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ขา่ว-บทความลา่สดุในไทยอนีวิส ์

10คําถามที�"สเุทพ"และแกนนํา

กปปส.ตอ้งตอบ?

ผมรูจั้กพี�หนูหริ�งในชว่งเวลาสั �นๆ

ภาพเล่าเรื�องราว...

คลปิ กลุม่คนไทยในนอรเ์วย์

ประทว้งรัฐประหาร

เหรอ...."ทหารเอก" พระนเรศวรมา

เกดิ...คนไหน!...บอกไดป้ะ.่..ทา่น

ปะย.ุ..ชว่ยตบรางวัลใหนั้กโหน

หน่อย...

การแสดงออกเชงิสญัลักษณ์ เย็นวัน

อาทติย ์8 มยิ 2557

ตดิอันดับโลกอกีแลว้ ประเทศไต

แลนด ์สามนิ�วไทยไปสากล

เปิดใจ 'ฉลาด วรฉัตร' กบัการอด

อาหารตา้นรัฐประหาร(อกีครั �ง) ใน

วัย 71

สงครามชนชั �น: รัฐประหารของกอง

ทัพไทย

Sarit or Thanom Model, or what

model ?

Demonstration in Melbourne,

Australia today against the

military coup in Thailand -

outside Thai Airways office

ช็อตเด็ดวันนี� : ฉลองอกีแระ

ดคูลปินี�คดิถงึใคร?!?

ลองเปรยีบเทยีบ...I Will

Survive...ของเทยีม กบั ของจรงิ

(อดตี)นายกยิ�งลักษณ์ รว่มจับสลาก

กับสื�อมวลชน

TOP10ขา่วยอดนยิม

ว ัน อ ัง ค า ร ,  มิถุ น า ย น  1 0 ,  2 5 5 7

10คําถามที�"สเุทพ"และแกนนํากปปส.ตอ้งตอบ?

โดย....ทมีขา่วการเมอืงโพสตท์เูดย์

ที�มา โพสตท์เูดย์

การชมุนุมทางการเมอืงจากการรวมตัวของผูคั้ดคา้นการออกกฎหมาย

นริโทษกรรม ฉบับสดุซอยขับไลร่ะบอบทักษิณ เริ�มตน้ตั �งแต่วันที� 31

ต.ค.2556 ต่อมาไดย้กระดับพัฒนาการเคลื�อนไหวเรื�อยมากระทั�งรวมตัวกนั

อยา่งเป็นทางการในนาม "คณะกรรมการประชาชนเพื�อการเปลี�ยนแปลง

ประเทศไทยใหเ้ป็นประชาธปิไตยที�สมบรูณ์อันมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็น

ประมขุ" หรอื กปปส. ซึ�งมสีเุทพ เทอืกสบุรรณ รับหนา้ที�นําทัพ

ประชาชนผูย้นืหยดัตอ่ตา้นระบอบทักษิณหลอมรวมกนัเป็น "มวลมหา

ประชาชน" ซึ�งมทีี�ประชาชนหลากหลายสาขาอาชพีเขา้ร่วมหลายลา้นคน

เห็นไดจ้ากการนัดชมุนุมใหญแ่ตล่ะครั �งในชว่งแรกๆ  ผูค้นไดพ้รอ้มใจกนัลง

เดนิบนถนนในกรงุเทพฯ อยา่งอุน่หนาฝาคั�ง ใครเคยผา่นประสบการณ์รว่ม

ตอ้งขนลกุขนพองต่อปรมิาณมหาชนที�พรอ้มใจหลั�งไหลหลอมรวมเป็นหนึ�ง

เดยีว...แตนั่บจากนี�(หลังการทํารัฐประหาร)...มคํีาถามที�กํานันสเุทพ และ

แกนนํา กปปส.ตอ้งตอบ...นั�นคอื

1.ภายหลังทางกองทัพไดป้ระกาศยดึอํานาจการปกครอง เมื�อวันที� 22

พ.ค.2557  แกนนํา กปปส.จะกําหนดทา่ทกีารเคลื�อนไหวทางการเมอืง

(หลังยกเลกิกฎอยัการศกึ) ในอนาคตต่อไปอยา่งไร

2.ใชห่รอืไมว่่า การยดึอํานาจหรอืกอ่รัฐประหารของกองทัพคอืคําตอบอันได ้

มาซึ�งประชาธปิไตยที�สมบรูณ์ หากไมใ่ช.่..

3.ทา่ทกีารแสดงอาการยนิดตีอ่การทํารัฐประหาร (เชน่ สมาชกิจํานวนหนึ�ง

สวมเสื�อลายพรางทหารรว่มปารต์ี�อยา่งครกึครื�น) เป็นทา่ทสีว่นบคุคล หาได ้

เป็นจดุยนืของมวลมหาประชาชนใชห่รอืไม ่เพราะกอ่นนี�กํานันสเุทพเคย

ประกาศบนเวทว่ีาไมส่นับสนุนการทํารัฐประหาร แคเ่รยีกรอ้งใหก้องทัพออก

มายนืเคยีงขา้งประชาชน

4.หากไมใ่ช.่..กปปส.จะมสีว่นรว่มในการผลักดันการปฏริปูการเมอืงตามที�

คสช. กําลังกําหนดรูปแบบและวธิกีารใหเ้ป็นรปูธรรมตามเจตนารมณ์และ

แนวทางของ กปปส.ที�เคยไดป้ระกาศมาตลอดระยะเวลาการชมุนุมหรอืไม่
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Courage is contagious #Thailand 

#ThaiCoup 
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Webboard - เว็บบอรด์

เว็บบอรด์ ประชาทอลก์

เว็บบอรด์ Internet Freedom

เว็บบอรด์ เสรชีน

เว็บบอรด์ บา้นราชดําเนนิ

เว็บบอรด์ Thai People Voice

เว็บบอรด์ พันทปิ ราชดําเนนิ

เว็บบอรด์ ไทยฟรนีวิส์

TV-วทิยุถา่ยทอดสด

โทรทัศน์รัฐสภา

Asia Update TV - DNN

VOICE TV

ทวีมีา้เร็วถา่ยสด

ชมุนุม-speedhorseTV

SMGERMANY.com

ทวีเีสยีงประชาชนถ่ายสด

ชมุนุม-ThaivoiceTV

Thaisvoice.blogspot

norporchoreusweden

uddtoday

เฟซบุค๊เพจที�นา่สนใจ

Thai E-news on Facebook

Thai E-News

ขา่วสารเกี�ยวกับประเทศไทยที�คณุไมอ่าจหาอา่นไดจ้ากสื�อ

หยัดยนืชธูงสัจธรรมโตก้ระแสทวน ปรับขบวนกา้วรดุไป
สูช่ยัชนะของฝ่ายประชาธปิไตย ประเทศไทยตอ้งมธีรรม
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จักรภพยํ�ากําลังจัดตั �ง

องคก์รพลัดถิ�น

ปชป.รา้วหนักหลังรัฐ

ประหาร

งานนี�พังตั �งแตบ่นลง

ลา่ง

สมัภาษณ์พเิศษ:

เลขานุการบรหิารกลุม่

ตอ่ตา้นเผด็จการทหาร

ไทย จักรภพ เพ็ญแข

สาสน์จากบก.ลายจดุถงึผูรั้ก

ประชาธปิไตยทกุทา่น

ชอ็ตเด็ดวันนี� : ฉลอง

อกีแระ

ดคูลปินี�คดิถงึใคร?!?

ภาพเลา่เรื�องราว...

ชอ็ตเด็ดวันนี� : เฮฮา

สนุกสนาน ?!!...

