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  รวมข่าว กกต.
       

รู้
วั
น
นี้ 

   ขา่ววนันี ้
         รูว้นันี้ 

 
 
 
 

 
 

ข่าวประจ าวันที่ 12 ธนัวาคม 2564 
 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.เตรียมส่งร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง-พรรคการเมือง ให้ครม.พิจารณา 

หลัง 20 ธ.ค. 
5 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘ประชาธิปัตย์’ ลั่น พร้อมรักษาเก้าอ้ี ส.ส.ชุมพร-สงขลา หวังเลือกตั้ง

ซ่อมแข่งขันตามปกติตาม ปชต. 
6 

2 ผู้จัดการออนไลน์ “ธรรมนัส-นฤมล” ผนึกกลุ่ม “ธรรมเพชร” เฟ้นตัวแทน พปชร.พัทลุง 
3 เขตรวด หวังปักธง ส.ส. 

7 

3 แนวหน้าออนไลน์ เปิดคะแนนเก็บ'พปชร.'เขตเลือกตั้งซ่อม'สงขลา-ชุมพร' นัดเคาะ14
ธ.ค.นี้ 

8 

4 แนวหน้าออนไลน์ ‘ปชป.’ลุยประชุมตัวแทนพรรคระดับเขตลงมติ2ผู้สมัครส.ส.‘ชุมพร-
สงขลา’ 

9 

5 ไทยรัฐออนไลน์ “ชัยเกษม” หนุน ตัดอ านาจ ส.ว. ขอประชาชนตัดสินใจ 10 
6 มติชนออนไลน์ ‘เสรีพิศุทธ์’ เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 เมืองคอน 11 
7 ข่าวสดออนไลน์ FootNote:การสร้างภาพ โอบกอด ลูบพุง พังครืน เบื้องหน้า กรณี 

‘จะนะ’ 
12 

8 คมชัดลึกออนไลน์ ย้อนรอยต านาน"89ปีรธน. ไทย" ก่อการรัฐประหาร…เปลี่ยน
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 EP.4  

13 

9 ไทยรัฐออนไลน์ ประชาธิปัตย์หนุน “ดร.เอ้” ทวงคืน กทม. ฝ่ายค้านดาหน้าฟัด ส.ว.
สกัดลากตั้งโหวตนายก 

15 

10 แนวหน้าออนไลน์ พปชร.ถกเลือกซ่อมสส.14ธ.ค. ชี้ขาดชน‘ปชป.’ เขต1ชุมพร-เขต6
สงขลา 

19 

11 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กรรมการบริหารปชป.เตรียมเคาะ"สุชัชวีร์"ชิงผู้ว่าฯกทม.13ธ.ค.นี้ 23 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘องอาจ’มั่นใจคนกรุงให้โอกาส ‘ดร.เอ้’ หวังเปลี่ยนกรุงเทพฯได้จริง 24 
13 เดลินิวส์ออนไลน์ ล้มยักษ์!! ‘พรรคกล้า’ส่งเลือดใหม่สู้เลือกตั้งซ่อม ‘สงขลา-ชมุพร’แทง

กั๊กชิงผู้ว่าฯ กทม. 
26 
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  รวมข่าว กกต.
       

รู้
วั
น
นี้ 

   ขา่ววนันี ้
         รูว้นันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
14 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
กล้า เปิดตัว ผู้ก ากับหนุ่ย-ทนายอาร์ม เลือกตั้งซ่อมสงขลา-ชุมพร 29 

 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
บันได 4 ขั้นพรรคฝ่ายค้าน แท็กทีมล้ม “ประยเุดทธ์” 32 

2 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : การต่อสู้ กันเอง ของ ระบอบประยุทธ์ สนาม 
เลือกตั้ง 

34 

3 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา-ชุมพร พปชร.-ปชป. คนละครึ่ง พรรคกล้า 
หวังล็อกถล่ม 

36 

4 ไทยรัฐออนไลน์ ศึกยึดพลังประชารัฐ “สะเทือน” สภาเสียงแกว่ง : สถานการณ์บีบ สู้
ทั้งไม่พร้อม 

39 
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 12 ธันวาคม 2564  
 13:07 น.  

 

กกต.เตรียมส่งร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง-พรรคการเมือง ใหค้รม.พิจารณา  
หลัง 20 ธ.ค. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กกต.เปิดรับฟังความเห็น ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.เสร็จแล้ว รอกฎหมายพรรคการเมืองครบ 20 ธ.ค.นี้ ก่อนส่งครม.
พิจารณา  

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง จ านวน  2 ฉบับ 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ก าหนดไว้ โดยร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ครบก าหนดการ
เปิดรับฟังไปเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ส่วนร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. …. จะครบก าหนดในวันที่ 
20 ธ.ค.นี้ ก่อนที่จะส่งให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 131 (1) ก าหนดไว้ ทั้งนี้ มีรายงานว่า 
ตามกระบวนการหลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางส านักงานกกต. จะรวบรวมความคิดเห็นที่ส่งมา
จากทุกช่องทาง เสนอเข้าที่ประชุมกกต.เพื่อพิจารณารับทราบ ซึ่งกกต.อาจจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายตาม
ความคิดเห็นที่ได้เสนอมาหรือจะไม่ปรับแก้ไขร่างก็ได้โดยส่งความคิดเห็นแนบไปให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งทั้งหมด
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกกต.  ขณะเดียวกันทางส านักงานฯ จะต้องน าความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งพรรคการเมืองที่
เสนอเข้ามานั้น น ามาวิเคราะห์และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งด้วย. 
 
https://www.dailynews.co.th/news/564656/ 

https://www.dailynews.co.th/date/2021/12/12/
https://www.dailynews.co.th/news/564656/
https://www.dailynews.co.th/
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วันท่ี 11 ธันวาคม 2564 - 16:53 น.  

‘ประชาธิปัตย์’ ลั่น พร้อมรักษาเก้าอี้ ส.ส.ชุมพร-สงขลา หวังเลือกตั้งซ่อมแข่งขันตามปกติ
ตาม ปชต. 

 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราชและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

กล่าวถึงการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1 และ จ.สงขลา เขต 6 ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค า
วินิจฉัยให้ 5 ส.ส.ที่เป็นแกนน ากลุ่ม กปปส.พ้นจากสมาชิกภาพ ว่าพรรค ปชป.มีการเปิดตัวในเบื้องต้นว่ามีผู้แสดง
เจตจ านงในการลงสมัคร ส.ส.ทั้ง 2 เขตคือ นายอิสรพงษ์ มากอ าไพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  
และ น.ส.สุภาพร ก าเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตจ านงทั้ง 2 คนจะต้องผ่านการ
พิจารณาจากสมาชิกพรรค ตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคต่อไป โดยขณะนี้สมาชิกพรรคในเขตพ้ืนที่
ดังกล่าวสามารถแสดงเจตจ านงเพ่ือให้สมาชิกพรรคในพ้ืนที่พิจารณาเพ่ิมเติมได้ 

“ผมเห็นว่าผู้ที่แสดงเจตจ านงที่จะมาลงสมัครนั้นถือได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ทางการเมือง
พอสมควร ซึ่งเป็นผู้ที่คุ้นหน้าคุ้นตาของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งจากบทบาทของอดีต  ส.ส.ที่ผ่านมาก็ได้ดูแลทุกข์สุข
ของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี ฉะนั้น ถือเป็นข้อได้เปรียบที่จะท าให้ประชาชนได้ตัดสินใจ แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีก าหนดการคร่าวๆ ว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 16 มกราคม 2565 นั้น เมื่อหัก
วันหยุดเทศกาลปีใหม่แล้วก็มีเวลาไม่เท่าไหร่นักในการจัดการหาเสียง ดังนั้น หากได้ตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการแล้วก็จะ
ได้มีการเร่งลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ผู้สมัคร และพูดถึงผลงานของพรรคในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการจูงใจให้ประชาชนออกไป
ใช้สิทธิเลือกผู้สมัครของพรรคเพ่ือให้ได้รับชัยชนะและรักษาเก้าอ้ีเดิมเอาไว้ ซึ่งขณะนี้มีความเคลื่อนไหวของผู้สมัครจาก
พรรคอ่ืนๆ ที่มาชิงชัยใน 2 พ้ืนที่นี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้มีตัวเลือกในการพิจารณามากยิ่งขึ้น จึงหวังในการ
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ทั้ง 2 เขตนั้นขอให้มีการแข่งขันกันตามปกติบนวิถีทางประชาธิปไตย โดยไม่ต้องอิงหรืออาศัยตัวช่วย
อ่ืนๆ ที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง” นายชัยชนะกล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3082607  

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/12/jj0000001-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/12/jj0000001-1.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_3082607
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/12/jj0000001-1.jpg
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เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2564 17:11   ปรับปรุง: 11 ธ.ค. 2564 17:11   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“ธรรมนัส-นฤมล” ผนึกกลุ่ม “ธรรมเพชร” เฟ้นตัวแทน พปชร.พัทลุง 3 เขตรวด  
หวังปักธง ส.ส. 
 

 
คึกคัก “ธรรมนัส-นฤมล” ลุยใต้ ผนึกกลุ่ม “ธรรมเพชร” เฟ้นตัวแทน พปชร.พัทลุง 3 เขตรวด หวังได้รับความไว้ใจ
จากประชาชนคว้าเก้าอี้ ส.ส.ในศึกเลือกตั้งครั้งหน้า 

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุม โรงแรมศิวา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค และคณะ ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมเลือก
ตัวแทนเขตพัทลุงทั้ง 3 เขต ประกอบด้วย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 โดยมี นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.พปชร.เขต 1 จ.ตรัง 
และ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พร้อม นางทิพา ธรรมเพชร ภรรยา และ นายนิติ
ศักดิ์ ธรรมเพชร (เดี่ยว) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 พัทลุง และ พสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล (กานต์) ภรรยา, นายสุทธิพงค์ 
ธรรมเพชร และ คุณจริยา วงศ์สุวัฒน์ รวมทั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกพรรค จ.พัทลุง ให้การต้อนรับ ภายใต้
มาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส ได้พบปะและกล่าวกับสมาชิกพรรค ว่า ยินดีที่ได้มาพบปะกับตัวแทนเขตและสมาชิก
พรรคจังหวัดพัทลุงแห่งนี้ ซึ่งชาวพัทลุงขึ้นชื่อว่า มีจิตใจดี มีวัฒนธรรมดีเด่น มีศิลปการแสดงฟ้อนร าโนราห์ ที่สวยงามสืบ
ทอดมาอย่างยาวนาน ซึ่งตนเองก็ถือเป็นลูกหลานชาวใต้คนหนึ่ง และเคยลงพ้ืนที่พบปะกับพ่ีน้องเกษตรกร และร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงเพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืน จึงเห็นถึงความเข้มแข็งของพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่ ในการพัฒนาอาชีพและสร้างความมั่นคงของครอบครัวอย่างดี โดยในวันนี้มาพร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล 
และคณะ เพื่อน านโยบายของพรรค ภายใต้การน าของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า
พรรค ที่ยึดหลักยึดมั่นเชิดชูในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมุ่งท างานเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้พ่ี
น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา พรรค ได้ท างานหนักผ่านกลไกของรัฐ  ในฐานะแกนน าของ
รัฐบาล เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้มีผลส าเร็จเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000122518  
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วันเสาร์ ท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 18.48 น. 

เปิดคะแนนเก็บ'พปชร.'เขตเลือกตั้งซ่อม'สงขลา-ชุมพร' นัดเคาะ14ธ.ค.นี้ 
 

 
 

เลขาฯพปชร.นัดเคาะ14 ธ.ค.ชี้ขาดส่งผู้สมัครส.ส.ลงชิงเลือกตั้งซ่อมสงขลา-ชุมพรหรือไม่ งานนี้หากตัดสินใจสู้ ไม่
สนใจเรื่องมารยาททางการเมือง อาจจะท าให้ปชป.ต้องออกแรงเหนื่อยไม่น้อยเนื่องจากคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง
ที่ผ่านมา ผู้สมัครของพรรคพปชร.มีคะแนนไล่มาเป็นที่สอง 

วันที่ 11 ธ.ค.64 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผย
ว่า เวลา 15.00 น.วันที่ 14 ธ.ค. พรรคพลังประชารัฐ จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรค เพ่ือพิจารณาตัดสินใจจะส่ง
ผู้สมัครลงเลือกตั้งส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่างลง ทั้งเขต 1 จ.ชุมพรและเขต 6 สงขลาหรือไม่ ซึ่งในวันนั้นจะมีความชัดเจน 
ทั้งนี้ในส่วนของพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค ไม่ได้ให้นโยบายอะไร  ระบุเพียง
ว่าให้มาพูดคุยกันในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ต้องฟังความเห็นของส.ส.ใต้ด้วยหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ส.ส.ใต้ส่วนหนึ่งได้เข้าพูดคุยกับ
พล.อ. ประวิตร แล้ว 

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งที่จ.ชุมพรและสงขลา พรรคพลังประชารัฐ มีคะแนนมาเป็นอันดับ 2 ทั้ง 2 
เขตเลือกตั้ง โดยเขต 1 ชุมพร เดิมนายจุมพล จุลใส ได้เป็น ส.ส. ประชาธิปัตย์ ด้วยคะแนนเลือกตั้ง  42,683 คะแนน 
รองลงมาพรรคพลังประชารัฐ นายชวลิต อาจหาญ ได้คะแนน 32,219 คะแนน ส่วนเขต 6 สงขลา นายถาวร เสนเนียม 
ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 28,465 ขณะที่อันดับ 2 นายสมปอง บริสุทธิ์ พลังประชารัฐ ได้ 19,317 คะแนน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/621541   

https://www.naewna.com/politic/621541
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วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 17.20 น. 

