกัแสดงตลก
ที่เคยเผยแพร่คลิปล้อเลียนเสียง 
พล.อ.ประยุทธ์ ก็ออกมาโพสต์ข้อ
ความในเฟซบุ๊คส่วนตวัขอให้ผูใ้ช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์งดแชร์คลปิดงักล่าว
โดยไม่ได้บอกเหตผุลเพิม่เตมิ เรยีก
ร้องให้รฐับาล พล.อ.ประยทุธ์ออกค�า
สั่งไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆให้ยุติ
การกระท�าใดๆกต็ามทีท่�าให้ผูว้พิากษ์
วิจารณ์รัฐบาลต้องเงียบเสียงลง 
เพราะเป็นการละเมดิสิทธแิละเสรภีาพ
ในการแสดงความคดิเห็นอย่างสงบ
และสนัตขิองคนในสงัคม

อย่าทะเลาะกบัคนรุน่ใหม่
 นายปลอดประสพ สุรสัวดี 
แกนน�าพรรคเพือ่ไทย โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุค๊กรณพีานไหว้ครวู่า “หลาน
คนหนึง่มาปรารภให้ฟังว่าเพือ่นๆเขา
จะท�าพานไหว้ครูล้อการเมืองคณุปู่
จะว่าอย่างไร เรือ่งน้ีท�าให้ผมคดิว่า
เดก็สมยันีแ้ม้อายุจะไม่ถึงสิบขวบแต่
เขากม็คีวามคดิทีอ่สิระเป็นของตวั
เองแล้ว ดงันัน้ การทีค่ณุประวติร
ออกมาพูดว่าเด็กไม่น่าจะคิดเอง 
คงจะมใีครอยูเ่บือ้งหลงั จงึฟังไม่ขึน้ 
แต่กเ็อาเถอะ เพราะไม่มคีรอบครวั
จงึคดิไปแบบนีม้ัง้  อ่านต่อหน้า 4

เด็กนักเรียนก็ยังมองเห็นถึงระบบ
การเมอืงทีอ่ปัลกัษณ์ภายใต้ “เผด็จการ
ประชาธิปไตย” เพื่อการสืบทอด
อ�านาจ “ระบอบ คสช.” ทีมี่การวาง
กลไกต่างๆไว้ในรฐัธรรมนญู โดยไม่
สนใจว่าจะถกูประณามว่าอัปลกัษณ์
และอัปยศอย่างไร การเลอืกนายก
รฐัมนตรแีละรฐับาลจงึตามมาด้วย
เสยีง “ยี”้ ซึง่ “นเิคอิ” สือ่ยักษ์ของ
ญีปุ่น่ ก็ลงข่าวเปรียบเทยีบการเมอืง
ไทยกบัยคุรฐับาลซฮูาร์โตว่า การเมือง
ในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ก�าลังกลบั
ไปสูก่ารกดขี่
 ขณะท่ีนางลดาวลัลิ ์ วงศ์ศรี
วงศ์ โฆษกพรรคเพือ่ไทย กล่าวถึง
พรรคร่วมรัฐบาลที่มีรายชื่อว่าที่
รฐัมนตรหีลายคนถกูเสนอช่ือเพราะ
เป็นญาตพิีน้่อง หลายคนมีคดพัีวพัน
ทจุรติ และหลายคนไม่มีความรูค้วาม
สามารถที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าเป็น 
“รฐัมนตรยีี”้ สอดคล้องกบัผลส�ารวจ
ของนิด้าโพล (16 มิถุนายน) ที่
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าบคุคลที่
ไม่ควรด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรมีาก
ทีส่ดุ ได้แก่ บคุคลทีมี่ข่าวหรือภาพ
ลกัษณ์ไม่โปร่งใส ไม่ซือ่สัตย์ รองลง
มา ไม่มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะ
สมกบัต�าแหน่ง และอาจมผีลประโยชน์
ทับซ้อน เช่น มีธุรกิจหรือมคีนใน
ครอบครวั ญาตพ่ีิน้อง ท�าธรุกจิเกีย่ว
พันกับกระทรวงทีจ่ะเข้าไปดแูล ท�าให้
สงัคมมองทางลบทีม่รีฐัมนตรยีี้
 นางลดาวลัลิก์ล่าวว่า แต่ยงั
ไม่เป็นปัญหามากเท่ากับ พล.อ. 
ประยุทธ์จะต้องไม่ยี้อย่างเด็ดขาด 
เพือ่จะได้ควบคมุก�ากบัรัฐมนตรยีีใ้ห้
อยูใ่นร่องในรอยให้ได้ แต่ 5 ปีทีผ่่าน
มา พล.อ.ประยทุธ์ใช้อ�านาจเผดจ็การ
เอาแต่ใจตวัเอง แสดงกริยิาก้าวร้าว 

“ท�ำไมไม่กล้ำพูดเรื่องจริง
ว่ำคนที่เป็นปัญหำของควำมขัดแย้ง
ไม่ใช่คนที่ลุกขึ้นมำทวงสิทธิและเสรีภำพ 
แต่เป็นคนที่ขโมยอ�ำนำจมำ
แล้วเขียนรัฐธรรมนูญให้อ�ำนำจ
อยู่กับเขำไปตรำบนำนแสนนำน”
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 

 ผมสะอดิสะเอยีนพวกทีป่่าว
ร้องว่ารฐัธรรมนญูเป็นของสงูจะมา
ล้อเลียนไม่ได้จังเลย แล้วที่ฉีก
รัฐธรรมนูญปฏิวัตินั่นมันอะไรเล่า 
แถมรัฐธรรมนูญโฉเกแบบนี ้ จะยัง
มาแสวงหาความเคารพไปหาพระแสง
อะไร (วะ) ต้องขอบคุณครอูาจารย์
ทียิ่นยอมให้เดก็กล้าคดิกล้าท�าตาม
ที่เขาเช่ือ แต่ก็อยากเตือนคณะ
อาจารย์อกีชดุความคดิหนึง่ทีมุ่ง่มัน่
จะควบคุมสติปัญญาของเด็กๆรุ่น
ใหม่นีใ้ห้เป็นแบบแคบๆตามทีต่นเคย
ถูกอบรมมา โลกปัจจุบนัมนัเปล่ียน
ไปมากแล้วนะ มนัไม่โบราณแบบ