เห็นว่าแตส่หรัฐยุง่เรื�อง

ของเรา ผมวา่

เอิ�ม..เกอืบทั �งโลกเคา้

รุมดา่เราอยูน่ะ

Blognone เว็บขา่วไอทอีสิระ

Newsweek อา้งวา่พบ Satoshi

Nakamoto ผูส้รา้ง Bitcoin

Mozilla เปิดโครงการ mozjpeg ตัว

เขา้รหัสไฟลภ์าพ รุน่แรกลดขนาด

โฟลไ์ดส้งูสดุ 10%

[ลอื] แอปเปิลจะเปิดตัว iOS 7.1 วัน

ใดก็ไดก้อ่นงานดนตร ีSXSW ใน

สหรัฐที�จะเริ�ม 11 ม.ีค. นี�

WomenTechmakers เปิดตัว

อยา่งไร

5.หากการปฏรูิปการเมอืงนับจากนี� (สภาปฏริปูฯ ที� คสช.จะจัดตั �งขึ�น) ไม่

สอดคลอ้ง ไมส่ามารถเป็นเครื�องมอืขจัดระบบการเมอืงสกปรกไดจ้รงิ ทาง

กปปส.จะดําเนนิการอยา่งไร

6.เพื�อความโปร่งใสตอ่ขบวนการต่อสูข้องประชาชน แกนนํา กปปส.สามารถ

ชี�แจงยอดเงนิบรจิาคสนับสนุนการตอ่สูต้ลอด 6 เดอืนเศษ (31ต.ค.2557-22

พ.ค.2557) ตอ่สาธารณะไดห้รอืไม ่(เมื�อใดก็ไดห้ากพรอ้มจะชี�แจง)

7.จะบรหิารจัดการกองทนุใหค้วามชว่ยเหลอืผูไ้ดรั้บบาดเจ็บและเสยีชวีติ

จากการชมุนุมที�ผา่นมาอยา่งไรไมใ่หก้ระทบต่อเหยื�อหลังจากนี�

8.หลังจากมรัีฐบาลชดุใหมท่ี�มาจากการเลอืกตั �งแลว้ กปปส.มแีนวนโยบาย

การตอ่สูท้างการเมอืง

อยา่งไรตอ่ไป หรอืการต่อสูข้องมวลมหาประชาชนไดย้ตุบิทบาทลงแลว้

หลังจากรัฐประหาร

9.หากมกีารนริโทษกรรมคดคีวามหลังจากนี� (หากจะม)ี ทางแกนนํา กปปส.

มจีดุยนือยา่งไร หรอืจะยนืหยัดต่อสูค้ดตีอ่ไปตามกระบวนการยตุธิรรมฃ

10.แกนนําหลัก (อดตี สส.) ที�ลาออกจากพรรคประชาธปัิตยม์ารว่มตอ่สูก้บั

กํานันสเุทพจะกลับเขา้สังกัดพรรคประชาธปัิตยเ์ชน่เดมิหรอืไม่

คําถามทั �งหมดทั �งมวลนี�ก็เพื�อใหม้วลมหาประชาชนไดรั้บทราบขอ้เท็จจรงิ

และจะไดนํ้าพลังการตื�นตัวอนัยิ�งใหญไ่วเ้คลื�อนไหวตอ่สูใ้นการเรยีกทางการ

เมอืงตอ่ไป ซึ�งตา่งก็ไมเ่ชื�อวา่ความขัดแยง้การเมอืงไทยจะสงบราบรื�น เขา้

ร่องเขา้รอย กระทั�งไมจํ่าเป็นที�ประชาชนตอ้งออกมาชมุนุมเรยีกรอ้งอะไรอกี

ในอนาคต

Posted by Maitri at 6/10/2557 06:33:00 กอ่นเที�ยง 
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ผมรูจ้กัพ ี�หนูหริ�งในชว่งเวลาส ั�นๆ

จากหนา้เฟชบุค๊ผูใ้ชน้าม 'จดหมายถงึนกพริาบ'

"ความทรงจําบางอยา่ง ที�อาจหายไปในชว่งเวลา 7 ปี" 

7 ปีเพราะไมเ่ชื�อฟังคณะรัฐประหาร

พรรคคนธรรมดาแหง่ประเทศ

ไทย-CPT

Maysa Nitto

Policespokesmen

มติรสหายทา่นหนึ�ง

อาณาจักรไบกอน

ประชาไท หนงัสอืพมิพอ์อนไลน์

ศาลอทุธรณ์ไมใ่หป้ระกนั 112 ‘อภิ

ชาต’ิ นศ.มธ.ชมุนุมหนา้หอศลิป์

คนไทยในปารสีชมุนุมคา้นรปห.

รอ้งปลอ่ยตัวผูถู้กคุมขังทางการ

เมอืงทันที

ทหารปลอ่ย 'สาวตร ีสขุศร'ี โดยไม่

ตั �งขอ้หา หลังคมุตัว 3 วัน

"พล.ต.ต.อํานวย" เตอืนโพสตต์า้น

คสช.ผดิแน่นอน-กดไลคก็์ผดิเชน่

กนั

ศาลยกคํารอ้งขอประกนัตัว ‘แซม

ดนิ-พชิติ’ หลังผดิเงื�อนไข คดยีดึ

สนามบนิ

ขา่วดว่น - ขา่วสดออนไลน์

สงขลาจับมอืภาคเอกชน จัด “เรารัก

สงขลา ชาวสงขลารว่มคนืความสขุ

ใหค้นไทยทั �งชาต”ิ

RSS - Voice TV : Internet TV for

New Generation

กกพ.แนะลดใชพ้ลังงานกลาง ม.ิย.

ลดเสี�ยงไฟดับภาคใต ้

ปตท. ยํ�ายังไมค่วรยกเลกิกองทนุ

นํ�ามันฯ

ครบรอบ 16 ปีสถาปนา กกต.เร่ง

ปฏริปูเลอืกตั �ง

รมว.ต่างประเทศจนีเยอืนอนิเดยี

กระชบัสมัพันธ์

TMB คาด GDP 57 เพิ�มขึ�นเป็น 3%

VoiceTV - Most recent videos -

Dailymotion

การเมอืงทําลายประเทศหรอืองคก์ร

ตามรัฐธรรมนูญทํา

'ววิาทะสนัตวิธิ ีกบั ยกุต ิมกุดาวจิติร'

รายการ Voice Market ประจําวันที�

19 พฤษภาคม 2557

'อนันต ์อัศวโภคนิ' คาดอสงัหาฯปีนี�

ตดิลบ

ไม่มอีะไรอนัตรายถา้เสยีงขา้งนอ้ย

เคารพกตกิา

ประเทศไทย Robert Amsterdam

สารถงึสื�อมวลชนตา่งชาติ

แถลงการณ์กรณีคําขูข่องคสช.

จดหมายเปิดผนกึถงึคนเสื�อแดง ผู ้

สนับสนุนนปช. และทกุทา่นที�ยดึมั�น
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กจิกรรมพเิศษสําหรับนักพัฒนา

หญงิและผูห้ญงิในวงการไอที

Gmail for iOS ดาวน์โหลดอเีม

ลใหมแ่มจ้ะไมไ่ดเ้ปิดแอพไดแ้ลว้

JuSci.net

Navio: กา้วตอ่ไปของยานพาหนะ

ไรค้นขับดว้ย Raspbery Pi

Chester Nez ผูใ้ชภ้าษา Navajo

เขา้รหัสขอ้มลูสงครามโลกชดุแรก

เสยีชวีติดว้ยวัย 93 ปี

Haruko Obokata นักวจัิยสเต็ม

เซลล ์ยื�นถอนงานวจัิยจากวารสาร

Nature

SpaceX เปิดตัวยานอวกาศใหม่

Dragon V2 มนุษยอ์วกาศเดนิทาง

ได ้7 คน

[เน็ตเร็วกวา่ที�บา้น] NASA โชวเ์น็ต

ไฮสปีด 622 Mbps ระหวา่ง

โลก-ดวงจันทร์

MEconomics

บรจิาคเงนิ 20,000 ดอลลารแ์ลว้คณุ

จะไดต้ายใน Game of Thrones

[ขา่วลอื] LINE เตรยีมขายหุน้ IPO

เดอืนพฤศจกิายน 2014 เป็นอยา่ง

เร็ว

กเูกลิเตรยีมปิดโรงงาน Moto X ภาย

ในปีนี�

Alibaba ลงทนุ 250 ลา้นดอลลาร์

ในไปรษณียส์งิคโปร์

สงครามสํานักพมิพก์ับอเมซอน

หนังสอืเลม่ใหมข่อง J.K. Rowling

หยดุรับสั�งลว่งหนา้

Siam Intelligence Unit

สงครามชนชั �น: รัฐประหารของกอง

ทัพไทย

ปาฐกถา ชคั ฮาเกล ที�สงิคโปร ์สบั

รัฐประหารไทย เรง่คนืประชาธปิไตย

ปรามจนีใชกํ้าลัง อา่นฉบบัเต็ม!

การปฏริปูการศกึษาในมมุมองของ

โรงเรยีน อปท.