‘ปชป.’ลุยประชุมตัวแทนพรรคระดับเขตลงมติ2ผู้สมัครส.ส.‘ชุมพร-สงขลา’ 
 

 
 

‘ราเมศ’สรุปปชป.มีผู้แสดงเจตจ านง เขต 1 ชุมพร 1 คน เขต 6 สงขลา 1 คน พรุ่งนี้ ลุยประชุมสมาชิก ตัวแทน
พรรคแต่ละเขต 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึง กระบวนการสรรหา
ตัวผู้สมัคร ในการเลือกตั้งซ่อม แทนนายชุมพล จุลใส เขต 1 จังหวัดชุมพร และ นายถาวร เสนเนียม เขต 6 จังหวัด
สงขลา ว่า สรุปมีผู้แสดงความจ านง เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แล้วทั้ง 2 เขต ดังนี้ 
เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร มีนายอิสรพงษ์ มากอ าไพ ยื่นแสดงความจ านงเพียงคนเดียว 
เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา มีนางสาวสุภาพร ก าเนิดผล ยื่นแสดงความจ านงเพียงคนเดียว 

นายราเมศ กล่าวว่า กระบวนต่อจากนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดจะได้ส่งรายชื่อผู้แสดงความจ านงลง
สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. กลับไปยังตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดประจ าเขตเลือกตั้งที่  1 จังหวัดชุมพร และตัวแทนพรรค
ประจ าจังหวัดประจ าเขตเลือกตั้งที่  6  จังหวัดสงขลา เพ่ือให้ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดดังกล่าวได้เปิดรับฟังความ
คิดเห็นจากสมาชิกพรรค ในวันพรุ่งนี้เวลา 08.30 น ถึง 12.00 น สมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งดังกล่าวสามารถเข้าร่วม
การประชุมได้เพ่ือแสดงความคิดเห็น หลังจากประชุมเสร็จผลลงมติเป็นเช่นไรก็จะส่งกลับมาที่คณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัคร เพ่ือได้น าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/621518   
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11 ธ.ค. 2564 18:37 น. 

“ชัยเกษม” หนุน ตัดอ านาจ ส.ว. ขอประชาชนตัดสินใจ 
 

 
 

“ชัยเกษม นิติสิริ” หนุน แก้รัฐธรรมนูญ ตัดอ านาจ ส.ว. ขอประชาชนตัดสินใจ เห็นด้วย แก้มาตรา 256 ให้มีส.ส.ร.
ยกร่างแก้รัฐธรรมนูญ 

วันที่ 11 ธ.ค. นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรค เพ่ือไทย ให้
สัมภาษณ์ กรณีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา เสนอแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญตัดอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ ว่า คนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตย 
แน่นอนว่าต้องพยายามท าเช่นนั้น ซึ่งที่ผ่านมา เราก็พยายามด าเนินการแนวทางนี้มาโดยตลอด แต่ไม่ส าเร็จ เพราะเป็น
เสียงข้างน้อย ส่วนตัวเห็นด้วยกับแนวทางไม่มี ส.ว. แต่ถ้าจะมีก็ควรมีแค่การคานอ านาจในการท ากฎหมาย ไม่ใช่ให้มี
ส่วนในการเลือกนายกฯ เพราะมองว่าไม่ถูกต้องเนื่องจากในปัจจุบัน ส.ว.ไม่มีอะไรยึดโยงกับประชาชนเลย แต่เมื่อที่ผ่าน
มา เราพยายามท ากันมาแล้วไม่ส าเร็จเวลานี้ตนคิดว่า ประชาชนต้องมามีส่วนในการตัดสินใจว่า หลักการที่ถูกต้องเป็น
อย่างไร เพราะเชื่อว่าทุกคนเห็นกันอยู่แล้วว่า รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันค้ าจุนอ านาจคนที่ยึดอ านาจเข้ามาให้เป็น
รัฐบาลได้ ถ้าประชาชนพอใจก็ว่าไปแต่ตนไม่พอใจ มองว่าบ้านเมืองควรไปได้ดีกว่านี้  ถ้ายังไม่แก้ไขเรื่องดังกล่าวก็ถือว่า
ยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 

เมื่อถามถึงข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้มี ส.ส.ร. มาร่างรัฐธรรมนูญ เห็นด้วยหรือไม่ นายชัยเกษม 
กล่าวว่า นี้คือสิ่งที่ควรกระท าเพราะจะได้รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เขียนกันเองเหมือนในปัจจุบัน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2262796  
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วันท่ี 11 ธันวาคม 2564 - 21:53 น.  

‘เสรีพิศุทธ์’ เปิดตัว ว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 เมืองคอน 
 

 
 

วันที่ 11 ธันวาคม พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้า
พรรคเสรีรวมไทย พร้อมคณะลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง จ านวน 300 
ชุด ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยมีการดูแลและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 
อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งตั้งจุดตรวจวัดไข้ ล้างมือฆ่า
เชื้อ พร้อมแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ฝั่ง เพ่ือให้ประชาชนทยอยเดินเข้ารับถุงยังชีพตามบัตรคิว เพ่ือลดความแออัด เว้นระยะห่าง 
ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

พลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส กล่าวว่า วันนี้เดินทางลงพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเยี่ยมเยียนพ่ีน้อง
ประชาชน มอบสิ่งของยังชีพ สร้างขวัญก าลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกับขอโอกาสจากพ่ี
น้องในพ้ืนที่เพ่ือฝากพิจารณา นางอัมพาพันธ์ อมรวานิช ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 พรรคเสรีรวมไทย เพ่ือให้ท าหน้าที่ดูแล
ประชาชนในพื้นท่ีด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการบริหารงานของรัฐบาลเหลือเวลาปีกว่า จะะบริหารครบวาระหรือไม่นั่นหรือไม่นั้น อยู่
ที่พรรคภูมิใจไทย และ พรรคประชาธิปัตย ส าหรับนครศรีธรรมราชฝาก นางอัมพาพันธ์ อมรวานิช ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 
1 พรรคเสรีรวมไทย เป็นนักธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3083021  
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FootNote:การสร้างภาพ โอบกอด ลูบพุง พังครืน เบื้องหน้า กรณี ‘จะนะ’ 

 
ไม่ว่าจังหวะก้าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โอบกอด และยื่นมือเข้าไปลูบบริเวณพุง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยมี 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา จับแขนด้วยความรัก ความผูกพัน 
ไม่ว่าจังหวะก้าวที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกขบวนไปยังสุพรรณบุรี โดยมีพรรคชาติไทยพัฒนาต้อนรับอย่างอบอุ่น 
เด่นชัดยิ่งเป็นจังหวะก้าวทางการเมือง ต้องการสร้างภาพ เป็นภาพแห่งความรักความผูกพันระหว่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  เป็นภาพแห่งการเอ้ืออวยระหว่างรัฐบาลกับพรรคร่วม
รัฐบาล 
แต่ถามว่าภาพและการเคลื่อนไหวเหล่านี้ประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายที่มีการตระเตรียมและจัดวางเอาไว้หรือไม่ 
สังคมขานรับเหมือนกับความปรารถนาของฝ่ายการเมืองหรือไม่ 
สังคมให้ความสนใจและเป็นความสนใจอย่างรู้เท่าทัน รู้เท่าทันว่าเป็นการสร้างภาพ รู้เท่าทันว่าเป็นแผนอย่างที่ศัพท์
ในทางการทหารเรียกว่า ‘ปฏิบัติการจิตวิทยา’ เป้าหมายก็เพ่ือกลบเกลือนรอยร้าว ที่ด ารงอยู่อย่างเป็นจริง ปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ปฏิบัติการจิตวิทยานี้ด าเนินไปเหมือนกับการแสดงละคร พลันที่มีการสลายและจับกุมชาวจะนะจากพ้ืนที่หน้าท า 
เนียบรัฐบาล ไปยัดข้อหาอย่างรุนแรง ร่องรอยแห่งความขัดแย้งก็ปรากฏผ่านการออกมาปฏิเสธ ‘บันทึกช่วยจ า’ ที่เคยท า
เอาไว้เมื่อเดือนธันวาคม 2563 
นั่นเท่ากับเป็นการตอกย้ าและขยายความขัดแย้งเดิมระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่ง
ปฏิบัติตามค าบัญชาของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
ความหมายก็คือ นั่นคือการสมคบคิดและหลอกลวงครั้งมโหฬาร ที่รัฐบาลปฏิบัติต่อชาวบ้านที่เดินทางมาเรียกร้อง  นั่น
เท่ากับเปิดโปงความเป็นจริงแห่ง ‘ระบอบประยุทธ์’ ออกมา 
ภาพแห่งความขัดแย้งจากกรณีจะนะก็ขยาย และบานปลายออกไปเมื่อมีค าวินิจฉัยจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ ส.ส. 
2 คนสิ้นสมาชิกภาพ เนื่องจากก่ออาชญากรรมต้านการเลือกตั้ง 
เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณแห่งการต่อสู้เอาชนะทางการเมือง 
ส่งผลให้พรรคพลังประชารัฐต้องปะทะกับพรรคประชาธิปัตย์ โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้พ้น กลายเป็นความขัดแย้งภายใน
รัฐบาล ทุกอย่างล้วนเปิดโปงตัวตนแห่ง ‘ระบอบประยุทธ์’ ออกมา 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6777282  
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ย้อนรอยต านาน"89ปีรธน.ไทย" ก่อการรัฐประหาร…เปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 EP.4  

 
 
"89ปีรธน.ไทย" ร่วมย้อนรอยเหตุการณ์สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญด าเนินมาถึงเหตุการณ์เข้มข้นเมื่อมีการลอบสังหาร 
4 อดีตส.ส.อย่างมีเงื่อนง าและตรารธน.ฉบับที่ 5 ติดตามได้ที่นี่ ก่อการรัฐประหาร ...เปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 EP.4 

1 มีนาคม 2492 พาดหัวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในสมัยนั้น คือแถลงการณ์ของ "จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี" ที่ระบุถึงเหตุการณ์กลุ่มบุคคลก่อการ หวังจะยึดอ านาจการปกครองกลับคืนหลังจากการรัฐประหาร เมื่อ
ปี พ.ศ. 2490  

โดยประกาศด้วยว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวยึดพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต 
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และระบุชื่อหัวหน้าขบวนการคือ "นายปรีดี พนมยงค์ อดีตนายกรัฐมนตรี" และ
ทางการได้ออกประกาศตามจับและให้สินบนน าจับผู้ร่วมขบวนการอีกหลายคน ในอัตราลดหลั่นกันไป จนกลายเป็นที่มา
ของจารึก"กบฏวังหลวง" 

ถัดมาอีกเพียง 2 วัน เวลาประมาณตี 3 ของวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2490 ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน เสียงปืนได้ดังกึกก้องไปทั่วทั้งทุ่งบางเขน บนรถยนต์ของต ารวจหมายเลขทะเบียน กท. 10371 ซึ่งบนรถมีชาย 
4 คน ถูกยิงจนร่างพรุนจากกระสุนหลายสิบนัด ในสภาพถูกสวมกุญแจมือไว้ ก่อนที่ต ารวจจะแถลงว่า ชายทั้ง 4 คือ 
นาย ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ อดีต ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี พรรคสหชีพ และเป็นอดีตรัฐมนตรีถึง 6 สมัย/นายถวิล อุดล 
อดีต ส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเดียวกัน เป็นอดีตรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนายทวี บุณยเกตุ/นายจ าลอง ดาวเรือง อดีต 
ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม พรรคเดียวกัน และคนสุดท้าย คือ นายทองเปลว ชลภูมิ อดีต ส.ส.จังหวัดนครนายก และ
เลขาธิการพรรคแนวรัฐธรรมนูญ ซึ่งทั้ง 4 คนนี้ ล้วนแต่เป็นนักการเมืองสายของนายปรีดี และพลเรือตรี ถวัลย์ ธ ารง
นาวาสวัสดิ์ ทั้งสิ้น แต่ก็ไม่มีชื่อในประกาศจับของทางการ 

ต่อมาต ารวจภายใต้การบัญชาการของ "พลต ารวจเอกเผ่า ศรียานนท์"ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการปราบ
กบฏ และมีต าแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมต ารวจในเวลานั้นจึงแถลงว่า กลุ่มโจรมลายูพร้อมอาวุธครบมือได้ดักซุ่มยิงเพ่ือชิง
ตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คนนี้ และได้ยิงปะทะกับต ารวจ ราว 20 นาย แต่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากลับไม่มีต ารวจคนใดได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากเหตุถล่มยิงครั้งนี้เลยแม้แต่คนเดียว 

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ล้วนมีเงื่อนง าซ่อนอยู่ และยังสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรง ชิงไหวชิงพริบ เพ่ืออ านาจใน
การปกครองประเทศในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี และเชื่อมโยงถึงการตรารัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 5  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 ซึ่งประกาศใช้อีก 20 วันต่อมา ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2492 พร้อมกับการคลายปมใน
ภายหลังว่า บุคคลที่เสียชีวิตทั้ง 4 คนนี้ ไม่ได้เป็นฝ่ายริเริ่มก่อการหรือเป็นแกนน าในเหตุกบฏวังหลวง แต่พวกเขาถูก
วางตัวให้เป็นผู้ร่างกฎหมายและประกาศฉบับต่างๆ หากนาย ปรีดี ท าการรัฐประหารได้ส าเร็จ 
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โดยรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 มีจ านวน 188 มาตรา มีที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญยกร่างฯ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิก
วุฒิสภา 10 คน สมาชิกสภาผู้แทน 10 คน และจากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอีก 4 ประเภท 
ประเภทละ 5 คน เท่ากับ 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน มีเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ และ
พิจารณาเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบประกาศใช้ 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า คือ มีการรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมากขึ้น โดยได้บัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพไว้อย่างละเอียดถึง 20 มาตรา ขณะเดียวกันก็ก าหนดหน้าที่ของ
ปวงชนชาวไทย โดยได้บัญญัติขยายให้มากข้ึนด้วย และยังบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของ
ทหารทั้งปวง และก าหนดให้มีคณะองคมนตรี ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์อีกด้วย 