เดมิแล้ว (นะโว้ย)
 อยากเตอืนคณุประยทุธ์ไว้ล่วง
หน้า ตอนนัน้พวกท่านก็ถล�าลกึไป
ทะเลาะกบัคนรุน่ใหม่มากถงึ 6 ล้าน
คน จนกลายเป็นคะแนนพรรคอนาคต
ใหม่ไปแล้ว มาตอนนีท่้านจะแถม
ทะเลาะกบัเด็กมธัยมอกีหรอื กลวัจะ
ไม่ถงึ 10 ล้านหรอืยงัไง ส�าหรบัผม
ยงัไงก็เลอืกข้างเดก็แน่นอน วนัข้าง
หน้าถ้าหลานๆมนัลงถนนกนั พวกผม
คงต้องลงตามไปดแูลอย่างแน่นอน”

รฐัมนตรยีี-้ซูเปอร์ฮีโร่ยี้
 ภาพการเมอืงไทยวนันีแ้ม้แต่
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มพีฤตกิรรมเป็นปฏปัิกษ์ต่อระบอบ
ประชาธิปไตย มหีลานชายจดทะเบยีน
ตัง้บรษิทัในค่ายทหาร ใช้มาตรา 44 
พร�า่เพรือ่ หากพฤตกิรรมไม่เปลีย่น 
พล.อ.ประยทุธ์กจ็ะเป็น “ซเูปอร์ฮโีร่
ยี”้ ของ ครม. ท�าให้ภาพลกัษณ์ของ 
ครม. ตกต�า่ หมดความนบัถอืจาก
ประชาชน และจะเกิดวิกฤตศรทัธา
ทัง้ในและต่างประเทศ

นายกฯตุหรดัตุเหร่
 ขณะทีน่ายปิยบตุร แสงกนก
กลุ เลขาธกิารพรรคอนาคตใหม่ เปิด
ประเดน็ในแง่กฎหมายใหม่ว่า สถานะ
ของ พล.อ.ประยทุธ์ขณะนีไ้ม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมคณะรฐัมนตร ีคสช. 
ได้ เพราะรฐัธรรมนญูพสิดารพนัลกึ
ได้ก�าหนดกลไกทีเ่อือ้ต่อการสบืทอด
อ�านาจ คสช. ชนดิทีเ่รยีกได้ว่าคน
แบบ พล.อ.ประยทุธ์สามารถเป็นได้
ทกุอย่าง ครองอ�านาจอย่างต่อเนือ่ง
แบบไร้รอยตะเขบ็
 ก่อนหน้าน้ัน พล.อ.ประยทุธ์
มสีองร่าง ได้แก่ หวัหน้า คสช. จาก
รฐัประหาร 22 พฤษภาคม 2557 
และนายกรฐัมนตรจีากรฐัธรรมนูญ
ชัว่คราว 2557 ยามใดอยากมอี�านาจ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็หันไปสวมร่าง
หวัหน้า คสช. เพือ่ใช้อ�านาจตาม
มาตรา 44 ยามใดอยากเข้าเป็น
หัวหน้าฝ่ายบรหิารนัง่หัวโต๊ะประชมุ
คณะรฐัมนตรกีหั็นไปสวมร่างนายก
รฐัมนตรใีช้อ�านาจตามกฎหมายตาม
ระบบปกติ
 วนัท่ี 9 มถุินายน 2562 มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่ง
ต้ัง พล.อ.ประยทุธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา 158 ของรฐัธรรมนญู 
2560 นบัแต่นัน้ พล.อ.ประยุทธ์จงึ
มร่ีางใหม่ขึน้มา ปัจจบุนั พล.อ.ประยุทธ์
มสีองร่าง ร่างแรกหวัหน้า คสช. จะ
ดับสูญลงเมื่อมีคณะรัฐมนตรีที่ต้ัง
ขึน้ใหม่ภายหลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไป
ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 2560 
มาตรา 265 ร่างทีส่องนายกรัฐมนตรี
ตามกระบวนการได้มาตามรฐัธรรมนูญ 
2560 มาตรา 158 มาตรา 159 และ
มาตรา 172
 ส่วนร่างเดมิคอืต�าแหน่งนายก
รัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2557 ที่
ครองไว้ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2557 
ย่อมสิ้นสุดลงเมื่อมีพระบรม