เราเฝ้าฝันถงึโลกคนละใบ ภายใต ้

ผนืดนิเดยีวกนั

‘งานชา้ง’ ของนายกรัฐมนตรคีน

ใหม่

ihere dot TV

รอยยิ�ม Scrubb Cover by กพิจัง

Girl-friend เกลิเฟรนด ์ep.3 ตอน

เพื�อนก็ทําไดน้ะ (I don't feel like

that)

ขา่วรั�วคั�วรอ้น รอบ 20 คน Yaris

The PRESENTER 2014

ขา่วรั�วคั�ว Thai Premire League

ทา่เรอืดวลแขง้เมอืงทอง

Kimochiii in Japan ss3 Part3

ตอน ลงุกะลาสใีนตํานาน

บก. ลายจุด อาจเป็นที�รูจ้ักในนามแกนนอนเสื�อเเดง แตค่ณุรูห้รอืเปลา่

อกีมมุในชวีติเขา "สมบตั ิบญุงามอนงค"์ เป็นยังไง ผมรูจ้ักพี�หนูหริ�งใน

ชว่งเวลาสั �นๆ เพยีง 5 ปี แตก่็นานพอที�พี�เขาจะเลา่ชวีติสว่นตัวบางสว่น

ใหฟั้ง 

พี�หนูหริ�งเขา้สูว่งการนักกจิกรรมเพราะคณะละครมะขามป้อม แตม่าเป็น

ที�รูจั้กจรงิๆ ก็ตอนแกตั �งมูลนธิกิระจกเงา ผมไมค่อ่ยรูบ้ทบาทกระจก

เงาสมัยยา้ยไปเชยีงรายมากนัก ฟังคําบอกเลา่มาอกีทวีา่บูล๊า้งผลาญกนั

น่าด ูเพราะเป็นองคก์รตอ่ตา้นยาเสพตดิ เคยนําอาสาสมัครเขา้ยดึของ

กลางกบัเจา้หนา้ที� 

 

ทําเรื�องเด็กชาวเขาไรส้ญัชาตซิ ึ�งไมเ่คยเป็นที�สนใจของสงัคมเลยใน

สมัยนั �น

สมัยนงึพี�หนูหริ�งเคยเอาเด็กๆ ชาวเขาเขา้ทําเนียบรัฐบาลแยง่ซนีนายกฯ

ในวันเด็กแหง่ชาตอิยูปี่นงึ แกเลา่วา่วธิคีดิคอื "ในวันเด็ก นักขา่วเต็ม

ทําเนียบอยูแ่ลว้ ผมเอาเด็กชาวเขารอ้ยกวา่คนเเตง่ตัวเเบบพื�นบา้นไป

เพื�อเรยีกรอ้งความสนใจนักขา่ว จดุประเด็นเรื�องเด็กไรส้ญัชาตขิ ึ�นมา"

 ......หลงัจากแถลงขา่วในวนัน ั�น สามเดอืนตอ่มาประเทศของเรา

เกดิ "พรบ.เด็กไรส้ญัชาต"ิ ...พี�หนูหริ�งเป็นหวัเร ี�ยวหวัเเรงในการ

ผลกัดนักฎหมายฉบบันี�

(https://mobile.twitter.com/Chayika/status

/219290699588317184)

สมัยสนึาม ิพี�หนูหริ�งเคยนําอาสาสมัครลงชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย จน

กลายเป็นไปกอ่ตั �งศนูยอ์าสาสมัครมอีาสานับหมื�นชวีติข ึ�นที�นั�น แกเลา่

ถงึการแกปั้ญหาอาสาสมัครทนกลิ�นศพไมไ่หวยังไง การประสานงานกบั

คณุหมอพรทพิย ์แกวา่งานที�ยากที�สดุของผมคอืการจัดการอาสาสมัคร

จํานวนมากเหลา่นั �น

โครงการคนไรบ้า้นของกระจกเงาเกดิขึ�นมาจากพี�หนูหริ�งไปเห็นคนไร ้

บา้นหนา้ปากซอย แลว้แกก็คดิของแกเองวา่ทําไมไมม่คีนไปจัดการคน

เหลา่นี�

ผมเคยตามพี�หนูหริ�งกบัหวัหนา้โครงการ (พี�เอ)๋ คนไรบ้า้น ลงพื�นที�

เเถวๆ พาหรัุด พวกเรานั�งรมิฟตุบาทแลว้ฟังพี�หนูหริ�งแลกเปลี�ยน

ทัศนคตเิรื�องคนไรบ้า้น จนถงึทกุวันนี�โครงการนี�ก็ยังชว่ยเหลอืคนไร ้

บา้นอยู่

โครงการคอมพวิเตอรเ์พื�อนอ้ง ก็เกดิจากความรเิริ�มของพี�หนูหริ�ง "คน

เมอืงมักมองของเหลา่นี�เป็นขยะ ซึ�งถา้เราเอาไปทิ�งมันก็เป็นขยะจรงิๆ

แตถ่า้เราเอามาซอ่ม เด็กบางคนที�ไมม่เีงนิซื�อก็จะไดใ้ช"้ พี�หนูหริ�งแกวา่

แบบนั �น ระหวา่งที�ผมเขยีนอยูน่ี� อาสาสมัครของพี�หนูหริ�งยงัซอ่มคอมฯ

ไปบรจิาคใหเ้ด็กในชนบทอยูเ่ลย

แตโ่ครงการที�โดง่ดังในสมัยนี�จนคนรูจั้กดคีอื ศนูยข์อ้มูลคนหาย

มลูนธิกิระจกเงา ...ผมเชื�อวา่ทกุทา่นรูจ้ักจนไมต่อ้งเขยีนบรรยายอะไร

อกี

ยังมอีกีหลายโครงการที�พี�หนูหริ�งทําแลว้ผมไมไ่ดเ้ขยีนถงึ เพราะไมม่ี

ขอ้มลูมากพอ แน่นอนโครงการเหลา่นี�ไมไ่ดเ้กดิขึ�นจากพี�หนูหริ�งคน

เดยีว มเีจา้หนา้ที�และอาสาสมัครจํานวนมากที�รว่มฝันและลงมอืทําดว้ย

กนั แมว้ันนี�พี�หนูหริ�งจะออกจากมลูนธิกิระจกเงาไปแลว้ แตใ่นชว่งชวีติ

หนึ�งแกเป็นคนผลักดันใหเ้กดิเรื�องราวเหลา่นี�

บทบาททางการเมอืง ผมคดิวา่พี�หนูหริ�งโดง่ดงัเป็นที�รูจั้กในสมัยที�แกไป

ผูกผา้แดงราชประสงค ์(จนตํารวจยกป้ายราชประสงคห์น ีเป็นที�ฮอืฮา

ขบขนัมากในชว่งนั �น) ส ิ�งที�ผมทึ�งคอืพี�หนูหริ�งผกูผา้แดงแลว้ถกูจับ พอ

ในประชาธปิไตยไทย

แถลงการณ์: ทนายไมรั่บอนุญาตใิห ้

เขา้พบผูถู้กคุมตัวจากเหตุการณ์รัฐ

ประหารโดยกองทัพ

แถลงการณ์: เรื�องการพจิารณาการ

จัดตั �งรัฐบาลพลัดถิ�นแหง่ประเทศ

ไทย

องคก์รเล ี �ยวซา้ย

อยีปิตห์ลังการรัฐหาร[i] (2)

อยีปิตห์ลังการรัฐหาร (1)

กา้วตอ่ไปในการต่อสู ้

มันเป็นรัฐประหารชดัๆ

สงัคมไทยหลังวกิฤตการเมอืงรอบนี�

Prachatai in English

Nitirat academic Sawatree

released from military camp

Chiang Mai activists forced to

cancel '1984' screening

Aunties on the Frontline

Against the Coup: A Special

Report

Seven arrested at Sunday

protests

Police to prosecute student

activists who “distribute

sandwiches” against coup

New Mandala

Thailand’s forgotten key

Seven questions for Thailand’s

military

So what is Jokowi’s message?

Days of future past in Thailand

Bargaining with the PAP

Bangkok Pundit

Conan on the junta crackdown

against the hunger games

salute;

‘Attitude adjustment’ for

anti-coup protesters

Top Thai civil servant: Inform

on other civil servants who

express unconstructive ideas

The politics of rice in Thailand

The vicious cycle of Thai

politics continues UPDATE:

Earlier diagram located

Political Prisoners in Thailand

Prayuth and the monarchy

The North Korean route

The king is dead….

Did the military work against

Yingluck?