ส่วนที่มาของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทน ก าหนดห้ามว่ามาจากข้าราชการประจ า รวมทั้งรัฐมนตรี จะ
เป็นข้าราชการประจ ามิได้เช่นกัน เป็นการแยกราชการประจ าออกจากการเมือง เพ่ือป้องกันทหารประจ าการ ไม่ให้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและท าหน้าที่
อ่ืนๆด้วย ขณะที่ประชาชนก็มีสิทธิออกเสียงประชามติเป็นครั้งแรกเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้  
ส่วนรัฐบาลที่ปกครองประเทศในช่วงรัฐธรรมนูญฉบับนี้//มีเพียงชุดเดียวคือรัฐบาลของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเป็นสมัยที่ 4 

แต่ในที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ได้ถูกฉีกท้ิงลง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 จากการรัฐประหาร ที่น าโดย 
"พลเอก ผิน ชุณหะวัณ" ผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้าคณะ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ 2 ปี 8 เดือน 6 วัน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/496383  
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ประชาธิปัตย์หนุน “ดร.เอ้” ทวงคืน กทม. ฝ่ายค้านดาหน้าฟัด ส.ว.สกัดลากตั้งโหวตนายก 

 
 

พรรคฝ่ายค้านโดดหนุน “สมชัย” ชงรื้ออ านาจ ส.ว.ลากตั้งโหวตนายกฯ “โรม” ชี้ถึงจะยาก แต่ต้องตอกย้ าให้เห็น
ปัญหา “ชัยเกษม” ยกให้ประชาชนตัดสินใจ “สมคิด” ดึงสติอย่าแค่เสนอเอามันส์ “เสรีฯ” เอาด้วยริบดาบพวก
ลากตั้ง ให้ได้ผู้น าที่สง่างาม คนยอมรับ ปชป.ปลุกพลังร่วมอุ้ม “ดร.เอ้” ตระกูล “ธรรมเพชร” โยกซบ พปชร. “ผู้
กองนัส” ม่ันใจได้ ส.ส.ยกทีม พท.จี้แก้ยืดสัมปทานให้บีทีเอส 40 ปี 

ตามที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 
ประเด็นยกเลิกอ านาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เริ่มมีความเคลื่อนไหวสนับสนุนจาก ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน 
เนื่องจากเห็นว่า ส.ว.ชุดนี้ไม่มีส่วนที่ยึดโยงกับประชาชน 
กก.หนุนร่างฯ “สมชัย” โละ ส.ว. 

เมื่อวันที ่11 ธ.ค. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสม
ชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ประเด็นยกเลิกอ านาจ ส.ว. 
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่า มีความเป็นไปได้ที่จะถูกคว่ าในวาระแรก เพราะ  ส.ว.คงไม่ต้องการให้อ านาจของ
ตัวเองถูกแตะต้อง แต่ฝ่ายต่างๆต้องเสนอยกเลิกอ านาจ ส.ว. เรื่อยๆ เพ่ือเป็นการตอกย้ าว่ามาตรา 272 เป็นส่วนส าคัญ
ในการออกจากวิกฤติการเมือง คิดว่าเรายังไม่สิ้นหวัง ถึงที่สุด ส.ว.ก็ต้องตระหนักเองว่า การท าสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกและ
ความต้องการของประชาชน จะท าให้ตัวเองไม่สามารถอยู่ในประเทศนี้ได้ในระยะยาว ไม่ใช่แค่องค์กร ส.ว. แต่เจาะจงไป
ที่ ส.ว.คนนั้น ที่ขัดขวางไม่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้วย 
ตัดอ านาจโหวตเลือกนายกฯ 

เมื่อถามว่า พรรคจะสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ นายรังสิมันต์ตอบว่า  หากเป็นร่างที่มาจาก
ประชาชนพรรคพร้อมเห็นด้วยในวาระแรก  เพราะถือว่าประชาชนเห็นควรเช่นนั้น จากนั้นค่อยมาพิจารณาใน
รายละเอียดและปรับปรุงต่อได้ในวาระ 2 ทั้งนี้ การเสนอยกเลิกอ านาจ ส.ว.เลือกนายกฯ เป็นหลักการที่เราพูดมาตลอด 
จึงพร้อมหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เหมือนที่เคยท าในร่างไอลอว์ 
“ชัยเกษม” ยกให้ ปชช.ตัดสินใจ 

นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง พรรคเพ่ือไทยกล่าวว่า ที่ผ่านมา
เราพยายามด าเนินการแนวทางนี้มาโดยตลอด แต่ไม่ส าเร็จ เพราะเป็นเสียงข้างน้อย ส่วนตัวเห็นด้วยกับแนวทางไม่มี 
ส.ว. แต่ถ้าจะมีก็ควรมีแค่การคานอ านาจในการท ากฎหมาย ไม่ใช่ให้มีส่วนเลือกนายกฯ  เพราะไม่ถูกต้อง ส.ว.ชุดนี้ไม่มี
อะไรยึดโยงกับประชาชนเลย เมื่อเราพยายามท าแล้วแต่ไม่ส าเร็จ เวลานี้ประชาชนต้องมามีส่วนในการตัดสินใจ  ว่า
หลักการที่ถูกต้องเป็นอย่างไร เชื่อว่าทุกคนเห็นกันแล้วว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ค้ าจุนอ านาจคนที่ยึดอ านาจเข้ามา ถ้ายังไม่
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แก้ไขเรื่องดังกล่าว ถือว่ายังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เมื่อถามถึงข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้มี ส.ส.ร. 
มาร่างรัฐธรรมนูญ นายชัยเกษมตอบว่า นี่คือสิ่งที่ควรท า จะได้รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เขียน
กันเองเหมือนปัจจุบัน 
“สมคิด” ดึงสติอย่าเสนอเอามันส์ 

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า นายสมชัยมีสิทธิเสนอ  แต่ท าได้หรือไม่อีกเรื่อง 
พรรคเพ่ือไทยเสนอเรื่องนี้มาแล้ว 2 ครั้ง รวมถึงมาตรา 279 ในการนิรโทษกรรมตนเอง คิดว่าข้อเสนอของนายสมชัยถึง
อย่างไรก็ไม่ผ่าน คงไม่มี ส.ว.คนไหนยกมือประหารตัวเอง และยังมีอ านาจเลือกนายกฯอีกครั้งก่อนครบวาระ เรื่องนี้นาย
สมชัยอาจอยากเสนอแนวคิด แต่มองว่าไม่มีทางเป็นไปได้ เอาเรื่องที่เป็นไปได้ดีกว่าอย่าเสนอเอามันส์ เพราะถึงอย่างไรก็
ท าไม่ได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ วันที่ 15 ธ.ค. จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือลงมติญัตติ รับร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกค าสั่ง คสช. 
และหัวหน้า คสช. ของภาคประชาชน ที่เข้าชื่อกันมา 1.2 หมื่นคน รวมทั้งร่างของนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ
คณะก้าวหน้า และคณะ อยากให้สภารับร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ถือเป็นการแก้ไข
ค าสั่งที่ไม่เป็นธรรม เรื่องนี้มีความส าคัญ อยากให้รัฐบาลเห็นความส าคัญของประชาชนที่เข้าชื่อกันมา ฝากไปยัง  ส.ส.
ทั้งหมดให้พิจารณาเห็นความส าคัญของประชาชน มากกว่ากลุ่มผู้สืบทอด อ านาจ 
“เสรีฯ” เอาด้วยริบดาบลากตั้ง 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า พรรคเสรีรวมไทยขอสนับสนุนคณะ
เชิญชวนแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 เพ่ือยกเลิกอ านาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกฯ และขอให้ก าลังใจพ่ีน้อง
ประชาชน ในความพยายามอีกครั้งเพ่ือเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากสภาพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้มาแล้ว
หลายครั้ง โดยมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนร่วมกันทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล แต่ยังขาดเสียงจาก ส.ว.
ส่วนใหญ่ไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ าว่า ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมือง นักการเมือง หรือ
ประชาชน ล้วนต้องการการเลือกตั้งที่เป็นธรรม ต้องการนายกฯ ที่มาจากการเลือกของประชาชนอย่างตรงไปตรงมา 
ขอผู้น าที่สง่างาม ปชช.ยอมรับ 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า ขอให้การเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราเดียวในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนที่ยังมีหวัง และจากรัฐสภา ที่จะกระท าสิ่งที่ควรเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย เพ่ือให้การเลือกตั้งครั้งหน้า 
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้เดินเข้าคูหาอย่างสบายใจ ว่าทุกเสียงจะมีค่าเท่ากัน เมื่อถึงเวลาโหวตเลือกนายกฯ เพ่ือ
ประเทศไทยจะมีผู้น าที่ด ารงต าแหน่งอย่างสง่างาม เป็นที่ยอมรับต่อไป 
“ชัช” ห่วงกติกาใหม่ท า ส.ส.หาย 

นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวถึง กติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่ส่งผลกระทบต่อพรรค
ขนาดกลางและพรรคเล็กว่า ยอมรับมีผลกระทบต่อพรรคเล็ก และกังวลกับกติกาดังกล่าว ของเดิมได้คะแนน 70,000 
คะแนน ก็ได้ ส.ส.แล้ว แต่กติกาใหม่ต้องหาคะแนนให้ได้ 350,000 คะแนน จึงได้ ส.ส. สมมติถ้าได้ 1 ล้านคะแนน ก็ได้
แค่ 3 คนเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็ต้องสู้ คงไม่ถึงขั้นไปควบรวมพรรคกับใคร จะสู้ด้วยตัวเอง หวังว่าจะได้ ส.ส. เขต 4-5 
คน และพร้อมสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯต่อไป หากไม่ไปท าอะไรเลวทราม 
ปชป.ปลุกพลังร่วมอุ้ม “ดร.เอ้” 

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีเตรียมเปิดตัวนายสุชัชวีร์ สุวรรณ
สวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงสมัคร ผู้ว่าฯ กทม.ในนาม
พรรคประชาธิปัตย์ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จะแสดงพลังของคนประชาธิปัตย์ สร้างความสามัคคีในพรรคเพ่ือ
คว้าชัยชนะให้ได้ มีความเชื่อม่ันในตัวนายสุชัชวีร์ เป็นคนมีความรู้ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในทุกต าแหน่งที่
ได้บริหาร มั่นใจว่าคะแนนเสียงที่หายไปในการเลือกตั้ง ปี 2562 จะกลับมาสนับสนุนผู้สมัครของพรรคแน่นอน จาก
ผลงานของรัฐมนตรีทุกคนในพรรคมั่นใจจะมาช่วยพัฒนา กทม. 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร รองเลขาธิการพรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า  นายสุชัชวีร์มีประสบการณ์การบริหาร 

เป็นคนหนุ่ม Gen B ที่เข้าใจ Gen X Y Z และกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เท่าทันกระแสโลกยุคใหม่ จะเข้ามา
ขับเคลื่อนพัฒนากรุงเทพฯให้ก้าวสู่ความทันสมัย พรรคให้ความส าคัญกับพี่น้องชาว กทม.น าเสนอตัวเลือกที่ดีที่สุด เน้น
คุณภาพบุคลากรที่มุ่งมั่นตั้งใจ ชัดเจนในการท างาน รวมถึงผู้สมัคร ส.ก.จะเป็นทีมงานและฐานก าลังหลักส าคัญ ในการ
ประสานงานดูแลทุกข์สุขของชาว กทม. 
ตระกูล “ธรรมเพชร” ซบ พปชร. 

ที่ห้องประชุมโรงแรมศิวา รอยัล อ.เมืองพัทลุง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
พร้อมนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค พปชร. ร่วมประชุมสมาชิกพรรค พปชร. เพ่ือเลือกตัวแทนพรรคประจ า 
จ.พัทลุง โดยนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง ได้รับการมอบหมายจาก พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ หัวหน้า
พรรค พปชร. ให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการเลือกตั้งของพรรคในพัทลุงทั้ง 3 เขต นายวิสุทธิ์กล่าวว่า มั่นใจว่า พปชร. เป็น
พรรคที่ดีที่สุด ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ อบจ.พัทลุง  จึงตัดสินใจส่งนายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร 
บุตรชายคนโต ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 พัทลุง ในสังกัด พปชร. 
“ผู้กองนัส” มั่นใจได้ ส.ส.ยกทีม 

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ส าหรับผู้สมัครอีก 2 เขต พรรคต้องการบุคคลที่มีคุณภาพ มีจิตใจเป็นสาธารณะ มั่นใจสูง
ว่าภายใต้การดูแลของนายวิสุทธิ์ จะสามารถยึดที่นั่ง ส.ส.พัทลุงทั้ง 3 เขตได้แน่นอน ทางพรรคจะร่วมกับ อบจ.พัทลุง 
เดินหน้าพัฒนาจังหวัดไปพร้อมๆกัน นโยบายของพรรคเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และประชาชนเห็นผลงานมาแล้ว ไม่เหมือน
นโยบายของบางพรรคที่ลมๆ แล้งๆ จนท าให้ประชาชนหมดที่พ่ึงพา ส่วนการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา และชุมพร  เรา
เป็นพรรคใหญ่การตัดสินใจต้องมาจากกรรมการบริหารพรรค โดยจะน ารายชื่อผู้สมัครทั้ง 2 จังหวัด เข้าพิจารณาในที่
ประชุม กก.บห. วันที่ 14 ธ.ค. 
แนวโน้มสูงย้ายไปยกตระกูล 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า การประชุมสมาชิก พรรค พปชร. จ.พัทลุง แม้นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร อดีต  ส.ส.
พัทลุงหลายสมัย พี่ชายของนายวิสุทธิ์ จะไม่ได้มาร่วมกิจกรรม แต่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงของสกุลธรรมเพชรรายหนึ่งเผยกับ
ผู้สื่อข่าวว่า มีแนวโน้มสูงที่การเลือกตั้งคราวหน้า น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ จะย้ายมาสวม
เสื้อ พปชร. ลงเขตเลือกตั้งที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจของ น.ส.สุพัชรี  และครอบครัว รวมทั้งญาติพ่ีน้องใน
ตระกูลธรรมเพชร 
“ลุงป้อม” ชูท างานกับคนรุ่นใหม่ 