ราชโองการแต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์
เป็นนายกรฐัมนตรวีนัที ่9 มถินุายน 
2562 พล.อ.ประยทุธ์จงึไม่สามารถ
ครองต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีคน
เดิมและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้
พร้อมๆกัน
 หาก พล.อ.ประยุทธ์จะใช้
อ�านาจนายกรฐัมนตรคีนใหม่และ
นัง่หวัโต๊ะประชมุคณะรัฐมนตรีได้ก็
ต้องตั้งคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จ
และน�ารายช่ือคณะรฐัมนตรชุีดใหม่
ขึน้ทลูเกล้าฯให้พระมหากษัตริย์ทรง
ลงพระปรมาภไิธยแต่งต้ัง แล้วน�า
คณะรฐัมนตรทีัง้ชดุถวายสตัย์ปฏญิาณ
จงึจะปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
 พล.อ.ประยทุธ์ไม่ได้เป็นนายก
รฐัมนตรคีณะรฐัมนตรชีดุนีแ้ล้ว จะ
เป็นรักษาการนายกฯกไ็ม่ได้ เพราะมี
ต�าแหน่งนายกรฐัมนตรคีนใหม่สมบรูณ์
ตามรัฐธรรมนูญตัง้แต่วนัที ่9 มิถนุายน 
2562 ณ เวลาน้ีจงึไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีใ่ดๆได้เลย แต่สปัดาห์ทีผ่่านมา 
พล.อ.ประยทุธ์ยงัเข้าประชมุคณะ
รฐัมนตร ีและสปัดาห์นีก้ย็งัเข้าประชมุ
คณะรฐัมนตรอีีก และจะเข้าร่วม
ประชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่34 ที่
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกด้วย ตลอด
จนการลงนามของ พล.อ.ประยทุธ์ใน
ฐานะนายกรฐัมนตรีในเอกสาร ค�า
สัง่ต่างๆ ย่อมตกเป็นโมฆะ ไม่มีผล
ทางกฎหมาย เพราะ พล.อ.ประยทุธ์
ปราศจากอ�านาจอย่างชดัแจ้ง 
 ปัญหาการตั้งคณะรัฐมนตรี
ไม่ได้ แบ่งเค้กไม่เสร็จ ส่งผลให้ 
พล.อ.ประยทุธ์กลายเป็น “นายกฯ
ตหุรดัตเุหร่” เป็นนายกรัฐมนตรแีต่
ท�างานไม่ได้ ถ้า พล.อ.ประยทุธ์อยาก
ท�างานในฐานะนายกรัฐมนตรไีด้ต้อง
จดัการแบ่งเค้กเก้าอ้ีรฐัมนตรใีห้เสรจ็

 ต่อจากหน้า 3
“ตอนนั้นพวกท่ำนก็ถล�ำลึกไป
ทะเลำะกับคนรุ่นใหม่มำกถึง 6 ล้ำนคน 
จนกลำยเป็นคะแนนพรรคอนำคตใหม่ไปแล้ว 
มำตอนนี้ท่ำนจะแถมทะเลำะกับเด็กมัธยมอีกหรือ 
กลัวจะไม่ถึง 10 ล้ำนหรือยังไง”

ปลอดประสพ สุรัสวดี 
แกนน�าพรรคเพื่อไทย 

4 ปีที่ 20 ฉบับที่ 722 วันศุกร์ที่ 21-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562



โดยเรว็ น่ีคอืสิง่ทีค่นเขยีนรฐัธรรมนญู 
2560 ไม่ได้คาดคดิไว้ สดุท้ายรฐับาล
ชดุใหม่จะเป็นรัฐบาล “สหพรรค-
เสยีงปร่ิมน�า้” จนเกดิปัญหาการแบ่ง
เก้าอ้ีกนัยากขนาดนี้

“ส.ว.ลากตัง้” ตรรกะศรีธนญชยั
 ปัญหารฐัธรรมนญูทีพ่สิดาร
พนัลกึและอปัลกัษณ์จนผูเ้ขยีนก็คาด
ไม่ถงึ มปัีญหาทีต่ามมาหลายประเด็น 
รวมถงึการสรรหา ส.ว.ลากต้ัง 250 
คนท่ีเป็นเหมอืน “องครกัษ์พทิกัษ์
ระบอบ คสช.” และ “สภาวงศา
คณาญาต”ิ กส่็อว่าจะขดัรฐัธรรมนญู
และเป็นโมฆะถ้าไม่มกีารบดิเบือน
หรอืสร้างอภินหิารทางกฎหมาย 
 โดยเฉพาะค�าชีแ้จงของนาย
วษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตรี 
ด้วย “ตรรกะศรธีนญชยั” ว่า ค�าสัง่ 
คสช. ตัง้กรรมการสรรหา ส.ว. ไม่ผิด 
ค�าสัง่ คสช. ไม่มกีารประกาศในราช
กจิจานเุบกษา ค�าส่ังดงักล่าวเป็นเพียง
ค�าส่ัง ไม่ใช่กฎหมาย ไม่จ�าเป็นต้อง
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เป็น
เรือ่ง “ภายใน” ไม่เก่ียวอะไรกบั
ประชาชน จงึไม่มคีวามจ�าเป็นจะต้อง
เปิดเผยรายละเอยีดให้ประชาชนรูว่้า
สมัครกบัใคร ทีไ่หน อย่างไร
 นายสทุธชิยั หยุน่ เขียนใน
คอลัมน์ “กาแฟด�า” ระบวุ่า ใครฟัง
ก็ต้องตกใจ เพราะ ส.ว. อ้างเป็น
ตัวแทนของประชาชนที่มีอ�านาจ
กว้างขวาง รวมถึงยกมอืเลอืกนายก
รฐัมนตร ีท�าให้มคี�าถามว่า 
 1.ค�าส่ังที่มาจากอ�านาจที่
ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไม่เป็น
กฎหมายได้อย่างไร 
 2.แม้จะอ้างว่าไม่ใช่ “กฎหมาย” 
จงึไม่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เหตไุฉนค�าประกาศอืน่ๆของ คสช. 
จงึไม่ได้มีข้อยกเว้นเช่นนัน้ 
 3.พดูได้อย่างไรว่าการแต่งต้ัง 
ส.ว. “ไม่เก่ียวกบัประชาชน” ทัง้ที่ 
ส.ว. กินเงินเดือนที่มาจากภาษี
ประชาชน และมอี�านาจเกีย่วกับการ
ออกกฎหมายทีม่ผีลกระทบต่อประ 
ชาชนอย่างกว้างขวาง 
 4.อ้างได้อย่างไรว่าเมือ่ประชาชน
ไม่มีส่วนจะมาสมคัรอะไรทัง้สิน้ การ
จะรู้หรือไม่รู้ว่าใครเป็นกรรมการ
สรรหาไม่ท�าให้ประชาชนได้เปรียบ
เสียเปรียบ แต่ประเดน็อยูท่ีส่ทิธขิอง
ประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะ

เลอืกตูอ่ย่างพร้อมเพรยีงกนัตามโผ
เท่าน้ัน  
 #ส.ว.เพือ่ตู ่มวีาระ 5 ปี กนิ
เงนิเดอืนจากภาษปีระชาชนคนละ 
113,560 บาทต่อเดอืน บวกค่าทมี
งานผู้เชีย่วชาญ ผู้ช�านาญการ รวม
เงนิเดอืนทีต้่องจ่ายให้ #ส.ว.เพือ่ตู่
เพยีงคนละ 242,560 บาทต่อเดือน 
เบด็เสรจ็แล้วคนไทยต้องจ่ายภาษี
เพ่ือเป็นเงนิเดอืนให้ #ส.ว.เพือ่ตู ่250 
คน พร้อมทีมงานรวมเดือนละ 
60,640,000 บาท รวม 5 ปี แค่ 
3,600 ล้านบาท  
 “เลอืก ส.ว.#ประชำชนไม่เกีย่ว 
แค่ก้มหน้ำก้มตำท�ำงำนหำเงินมำ
จ่ำยภำษีให้ #ส.ว.เพื่อตู่ เท่ำนั้น  
#ส.ว.เพือ่ตู ่250 คน สำมำรถเลอืก
ตูก่ลับมำเป็นนำยกฯได้อย่ำงน้อย 2 
สมยั 8 ปีเท่ำนัน้เอง เพรำะ #ส.ว.เพือ่
ตู ่มีวำระ 5 ปี
 #ส.ว.ไม่เก่ียวกับประชำชน
จริงๆค่ะ เพรำะว่ำคนเลอืกนำยกฯ
คือประชำชนเจ้ำของอ�ำนำจ แล้ว 
ส.ว. มำยุง่อะไรคะ ตัวเองยงัไม่ยอม
ให้ประชำชนเลอืกเลยค่ะ #ส.ว.ตูต่ัง้ 
#ส.ว.เพือ่ตู ่#ประชำชนไม่เกีย่ว จะ
มำบ่นอะไร?”

องครักษ์พทิกัษ์ระบอบ คสช.
 น.ส.รสนา โตสติระกลู อดตี 
ส.ว. โพสต์เฟซบุค๊ถงึกระบวนการ
ท�างานของ 250 ส.ว. ว่าเป็น “องครักษ์
พทิกัษ์ระบอบ คสช.” เป็นพรรคของ 
คสช. ทีม่คีวามเป็นปึกแผ่นในการ
โหวต ไม่เป็นเบีย้หวัแตกเหมอืน ส.ส. 
500 คน ทีม่าจากพรรคการเมืองถงึ 
27 พรรค รฐัธรรมนญูออกแบบมา
เพ่ือพิทักษ์ระบอบ คสช. หรอืระบอบ
ผกูขาดอ�านาจ โดย 250 ส.ว. ท�า
หน้าท่ี 3 ประการคอื 1.การโหวตให้ 
พล.อ.ประยทุธ์เป็นนายกรฐัมนตรีต่อ 
2.เป็นกลไกสกัดการแก้ไขรฐัธรรมนญู
ตามมาตรา 256 เพราะแก้ไข
รัฐธรรมนูญวาระ 1 และวาระ 3 
ต้องมี ส.ว. เห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 ของ 250 ส.ว. คอืไม่น้อยกว่า 
83 คน หาก ส.ว. ไม่ยกมอืให้ การ
แก้ไขรฐัธรรมนญูกเ็ป็นไปไม่ได้  
 3.เหน็ชอบผู้ด�ารงต�าแหน่งใน
องค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญู ซึง่เคย
ถกูออกแบบมาเพือ่ตรวจสอบการใช้
อ�านาจรฐัของฝ่ายบรหิาร โครงสร้าง

ต้องรูว่้าใครเป็นคณะกรรมการสรรหา 
เพื่อจะได้รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร มี
เกณฑ์การเลอืกสรรอย่างไร เพราะ
พวกเขาอ้างว่าเป็น “ตัวแทนของ
ประชาชน” เช่นกัน
 นายสทุธชิยัย�า้ในตอนท้ายว่า 
การอ้างตรรกะเพีย้นๆอย่างนีเ้ป็นการ
ดถููกสตปัิญญาของประชาชน และ
เป็นการสร้างบรรทดัฐานท่ีผดิหลัก
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โดยสิน้เชงิ