Saliva and the military

Thai E-News http://thaienews.blogspot.com/

3 of 19 6/9/2014 7:37 PM



ดรามา่เอยจงซบัซอ้นยิ �งขึ�น

คนหลอกผ!ี?

ชั �นผดิเองที�BMIมากไป!

เขื�อนดมีปีระโยชน์!!

งานวจัิยที�โหดสสั!!

วัยรุน่ถอืสื�อหลวงปู่ ถอืศลี!

DeepSouthWatch

กอ.รมน.จับมอืศอ.บต.เร่งลดเหตุ

รนุแรงใน 4 เดอืน มอบผูนํ้าอสิลาม

ชว่ยดแูลชว่งรอมฎอน

สมาพันธอ์สิลาม 5 จังหวัดใต ้

เตรยีมชงขอ้เสนอ "รอมฏอน

สนัตภิาพ" อกีครั �ง

ภาวะไรส้มดลุของการสื�อสารใน

กระบวนการสนัตภิาพ

สื�อภาครัฐรกุรากหญา้ สวท.ปัตตานี

จัดเวทชีมุชนสมานฉันท์

ภาษามลายถูกูจัดอันดับใชม้ากที�สดุ

เป็นภาษาที� 5 ของโลก

อาชญากรรมนา่สนใจ

กงูง

เว็บภยัพบิตั ิPaipibat.com

รายงานภัยพบัิตปิระจําวันที� 10

มถุินายน 2557

รายงานภัยพบัิตปิระจําวันที� 9

มถุินายน 2557

รายงานภัยพบัิตปิระจําวันที� 8

มถุินายน 2557

รายงานภัยพบัิตปิระจําวันที� 7

มถุินายน 2557

รายงานภัยพบัิตปิระจําวันที� 6

มถุินายน 2557

Faceblog.in.th

ในยคุที� organic reach ของ

Facebook ลดลง เพราะอะไร

ทําไม? คําถามนี�มคํีาตอบ

Instagram เพิ�ม Creative Tools

แตง่รูปไดก้อ่นใสฟิ่ลเตอร์

Gangnam Style มยีอดววิ 2 พัน

ลา้นววิแลว้

โอโ้ห!! Twitter.com เปลี�ยนฟอนต์

ใหม ่จาก Helvetica Neue เป็น

Gotham

Kim Kardashian ทําลายสถติ ิภาพ

ที�ถกูไลคม์ากที�สดุบน Instagram

Did You Know?

The War of the Worlds ความ

โกลาหลจากละครวทิยุ

International Flat Earth Society

สมาคมผูเ้ชื�อวา่โลกแบน

เรอืดํานํ�าลําแรกของโลกในแมนํ่�า

เทมส์

แสงสะทอ้นจากอาคารละลายรถ

ถกูปลอ่ยออกมาแกก็ไปผูกซํ�าอกีรอบ และอกีรอบ 

ตอนนั �นผมคดิ คนที�ทาํแบบนี�ถา้ไมก่ลา้มากๆ ก็ตอ้งบา้

มากๆ ซ ึ�งพี�แกมทีั �งสองอยา่งนั �นแหละ นั �นเป็นเหตกุารณ์ที�ทําใหผ้มได ้

รูจ้ักกับ "บก.ลายจดุ" (ตอนนั �นผมเป็นฟรแีลนซใ์หห้นังสอืพมิพท์อ้งถิ�น

เล็กๆ ฉบบันงึ)

แตห่ลังผา้แดง รปส. มอีะไรหลายอยา่งที�คนในสาธารณะไมไ่ดพู้ดถงึ

ครั �งนงึพี�หนูหริ�งแกเคยเลา่วา่  

"เหตผุลที�ผมไปผกูผา้แดงไมใ่ชแ่คส่ญัลักษณ์การตอ่สูก้าร

เมอืง แตใ่นชว่งเวลานั �นมวลชนกําลงัจะไปแนวทางรุนแรง

กนัหมด ผา้แดงทําใหม้วลชนกลบัมาเชื�อมั�นในแนวทาง

สนัต"ิ 
ผมยังจําขา่ววางระเบดิหา้งบิ�กซแีถวราชประสงคก์ับขา่วคนทําวัตถรุะเบดิ

แลว้พลาด ระเบดิโดยไมไ่ดต้ั �งใจทําเอาอพารต์เมนตย์า่นบางบัวทอง

หายไปครึ�งหลังชว่งปี 53 ได ้

เส ื�อแดงหรอืสญัลกัษณส์แีดง พี�หนูหริ�งแกก็คดิข ึ�นมานะ แกบอกวา่

สแีดงเป็นสทีี�ใชร้ณรงคต์อ่ตา้น (หลายอยา่ง) ของสากล แลว้แกใช ้"สี

แดง" ชว่งนั �นที�มกีารรณรงคไ์มรั่บรา่งรัฐธรรมนูญปี 50 หลังจากนั �น

นปช. จงึนําสแีดงมาใชเ้ป็นสญัลักษณ์เสื�อแดง

แตเ่หตกุารณ์หลงัสลายการชมุนุมปี 53 ไมใ่ชเ่หตกุารณ์แรกที�พี�หนูหริ�ง

มบีทบาททางการเมอืง สมัยพฤษภา 35 พี�หนูหริ�งแกก็เคยถอืโทรโขง่

ปราศรัยคัดคา้น รสช. มาแลว้รอบนงึ

เรื�องราวของ "บก.ลายจุด" "สมบัต ิบญุงามอนงค"์ "หนูหริ�ง" ยังมอีกี

มากในแงม่มุตา่งๆ มมีติรสหายอกีหลายๆ ทา่นที�รูจ้ักแกดกีวา่ผม มันคง

จะดถีา้ทา่นเขยีนเรื�องราวของหนูหริ�งออกมาบา้งในมมุของทา่น อยา่ง

นอ้ยๆ เพื�อเป็นความทรงจําอกี 7 ปีที�จะหายไป

ยังมคีนดีๆ  อกีหลายคนในความทรงจําของผมที�ถกูหมายเรยีกไป

รายงานตัว อยา่งครปูระทปีหรอื อ.โคทม หรอืถกูจับตดิคกุอยา่งคณุ

จาตรุนต ์คนเหลา่นี�เคยทําประโยชนส์าธารณะมามากกวา่ผม คณุหรอื

ใครอกีหลายๆ คน บางคนอยูค่ณะรัฐประหาร ผมมองวา่การที�คนเหลา่นี�

ไปใชช้วีติในหอ้งขงั กลายเป็น "นักโทษการเมอืง" ทําใหป้ระเทศของ

เราเสยีโอกาส

...แตม่านกึอกีท ีมันคงเสยีโอกาสไปตั �งแตม่รัีฐประหาร

เเลว้ละ

สดุทา้ยนี� ในชว่งเวลาแหง่ความมดืมดิจนมองไมเ่ห็นทางอะไร สิ�งที�เรา

ควรรณรงคอ์ยา่งแรกคอื "ปลอ่ยนักโทษการเมอืง"

hindquarters

Asian Correspondent: Siam

Voices

Thai junta rolls out PR

campaign for the “courteous

coup”

Thai junta arrests anti-coup

activist Sombat

Infographic: Thailand’s New

Junta

Thai junta faces uphill battle

to control social media

Thai Public Health Ministry

warns of ‘news

over-consumption’… again!

Thai Intelligence News

Orwell’s 1984: Thai

Schoolchildren To Be

Re-educated Under Junta’s

New Guideline

Orwell’s 1984: Prayuth says

holding up 3 fingers is OK, just

do it in your house

Orwell’s 1984: Prayuth’s junta

“Plays God” with fear & love

Geo-Politics: “We are an

economic force to reckon

with,” Thai junta tells the

world

Thai Crisis: New York Times on

Prayuth’s Coup to Re-Construct

Thailand (Up-Date 2)

Asia Provocateur

สมัภาษณ์พเิศษ: เลขานุการบรหิาร

กลุม่ตอ่ตา้นเผด็จการทหารไทย

จักรภพ เพ็ญแข

EXCLUSIVE: Interview with Thai

Resistance Executive Secretary,

Jakrapob Penkair

EXCLUSIVE: Interview With On

The Run Thai Pro-Democracy

Activist, Nuling (Sombat

Boonngamanong)

สมัภาษพเิศษ: นักกจิกรรมเรยีกรอ้ง

ประชาธปิไตยที�กําลังลี�ภัย คณุหนู

หริ�ง (สมบตั ิบญุงามอนงค)์

ดว่น! : แถลงการณ์จากหัวหนา้

พรรคเพื�อไทย พณฯทา่นจารพุงศ์

เรอืงสวุรรณ

Live News - รายการสดออนไลน์

SpeedhorseTV

Thai People Voice (web)

UDDTODAY - แนวรว่ม
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ยนตไ์ด ้!?