น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ โฆษกพรรค พปชร. กล่าวว่า พล อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้า
พรรค พปชร.เดินหน้ายุทธศาสตร์พรรคมุ่งเน้นการท างานระหว่างช่วงวัย  ถือเป็นจุดแข็งของพรรค ที่มี ส.ส.มาก
ประสบการณ์ และ ส.ส.รุ่นใหม่ไฟแรง เข้ามามีส่วนร่วมเติมเต็มยุทธศาสตร์ให้ตอบโจทย์สถานการณ์ประเทศและสภาพ
สังคม ที่จ าเป็นต้องท างานควบคู่กันไป และยังสนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้ามา สานงานต่อก่องานใหม่ในหลายมิติ รวมถึงว่าที่
ผู้สมัคร ส.ส.ที่จะใช้ความสดใหม่ให้เป็นประโยชน์ ในการขับเคลื่อนนโยบายพรรคไปให้ถึงมือประชาชน ทุกกลุ่ม เพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าประเทศต่อไป 
หวังใช้ตีปี๊บนโยบายหาเสียง 
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นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่า พรรคได้ร่าง พ.ร.บ.การพนัน ในส่วนการ
ตั้งบ่อนกาสิโนและเพ่ิมเติมเรื่องการพนันออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือน าภาษีเหล่านี้ประมาณ 58,000 ล้านบาท 
มาตั้งเป็นกองทุนการพนัน น าไปช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่ 1.ช่วยปลดหนี้เกษตรกร 2.นักศึกษาที่เป็นหนี้ กยศ. 3.
เพ่ิมเติมเป็นรายได้สนับสนุนให้ท้องถิ่น 15% 4.เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ คนจน นโยบายเหล่านี้จะน าไปใช้หา
เสียงการเลือกตั้งสมัยหน้าของพรรค 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2262892  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2262892
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วันอาทิตย์ ท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

พปชร.ถกเลือกซ่อมสส.14ธ.ค. ชี้ขาดชน‘ปชป.’ เขต1ชุมพร-เขต6สงขลา 
 

 
 

พปชร.ถกเลือกซ่อมสส.14ธ.ค. 
ชี้ขาดชน‘ปชป.’ 

เขต1ชุมพร-เขต6สงขลา 
‘ชัช เตาปูน’หนุนกาสิโน 
เก็บค่าต๋งไปช่วยคนจน 

พลังประชารัฐนัดประชุม กก.บห.14 ธันวาคม ว่าจะส่งสส.ลงชนกับประชาธิปัตย์ ในพ้ืนที่เลือกตั้งซ่อมชุมพร-
สงขลาหรือไม่ ในขณะที่ “ธรรมนัส-นฤมล”ลงโกยคะแนนที่พัทลุง ด้าน ปชป.ชี้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. เป็นการรวมพลัง
สามัคคีในพรรค เพ่ือคว้าชัยชนะ มั่นใจ “ดร.สุชัชวีร์” ตอบโจทย์ตรงใจชาวกทม. ส่วนพลังท้องถิ่นไท พร้อมสู้เลือกตั้ง 
“ชัชวาลล์” ยันหนุน “บิ๊กตู”่ นั่ง นายกฯต่อไป 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)พร้อม
ด้วย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคและคณะเดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเลือกตัวแทนเขตพัทลุง
ทั้ง 3 เขตคือ เขต 1เขต 2และเขต 3โดยมี นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.เขต 1จ.ตรัง พปชร.และนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงพร้อม นางทิพา ธรรมเพชร ภรรยาและบุตรชาย คือ นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร(เดี่ยว)ว่า
ที่ผู้สมัคร สส.เขต2 พัทลุง และ พสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล(กานต์)ภรรยา,นายสุทธิพงค์ ธรรมเพชร และคุณจริยา วงศ์
สุวัฒน์รวมทั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกพรรคจังหวัดพัทลุงร่วมให้การต้อนรับ 

ทั้งนี ้ร.อ.ธรรมนัสได้กล่าวกับสมาชิกพรรคว่ายินดีที่ได้มาพบปะกับตัวแทนเขตและสมาชิกพรรคจังหวัดพัทลุงซึ่ง
ชาวพัทลุงขึ้นชื่อว่า มีจิตใจดี มีวัฒนธรรมดีเด่นมีศิลปการแสดงฟ้อนร าโนราห์ที่สวยงามสืบทอดมาอย่างยาวนาน ซึ่งตนก็
ถือเป็นลูกหลานชาวใต้คนหนึ่งและเคยลงพ้ืนที่พบปะกับพ่ีน้องเกษตรกรและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรและนอกการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงเพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืนจึงเห็นถึงความเข้มแข็งของประชาชนในพ้ืนที่ในการพัฒนาอาชีพและ
สร้างความม่ันคงของครอบครัวอย่างดี 
พปชร.มุ่งแก้ปัญหาให้ประชาชน 

“วันนี้ผมและคณะมาเพ่ือน านโยบายของพรรค ภายใต้การน าของ พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค ที่ยึดหลัก ยึดมั่นเชิดชูในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมุ่งท างานเพ่ือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมาพรรค ได้ท างานหนักผ่านกลไก
ของรัฐในฐานะแกนน าของรัฐบาล เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้มีผลส าเร็จเป็นรูปธรรมเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  และ
ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง”เลขาธิการพรรค พปชร.ย้ า 
เตรียมผู้สมัคร/หวังได้สส.สมัยหน้า 
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ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวอีกว่าวันนี้ได้มาพบตัวแทนและสมาชิพรรค จ.พัทลุงเพ่ือเตรียมความพร้อมเอาไว้ เพราะ
การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน เราจะร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการเข้าไปช่วยขับเคลื่อนนโยบายพรรค  และมาพัฒนา
เปลี่ยนแปลงพัทลุงให้พัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น หวังจะได้รับโอกาสจากชาวพัทลุงที่ล้วนแต่มีจิตใจดี ให้ตัวแทนของ
พรรคเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชน ในโอกาสการเลือกตั้งครั้งหน้าในอนาคต 
ย้ ามุ่งพัฒนาชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น 

ด้าน นางนฤมลกล่าวว่าพรรคของเรามีความมุ่งมั่น พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมผลักดันให้
ประชาชนเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แท้จริง จะมีการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทย ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ที่เราเรียกว่าอยู่
ในครรภ์มารดาจนจากโลกนี้ จะจัดสวัสดิการเบื้องต้นที่เหมาะสมที่คนไทยพึงมี  เรามีจะมีการดูแลพ่ีน้องเกษตรกร 
ขับเคลื่อนนักธุรกิจรุ่นใหม่เพ่ือสังคม ดูแลพี่น้องแรงงานนอกระบบที่ไม่ไม่มีนายจ้าง รวมถึงอาชีพอิสระทั้งเกษตร ประมง 
ผู้เจ็บป่วย พิการ เป็นจะได้รับการดูแลอย่างไรต่อไป พร้อมกับการผลักดันพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชุน ให้พ่ีน้อง
ประชาชน อยู่ดีกินดี มากยิ่งขึ้น 
พปชร.นัดเคาะเลือกตั้งซ่อม14ธค. 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)เปิดเผยว่าในเวลา  15.00น.ของวันที่ 14 
ธันวาคมนี้ พรรคพลังประชารัฐ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพ่ือพิจารณาตัดสินใจ  จะส่งผู้สมัครลง
เลือกตั้ง ส.ส.แทน ต าแหน่งที่ว่างลง ทั้ง เขต 1 จ.ชุมพร และ เขต 6 สงขลา หรือไม่ ในวันนั้นจะมีความชัดเจน ขณะที่
จากการหารือกับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในเบื้องต้นไม่ได้ 
ให้นโยบายอะไร โดยให้มาพูดคุยกันในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค 

เมื่อถามว่าต้องฟังความเห็นในส่วนของ ส.ส.ภาคใต้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส  กล่าวว่า เรื่องนี้ ส.ส.ภาคใต้ส่วนหนึ่ง 
ได้เข้าพูดคุยกับพล.อ. ประวิตรแล้ว 
อดีตสส.2เขต คะแนนอยู่ดับดับ 2 

ผู้สื่อขา่วรายงานว่าในส่วนของ จ.ชุมพรและสงขลา ผู้สมัคร สส.ของพรรคพลังประชารัฐ มีคะแนนมาเป็นอันดับ 
2 ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง โดยเขต 1ชุมพร เดิมนายจุมพล จุลใส ส.ส. ประชาธิปัตย์ ได้คะแนนเลือกตั้ง 42,683 คะแนน 
รองลงมาพรรคพลังประชารัฐ นายชวลิต อาจหาญ ได้คะแนน 32,219 คะแนน ส่วนเขต 6 สงขลา นายถาวร เสนเนียม 
พรรคประชาธิปัตย์ ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 28,465 ขณะที่อันดับ 2 นายสมปอง บริสุทธิ์ พลังประชารัฐ ได้ 
19,317 คะแนน 
‘นฤมล-ธรรมนัส’ขอที่นั่งเพ่ิมพัทลุง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ นางสาวนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โพ
สต์รูปภาพพร้อมข้อความในทวิตเตอร์ว่า”ร่วมลงพ้ืนที่ พร้อม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชา
รัฐ พบปะ และเลือกตัวแทน พปชร.จ.พัทลุง 3 เขต พลังประชารัฐ หวังได้รับโอกาสจากพ่ีน้องประชาชน คว้าเก้าอ้ี ส.ส.
ในศึกเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะ” 
‘บิ๊กป้อม’หนุนคนรุ่นใหม่ท างาน 

น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร(กทม.)โฆษกพรรคพลังประชารัฐ  กล่าวว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เดินหน้ายุทธศาสตร์พรรค ที่มุ่งเน้นการท างานระหว่าง
ช่วงวัย ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของพรรค ที่มี ส.ส.มากประสบการณ์ และ ส.ส.คนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่เข้ามามีส่วนร่วม เติมเต็ม
ยุทธศาสตร์พรรค ให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ประเทศ และสภาพสังคม ที่จ าเป็นต้องท างานควบคู่กันไป ระหว่างคนแต่
ละช่วงวัย 

“ทั้งนี้พรรคพลังประชารัฐยังได้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ เพ่ือเข้ามาสานงานต่อ ก่องานใหม่ในหลายมิติ ทั้งความ
ปลอดภัยของประชาชน ระบบการศึกษา การส่งเสริมการเกษตรแนวใหม่ มิติสิ่งแวดล้อม การกีฬา และดิจิทัลรวมถึง ว่า
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ที่ผู้สมัครส.ส.ที่จะใช้ความสดใหม่ไฟแรงให้เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายพรรค  ไปให้ถึงมือประชาชนทุกกลุ่ม 
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป”น.ส.พัชรินทร์ย้ า 
ปชป.ชี้ศึกกทม.ปลุกรวมพลังคว้าชัย 

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)กล่าวถึงกรณีที่นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศเตรียมสนับสนุน ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อดีตอธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ลงผู้สมัครชิงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(ผู้ว่ากทม.)ว่า  การ
เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์จะได้รวมพลังสร้างความสามัคคีของ
กรรมการบริหารพรรค ส.ส.และอดีตส.ส.ของพรรค รวมถึงสมาชิกพรรคทุกคน เพ่ือช่วยท าให้ผู้สมัครพรรคสามารถได้รับ
ชัยชนะเหมือนสมัยม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 

“ถือว่าครั้งนี้จะเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งในการรวมพลังสร้างความสามัคคีของพรรค  เพราะกทม.ถือว่าเป็น
ศูนย์กลางของประเทศ เป็นที่เชื่อมโยงกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ การเลือกตั้งครั้งนี้จึงจะเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้พรรค
กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ทั้งในพ้ืนที่ กทม. และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ การเลือกตั้งครั้งนี้  จะเป็นกิจกรรมที่จะ
แสดงพลังของคนประชาธิปัตย์ออกมาเพ่ือสร้างความสามัคคีออกมาให้สามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง ผู้ว่ากทม.
เหมือนสมัยของผู้ว่าสุขุมพันธุ์ที่มีการรวมพลังแล้วได้รับชัยชนะในโค้งสุดท้าย จะแสดงให้เห็นแล้วว่าพรรคปชป.ถ้ามีพลัง
สามัคคีก็สามารถที่จะน าชัยชนะมาสู่พรรคได้ ครั้งนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะร่วมกันแสดงพลังที่จะมาช่วยดร.เอ้ชนะ
ผู้ว่ากทม.”นายอัครเดช กล่าว 
มั่นใจ‘ดร.เอ้’ตอบโจทย์ตรงใจชาวกทม. 

รองโฆษกพรรคปชป.เชื่อมั่นว่าในตัวดร.สุชัชวีร์ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ต้องการของคนกทม.ใน
ยุคใหม่ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในทุกต าแหน่งที่ได้รับให้มาบริหาร สิ่งที่ส าคัญคือความสามัคคีของคนในพรรครวมถึงผู้ที่
สนับสนุนพรรคที่จะช่วย ดร.สุชัชวีร์ให้ชนะการเลือกตั้ง ผู้ว่ากทม.ได้ ตนมั่นใจว่าคะแนนเสียงที่หายไปในการเลือกตั้งส.ส.
ในปี2562จะกลับมาสนับสนุนผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามของพรรคอย่างแน่นอน  จากปัจจัยหลายอย่างที่กล่าวมา อีกสิ่ง
หนึ่งที่ส าคัญคือผลงานของรัฐมนตรีของพรรคในช่วงที่ผ่านมา ก็เป็นที่ชื่นชอบของพ่ีน้องประชาชน 
‘ถาวร’เปิดบ้านพบ2ผู้สมัคร‘ปชป.-พปชร.’ 