“ส.ว.เพือ่ตู”่ ประชาชนไม่เกีย่ว
 คณุหญงิสดุารตัน์ เกยรุาพนัธุ ์

ประธานยทุธศาสตร์การเลอืกตัง้พรรค
เพ่ือไทย โพสต์เฟซบุค๊ (16 มถุินายน) 
ว่า “เลอืก #ส.ว.ไม่เกีย่วกบัประชาชน
จรงิๆค่ะ แค่ใช้เงนิประชาชนไป 1,300 
ล้าน เพือ่ไปคดัสรร #ส.ว.เพือ่ตู ่มา
อย่างยากล�าบาก จนได้ญาตพิีน้่อง
บรวิารมาเป็น #ส.ว.เพือ่ตู ่ เตม็สภา 
ยิง่กว่าทีเ่คยประณาม ส.ส.ผวัเมยี  
 ประกาศ ค�าสัง่ หลกัเกณฑ์
การคดัเลอืก ส.ว. ไม่ต้องลงราชกจิ
จานุเบกษา ผลประโยชน์ทับซ้อน
ตรงไหน? แค่กรรมการคดัสรรผลดั
กนัเลอืกตวัเองและเลือกตามโผ เพือ่
ให้ได้ #ส.ว.เพือ่ตู ่250 คน ไปยกมอื  อ่านต่อหน้า 6
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ทัง้หมดจงึผกูโยงกบัระบอบ คสช. 
ท�าให้องค์กรตามรฐัธรรมนญูทัง้หลาย
อาจกลายเป็นเพยีง “องค์กรตรายาง” 
ตามรัฐธรรมนูญเพื่อพิทักษ์การใช้
อ�านาจของรฐับาล
 250 ส.ว. จงึเป็นโครงสร้างที่
ท�าให้กลไกการตรวจสอบถ่วงดลุอ�านาจ
รฐัของฝ่ายบรหิารกลายเป็นหมนั แต่
อาจเป็นอาวธุทีท่รงพลานภุาพในการ
ตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามรฐับาล ท้ังท่ี
บทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูมาตรา 114 
บญัญตัว่ิา “ส.ส. และ ส.ว. เป็นผู้
แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยูใ่นความ
ผกูมดัแห่งอาณตัมิอบหมายหรอืความ
ครอบง�าใดๆ และต้องปฏบิตัหิน้าที่
ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติและความ
ผาสกุของประชาชนโดยรวม โดย
ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์” 
 แต่ 250 ส.ว. ถูกเลือกโดย 
คสช. กลายเป็น ส.ว.พนัธสัญญา 
Contract Senator หรอืเรยีกให้
ชัดเจนคือ Soldier Contract 
Senator ทัง้แต่งตัง้กรรมการสรรหา
ทีส่่วนใหญ่มาจากทหาร ไม่ได้แต่ง
ตัง้ผูม้คีวามรู้และประสบการณ์หลาก
หลายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู 
และยงัเลอืกกรรมการสรรหาหลาย
คนเป็น ส.ว. ถือเป็นเรื่องขัดต่อ
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้าย
แรง จึงเข้าข่ายขดัต่อรฐัธรรมนูญ 
 นอกจากนีต้าม พ.ร.บ.ป.ป.ช. 
มาตรา 172 คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
สามารถไต่สวนตามมาตรา 28 หาก
พบว่ามกีารใช้อ�านาจขดัต่อบทบญัญัติ
แห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรือ
ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง หากการ
ไต่สวนพบว่ามีมูล ป.ป.ช. จะต้อง
เสนอต่อศาลฎีกาให้พจิารณา หาก
ศาลฎกีารบัค�าร้องบคุคลนัน้ต้องหยดุ
การปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค�า
พพิากษา ถ้ามคีวามผดิบคุคลนัน้จะ
ถกูเพกิถอนสทิธกิารเลือกตัง้และไม่มี
สทิธดิ�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง
 ถ้า ส.ว. และองค์กรอิสระทัง้
หลายถกูครอบง�าโดย คสช. ผ่าน
โครงสร้างรฐัธรรมนญู สงัคมย่อม
ไม่อาจคาดหวังการตรวจสอบถ่วง
ดลุอ�านาจรฐัของฝ่ายบรหิารอย่าง
แท้จรงิ ฉายา “รฐัธรรมนญูปราบ
โกง” กเ็ป็นเพยีงฉายาอันว่างเปล่า

 ต่อจากหน้า 5

อ�านาจไว้อย่างไม่เสือ่มคลาย โดยได้
พยายามฝืนสงัคมไทยให้ย้อนยคุกลบั
ไปถงึ 72 ปี สะท้อนความตกรุน่ 
สะท้อนความคิดที่โบราณมากใน
ทางการเมอืง เป็นความพยายามรกัษา
อ�านาจไว้กบัชนชัน้น�าท่ีเคยเป็นชนช้ัน
น�าในรอบ 70 กว่าปีทีผ่่านมา

นกัการเมอืงเป็นนัง่ร้านให้เผด็จการ
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หวัหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้อภปิราย
ในงาน 70 ปีสถาปนาคณะรฐัศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ “วชิาการ
เพือ่ราษฎร์ ศาสตร์เพือ่ประชาธปิไตย” 
(14 มถุินายน) ถงึวกิฤตการเมือง
ไทยว่า ไม่ใช่วกิฤตครัง้ใหม่ แต่เป็น
วกิฤตเดิมทีม่จีดุเริม่ต้นตัง้แต่รฐัประหาร 
19 กนัยายน 2549 เป็นวกิฤตจนถงึ
วันนี้ ซึ่งใจกลางปัญหาไม่ได้อยู่ที่
บคุลกิหน้าตาหรอืท่าทีของ พล.อ. 
ประยทุธ์ แต่อยู่ทีอ่�านาจในประเทศ
นีเ้ป็นของใคร 
 20 ปีทีผ่่านมามรีฐัธรรมนญู 5 
ฉบบั เพราะตกลงกันไม่ได้ว่าอ�านาจ
ของประเทศอยู่ทีใ่คร ฝ่ังหนึง่ยนืยนั
หนกัแน่นว่าอ�านาจของประเทศนีเ้ป็น
ของประชาชน ขณะทีอ่กีฝ่ังมผีูส้นับสนุน
น้อยกว่า แต่เชือ่ว่าอ�านาจในประเทศ
นีเ้ป็นของอภสิทิธิช์นเพยีงไม่กีค่น ซึง่
คนกลุ่มนีม้อี�านาจปืน มีรถถงั ถอืตรา
ชัง่ทางกฎหมาย นีค่อืปัญหาใจกลาง
ของสงัคมไทยทีย่งัแก้ไม่ได้
 นายธนาธรชีว่้า ขณะน้ีเข้าสู่ 
2 ชดุความคดิ สมรภูมคิวามคดิเป็น
สมรภมูเิดมิ แต่สมรภูมทิางการเมอืง
เปลี่ยนไป โดยไม่มีองค์กรที่ชื่อว่า 
คสช. แต่ “ระบอบ คสช.” จะยังอยู่ 
ฝ่ังทีเ่ชือ่ว่าอ�านาจเป็นของประชาชน
จะแพ้ได้อย่างไร เหน็การตืน่ตวัทาง

“250 ส.ว. ลำกตั้ง
เท่ำกับ 50% ของ ส.ส. 
สะท้อนว่ำคณะรัฐประหำรหรือคณะทหำร
ต้องกำรดึงสังคมไทยย้อนกลับไปถึง 72 ปี” 