Cofspeed channel

Uploads by RuMiCBR954

PrachataiTV

ขอ้มลูและผลการวจัิยลา่สดุที�เกี�ยว

ขอ้งกบั ม.112 [3] รัฐพล ศภุโสภณ

ขอ้มลูและผลการวจัิยลา่สดุที�เกี�ยว

ขอ้งกบั ม.112 [2] อานนท ์ชวา

ลาวัณย์

ขอ้มลูและผลการวจัิยลา่สดุที�เกี�ยว

ขอ้งกบั ม.112 [1] นพพล อาชา

มาส

นติริาษฎรแ์ถลงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ

[3/3] จันทจริา เอี�ยมมยรุา

นติริาษฎรแ์ถลงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ

[2/3] ปิยบตุร แสงกนกกลุ

Matichontv2011 Channel

9 6 57 5 จรงิคนืพื�นที�จราจร จับจรงิ

ยกจรงิ

9 6 57 นอ้งฝ้าย ลาออก และคําพูด

จากใจของเธอ

สเุทพ ใสส่ทู ปลอดนกหวดี หนา้

เชดิเดนิขึ�นศาลอาญา

โคช้ใหม ่บรุรัีมย ์ยไูนเต็ด อเล็กซาน

เดอร ์กามา่ เฮดโคช้ชาวบราซลิ 09

06 57

สยาม แจ๊ส บิ�ก แบนด ์แสดงสด

แซกโซโฟน 8 june 2014

Uploads by thinkbox007

Fail Army (คลปิเฟลขําๆตา่ง

ประเทศ)

Best Fails of the Week 1 June

2014

Best Fails of the Month May

2014 || FailArmy

Ultimate Crossfit Fails

Compilation || FailArmy

Best Fails of the Week 4 May

2014

Ultimate Playground Fails

Compilation // FailArmy

TED talks

Stella Young: I'm not your

inspiration, thank you very

much

Yoruba Richen: What the gay

rights movement learned from

the civil rights movement

Robert Full: The secrets of

nature's grossest creatures,

channeled into robots

หมายเหต:ุ คนืวันที� 5 ม.ิย. 2557 หนูหริ�งถกูเจา้หนา้ที�เขา้ควบคมุตัว

หลังจากไมเ่ขา้รายงานตัวตามคําสั�งของคณะ คสช. จากนั �นถกูสง่ไป

ควบคมุตวัที�คา่ยนวมนิทราชนิี จังหวัดชลบรุี

http://prachatai.org/journal/2014/06/53801

Posted by Rayib paomano at 6/10/2557 03:16:00 กอ่นเที�ยง 

Tweet 3
 

ว ัน จ ัน ท ร์ ,  มิถุ น า ย น  0 9 ,  2 5 5 7

ภาพเลา่เร ื�องราว...

"ก็ผมเป็นรักษาการกระทรวงศกึษา

ซึ�งมยีศสงูกว่า ผบทบ ซึ�งทําการรัฐประหาร

ทําไมผมตอ้งไปรายงานตัว ทา่นเองก็เหมอืนกนั

อยูใ่นประเทศเรยีนกฏหมายมาทา่นไมท่ราบเหรอว่า

การทํารัฐประหารคอืการกระทําผดิกฏหมาย"

Credit
Cm Dada

Posted by Maitri at 6/09/2557 06:20:00 กอ่นเที�ยง 

Tweet 4
 

คลปิ กลุม่คนไทยในนอรเ์วยป์ระทว้งรฐัประหาร

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dQ8JV96KhQ&

feature=youtu.be

...

ประชาธปิไตยตอ่ตา้นเผด็จการแหง่

ชาต ิ(นปช.)

คนไทยยเูค - หมูบ่า้นฅนไทยรัก

ประชาธปิไตย

พลังแดงเยอรมัน

วทิย ุเสรชีน

วทิย ุเสรชีน (แนวรว่ม)

วทิย1ุ9พฤษภาคม

สภาลา้นนา (ยโุรป)

Links - รวมลงิก ์

passauwatchingthailand

ประวัตศิาสตรร์ายสะดวก - สมศักดิ�

เจยีมธรีสกลุ

เว็บไซตท์างการของนปช.แดงทั �ง

แผ่นดนิ

sewanaietv

คณะกรรมการอสิระวา่ดว้ยหลัก

นติธิรรมแหง่ชาติ

คณนิ บญุสวุรรณ

ดร.สนัุย จุลพงศธรแฟนคลับ

ฟ้าแลบ่

คอป.-คณะกรรมการอสิระตรวจสอบ

ความจรงิเพื�อการปรองดองแหง่ชาติ

เวบไซตอ์ยา่งเป็นทางการ

นปช.แดงทั �งแผ่นดนิ

Asia Provocateur

Arnaud Dubus's blog

Bangkok Pundit

Democracy 100 percent

Hi-Thaksin

Illinois Red Shirts Blog

Liberal Thai - ขา่ว/บทความแปล

ไทยเพื�อปชต.

New Mandala - Thailand

Political Prisoners in Thailand

powerdmc-พลังประชาธปิไตย

Pub-Law - เครอืขา่ยกม.มหาชน

Ratchaprasong News

Red Democracy

Red Phanfa Today

Redsiam’s Blog

Reporter in Exile

Schönes? Thailand - นสพ.ออ

นไลน์ (เยอรมัน)

siam democracy cooperative

Siam Freedom Fight

Siam Intelligence Unit

Sovereign Myth

Thai Cables Wordpress

Thai Free News

Thai Intelligent News

Thai Press Log - บันทกึสื�อไทย

Thai E-News http://thaienews.blogspot.com/

5 of 19 6/9/2014 7:37 PM



Stephen Burt: Why people need

poetry

Dan Gilbert: The psychology of

your future self

Sirfrodinternational

คณุชายกบ นายก ม.7

คณุชายกบ ตอน รักชาตผิดุๆ

คณุชายกบ ทวี ีตอน มาเป็นมวล

มหาประชาชน กันเถอะ

คณุชายกบ feat. เณรคํา เพลง

ยตุธิรรมไมม่ ีสามัคคไีมเ่กดิ

คณุชายกบ คลิ�ฟเสยีง ตอนที� 2

Thai E-Newsขอการอุดหนุน -เพื�อ

ใชใ้นการดําเนนิงานที �จําเป็น

ความจําเป็นนี�ประกอบไปดว้ย *การจัด

หาอปุกรณ์เพื�อความปลอดภัยใหแ้ก่

ระบบ ปีละ 5,000 บาท *สวัสดกิารแกผู่ ้

สื�อขา่วอสิระที�อยูใ่นสถานะผูล้ี�ภัยการ

เมอืงในตา่งประเทศ และไม่มรีายไดอ้ื�น

ใด

อา่นรายละเอยีดเพิ�มเตมิ ดรูายการทั �ง

หมด

เรายนิดที ี�คณุนําขา่วของเราไปเผย

แพรต่อ่ แตโ่ปรดใหเ้ครดติเราดว้ย

Thai E-news is licensed under a

Creative Commons Attribution 3.0

Thailand License.

คน้หาบล็อกนี �

คลงับทความของบล็อก

▼  2014 (701)

▼  มถินุายน (71)

10คําถามที�"สเุทพ"และแกนนํา

กปปส.ตอ้งตอบ?

ผมรูจั้กพี�หนูหริ�งในชว่งเวลาสั �นๆ

ภาพเลา่เรื�องราว...

คลปิ กลุม่คนไทยในนอรเ์วย์

ประทว้งรัฐประหาร

เหรอ...."ทหารเอก" พระนเรศวร

มาเกดิ...คนไหน!...บอก

ได...

การแสดงออกเชงิสญัลักษณ์

เย็นวันอาทติย ์8 มยิ 2557

ตดิอันดับโลกอกีแลว้ ประเทศไต

แลนด ์สามนิ�วไทยไป

สากล...

เปิดใจ 'ฉลาด วรฉัตร' กบัการอด

อาหารตา้นรัฐประหาร(อ.ี..

สงครามชนชั �น: รัฐประหารของ

ที�ปารสีก็จัดหนัก...