นายถาวร เสนเนียม อดีตส.ส. สงขลา เขต 6พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวมพร้อมรูปภาพว่าเวลา
08.00น.ผมเปิดบ้านที่หาดใหญ่ ต้อนรับพ่ีน้องประชาชนทุกสาขาอาชีพที่เดินทางมาให้ก าลังใจผมและยังมีผู้ที่อาสาสมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่6 จ.สงขลาคือ น้องน้ าหอม สุภาพร ก าเหนิด
ผล ในฐานะตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์และหลานโบ๊ต อนุกูล พฤกษานุศักดิ์  ในฐานะตัวแทนพรรคพลังประชารัฐได้
เดินทางมาปรึกษาขอค าแนะน าจากผม 

“ผมได้แนะน าให้ทั้งสองคน เป็นผู้แทนที่ดี มีความตั้งใจในการท างานเพ่ือส่วนรวม รับใช้พ่ีน้องประชาชนซึ่ง
ประกอบด้วยงานในสภาฯงานพัฒนาพ้ืนที่ ให้แข่งขันกันโดยมีน้ าใจเป็นนักกีฬา อยู่ในกรอบของกฎหมาย เพ่ือให้การ
เลือกตั้งเกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม หลังจากนั้นผมเปิดโอกาสให้ทั้งสองคนแนะน าตัวและแสดงวิสัยทัศน์ ส าหรับผม 
แม้จะไม่มีต าแหน่ง ส.ส.และขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วผมก็ยังมีความตั้งใจที่จะท างานด้านการเมือง
รับใช้พ่ีน้องประชาชนต่อไป ขอขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ และทุกๆท่านที่ให้ก าลังใจและสนับสนุนผมตลอดมา” 
‘พลังท้องถิ่นไท’ขอ5ที่นั่งสส. 

ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายชัชวาลล์ คงอุดม  หัวหน้าพรรคท้องถิ่นไท ให้สัมภาษณ์ถึง
การตั้งเป้าจ านวน ส.ส. หลังมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีใบเลือกตั้ง2ใบซึ่งมีผลในการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อว่าตั้งใจ
อยากที่จะให้ได้จ านวนมาก แต่ไม่รู้ว่าประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่ หากประชาชนเห็นว่าได้ประโยชน์ก็คงจะเลือกพวก
เราเยอะ แต่เราก็ต้องสู้ เมื่อเดินออกมาแล้ว จะถอยหลังได้อย่างไร 
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และยืนยันว่าพรรคพร้อมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งแบบไหนเราเตรียมสมาชิกไว้ให้พร้อม 
เราก็มั่นใจว่าจะได้ส.ส.เขต 4-5 คนและพรรคจะไม่ควบรวมกับพรรคอ่ืนเพื่อมาสู้กับกติกาใหม่ 
ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นั้น พรรคไม่มีการส่งผู้สมัคร เราคงอยู่ของเราเฉยๆไม่ยุ่งกับใคร 
พร้อมหนุน”บิ๊กตู”่ร่วมปกป้องสถาบัน 

เมื่อถามว่าจะยังสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่นายชัชวาลล์ กล่าวว่าตน
ก็ยังสนับสนุน และจะไม่มีการแอบอ้าง เราไม่ได้มองในเรื่องของเผด็จการแต่เรามองเรื่องการปกป้องสถาบันซึ่งเป็นจุด
หลักของตน หากเขาไม่ท าอะไรที่เลวทราม ก็ยังสนับสนุนต่อไปและเท่าที่ผ่านมาท่านก็ไม่เคยท าให้ใครเดือดร้อน 
คนแห่อุดหนุนข้าวสร้างไทยคึกคัก 

ที่หน้าลานกูร์เมต์ มาร์เก็ต ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย 
(ทสท.) พร้อมด้วยนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ รองโฆษกพรรค ทสท. และทีมอาสาไทยสร้างไทย  จัดกิจกรรมขายข้าวสาร
สร้างไทย โดยเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ปลอดสารเคมี จากทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวในพ้ืนที่
หลายจังหวัดในภาคอีสาน ทั้งมหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม  ชัยภูมิ สุรินทร์ และขอนแก่น ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวได้รับความสนใจจากพ่ีน้องประชาชน และภาคประชาสังคมมาช่วยอุดหนุน เพ่ือเป็นก าลังใจและช่วยเหลือพ่ี
น้องชาวนาอย่างคึกคัก 
‘สุดารัตน์’ชวนซื้อข้าวชาวนาอีสาน 

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าหลังลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องหลายพ้ืนที่ในภาคอีสานเพ่ือพบปะประชาชนได้รับฟังปัญหา
เกษตรกรชาวนาที่ประสบความยากล าบากช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผ่านมา โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้
ที่เป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก ราคากลับตกต่ าเพียงกิโลกรัมละ7-8 บาท สวนทางกับปัจจัยต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น
หนักสุดในรอบ10 ปี ท าให้ชาวนาท านาขาดทุนทันทีไร่ละเกือบ 2,000บาทจึงตัดสินใจรับซื้อข้าวจากเกษตรกรชาวนา 
กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยให้เงินทุนในการสีข้าว และอุปกรณ์แพ็กข้าว เพ่ือสีเป็นข้าวสารมาขายยัง
กรุงเทพฯ ต้องขอขอบคุณศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ที่ได้เอ้ือเฟ้ือสถานที่ในการจัดกิจกรรมทุกปี 

“ขอเชิญชวนอุดหนุนซื้อข้าวสร้างไทยซึ่งเป็นข้าวปลอดสารและข้าวOganic คุณภาพนุ่ม หอมอร่อย จากชาวนา
โดยตรงกว่า5,000 ไร่ จ านวนกว่า 100,000 กิโลกรัมใน 6 จังหวัดภาคอีสาน เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพ 
ราคาถูก และยังมีชุด Gift Set เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่นี้ด้วย”คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/621556   

https://www.naewna.com/politic/621556
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วันที่ 12 ธ.ค. 2564 เวลา 09:13 น. 

กรรมการบริหารปชป.เตรียมเคาะ"สุชัชวีร์"ชิงผู้ว่าฯกทม.13ธ.ค.นี ้

 

 
 
 
"องอาจ"เผยกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมพิจารณาส่ง "ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์" ลง
สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.13ธ.ค.นี้ มั่นใจท าให้กทม.เปลี่ยนไปสู่สิง่ที่ดีกว่า  
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส. และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการบริหาร
พรรคเพ่ือพิจารณาผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ว่า ในวันจันทร์ที่ 13 ธ.ค.นี้ ตนจะเสนอชื่อ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ให้ที่
ประชุมพิจารณาซึ่งเชื่อมั่นว่า กก.บห.จะให้การสนับสนุน ศ.ดร.สุชัชวีร์ เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามประชาธิปัตย์ 
เพราะ ศ.ดร.สุชัชวีร ์เป็นผู้มีความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะท างานรับใช้คนกรุงเทพมาอย่างยาวนาน สะสมความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจว่าพร้อมที่จะเสนอตัวให้ประชาชนพิจารณา ก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของประชาชนจะ
ให้โอกาส ศ.ดร.สุชัชวีร์ หรือไม่ 

นอกจากเสนอชื่อ ศ.ดร.สุชัชวรี์ เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. แล้ว ในการประชุม กก.บห. วันจนัทร์นี้ ตนจะเสนอชื่อผู้สมัคร 
สก. 50 คน 50 เขต ที่ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร สก. มาแล้ว ให้ กก.บห. พิจารณาเช่นกัน 
หลังจาก กก.บห. พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้มีการเปิดตัวผู้สมัคร สก. ประชาธิปัตย์ อย่างเป็นทางการโดย
เลขาธิการพรรค นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ในวันอังคารนี้ทันที 
นายองอาจ กล่าวเพ่ิมเติมว่า พรรคประชาธิปัตย์ให้ความส าคัญกับการท างานเพื่อพ่ีน้องชาวกรุงเทพมหานครอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานเสมอมา เราจึงพยายามสรรหาผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และผู้สมัคร สก. ที่มีความพร้อมที่จะท างานได้จริง 
มาท างานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องคนกรุงเทพอย่างแท้จริง 

https://www.posttoday.com/politic/news/670393 

https://www.posttoday.com/politic/news/670393
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วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021 

‘องอาจ’มั่นใจคนกรุงให้โอกาส ‘ดร.เอ้’ หวังเปลี่ยนกรุงเทพฯได้จริง 
 

 

‘องอาจ’พร้อมชง ‘ดร.เอ้’ให้ กก.บห.ปชป.เคาะชิงผู้ว่าฯ กทม.พรุ่งนี้ จ่อชงชื่อ 50 ส.ก.กก.บห.พิจารณา ก่อนเปิดตัว 14 
ธ.ค.นี้  

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส. และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) เพ่ือพิจารณาผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ว่า ในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ ตนจะเสนอชื่อนาย
สุชัชวีร์สวุรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังให้ที่
ประชุม กก.บห. พิจารณา ซึ่งเชื่อมั่นว่า กก.บห.จะให้การสนับสนุนนายสุชัชวีร์ เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนาม
ประชาธิปัตย์ เพราะนายสุชัชวีร์ เป็นผู้มีความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะท างานรับใช้คนกรุงเทพฯ มาอย่างยาวนาน และสะสม
ความรู้ความสามารถประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่อง จนมั่นใจว่าพร้อมที่จะเสนอตัวให้ประชาชนพิจารณา ก็ข้ึนอยู่ที่
ดุลพินิจของประชาชนจะให้โอกาสนายสุชัชวีร์หรือไม่ 

นายองอาจ กล่าวต่อว่า ในส่วนของพรรค เราพยายามสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดมาให้คนกรุงเทพได้
พิจารณา เราหวังว่าประชาชนจะสนับสนุนให้นายสุชัชวีร์ ได้ท างานในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ในที่สุด ทั้งนี้ นอกจากเสนอชื่อ
นายสุชัชวีร์ แล้ว ในการประชุมในวันดังกล่าว ตนจะเสนอชื่อผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพฯ (ส.ก.) 50 คน 50 เขต ที่ผ่าน
การสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ก.มาแล้ว โดยให้กก.บห. พิจารณาเช่นกัน หลังจากกก.บห. พิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จะได้มีการเปิดตัวผู้สมัครส.ก.ของพรรคประชาธิปัตย์ อย่างเป็นทางการ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.
เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ ทันท ี 
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“พรรคประชาธิปัตย์ให้ความส าคัญกับการท างานเพ่ือพ่ีน้องชาวกรุงเทพฯอย่างต่อเนื่องยาวนานเสมอมา เราจึงพยายาม
สรรหาผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และผู้สมัครส.ก.ที่มีความพร้อมที่จะท างานได้จริง มาท างานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่
ดีกว่า เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องคนกรุงเทพฯอย่างแท้จริง” นายองอาจ กล่าว. 

 

 

https://www.dailynews.co.th/news/564369/ 
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 12 ธันวาคม 2564  
 13:05 น.  

ล้มยักษ์!! ‘พรรคกล้า’ส่งเลือดใหม่สู้เลือกตั้งซอ่ม ‘สงขลา-ชุมพร’แทงกั๊กชิง
ผู้ว่าฯ กทม. 

 
ล้มยักษ์!! ‘พรรคกล้า’ ประกาศส่งเลือดใหม่สู้เลือกตั้งซ่อม “สงขลา-ชุมพร” เชื่อชาวบ้านพร้อมให้โอกาสหวังเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ยังแทงกั๊กรอดูท่าทีรัฐบาล ก่อนเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ส่วน “ส.ก.” ส่งแน่นอน เพราะเตรียมทีมไว้แล้ว  

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 ธ.ค.64 ที่ท าการพรรคกล้า ถนนรัชดาภิเษก นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า นาย
อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพรรค แถลงข่าวเปิดตัว 2 ผู้สมัคร ส.ส.รับเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.ชุมพร และสงขลา โดยส่ง พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ (ผู้ก ากับหนุ่ย) เป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1 
และ นายพงศธร สุวรรณรักษา (ทนายอาร์ม) ทนายความด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.สงขลา เขต 6 โดยว่าที่ผู้สมัครทั้ง 2 คน ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามกฎหมายแล้ว 

นายกรณ์ กล่าวว่า เราตั้งใจให้พรรคเป็นเวทีที่รวมพลคนมีของ กว่าครึ่งปีที่เตรียมการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เราคัดคน
คุณภาพในท้องถิ่นเข้าสู่การเมือง เราตระหนักว่าที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือ ผู้จริงใจ มีความรู้ความสามารถในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และการสร้างโอกาสในการท า
มาหากิน ดังนั้นพรรคการเมืองที่จะเป็นที่พ่ึงที่หวังได้ ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และพรรคกล้าพร้อมเป็น
ค าตอบให้ประชาชน จึงมั่นใจและพร้อมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่างทั้ง 2 เขตใน จ.ชุมพร และ จ.
สงขลา 

https://www.dailynews.co.th/date/2021/12/12/
https://www.dailynews.co.th/
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นายกรณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการเปิดตัวผู้ตัวอย่างเป็นทางการ และมีความภูมิใจที่จะเสนอเลือดใหม่ทางการเมือง ซึ่งเป็น
ผู้สมัครที่มีคุณภาพ  และพร้อมที่จะท างานให้กับประชาชน โดยทั้ง 2คนเป็นคนในพ้ืนที่โดยก าเนิด และมีความเห็น
ตรงกันว่าการเมืองทีผ่านมาไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนที่นั่น จึงเป็นสาเหตุให้อาสาลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ทันที 
และตลอดช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมาได้ลงพ้ืนที่ท างานและอุทิศตัวเพ่ือประชาชนในพื้นท่ีมาโดยตลอด ซึ่งพรรคกล้ามีความ
มั่นใจว่าทั้ง 2 คนเป็นผู้สมัครที่มีคุณภาพ และจะเป็นตัวเลือกท่ีดีที่สุด 