ธ�ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ 
นักประวัติศาสตร์

ยืน่อยัการสงูสดุ“ส.ว.ลากตัง้”โมฆะ
 พรรคเพ่ือไทยเตรยีมยืน่ญตัติ
ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กระบวนการต้ังกรรมการสรรหา ส.ว. 
ขณะท่ีเมือ่วนัที ่19 มถุินายน นาย
เรอืงไกร ลกีจิวฒันะ ฝ่ายกฎหมาย
พรรคเพื่อไทย ได้ยื่นค�าร้องไปยัง
อยัการสงูสดุตามรฐัธรรมนูญมาตรา 
49 ว่าเข้าข่ายขดัรฐัธรรมนูญหรือไม่ 
เพราะการเลอืก ส.ว. 194 คนโดย
คณะกรรมการสรรหา หากเทียบ
เคยีงกับการเลอืก ส.ว. 50 คนโดย 
กกต. จะเหน็ว่ามสีองมาตรฐานอย่าง
ชดัเจน  
 การเลอืก ส.ว. 50 คน ประกาศ
เป็นพระราชกฤษฎีกา มีการออก
ระเบยีบ กกต. ลงในราชกจิจานเุบกษา
ตามขั้นตอนท่ีรัฐธรรมนูญก�าหนด
บงัคบัไว้ แต่การเลอืก ส.ว. 194 คน 
กลบัปกปิดรายชือ่กรรมการสรรหา 
ไม่มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิ
การ และกรรมการบางคนยังออก
มาแถแบบข้างๆคูๆ ว่าเป็นเรือ่งภายใน 
ประชาชนไม่เก่ียวอกีด้วย
 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 
แกนน�าพรรคเพ่ือไทย กล่าวถงึการ
สรรหา ส.ว. ว่า พอเปิดเผยออกมา
สังคมงงเป็นไก่ตาแตก ถามว่ามี
คุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ พล.อ. 
ประวติร วงษ์สวุรรณ ประธานคณะ
กรรมการสรรหา ก�าลงัจะมาเป็นรอง
นายกรัฐมนตรี ทหารท่ีเป็นกรรมการ
สรรหากเ็ป็น ส.ว. เอง หรอืญาตพิี่
น้อง ส.ว. เอง ถามว่านีค่อืวฒิุสภา
หรอืสภาวงศาคณาญาตแิละบรวิาร
กันแน่ อีกท้ังยังไม่ยอมประกาศบญัชี
ส�ารองของ ส.ว.แต่งตั้ง ทั้งที่เปิด
บญัชสี�ารองของกลุม่อาชพีได้  
 ทกุคนกนิข้าวเหมอืนนายวษิณุ 

ไม่ได้กนิหญ้า ท�าไมจงึมกีารลงประกาศ
ลงวนัทีย้่อนหลงั ท�าไมจงึท�าไม่เหมอืน
กนั ทีส่�าคญัคอืการมีช่ือเลขาธิการ 
กกต. อยูใ่นบัญชีส�ารองอนัดับ 8 รวม
อยู่ด้วย ทัง้ทีมี่หน้าทีต้่องดแูลการเลอืก
ตัง้ จะบอกว่าเสนอชือ่โดยทีเ่ลขาธกิาร 
กกต. ไม่รู้เรือ่งไม่ได้ ความหวงัของ
สงัคมอาจไม่แย่เหมอืนทีผ่่านมา แต่
มคีวามเป็นจรงิทีน่่าเป็นห่วง