Posted by Maitri at 6/09/2557 06:02:00 กอ่นเที�ยง 

Tweet 3
 

เหรอ...."ทหารเอก" พระนเรศวรมาเกดิ...คน
ไหน!...บอกไดป้ะ.่..ทา่นปะย.ุ..ชว่ยตบรางวลัใหน้กั
โหนหนอ่ย...

โหร คมช. โอ ่"บิ�กตู"่ ทหารเอกพระนเรศวร กลับชาติ
มากอบกูป้ระเทศ

ที�มา เดลนิวิส์

เมื�อเวลา 13.00 น. วันที� 6 ม.ิย. นายวารนิทร ์บวัวรัิตนเ์ลศิ เจา้สํานักสุ

ขโิตศษิยห์ลวงปู่ ฤาษี เกวาลัน หรอืเจา้ของฉายาโหร คมช. เปิดเผยวา่ เมื�อ

2-3 ปีกอ่นไดทํ้านายว่าจะมบีคุคลชื�อ ป. มากอบกูป้ระเทศชาตบิา้นเมอืง

และเป็นผูม้บีญุบารมทีี�จะเป็นนายกรัฐมนตรสีลายความขัดแยง้และแกไ้ข

ปัญหาของบา้นเมอืง บดันี�ปรากฏแลว้ว่า พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา ผู ้

บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.)

คอืบคุคลตามนมิติที�ตนไดเ้คยทํานายทายทักไว ้

โหรชื�อดังเมอืงลา้นนา กลา่วตอ่วา่ จากการดูบญุกรรมภมูหิลังในอดตีเมื�อ

Thai Red Sweden

Thailand Crisis

The Daily Dose - ปลื�ม

Time up Thailand รณรงคร์ะดับ

สากลเพื�อประชาธปิไตยในไทย

United Front of Democracy

Against Dictatorship

wdpress-Political Writings on

Thailand

กลุม่ตา้นการเซ็นเซอร ์FACT

การต์นูมะนาว

คอลัมน์ ชาวดนิ ออนเน็ต

ดาวเมอืง ขา่วตา้นเผด็จการ

นติริาษฏร์

บล็อกกาซนี - ประชาไท

ประชาธรรม สถานีขา่วประชาชน

ประชาไท หนังสอืพมิพอ์อนไลน์

ประเทศไทย Robert Amsterdam

ปรดี ี- พูนศขุ พนมยงค์

ฟ้าเดยีวกนัออนไลน์

มาหาอะไร

วาทตะวัน สพุรรณเภษัช

วโรทาห ์- กลอน บทความ

ศนูยข์อ้มลูการเมอืงไทย

ศนูยข์อ้มลูและเฝ้าระวังกรณีผล

กระทบจาก “กฎหมายหมิ�นพระบรม

เดชานุภาพ” และขอ้กลา่วหาที�เกี�ยว

ขอ้ง

สํานักกฎหมายราษฎรประสงค์

เครอืขา่ยพลเมอืงเน็ต Thai

Netizen Network

โรเบริต์ อมัสเตอรดั์ม-Thailand

Accountability Project

เวบเส ื�อแดงในตา่งประเทศ

Junya Lek Yimprasert

เสื�อแดงไทยในสวเีดน

แดง เดนมารก์

ขบวนการประชาธปิไตยไทยใน

สแกนดเินเวยี

จักรภพ เพ็ญแข

salidausa

รวมแดงเฉพาะกจิ

เสื�อแดงสังคมนยิม(ใจ อึ�งภากรณ์)

ไทยเรดเยอรมันด็อทเน็ต

ไทยเรดอยี(ูนปช.สหภาพยโุรป)

เวบบล็อกคนหนังสอืพมิพไ์ทยใน

อเมรกิา

ไทยยเูคนวิส์

นปช.USA

อาจารยใ์จ อึ�งภากรณ์(ภาษาไทย)

อาจารยใ์จ อึ�งภากรณ์(ภาษา

องักฤษ)

เสื�อแดงไทยในสหราชอาณาจักร
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กองทัพไทย

Sarit or Thanom Model, or

what model ?

Demonstration in

Melbourne, Australia

today agains...

ช็อตเด็ดวันนี� : ฉลองอกีแระ

ดูคลปินี�คดิถงึใคร?!?

ลองเปรยีบเทยีบ...I Will

Survive...ของเทยีม กบั

ของ...

(อดตี)นายกยิ�งลักษณ์ ร่วมจับ

สลากกบัสื�อมวลชน

ฐานะ การเมอืง หลังรัฐประหาร

2557 พรรคการเมอืง

Conan O'Brien ทอลก์โชวดั์งขํา

ขัน รปห. ไทย

ถอดความ สัมภาษณ์ จักรภพ

ABC's NEWS เรื�องการตั �ง

อง...

วาทะเด็ดของขงเบง้ ไมม่ตํีารา

Elite Thais lash out at

foreign coup critics

รัฐธรรมนูญไมเ่หลอืแลว้ จะไป

แจกคา่ตอบแทนพเิศษเพื�อ

อ...

ปชป.รา้วหนักหลังรัฐประหาร

40กว่าปีละ ..เนี�ยแหละ่ชวีติ

ประชาชนคนไทย..

"ทหารสั�งคนไทยใหเ้ลกิคดิมาก

และจงหันมารักการทํารัฐ

ปร...

กลา้หาญ ชาญชยั มั�นคง จง

เจรญิ

คลปิ ศาลทหารฯ ใหป้ระกันตัว

"จาตรุนต ์"

เอางี�กนั...โปรง่ใส... ตรวจสอบ

ไมไ่ด.้..

สาสน์จากบก.ลายจุดถงึผูรั้ก

ประชาธปิไตยทกุทา่น

จักรภพยํ�ากําลังจัดตั �งองคก์ร

พลัดถิ�น

ดาราหนังดัง "ฮงัเกอรเ์กมส"์

หนุนไทยแสดงออกสญัลัก

ษณ...

Dilemma สฤษดิ�ครึ�งใบ

เจา้แมล่น่ีาวเิคราะห์

สนิคา้สง่ออกอันใหม?่!? สําหรับ

ยเูครน อยีปิต ์ลเิบยี...

In Thailand, Flashing

'Hunger Games' Salute

Can Le...

แดงที�ใจใยตอ้งใช ้สเีสื�อ แดงทั �ง

เลอืดเนื�อและหวัใ...

คนละ "นิ�ว" เดยีวกนั “ประเทศ

ไทย หรอื Panem?”

เห็นว่าแตส่หรัฐยุง่เรื�องของเรา

ผมวา่ เอิ�ม..เกอืบ...

ชาตกิอ่น พล.อ.ประยทุธ ์คอื ทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรอื

พระองคดํ์า ที�มาเกดิในชาตภิพนี� เพื�อมาแกปั้ญหาใหช้าตบิา้นเมอืง และจะ

มาเป็นผูนํ้าชาตบิา้นเมอืงใหก้ลับมาสูค่วามสงบสขุ กอ่นหนา้นี�หลายปีแลว้ที�

ประเทศชาตแิบง่แยกความคดิ แยกกนัเป็นส ีๆ เกดิการนองเลอืด ประชาชน

อยูแ่บบไมม่คีวามสขุในทกุภมูภิาค แต ่ผบ.ทบ. เสยีสละความสขุสว่นตัว

ออกมายตุคิวามบาดหมางของประเทศ สลายสเีสื�อใหเ้หลอืเฉพาะสธีงชาติ

ไทย รวบรวมคนไทยใหเ้ป็นนํ�าหนึ�งใจเดยีวกนั ทําใหป้ระเทศชาตสิงบ สว่น

จะสําเร็จหรอืไม ่อยูท่ี�ประชาชนทกุคนที�รูด้แีลว้ว่าอะไรดอีะไรไมด่ี

นายวารนิทร ์กลา่วถงึดวงของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร อดตีนายกรัฐมนตรี

ว่า ตามนมิติบอกไวว่้าเหมอืนสายนํ�าที�ไหลไปไมม่วัีนหวนหลับคนื กลุม่

อํานาจกลุม่นี�คงจะกลับมาเป็นใหญใ่นบา้นเมอืงยาก สําหรับการเลอืกตั �งเพื�อ

เขา้สูร่ะบอบประชาธปิไตยของประเทศไทยนั �นคงอกีสักพัก กรรมของ

ประเทศไดผ้า่นพน้ไปแลว้ แต่บา้นเมอืงบอบชํ�ามากตอ้งใชเ้วลาเยยีวยาระยะ

หนึ�ง ทางที�ดผีูใ้หญข่องบา้นเมอืงตอ้งจัดพธิทํีาบญุเมอืงใหมเ่พื�อปัดเป่าส ิ�ง

เลวรา้ยใหอ้อกไปแลว้ประเทศไทย คนไทยจะพบกับความสขุสงบ สนัต ิโดย

เร็ว..