“เรามั่นใจว่าประชาชนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนักการเมืองเลือดใหม่ มือสะอาด ขจัดการผูกขาดทางการเมือง” 
นายกรณ์ กล่าว 

ด้าน พ.ต.อ.ทศพล กล่าวว่า ตนเกิดและโตที่ จ.ชุมพร ตั้งใจจะเข้ามาท างานรับใช้ชาวชุมพร จากการลงพ้ืนที่พบว่า หลาย
สิ่งในพื้นที่ขาดการพัฒนาทั้งด้านสาธารณูปโภค คุณภาพชีวิตที่ดี แล้วที่ตัดสินใจลงสมัครก็ไม่ได้หวั่นเกรงอิทธิพลใดๆ ซึ่ง
เรื่องนี้หวังว่าประชาชนจะสัมผัสได้ หากต้องการการเปลี่ยนแปลง ที่ จ.ชุมพร ก็ต้องให้โอกาสพรรคกล้า 

ด้านนายพงศธร กล่าวถึง กรณีท่ีคู่แข่งเป็นคนเก่าแก่ของพรรคประชาธิปัตย์ โดยยอมรับว่าเป็นความยาก แต่พรรคกล้า
เสนอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการท าการเมืองแบบใหม่ จากการท างานในพ้ืนที่ในการเป็นทนายอาสาท าให้เห็นว่า
ประชาชนขาดการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และเชื่อว่าประชาชน ต้องการการเปลี่ยนแลง ต้องการคนที่ลงมือท างาน
มากขึ้น 

ขณะที่ นายอรรถวิชช์ กล่าวเสริมว่า ตนมั่นใจว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 2 คนของพรรคนี้มาจากการคัดเลือกในโครงการ 
“รวมพลคนมีของ” และการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของพระซึ่งเชื่อว่าจะได้เห็นการ “ล้มยักษ์” ที่ จ.
ชุมพร และจ.สงขลา อย่างแน่นอน 
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ด้านนายกรณ์ กล่าวว่า วันที่ 15 ธ.ค.นี้ ตนจะเดินทางไปที่ จ.สงขลา และวันที่ 18 ธ.ค.นี้ จะไปปราศรัยที่ชุมพร เพ่ือ
สะท้อนถึงความพร้อมและความส าคัญท่ีพรรคมีให้กับการเลือกตั้งซ่อมใน 2 พื้นที่ อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งซ่อมคงไม่
น าไปสู่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี แต่จะเป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนต้องการเห็นชีวิตที่ดีข้ึนโอกาสที่ดีข้ึนต้องการ
เห็นการเปลี่ยนแปลง พรรคจึงส่งผู้สมัครงานใหม่เพ่ือเข้ามาท างานและสร้างความเปลี่ยนแปลงในสภา 

นายกรณ์ ยังกล่าวถึงการส่งผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่า ในส่วนของพรรคมีการเตรียมคนไว้แล้ว แต่เห็นว่า วันนี้ยังไม่
มีความชัดเจน ว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เมื่อไหร่ ดังนั้นพรรคจึงรอความชัดเจนตรงนี้อยู่และเมื่อชัดเจนแล้วก็
สามารถที่จะเปิดตัวได้ว่าท่าทีหรือยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้เป็นอย่างไร ขณะนี้พรรคมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งรีบหรือมีความ
จ าเป็นที่จะต้องออกตัว แต่จะใช้เวลาที่มีอยู่ให้กับเรื่องการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1 และส.ส.สงขลา เขต 6 ที่จะ
เกิดข้ึนในวันที่ 16 ม.ค.นี้ก่อน อย่างไรก็ตามพรรคพร้อมที่จะส่งผู้สมัคร ส.ก.ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อมีส่วนร่วมใน
การท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนดีขึ้น 

“เราคิดเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ เพราะว่าเรามั่นใจในแนวทางของ ซึ่งเราเป็นพรรคใหม่พ้ืนที่ไหนที่ เราไม่ม่ันใจเราก็ไม่
จ าเป็นที่จะต้องส่ง แต่ในเรื่อความชัดเจนของการส่ง ส.ก.นั้น เราส่งแน่นอน เพราะทีมงานว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ของพรรค
กล้าลงพื้นที่มาแล้ว 1-2 ปีตั้งแต่การตั้งพรรคกล้า ดังนั้นแนวทางและการชูนโยบายของกทม. เรามีแน่นอน ”นายกรณ์ 
กล่าว 

เมื่อถามว่า มองดูรายชื่อที่เปิดออกมาเบื้องต้นคิดว่าคนของพรรคสู้ได้หรือไม่ หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวว่า เรามั่นใจใน
แนวทางของพรรคและมั่นใจในคนของเรา ซึ่งเราเป็นพรรคใหม่ อันไหนที่ไม่มั่นใจ ก็ไม่จ าเป็นต้องส่ง เช่น กรณีการส่ง
ผู้สมัคร ส.ส. 400 เขต เราไม่น่าจะส่งครบ เพราะต้องยอมรับว่าเราเป็นพรรคใหม่ ดังนั้นจะประเมินตามความเป็นจริง 
ด้วยก าลังทรัพยากรของพรรคที่มีอยู่ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่จ าเป็นต้องส่ง. 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2564 - 11:15 น. 

กล้า เปิดตัว ผู้ก ากับหนุ่ย-ทนายอาร์ม เลือกตั้งซ่อมสงขลา-ชุมพร 

 
“กรณ์” หัวหน้าพรรคกล้า เปิดตัว ผู้ก ากับหนุ่ย-ทนายอาร์ม สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 1 ชุมพร-เขต 6 สงขลา ขอ
โอกาสแก้ปัญหาปากท้อง-พัฒนาเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลง-ปลดแอกการเมืองเก่า 

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคกล้า น าโดยนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารพรรคได้เปิดตัว พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ หรือ ผู้ก ากับหนุ่ย เป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 จ.ชุมพร 
และ นายพงศธร สุวรรณรักษา หรือ ทนายอาร์ม ทนายความด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน เป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ซ่อม ส.ส.เขต 6 จ.สงขลา โดยว่าที่ผู้สมัครทั้ง 2 คน ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามกฎหมายแล้ว 

https://www.prachachat.net/
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พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ 
นายกรณ์กล่าวว่า ตั้งใจให้พรรคเป็นเวทีที่รวมพลคนมีของ กว่าครึ่งปีที่เตรียมการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เราคัดคนคุณภาพใน
ท้องถิ่นเข้าสู่การเมือง เราตระหนักว่าที่ประชาชนต้องการมากท่ีสุดคือ ผู้จริงใจ มีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจปากท้อง 

 เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา-ชุมพร พปชร.-ปชป. คนละครึ่ง พรรคกล้า หวังล็อกถล่ม 
 บันได 4 ขั้นพรรคฝ่ายค้าน แท็กทีมล้ม “ประยุทธ์” 

โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และการสร้างโอกาสในการท ามาหากิน ดังนั้นพรรค
การเมืองที่จะเป็นที่พ่ึงที่หวังได้ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และพรรคกล้าพร้อมเป็นค าตอบให้ประชาชน จึง
มั่นใจและพร้อมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่างทั้ง 2 เขตใน จ.ชุมพร และ จ.สงขลา 
เรื่องนโยบายในพ้ืนที่ นายกรณ์เชื่อม่ันว่า จ.ชุมพร คือเมืองแห่งผลไม้และเกษตรแปรรูป เรามองเห็นถึงศักยภาพท่ีจะ
พัฒนา “เกษตรคุณภาพ-เกษตรพรีเมียม-เกษตรทันสมัย” สามารถขายได้ในราคาท่ีดี จังหวัดมีเอกลักษณ์ความสมบูรณ์
เชื่อมโยงทั้ง พืชผล และการประมง ภูมิประเทศเหมาะสมด้านโลจิสติกส์ 
ส่วน จ.สงขลา เรามองเห็นโอกาสพัฒนาสู่เมืองการค้าระดับภูมิภาค ด้วยยุทธศาสตร์ “Songkhla-Seamless South” 
เป็นหัวเมืองเศรษฐกิจการค้าแบบไร้รอยต่อ เชื่อมโยงสิงคโปร์-มาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีก าลังซื้อสูงสุดในอาเซียน 

 
พงศธร สุวรรณรักษา 

หากเราขยายศักยภาพทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยาง น้ ายาง ประมง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เข้มแข็ง รวมถึง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ถ้าเรามองเห็นโอกาสเหล่านี้และพัฒนาให้ถูกจุด จ.สงขลา จะเป็นก าลังส าคัญคืนชีพ
พ้ืนที่เศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างได้ 

https://www.prachachat.net/politics/news-818940
https://www.prachachat.net/politics/news-818950
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นายกรณ์กล่าวว่า ขอให้พ่ีน้องประชาชนชาวชุมพรและสงขลาให้โอกาสพรรคกล้าได้มีผู้แทนฯ รับใช้ในสภา เพื่อเป็น
จุดเริ่มต้นในการสร้างมิติการเมืองใหม่ที่เป็นที่พ่ึงให้กับประชาชนทุกคน ผู้สมัครของพรรคกล้าทั้ง 2 ท่าน เป็นคนในพ้ืนที่ 
โตมากับพ้ืนที่ เห็นโอกาสการพัฒนาพื้นที่ หากประชาชนให้ความไว้วางใจ มั่นใจว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ปลดแอก
จากการเมืองเดิม ๆ ไปสู่แก้ไขปัญหาปากท้อง การพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างโอกาสให้กับพ้ืนที่ได้มากยิ่งขึ้น 

ขณะที่นายพงศธร หรือทนายอาร์ม บอกว่า เมื่อเราลงสมัครไม่มีสนามไหนง่าย คู่แข่งก็เป็นภรรยาของอดีตนายก อบจ.
สงขลา แต่เราจะน าเสนอการเปลี่ยนแปลง การท าการเมืองแบบใหม่ เพราะประชาชนยังขาดโอกาสเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม วันนี้สงขลาต้องกล้าเปลี่ยน 

นายกรณ์กล่าวอีกว่า วันพุธที่ 15 ธันวาคม จะลงพ้ืนปราศรัย จ.สงขลา ส่วน จ.ชุมพร ในวันที่ 18 ธันวาคม เพื่อ 
สะท้อนถึงความพร้อมและให้ความส าคัญในการเลือกตั้งซ่อม แม้ว่าการเลือกตั้งซ่อมจะไม่ได้น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี แต่เป็นการส่งสัญญาณว่าชาวชุมพรและสงขลา ต้องการเห็นชีวิตที่ดีขึ้น ต้องการ
โอกาสที่ดีขึ้น และเห็นการเปลี่ยนแปลง เราจึงส่งผู้สมัครหน้าใหม่ที่ไม่มีเส้นสายการเมือง แต่ใช้การท างานเป็นจุด
ขาย 
ผู้สื่อข่าวยังถามถึงการส่งสมัครผู้ว่าฯ กทม. โดยนายกรณ์ กล่าวว่า มีการเตรียมคนไว้แล้ว แต่เห็นว่าวันนี้ยังไม่มีความ
ชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เมื่อไร ดังนั้นพรรคจึงรอความชัดเจนตรงนี้ และเมื่อชัดเจนแล้วก็สามารถท่ีจะ
เปิดตัวได้ว่าท่าทีหรือยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้เป็นอย่างไร ขณะนี้พรรคมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งรีบหรือมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ออกตัว แต่จะใช้เวลาที่มีอยู่ให้กับเรื่องการเลือกตั้งซ่อม ขณะเดียวกันพรรคพร้อมที่จะส่งผู้สมัคร ส.ก. ในพื้นที่ 
กทม.  เพ่ือมีส่วนร่วมในการท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น 

นายกรณ์กล่าวอีกว่า ตนมั่นใจในแนวทางและคนของเรา เราเป็นพรรคใหม่ พื้นท่ีไหนที่เราไม่ม่ันใจเราก็ไม่จ าเป็นต้องส่ง 
ดังนั้นเลือกตั้ง ส.ส. 400 เขต ก็ไม่น่าจะส่งครบทุกเขต เพราะต้องยอมรับว่าเราเป็นพรรคใหม่ โดยจะประเมินตามความ
เป็นจริง และในวันที่ รัฐบาลประกาศวันเลือกตั้ง จะมีความชัดเจนมากกว่านี้ เรื่องอ่ืนรอได้ 
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วันที่ 12 ธันวาคม 2564 - 08:40 น. 