สงัคมไทยย้อนกลบัไปถึง 72 ปี
 ผศ.ดร.ธ�ารงศกัดิ ์ เพชรเลศิ
อนนัต์ นกัประวตัศิาสตร์ผูค้้นคว้า
และเขยีนวทิยานิพนธ์ปรญิญาเอก 
เรื่อง “บทบาททางการเมืองของ
จอมพลถนอม กติตขิจร พ.ศ. 2506-
2516” และผูเ้ขยีนหนงัสอื “2475 
และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ (1932 
Revolution and Aftermath)” ให้
สัมภาษณ์ UDD News ว่า 250 
ส.ว.ลากตัง้เท่ากบั 50% ของ ส.ส. 
สะท้อนว่าคณะรฐัประหารหรอืคณะ
ทหารต้องการดึงสงัคมไทยย้อนกลบั
ไปถงึ 72 ปี เพราะ ส.ว. ทีม่าจาก
การแต่งตั้งเริ่มปรากฏตัวครั้งแรก
จากการรฐัประหารเดอืนพฤศจกิายน 
2490  
 เมือ่คดิถงึ 72 ปีทีแ่ล้ว เราคง
คิดถึงไอ้ขวัญและอเีรยีมเล่นน�า้ใน
คลองแสนแสบ เป่าขลุย่ นัง่ควาย 
ซึง่ตอนนีทุ้ง่บางกะปิเปลีย่นไปหมด
แล้ว มันเหมือนกบัว่าคณุพยายาม
จะฟรีซสังคมไทยให้อยู่ใน “สงัคม
เกษตร” ทีไ่ม่มีเครือ่งมือสือ่สารกนั 
มแีต่ควายลุยน�า้ คนนัง่เป่าขลุ่ย มัน
เป็นไปไม่ได้
 ฉะนัน้ ส.ว. ทีม่อียูต่อนนีเ้ป็น
ภาพสะท้อนว่า กลุม่ผลประโยชน์ 
กลุ่มอ�านาจได้พยายามที่จะรักษา
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สงัคมและการเมืองถกูปลกุขึน้ เห็น
ได้จากพานไหว้ครูซึ่งน่าเหลือเชื่อ 
เพราะทกุปีมคีนบรรลุนิตภิาวะปีละ 
700,000 คน ซึง่สิง่ทีเ่ขาเหน็คอือะไร
และได้แสดงออกมาแล้ว  
 การข่มขูเ่รือ่งพานไหว้ครูไม่ใช่
เรือ่งใหม่ เช่นเดียวกับงานแปรอักษร 
การตรวจสอบการทุจรติอทุยานราช 
ภักดิท์ีถ่กูไล่ล่าด�าเนนิคด ีวนันัน้ไม่มี
ฝ่ายค้าน แต่วันน้ีม ี หน้าทีข่องเรา
คอืการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ซ่ึงม ีส.ส. มากพอทีจ่ะ
เสนอกฎหมายเข้าไปในสภาได้ โดย
เรือ่งแรกทีจ่ะท�าคอื แก้รฐัธรรมนูญ
มาตรา 272 และ 279 ในเรือ่งอ�านาจ
ของ ส.ว. และค�าส่ัง คสช. มอี�านาจ
ชัว่กัลปาวสาน หลงัจากนัน้จะรณรงค์
การปฏริปูกองทพั ยตุกิารเกณฑ์ทหาร 
ยติุระบบราชการรวมศนูย์และการ 
กระจายอ�านาจ  
 นายธนาธรยังต้ังค�าถามว่า 
ต้นตอของความขดัแย้งคอืคนเรยีก
ร้องประชาธิปไตยหรือคนที่ขโมย
อ�านาจไปแล้วไม่คนื อ�านาจควรเป็น
ของคนไทยทกุคนและต้องได้รับการ
ปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั ซึง่ประเทศไทย
เคยเป็นดวงประทปีแห่งความหวงั
ของประชาธปิไตยและสิทธิมนุษย
ชนของอาเซียน นกัการเมอืงทีไ่ป
เป็นนัง่ร้านให้เผดจ็การไม่ต้องโอ้อวด
ว่าเกดิเดอืนตลุาคมปีไหน ท�าไมจึง
ไปสนับสนนุ พล.อ.ประยทุธ์ ท�าไม
ไม่กล้าพดูเรือ่งจรงิว่าคนทีเ่ป็นปัญหา
ของความขัดแย้งไม่ใช่คนที่ลุกข้ึน
มาทวงสทิธแิละเสรภีาพ แต่เป็นคน
ทีข่โมยอ�านาจมาแล้วเขยีนรฐัธรรมนูญ
ให้อ�านาจอยูกั่บเขาไปตราบนานแสน
นาน ปล่อยให้คนพวกน้ีตกีนิเรือ่ง
ความขดัแย้งไม่ได้
 “ส่วนค�ำถำมว่ำจะเกดิรฐัประหำร
อกีหรอืไม่นัน้สดุวสิยัทีผ่มจะตอบได้ 
แต่หำกเกิดขึน้อกี ขอเชญิชวนพีน้่อง
ประชำชนทุกคนให้ลุกข้ึนมำต่อสู ้ต่อ
ต้ำนกำรรัฐประหำรไปด้วยกนั ศตวรรษ
ที ่ 21 ไม่ควรเกิดเหตกุำรณ์แบบนี้
อกีแล้ว” 

“กเิลสมนษุย์” สารพดัยี้
 ท่ามกลางการต่อรองและแย่ง
ชงิต�าแหน่งรัฐมนตร ีพล.อ.อภิรชัต์ 
คงสมพงษ์ ผูบ้ญัชาการทหารบกที่
เคยแนะน�าให้นกัการเมอืงฟังเพลง 
“หนกัแผ่นดนิ” ล่าสุด (18 มถินุายน) 

พล.อ.อภรัิชต์เปรยกับคนใกล้ชดิและ
ผูรู้จ้กัคุ้นเคยแนะให้ไปฟังเพลง “กิเลส
มนษุย์” ของธานนิทร์ อินทรเทพ ที่
ถงึแม้ย้อนยคุแต่อาจเข้ากบัสถานการณ์
ปัจจบุนั
 เนือ้เพลง “กเิลสมนษุย์” มี
ความหมายถงึคนจะรวยจะจนกเ็ป็น
คนเหมอืนกนั คนท�าช่ัวหรอืท�าดจีะ
มผีลถงึวงศ์ตระกลู กเิลสของคนที่
หนาถ้าไม่รูจ้กัระงบัยบัยัง้ใจ เหลก็
เพชรทีว่่าแกร่งแขง็แค่ไหนยงัแพ้เงนิ
ฟาด เกลือทีเ่ค็มยงัหวานฉ�า่ด้วยลิน้
สอพลอ ค�าหวานทีร่ืน่ของคนมพีวก
มากลากไป มอืใครยาวกส็าวได้สาว
เอา ฯลฯ 
 ขณะทีเ่วบ็ไซต์ iLaw ได้รายงาน
ว่า ผูบ้ญัชาการเหล่าทพัทีเ่ป็น ส.ว. 
ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้
บญัชาการทหารสงูสดุ ผูบ้ญัชาการ
ทหารบก ผู้บญัชาการทหารเรอื ผู้
บญัชาการทหารอากาศ และผู้บัญชา
การต�ารวจแห่งชาติ ซึง่ตามรฐัธรรมนญู
ปี 2560 ไม่สามารถเป็นข้าราชการ 
พร้อมๆกนัได้ ถอืเป็นลกัษณะต้อง
ห้ามตามมาตรา 108 ข. (2) นอกจาก
นีม้าตรา 184 (1) ยังก�าหนดด้วยว่า 
ส.ว. ต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งหรือหน้าที่
ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือต�าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้อง
ถิน่   
 แต่บทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนูญ
ก�าหนดให้ ส.ว. ในวาระเริม่แรก ให้ 
6 ผูบ้ญัชาการเหล่าทพัด�ารงต�าแหน่ง 