Posted by Maitri at 6/09/2557 05:42:00 กอ่นเที�ยง 

Tweet 4
 

การแสดงออกเชงิสญัลกัษณ ์เย็นวนัอาทติย ์8 มยิ
2557

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6mEC-iBe_Y

...

กจิกรรมตา้น รปห. ตลาดจตจัุกร

เสื�อแดงไทยในสหภาพ

ยโุรป(แดงEU)

เสื�อแดงไทยในเยอรมนี

เสื�อแดงไทยในออสเตรเลยี

เสื�อแดงอลิลนิอยส ์อเมรกิา

เสื�อแดงL.A.อเมรกิา

สมคัรสมาชกิ

สง่ขา่ว/บทความ

ทา่นสามารถเป็นสว่นหนึ�งในการนํา

เสนอขา่วสารที�มปีระโยชนแ์ละสาระ

โดยการสง่ ข่าว/บทความ/มัลตมิเีดยี

มาที�กองบรรณาธกิารของเราที�

thaienews99@googlegroups.com

เราจะทําการตรวจสอบและพจิารณาบท

ความ/ขา่ว อยา่งรอบคอบ กอ่นทําการ

ตพีมิพ์

ทั �งนี�ทา่นสามารถชว่ยเราในการเรยีบ

เรยีงเอกสารกอ่นตพีมิพไ์ด ้โดยใช ้

โครงสรา้งเอกสารที�มรูีปแบบเดยีวกนั

โดยดไูดจ้าก ลงิคนี์�

 บทความ

 ทกุความคดิเห็น
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"ฉลาด" อดึทรหด !!! อดขา้ว

ลากยาว 14 วัน ตา้นคสช.

-เ...

คลปิ สถานฑตูออสเตรเลยี ออก

มารับดอกไม ้จากคนไทยที�

ม...

คสช. เขา้ใจอะไรเปล่าวะ

ประวติร โรจนพฤกษ์:

ประสบการณ์กกัตัวแบบบิ�ก

บราเธอร.์..

Freed Thai journalist Pravit

Rojanaphruk says dete...

ช็อตเด็ดวันนี� : เฮฮาสนุกสนาน

?!!...

สัมภาษณ์พเิศษ: เลขานุการ

บรหิารกลุม่ตอ่ตา้นเผด็จ

การ...

งานนี�พังตั �งแต่บนลงลา่ง

จดหมายของแอมเนสตี�ฯ ถงึ บิ�ก

ตู่

Unrest and Opposition Over

Military Rule: Thailand...

สหรัฐจี�กองทัพไทยเรง่จัดเลอืก

ตั �ง

Thank You Australia :

ประเทศออสเตรเลยี ประกาศ

หา้มผ...

Pavin Chachavalpongpun

รายงานตา้น รปห. ในญี�ปุ่ น

"ชสูามนิ�ว" ประทว้ง คสช. ดังทั�ว

โลก The Guardian แ...

“ยอดจองเที�ยวบนิมาไทยดิ�ง

หลังรัฐประหาร”

2+2=5 สิ�งที�กําลังเกดิขึ�นที�

ประเทศไทย?!?

62 Countries have Issued

Travel Advisories

Thailan...

กลุม่นักวชิาการเชยีงใหมแ่ท็ค

ทมี หารอื ผบ.พล.ร7 ขอค...

กปปส. ยังไมห่ยดุฉลองความ

ฉบิหายของคนทั �งชาติ

1 มถุินายน - เดนิถอืป้าย THAI

MILITARY JUNTA OUT ก...

นายกรัฐมนตรแีละหัวหนา้พรรค

เพื�อนไทย จารพุงศ ์เรอืง...

นักกจิกรรมมาเลเซยีจาก 25

องคก์ร รวมพลตา้นรัฐ

ประหาร...

แถลงการณ์ กลุ่มคนงาน ตา้นรัฐ

ประหาร

ผูม้รีายชื�อเรยีกรายงานตัวทหาร

... ยงิตัวตาย "กักข...

Youtube: สารคดเีฉลมิพระ

เกยีรติ

"ป้าไมไ่ดทํ้าผดิ คณุบอกไมใ่ห ้

ชมุนุมเกนิ 5 คน ป้ามาค...

กลุม่คนไทยในประเทศสวเีดน

รว่มทํากจิกรรมต่อตา้นรัฐ

Posted by Maitri at 6/09/2557 05:24:00 กอ่นเที�ยง 

Tweet 4
 

ตดิอนัดบัโลกอกีแลว้ ประเทศไตแลนด ์สามนิ�วไทย
ไปสากล

5 Hand Gestures That Can Get You Arrested Around

The World

buzzfeed.com

5. 4. 3. 2. 1.

5. In Belarus, clapping became a subversive act in 2010 and 2011

when police violently suppressed anti-government protests

against (still-standing) authoritarian President Alexander

Lukashenko.

Sergei Grits / AP Photo

4. In Egypt, holding up four fingers (often in yellow) has become a

symbol of support for ousted president Mohammed Morsi and

opposition to the military’s July 2013 takeover.
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ประ...

ภาพคนไทยนวิยอรก์ยื�นจดหมาย

ถงึ U.N. และถอืป้ายประท.้..

แถลงการณ์ของคนไทยใน

อเมรกิา

รวมรปู "เรดชคิาโก" เคลื�อนไหว

ตอ่ตา้นกบฏรัฐประหาร, ...

สารคดเีทดิพระเกยีรต:ิ King

Bhumibol, Great King

of...

ตอ้งด ูไมด่ไูมไ่ด ้

ประมวลภาพ 1 มถินุายน 2557

ตา้นรัฐประหาร

คนเสื�องแดงในอเมรกิา RED

USA ผนกึกําลังตา้นรัฐประ

หา...

►  พฤษภาคม (231)

►  เมษายน (185)

►  มนีาคม (214)

►  2013 (4)

Amr Abdallah Dalsh / Reuters

3. In Thailand, this three-fingered salute can now get you

arrested after the military took over (again) on May 22.

AP Photo/Sakchai Lalit

2. These two fingers are the internationally recognized sign for

peace — and a perpetual thorn for non-peace lovers in power.

VIKTOR DRACHEV/AFP / Getty Images

1. In China, dissident artist Ai Weiwei memorably turned the

middle finger on the Chinese government and the repression

surrounding the 2008 Beijing Olympic games.
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Facebook: awwneversorry

ขา่วสาระบนัเทงิ: "ภาษามอื 5 แบบที�ทําใหค้ณุถกูจับได ้
จากทั�วโลก"

ที�มา นักขา่วหนา้จอ

5. ในประเทศเบลารสุ “การปรบมอื”กลายเป็นการกอ่ความไมส่งบในปี

2010 และ 2011เมื�อตํารวจใชค้วามรนุแรงเขา้ปราบปรามผูช้มุนุมต่อตา้น

รัฐบาลนายอเล็กซานเดอร ์ลคูาเชนโก ้ประธานาธบิดเีผด็จการผูซ้ ึ�งยังดํารง

ตําแหน่งอยูจ่นทกุวันนี�

4. ในประเทศอยีปิต ์“การช ู4 นิ�ว”กลายเป็นสญัลักษณ์สนับสนุนนายโมฮัม

มัด มอรซ์แีละตอ่ตา้นรัฐประหารโดยกองทัพอยีปิตเ์มื �อเดอืนกรกฏาคม 2013

3. ในประเทศไทย “การทําความเคารพโดยช ู3 นิ�ว”สามารถทําใหค้ณุโดน

จับได ้หลังเกดิรัฐประหาร(อกีครั �ง)เมื�อ 22 พฤษภาคมที�ผา่นมา

2. “การช ู2 นิ�ว”เป็นสญัลักษณ์สากลของ ความสงบสขุ และหนามยอกอกผู ้

ไมรั่กสงบที�อยูใ่นอํานาจทั�วโลก

1. ในประเทศจนี ศลิปินผูไ้มเ่ห็นดว้ยกับรัฐบาลได“้โชวน์ิ�วกลาง”ใหก้บั

รัฐบาลจนีเพื�อบง่บอกความไมพ่อใจกบัรัฐบาลและการจัดการระหวา่งงาน

โอลมิปิกในปักกิ�งปี 2008 

แปลโดย พันธมติรแยง่แปล

วันที� 4 มถุินายน 2557

ที�มา: http://www.buzzfeed.com/miriamberger/5-hand-gestures-

that-can-get-you-arrested-around-the-world

...