บันได 4 ขั้นพรรคฝ่ายค้าน แท็กทีมล้ม “ประยุทธ์” 

 
6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งมีขุนพลระดับหัวหน้าพรรค และทีมก าลังหลัก ก าลังเสริมพบปะ-ปาร์ตี้ ในกิจกรรม “ฝ่าย
ค้านรวมใจ สรรค์สร้างชีวิตใหม่เพื่อประชาชน” โทษฐานเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านกันมา 2 ปีกว่า จึงต้องจับมือแสดง
พลังความเป็นเอกภาพ เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2564 

แม้บางเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างแต่หลังจากปี 2565 เป็นต้นไป 6 พรรคฝ่ายค้านเตรียมจับมือถล่มรัฐบาลเป็นเอกภาพ 
อาทิ 

หนึ่ง อภิปรายทั่วไปรัฐบาลแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ช่วงกลางเดือนมกราคม เพ่ือให้อภิปรายรัฐบาลได้
ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

สอง จุดประเด็นประชามติให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ยกร่าง 

สาม เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล หลังเดือนพฤษภาคม 

https://www.prachachat.net/
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ส่ี ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความวาระด ารงต าแหน่งนายกฯของ พล.อ.ประยุทธ์ ครบ 8 ปีหรือไม่ 

ทั้งหมดถูกรวบยอดบนคอนเซ็ปต์ที่ว่า “บางเรื่องที่เป็นเอกภาพเชิงนโยบาย แต่หลากหลายวิธีปฏิบัติ จะท าร่วมกัน 
หรือต่างคนต่างท าก็ได้” 

 ประวัติการเมือง ผู้ว่าฯหมูป่า “ณรงค์ศักดิ์” ชิงผู้ว่าฯ กทม. พรรคพลังประชารัฐ 
 เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา-ชุมพร พปชร.-ปชป. คนละครึ่ง พรรคกล้า หวังล็อกถล่ม 

แต่บางเรื่องที่ “บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเป็นหน้าที่ฝ่ายคา้นที่ต้องตรวจสอบการท างานของรัฐบาล “ฝ่ายค้าน
จะต้องท าร่วมกัน” 

ย้อนไปก่อนหน้านี้ พรรคก้าวไกลพยายามผลักดัน-โน้มน้าวให้ฝ่ายค้านเร่งปิดเกมรัฐบาล โดยยื่นอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติ 
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ทั้งแบบเปิดหน้าแถลงข่าว และผลักดันในห้องประชุม 

มีแผนที่หากพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เอาด้วย อาจจะชิงลงมือยื่นขอเปิดอภิปรายด้วยตัวเอง เพราะซุ่มซ้อมอภิปรายกันไว้
แล้ว ที่ส าคัญใช้เสียง ส.ส.แค่ 50 เสียง ก็ขอเปิดอภิปรายได้ 

แต่เมื่อเวลาผ่านไป การประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านในยุค “หมอชลน่าน ศรีแก้ว” น าขบวนอีก 5 พรรคก็ตกผลึกให้การ
อภิปรายรัฐบาล ในมาตรา 152 เกิดข้ึนในช่วงเดือนมกราคม 2565 

บนเหตุผลที่ว่า อภิปรายในเดือนธันวาคม เกรงว่าจะเสียของ เพราะใกล้หยุดเทศกาลปีใหม่ อารมณ์คนอยากพักผ่อนเต็ม
แก่ และประเด็นร้อนในสภายังไม่ถึงจุดพีก 

ขณะที่เรื่องอ่ืน ๆ ทั้งประเด็นที่พรรคก้าวไกลขอเลื่อนวาระการตั้ง กมธ.ศึกษาข้อเท็จจริงข้อบกพร่องขบวนเสด็จฯโดยที่
พรรคเพ่ือไทยงดออกเสียง-ไม่แสดงตัว 

ส่วนการตั้งกรรมาธิการตรวจสอบการใช้กฎหมายล้นเกินต่อผู้ชุมนุม ที่พรรคเพ่ือไทยถือธงน าพรรคก้าวไกลก็ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการเสนอญัตติ 

แหล่งข่าวในเพ่ือไทยขยายความว่า “พรรคเพ่ือไทยเราไม่บังคับใครท าถ้าบางเรื่องไม่จ าเป็นส าหรับเรา และเขาอย่ามา
บังคับเราท า” 

 

https://www.prachachat.net/politics/news-818950 
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12 ธ.ค. 2564 - 10:21 น. 

วิเคราะห์การเมือง : การต่อสู้ กันเอง ของ ระบอบประยุทธ์ สนาม เลือกตั้ง 

 

การต่อสู้ กันเอง 
ของ ระบอบประยุทธ์ 
สนาม เลือกตั้ง 

ความคึกคักจากการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพร สงขลาสะท้อนอะไรทางการเมือง  

สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย ที่จะกระโจนเข้าสู่

สนาม “การเลือกตั้ง” อย่างเต็มที่ 

แม้ว่าทั้ง 3 พรรคนี้จะร่วมอยู่ในรัฐบาลเดียวกันก็ตาม  

แม้ว่าการเลือกตั้งซ่อม เขต 1 ชุมพร และเขต 6 สงขลา จะเป็นพ้ืนที่เดิมในความยึดครองของพรรคประชาธิปัตย์ 

แต่พรรคร่วมรัฐบาลอื่นก็พร้อม 

https://www.khaosod.co.th/home
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พร้อมที่จะบดขยี้และชิงชัยต่อกันและกัน 

ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรและสงขลา คือการทดสอบพรรคประชาธิปัตย์เป็นการทดสอบเพราะว่า

พ้ืนที่ภาคใต้นับแต่ นายชวน หลีกภัย เป็นหัวหน้าพรรคเป็นต้นมา ถือว่าเป็นพ้ืนที่ในความยึดครองเกือบจะ

เบ็ดเสร็จ ของพรรคประชาธิปัตย์ 

ยิ่งชุมพร ยิ่งสงขลา ยิ่งเด่นชัด 

เพ่ิงจะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นั้นหรอกที่ใน 50 เขตของภาคใต้ พรรคประชาธิปัตย์ถูกพรรคพลัง
ประชารัฐแย่งไป 13 พรรคภูมิใจไทย แย่งไป 6  

คงเหลืออยู่ในอ้อมกอดเพียง 22 เขตเท่านั้น  

การเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชคือเส้นแบ่งการต่อสู้การเมืองใหม่ในภาคใต้  

เพราะแม้การเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราช จะเป็นการเข้าไปแทนที่ นายเทพไท เสนพงศ์ แห่งพรรค

ประชาธิปัตย์ แต่พรรคพลังประชารัฐก็ไม่ยอมเปิดทาง  

ตรงข้ามกลับไปแย่งชิงและก าชัยมาได้อย่างงดงาม  

การเลือกตั้งซ่อมแทน นายชุมพล จุลใส ที่ชุมพร แทน นายถาวร เสนเนียม ที่สงขลา จึงเป็นการทดสอบครั้ง

ส าคัญส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ 

สายตาจึงทอดมองพรรคประชาธิปัตย์ด้วยความสนใจ 

ความสนใจมิได้อยู่ที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ ต้องปะทะกับพรรคพลังประชารัฐเท่านั้น  

หากที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ พรรคกล้าของ นายกรณ์ จาติกวณิช พรรคไทยภักดีของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ก็

ล้วนมาจากพรรคประชาธิปัตย์ 

จึงเท่ากับเครือข่ายแห่ง “ระบอบประยุทธ์”ก าลังต่อสู้กันเองอย่างแหลมคม 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6777002 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6777002
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วันที่ 12 ธันวาคม 2564  

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา-ชุมพร พปชร.-ปชป. คนละครึ่ง พรรคกล้า หวังล็อก
ถล่ม 

 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส่งผลใน “ทางตรง” ให้ 5 แกนน าอดีต กปปส. พ้นสถานะความเป็น ส.ส. 
ขณะเดียวกันส่งผลใน “ทางอ้อม” ให้เก้าอ้ี ส.ส.จังหวัดสงขลา เขต 6 และ ส.ส.จังหวัดชุมพร เขต 1 ต้อง “ว่าง
ลง” 

45 วันเป็นอย่างน้อย-ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 การเลือกตั้งซ่อม สงขลา เขต 6-ชุมพร เขต 1 จะ “ระเบิด
ศึกขึ้น” เช็กกระแส-วัดเรตติ้งพรรคการเมืองฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล และภายในขั้วพรรคร่วมรัฐบาล ก่อนการเลือกตั้งใหญ่
ต้นปี 2566 

45 วันหลังจากนี้ สปอตไลต์ทางการเมืองจะฉายส่องไปที่การ “เปิดศึก” ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล-พลังประชารัฐ กับ
ประชาธิปัตย์ (อีกครั้ง) 

https://www.prachachat.net/
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พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ “แชมป์เก่า” จังหวัดสงขลา เขต 6 จะส่ง “สุภาพร ก าเนิดผล” รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ภรรยา “นายกชาย” เดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ “สมัยแรก” รักษา
แชมป์ แทน นายถาวร เสนเนียม 

 บันได 4 ขั้นพรรคฝ่ายค้าน แท็กทีมล้ม “ประยุทธ์” 
 กล้า เปิดตัว ผู้ก ากับหนุ่ย-ทนายอาร์ม เลือกตั้งซ่อมสงขลา-ชุมพร 

ขณะที่จังหวัดชุมพร เขต 1 นายอิสรพงษ์ มากอ าไพ เลขานุการนายก อบจ.ชุมพร เป็นหลานภรรยาของนายชุมพล ลง
สมัคร “ป้องกันแชมป์” ให้ “ลูกหมี” ชุมพล จุลใส 

พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ “รองแชมป์” เมื่อการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 การเลือกตั้งซ่อม
จังหวัดชุมพร เขต 1 เที่ยวนี้ อาจจะ “หลีกทาง” ให้กับพรรคประชาธิปัตย์ แชร์เสียง “คนละครึ่ง” 

นอกจากสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง พล.อ.ประวิตร กับ “ลูกหมี” แล้ว ยังเป็น “สัญญาใจ” ก่อนที่ “อดีตแกนน า 
กปปส.” จะซบพรรคพลังประชารัฐทั้งคน-ทั้งแต้ม เพ่ือกลับมาเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้ง (ใหญ่) ครั้งถัดไป 

ขณะที่การเลือกตั้งซ่อม จังหวัดสงขลา เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ จะส่ง “อนุกูล พฤกษานุศักดิ์” กรรมการ 
กรรมการบริหาร และ Price Strategist บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ลูกของ“หัวคะแนนเก่า” นายถาวร ลง
สมัคร 

“ในเขตเลือกตั้ง ผม น้อง ๆ ทั้งสองฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ก็มีผู้สมัครที่เสนอตัวผ่านกระบวนการของพรรคแล้ว พรรค
พลังประชารัฐก็เป็นลูกของหัวคะแนนเก่าผม ลูกของคุณอนันต์ก็รักกัน เคารพกัน รักใคร่ชอบพอกันทั้งครอบครัว” นาย
ถาวรกล่าว 

ส าหรับ “คะแนนดิบ” ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้แก่ นายชวลิต อาจหาญ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
เขต 1 ชุมพร ได้คะแนนเป็นอันดับสอง 32,219 คะแนน 

นายสมปอง บริสุทธิ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 6 สงขลา ได้คะแนนเป็นอันดับสอง 19,317 คะแนน 

ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีทั้งสองพรรคฉีกมารยาททางการเมือง-พลังประชารัฐ ส่ง “อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” ชนะ “พงศ์สินธ์ เสน
พงศ์” ในการเลือกตั้งซ่อม จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 

ขณะที่ พรรคกล้า ของ “กรณ์ จาติกวณิช” หัวหน้าพรรค มีโอกาสที่จะวัดเรตติ้ง-กระแสของพรรคเป็น “ครั้งที่สอง” 
หลังจากเคยส่ง “สราวุธ สุวรรณรัตน”์ ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 

พรรคกล้าจะส่ง “ผู้ก ากับหนุ่ย” พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม จังหวัดชุมพร เขต 1 ขณะที่สงขลา 
เขต 6 จะส่ง “ทนายพ่ีอาร์ม” พงศธร สุวรรณรักษา ลงชิมลางการเมือง 

“ผู้การสุชาติ” พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ-แม่ทัพปักษ์ใต้พรรคกล้า 
วิเคราะห์การเลือกตั้งซ่อม 2 สนามปักษ์ใต้รอบนี้ว่า ถ้าต้องการเปลี่ยนการเมือง พรรคกล้ามีโอกาสชนะ 

https://www.prachachat.net/politics/news-818950
https://www.prachachat.net/politics/news-819548
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“การเมืองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นการเมืองเก่า ๆ ล้าหลังทุกมิติ ถ้าพ่ีน้องรวมน้ าใจกันเพ่ือเปลี่ยนให้การเมืองดีขึ้น พรรค
กล้าพอมีความหวัง” 

“ผู้การสุชาติ” ยอมรับว่า พรรคกล้าเสียเปรียบ เพราะเป็นพรรคใหม่-คนใหม่ “พรรคกล้าอยู่ระหว่างกึ่งกลาง ระหว่างรุ่น
เก่ากับรุ่นใหม่ เราเดินสายกลาง” 

“จะได้หรือไม่ได้ พรรคกล้าจะใช้เวทีการเลือกตั้งซ่อมทั้งสองเขตเลือกตั้งเป็นการประชาสัมพันธ์พรรค-นโยบายพรรค 
และเจตนารมณ์ของพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า” 

“พรรคกล้าคนใหม่ พรรคใหม่ ขอหาประสบการณ์ เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดไปประเมินในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ประมาณ
หลังมีนาคม 2566” 

“อดีตแกนน ากลุ่มด้ามขวานไทย” พรรคพลังประชารัฐ ฟันธงว่า ปัจจัยการชนะเลือกตั้งซ่อม คือ “กระสุนดินด า” แต่
หวังลึก ๆ ที่จะได้รับความไว้วางใจชนิด “ล็อกถล่ม” 

“ทุกพรรคมีโอกาสชนะด้วยกันทั้งนั้น เพราะเราไม่รู้ว่าขณะนี้ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่หลังจากการเมืองมีการโกงกัน
ระเบิดเถิดเทิง เช่น โครงการจะนะ ทุกพรรครัฐบาลพุ่งไปหาผลประโยชน์ ความรู้สึกของคนตีกลับขึ้นมาก็เป็นโอกาสของ
พรรคใหม่” 

 

https://www.prachachat.net/politics/news-818940 

 
 

  

https://www.prachachat.net/politics/news-818940
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วันที่ 12 ธันวาคม 2564  

 

ศึกยึดพลังประชารัฐ “สะเทือน” สภาเสียงแกว่ง : สถานการณ์บีบ สู้ทั้งไม่
พร้อม 

ลมหนาวยังพัดโชยให้ชุ่มชื่น ในบรรยากาศเข้าสู่ห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  

ตามสไตล์คนไทยที่รักสนุก ต่างกอบโกยความสุขจากการท่องเที่ยวสัมผัสอากาศเย็นสบาย สังเกตถนนสายเหนือ 
สายอีสาน เนื่องแน่นไปด้วยรถรา 

ประชาชนพากันไปท่องเที่ยว เป้าหมายปลายทางจังหวัดที่หนาวเย็น  

มันเป็นความสุขที่เพิ่งได้โอกาสปลดปล่อย หลังจากทนอัดอ้ันมานานจากสถานการณ์ไวรัสมรณะโควิด -19 ล้อมเมือง
มาเกือบ 2 ปีเต็ม 