ส.ว. ได้ ท�าให้ผู้น�าเหล่าทพัได้รับเงนิ 
2 ทางคอื เงนิจากต�าแหน่งข้าราชการ
การเมอืงอย่างน้อย 113,650 บาท 
และเงนิจากข้าราชการประจ�าอย่าง
น้อย 120,030 บาท ทัง้ผูน้�าเหล่าทพั
ทีร่บัต�าแหน่ง ส.ว.ปัจจบุนั (ปี 2562) 
ยงัด�ารงต�าแหน่งสมาชิก คสช. ซึง่
ได้รบัค่าตอบแทนอย่างน้อย 119,920 
บาท รวมถงึต�าแหน่งในคณะกรรมการ
ยทุธศาสตร์ชาติได้รบัค่าเบีย้ประชมุ
ครัง้ละ 6,000 บาท รวมๆแล้วเดอืน
ละเกือบ 400,000 บาท ยังไม่นบั
รายได้จากกรรมการรฐัวสิาหกจิซึง่
มจี�านวนไม่น้อยเช่นกัน
 ร.ท.หญงิ สณุสิา ทวิากรด�ารง 
รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า 
พล.อ.อภิรชัต์ควรเปิดเพลงนีใ้ห้ตวั
เองฟังเป็นอนัดบัแรก และควรเปิด
ให้ พล.อ.ประยุทธ์และเครือข่าย
สบืทอดอ�านาจฟังด้วย เพือ่เตือนสติ
ให้เลกิน�ากองทัพมาแทรกแซงการเมือง
และเลกิหมกมุน่เรือ่งการรฐัประหาร
เสียท ีเพราะเป็นต้นเหตใุห้บ้านเมอืง
ล้าหลงั อย่าปล่อยให้กเิลสหรอืความ
ทะเยอทะยานทางการเมอืงมอี�านาจ
เหนือจติใจจนเสพตดิการยดึอ�านาจ 
เพราะหลงัรฐัประหารส�าเรจ็กไ็ด้ดีมี
ต�าแหน่งใหญ่โตตามใจชอบ น่ังควบ
หลายต�าแหน่งกท็�าได้เพราะมอี�านาจ
พเิศษ

ไม่เก่ียวกบัประชาชน?
 การเมอืงภายใต้ “เผด็จการ
ประชาธปิไตย” และผูน้�าหน้าเดมิ 

ตอกย�า้ว่าวิกฤตบ้านเมอืงและความ
ขดัแย้งจะยงัอยูไ่ปอกีนาน บ้านเมอืง
ยงัอยูใ่นกะลาที ่ “กลุม่อ�านาจนยิม
ลายพราง” เป็นใหญ่ แม้หลายฝ่าย
มองว่ารฐับาลใหม่จะอยูไ่ด้ไม่นาน 
เพราะการแย่งชงิต�าแหน่งและอ�านาจ
จะเป็น “คลืน่ใต้น�า้” ต่อไปไม่สิน้สุด 
รฐัมนตรีหลายคนกมี็เสยีงยี ้รวมถึง
การใช้ “สภา 500” ดนัก้น “ลงุตู่” 
นัง่ในอ�านาจต่อ   
 ขณะที่การเลือกต้ังผ่านไป
เกือบ 3 เดือนยังต้ังรัฐบาลไม่ได้ 
เพราะการต่อรองและแย่งชงิต�าแหน่ง 
อกีทัง้ภาพลกัษณ์ของนักการเมอืงที่
อ้างประชาชนแต่กลบัทรยศประชาชน 
สอดคล้องกับโพลต่างๆ อย่างผล
ส�ารวจ “นด้ิาโพล” สถาบนับณัฑติ
พฒันบรหิารศาสตร์ คนส่วนใหญ่
เหน็ว่า บุคคลใน “รฐับาลตู ่2” มี
ภาพลักษณ์ในอดีตไม่โปร่งใส ไม่
ซือ่สัตย์ ไม่ควรท�าหน้าทีร่ฐัมนตรี
 ผลส�ารวจ “สวนดสุติโพล” 
ระบุว่าคนส่วนใหญ่ส่ายหน้าพรรค
ร่วมรฐับาลทีแ่บ่งกระทรวง มแีต่แย่ง
ต�าแหน่งเพือ่ผลประโยชน์ ขดัแย้ง 
วุน่วาย ท�าให้ “รฐับาลตู ่2” มทีีม่า
ไม่สง่างาม 
 ผลส�ารวจ “ซเูปอร์โพล” คน
ส่วนใหญ่ระบุว่าความเป็นธรรม
ทางการเมอืงมน้ีอยถงึไม่มเีลย ทัง้
ให้เร่งแก้ไขปัญหาปากท้องของ
ประชาชน เพราะสภาวะการเมือง
ทีอ่่อนแอจะส่งผลเป็นลกูโซ่ถงึระบบ
ทางสังคม (Social System) ในมติิ
อืน่ๆจนยากจะเยยีวยา
 กำรท�ำพำนไหว้ครูและขบวน
พำเหรดของนกัเรียนทีล้่อเลยีนกำรเมอืง
ตอกย�ำ้ถงึ “ประเทศกูมีในกะลำ” ภำย
ใต้ “เผดจ็กำรประชำธปิไตย” และ 
“รฐับำลซเูปอร์ฮโีร่ยี”้ ทีน่กักำรเมือง
ทรยศประชำชนเป็นนัง่ร้ำนให้เผดจ็กำร 
ท�ำทกุอย่ำงเพือ่ให้ได้ต�ำแหน่งและ
อ�ำนำจ รวมหวักนับิดเบอืนรฐัธรรมนญู
และกฎกติกำ แถมยังตะแบงว่ำ 
“ประชำชนไม่เกีย่ว”
 หนงัสอื “Animal Farm” 
และเพลง “กเิลสมนษุย์” นัน้น่าจะ
น�ามาให้ “รฐับาลตู่ 2” ทีด่นัทรุงัตัง้
รฐับาลเสยีงปริม่น�า้อ่านและฟัง รวม
ถงึ “ผูน้�ากองทพั” กค็วร “ตักน�า้ใส่
กะโหลกชะโงกดเูงา” ตัวเองด้วย 
เพราะแม้แต่เดก็นกัเรยีนยงัร้อง..
ยี!้!??
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