แม้จะมีเรื่องมากระตุกให้ขวัญผวากับ “โอมิครอน” โควิดสายพันธุ์ล่าสุดที่เพ่ิงโผล่ประเทศไทย 

แต่ดูเหมือนอารมณ์ผู้คนจะกลัวจนชาชินแล้ว ตามแนวโน้มสังคมไทยตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนก โดยเฉพาะรัฐบาลโดย 
ศบค.ก็ยังเดินหน้านโยบายเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติบินเข้ามาทัวร์ประเทศไทย  

ไม่มีการ “ล็อกดาวน์” ปิดเมืองแบบที่บางประเทศด าเนินการ 

ตามท่าทีผู้น า “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม แค่สั่งให้กระทรวงสาธารณสุขและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง “โอมิครอน” แบบไม่ประมาท 

โดยยุทธศาสตร์เน้น “รีสตาร์ต” เครื่องยนต์หลักทางเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องเสี่ยงกับโควิด 

ไฟต์บังคับในภาวะ “คลัง” ใกล้ถังแตก 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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แจกช่วยประทังโควิด จนแทบไม่เหลือจ่ายประกันราคาพืชผลเกษตรฯแล้ว  

ประกอบกับแนวโน้มสถานการณ์ “โอมิครอน” ก็ยังไม่ได้แสดงถึงระดับความอันตรายแบบชัดๆ แม้จะมีการยืนยันมี
ความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันวัคซีน 

ไฟเซอร์ได้ถึง 40 เท่า และลามระบาดรวดเร็ว แต่โดยอาการของผู้ติดเชื้อก็ยังอยู่ในขั้นปวดเมื่อย เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ 

ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ล่าสุดแต่อย่างใด  

ในทางตรงกันข้าม โดยการศึกษาของวงการแพทย์ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก าลังจับตาสถานการณ์มุมกลับของเชื้อ 
“โอมิครอน” ที่มีแนวโน้มระบาดแทนที่สายพันธุ์อันตรายอย่างเดลตา เบตา อัลฟา ฯลฯ 

ถ้าไม่ท าให้คนเสียชีวิตเป็นเบือ ก็เท่ากับการหมดฤทธิ์ของไวรัสโควิด  

โอกาสวิกฤติโรคระบาดไวรัสจะยุติก็เป็นไปได้ ตามรูปการณ์ต่อไปก็จะเป็นแค่ “โรคประจ าถิ่น” เหมือนไข้หวัดใหญ่
ธรรมดาทั่วไป 

นี่คือสถานการณ์ที่มวลมนุษยชาติทั่วโลกช่วยกันสวดมนต์ภาวนา 

ยิ่งสถานบันเทิงต้องลุ้นตัวโก่ง เพราะช่วงเวลาเงินเวลาทอง เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โอกาสลุ้นกลับมาลืม
ตาอ้าปากได้ ถ้าเจอล็อกดาวน์ซ้ า ก็ไม่ต้องเผาจริง เก็บกระดูกกันได้เลย  

ที่น่าห่วงอีกจุดส าหรับเมืองไทยคือ “ฝุ่นควันพิษ PM2.5” ที่กลายเป็นวิกฤติประจ าฤดูกาล เกิดขึ้นในห้วงความกด
อากาศต่ า เป็นประจ าในห้วง 5-6 ปีหลัง เพราะการสะสมของควันพิษท่อไอเสียรถยนต์ ฝุ่น 

จากการก่อสร้างเมกะโปรเจกต์ อีกส่วนหนึ่งก็คือการเผาป่าท าการเกษตรในพ้ืนที่ภาคเหนือ  

เตรียมรับมือมหันตภัยต่อโรคระบบทางเดินหายใจกันให้ดี 

ทั้งฝุ่นควันพิษ PM2.5 ทั้งไวรัสโควิด เป็นวิกฤตการณ์ที่ประชาชนคนไทยต้อง “ปรับตัว” อยู่กับมันให้ได้ เพราะล าพัง
จะหวังพ่ึงรัฐบาลก็คงช่วยได้ระดับหนึ่ง 

ตามระดับศักยภาพของผู้น าทหารอาชีพ 

ในสภาพที่ “บิ๊กตู่” ก าลังอยู่ในห้วง “ขาลงแนวดิ่ง” เผชิญกับสารพัดแรงเสียดทาน ปัญหาล้อมรอบเอว 

โดยเฉพาะอาฟเตอร์ช็อกจากศึกปราบกบฏยังสั่นไหวไม่หยุด 

ณ จุดที่เชื่อมโยงปรากฏการณ์ “หอกข้างแคร่” รายการจ้องแทงหลัง เอาคืนกัน เกิดขึ้นตลอดเวลา 

แม้แต่ปรากฏการณ์ล่าสุดที่ “ม็อบจะนะ” กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านนิคมอุตสาหกรรมจากจังหวัดสงขลาที่บุกมาปักหลัก
ชุมนุมประท้วงถึงข้างรั้วท าเนียบรัฐบาล 
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ก่อนโดนต ารวจชุดควบคุมฝูงชนสลาย กลายเป็นเรื่องใหญ่ 

ตามเงื่อนไขสถานการณ์ ก็มีการขมวดปมเบื้องหลังโยงเป็นรายการ “วางยา” ระหว่าง “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ที่ ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ ที่สั่งการผ่าน ครม.ให้เป็นคนบริหาร
จัดการม็อบจะนะ เมื่อตอนนั่งเป็น รมช.เกษตรฯ 

 

แต่เมื่อ “ผู้กองนัส” ถูกปลดฟ้าผ่า ในศึกปราบกบฏ 

อยู่ๆม็อบต้านนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ก็เคลื่อนขบวนจากสงขลามาทวง “เอ็มโอยู”ที่กลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าได้ท ากับอดีต 
รมช.เกษตรฯไว้ แต่นั่นก็ได้รับการบอกปัดทันควันจาก พล.อ.ประยุทธ์ การท าเอ็มโอยูต้องผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
รับรู้ร่วมกัน 

ไม่ใช่อ านาจส่วนตัวที่ใครจะไปมุบมิบตกลงเองได้ 

นั่นหมายถึงการบอกปัด โยนขี้กลับไปที่ “ผู้กองนัส” ไปคุยอะไรไว้ให้เคลียร์กันเอง 

แต่ที่แน่ๆคิวของม็อบจะนะท าให้รัฐบาลของ 

“บิ๊กตู่” โดนวิจารณ์หนัก ในเรื่องของการใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุม ทั้งฝ่ายค้าน กลุ่มเอ็นจีโอรุมประณาม 

ตามรูปการณ์ยิ่งเพิ่มแรงเสียดทาน ยั่วมวลชนให้โกรธแค้น 
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และเป็นการตอกย้ า “รอยแค้น” ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับ ร.อ.ธรรมนัส ที่ก าลังอยู่ระหว่างศึกชิงอ านาจ ความ
พยายามยึดค่ายพลังประชารัฐเป็นฐานเสนอชื่อ “บิ๊กตู่” ในบัญชีนายกฯของพรรค 

โดยจังหวะสถานการณ์ลุ้น “ยกสุดท้าย” 

จากอารมณ์ที่เดาทางได้ ทั้งช็อตที่ พล.อ.ประยุทธ์ ควง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ ไปกราบสิ่งศักดิ์ที่ “ค าชะโนด” จังหวัดอุดรธานี ต่อเนื่องด้วยฉากพี่น้อง 3 ป. นั่งกินผัดซีอ๊ิวที่ 
“พ่ีใหญ่” ลงมือผัดเลี้ยง “น้องเล็ก” และ “พ่ีรอง” อย่าง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 

 

แถมด้วยการโชว์ภาพโอบหลังลูบพุง ย้ าสัมพันธ์แน่นปึ้กพ่ีน้อง 3 ป.  

ตามเหลี่ยมที่เซียนการเมืองอ่านทาง นี่คืออาการที่ “น้องเล็ก” พยายามพะเน้าพะนอ “พ่ีใหญ่” ให้เปิดทางเข้ายึด
อ านาจการบริหารจัดการภายในค่าย พปชร. 

ซึ่งนั่นก็เป็นช็อตที่เกิดขึ้นไล่หลังจากที่ “ผู้กองนัส” ปฏิเสธข่าวการย้ายหนีค่ายพลังประชารัฐ ยืนยันจะปักหลักอยู่กับ
หัวหน้าพรรคที่ชื่อ พล.อ.ประวิตร คนเดียวเท่านั้น 

ถ้าออกจาก พปชร.คือเลิกเล่นการเมือง 

เรื่องของเรื่อง เกมนี้ “วัดใจ” คนเดียว “บิ๊กป้อม” จะเอายังไง เลือก “บิ๊กตู่” เพ่ือให้ “3ป.ฟอร์เอเวอร์” 

กอดคอหนีสภาพ “ตายหมู่” ลากอ านาจกันต่อตามพิมพ์เขียว “ซือแป๋มีชัย” ก็ต้องปล่อยเสือเข้าป่า ยอมเสีย “ผู้
กองนัส” และนั่นก็อาจสะเทือนถึงสถานะ “น้องในไส้” ที่รู้กันวงในคือจุดที่ท าให้ “พ่ีใหญ่” ล าบากใจสุด 

ณ จุดที่การันตีไม่ได้ “บิ๊กป้อม” จะเหลือราคาเท่าไหร่ ถ้าไร้ “ผู้กองนัส” 
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นี่คือสภาพแท้จริงที่ซ่อนอยู่หลังฉากวงผัดซีอ๊ิว อย่าว่าแต่คนนอกจะสงสัยในเส้นทางไปต่อของทีม 3 ป. แม้แต่ ส.ส .ใน
พรรคพลังประชารัฐเองยังเช็กอาการหัวขบวนกันรายวัน 

ตามสถานการณ์กระแสตก เสี่ยงพรรคแตก เดี๋ยวจะสละเรือหนีกันไม่ทัน  

และในขณะที่สภาวการณ์ภายในค่าย พปชร.ยังปั่นป่วนหนัก มันก็ยังส่งผลถึงเกมคุมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรที่ส่ง
สัญญาณไม่สู้ดี เสียงมากแต่ไม่มีเสถียรภาพ 

ต้องปิดประชุมหนีสภาล่มมาแล้วหลายรอบตั้งแต่เปิดสมัยประชุมมาเดือนกว่า  

แน่นอนมันคือสัญญาณเตือนเลยว่า ถ้าหากรัฐบาลโดย ครม.มีความจ าเป็นต้องเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการเงินในภาวะ
จ าเป็นต้องบริหารเศรษฐกิจฟ้ืนวิกฤติโควิด 

ถ้ามีเหตุผิดพลาด เจอเกม “ซ่อนแต้ม” 

ผู้น าอย่าง “บิ๊กตู่” ไม่มีทางเลือกอ่ืน นอกจากลาออกหรือยุบสภาแสดงความรับผิดชอบ 

และตามเงื่อนไขสถาน การณ์ที่น่าจะเพ่ิมรอยร้าวในหมู่พรรคร่วมรัฐบาล สั่นสะเทือนสายสัมพันธ์หนักไปกันใหญ่ นั่น
คือการเลือกตั้งซ่อมแทน ส.ส.ทีมกปปส.ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นสมาชิกภาพ  

ทั้ง ส.ส.เขต 6 จังหวัดสงขลา แทนนายถาวร เสนเนียม และ ส.ส.ชุมพร เขต 1 แทนนายชุมพล จุลใส  

เดิมพัน 2 ที่นั่งในโควตาเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ 

แน่นอน งานนี้ไม่มีค าว่า “มารยาททางการเมือง” อยู่แล้ว แนวพรรคพลังประชารัฐต้องส่งคนลงชิงพ้ืนที่แน่ เพราะ
รอบที่ผ่านมาเข้าป้ายเป็นที่สอง ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง 

และศึกนี้ยังเป็นโอกาสโชว์ศักดา “ผู้กองนัส” ที่คุมเลือกตั้งซ่อม พปชร.เข้าป้ายมาแล้วทุกไฟต์ 

ซึ่งนั่นก็หนีไม่พ้นภาวะทางใจ อาการกินแหนงกับเจ้าถิ่นอย่างประชาธิปัตย์ที่แม้จะดีแต่ขู่ฟ่อ พอเอาจริงก็ไม่กล้า 
เพราะต้องเกาะเอวร่วมรัฐบาลมากกว่า 

อีกทั้งตามเงื่อนบังคับ กฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขก็ยังคาอยู่  

นั่นไม่เท่ากับทุกป้อมค่ายยังไม่พร้อมในการตุนกล้วยใส่รถเสบียง ทั้งพรรครัฐบาล ฝ่ายค้าน รวมถึงพรรคที่ก าลังแจ้ง
เกิด ทั้งไทยสร้างไทยของ “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคกล้า ของนายกรณ์ จาติกวณิช  

หรือค่ายใหม่ป้ายแดงของทีม “สี่กุมาร” ที่นายอุตตม สาวนายน อดีตขุนคลัง อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะท า
การตัดริบบิ้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือนมกราคมต้นปีหน้า 

ทุกพรรคต้องการเวลา “แต่งตัว” ระดมไพร่พล จัดหาเสบียง 

สังเกตว่าไม่มีพรรคไหนต่อต้าน ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศไม่ยุบสภา จะลากจนครบเทอม  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2262892
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อย่างไรก็ตาม โดยเงื่อนไขสถานการณ์มันก็มาถึงจุดเสี่ยง ที่เซียนการเมืองประเมินแล้ว แนวโน้มสารพัดแรงเสียดทาน
ทั้งปัจจัยในพลังประชารัฐ แรงกระแทกจากนอกรัฐบาล สัญญาณมันสวนทางกับเสียงแข็งๆของผู้น า 

สภาพ พล.อ.ประยุทธ์ ลากเรือเหล็กสนิมเขรอะไปต่อล าบาก 

ไฟต์บังคับอาจต้องยุบสภา ทั้งที่ไม่พร้อมลงสนาม. 

“ทีมการเมือง” 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2262532 
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