เรื�องเกี�ยวขอ้ง...

รายงาน สญัลักษณ์ช ู3 นิ�ว
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https://www.youtube.com/watch?v=qKZ8CdkZQro

Published on Jun 8, 2014

การแสดงออกเชงิสญัลักษณ์ในขณะนี� ของกลุม่ผูช้มุนุมกลุม่ตอ่ตา้น คสช.นั �น
นอกเหนือจากเชื�อมโยงกับหนังฮอลลวีูด้ชื�อดังแลว้ ยังเกี�ยวขอ้งกับสญัลกัษณ์
ของลกูเสอือกีดว้ย เป็นอยา่งไร ตดิตามจากรายงานพเิศษทางชอ่ง 18 นวิทวีี

Posted by Maitri at 6/09/2557 05:17:00 กอ่นเที�ยง 

Tweet 4
 

เปิดใจ 'ฉลาด วรฉตัร' กบัการอดอาหารตา้นรฐั
ประหาร(อกีคร ั�ง) ในวยั 71

ที�มา ประชาไท

"ตอนนี�ถา้ผมตายไปก็ถอืว่าภาคภมูใิจแลว้ ผมจะอยูไ่ปจนสิ�นชวีติ เทา่กบัดสิ

เครดติเขาไปในตัว เพื�อไมใ่หเ้ขาซํ�าเตมิเรามากเกนิไป แต่ผมอาจจะไมไ่ด ้

เห็นนายกฯ มาจากการเลอืกตั �ง"

"แต่ฝากเลย คสช. ถา้ไมเ่อานายกฯ มาจากการเลอืกตั �ง ตอ่ไปคณุก็อยู่

ลําบาก เพราะสงัคมโลกเขาไมย่อมรับ"

"71 แลว้ ตอ่ไป ถา้เราทําอะไรไมไ่ดพ้อ 75 อาจจะหลดุโลกไปแลว้ เสยีดาย

ตัวเองนะ พอหลุดโลก เราก็ไมม่คีวามหมายแลว้" ฉลาด วรฉัตร ทิ�งทา้ยการ

สนทนากบั "ประชาไท"

ชื�อของฉลาด วรฉัตร กบัการอดอาหารประทว้งเพื�อเรยีกรอ้งประชาธปิไตย

นั �นมาคู่กนัเสมอ พลันที�มกีารประกาศยดึอํานาจปกครองครั �งล่าสดุ "ประชา

ไท" โทรสอบถามจุดยนืของเขา เขายนืยันอดอาหารประทว้งการรัฐประหาร

โดยเดมิเขามกํีาหนดการอดอาหารเพื�อประทว้งการออกกฎอัยการศกึในคนื

วันเดยีวกนัอยูก่อ่นแลว้

สองอาทติยผ์า่นไป ทา่มกลางเกมไลจั่บหนูทั�วกรงุ จากไลจั่บคนชปู้าย

ประทว้งรัฐประหาร ชกูระดาษเอสี�เปล่าๆ จนเหลอืแคช่สูามนิ�ว และกนิแซนวิ

ช "ประชาไท" สมัภาษณ ์"ฉลาด วรฉัตร" ผูเ้ลอืกวธิอีดอาหารประทว้งรัฐ

ประหาร 

สุขภาพเป็นอยา่งไรบา้ง

ระยะสองสามวันนี� มอีาการออ่นเพลยีและหนา้มดื สําคัญที�สดุคอืหนา้มดื นั�ง

เดนิไมค่อ่ยได ้อาจจะเนื�องจากเราไมค่อ่ยไดอ้อกกําลังกาย  แต่พอนอนเขา้
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ก็โอเค บางทก็ีนอนพูดไป

โรคแทรกซอ้นที�มอียูค่อืโรคหัวใจ สองวันนี�มหีมอมาตรวจ พอดมีหีมอมา

เยี�ยมแลว้ก็เป็นหว่ง หมอตรวจว่านํ�าตาลเยอะ เพราะกนินํ�าผึ�ง สองแกว้ตอ่

หนึ�งมื�อ ตอนนี�ลดเหลอืแกว้เดยีวก็คงจะดขีึ�น วันละ 3 ครั �ง อยา่งไรก็จําเป็น

ตอ้งดื�มนํ�าผึ�งดว้ย เพราะเราตอ้งกนิยา มันจะเป็นอันตรายตอ่กระเพาะ

 

หมอหา้มไหม

คณุหมอสว่นใหญรู่อ้ยูแ่ลว้ ผมไดรั้บการสั�งสอนมาจากโรงพยาบาลวชริะฯ ก็

กอ่นนั �นเคยอดอาหารตอนประทว้งนายกฯ เกรยีงศกัดิ� อยูไ่ดส้องวัน พอเขา้

โรงพยาบาล หมอโรงพยาบาลวชริะบอกวา่ถา้จะสูท้างการเมอืง ตอ้งยดืเวลา

ยาวหน่อย ก็ตอ้งดื�มนํ�า ตอนหลังบอกตอ้งมนํี�าผึ�ง เพราะประสาทเราจะไม่

เสื�อม

 

แลว้สุขภาพทางใจเป็นอยา่งไร

สขุภาพจติเต็มรอ้ย คราวนี�ผมยอมรับ ผมเต็มรอ้ยเพราะผมคาดการณ์ไมผ่ดิ

พลาดเลย ที�มา เราชว่ยอะไรไมไ่ดห้รอก เพยีงแตผ่มอาจจะมผีลงานที�เคย

ชนะจากการอหงิสา อหงิสา ชนะก็ดตูรงที� ถา้เราไมถ่งึที�ตายเดี�ยวเราก็ชนะ

แตไ่มใ่ชน่อนเฉยๆ นี�ผมทํางาน เดี�ยวตอ้งไปยื�นฟ้องรอ้งตามกระบวนการ

และสง่ตา่งประเทศ เพื�อใหอ้หงิสาเป็นผล เราจะตอ้งเปิดเผยไปสูโ่ลกภาย

นอกดว้ย ว่าเราคนหนึ�งในประเทศไทย ยอมเสยีสละชวีติแลกกบั

ประชาธปิไตย

จะฟ้องอะไรบา้ง

มาตรา 112 คสช.ละเมดิหรอืหมิ�นพระมหากษัตรยิแ์ละราชวงศ ์เพราะอยู่ๆ  ดี

เอาสิ�งที�ผดิกฎหมายไปใหใ้นหลวงเซ็น คสช.ไมใ่ชค่ณะรัฐมนตร ีเป็นไปไม่

ได ้จะมาอา้งว่าเป็นกฎอัยการศกึ ยิ�งเป็นกฎอยัการศกึ เขา้ 112 ทันท ีเพราะ

ไมไ่ดรั้บอนุญาตจากพระมหากษัตรยิ ์แลว้พอตัวเองผดิกฎหมาย แลว้เที�ยว

มาไลจั่บคนที�ทําถูกกฎหมาย มกีฎหมายคุม้ครอง 

คสช.กบักฎอัยการศกึ ไมช่อบทั �งคู ่เมื�อกฎอัยการศกึไมช่อบ คสช.ก็ยอ่มไม่

ชอบ

มาตรา 113 มาลม้รัฐธรรมนูญ มากอ่กบฏ มาตรานี�แรงจําคกุตลอดชวีติ หรอื

ประหารชวีติ

มาตรา 114 เป็นขอ้สดุทา้ยของหมวดความมั�นคง คนโบราณเขาเขยีน

กฎหมายไวล้กึลํ�า แลว้ป้องกนัไวเ้ต็มที� แตเ่ราไมป่ฏบิัตกินั เราไมเ่คยบังคับ

ใชต้ามกฎหมาย เขาบอกไวว้า่ ถา้รูว่้าเขารัฐประหาร ถา้ไมต่อ่ตา้นแจง้ความ

รอ้งทกุขเ์ขา คณุตอ้งมคีวามผดิ ตั �งแต ่3 -15 ปี

 

----------

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 112 ผูใ้ดหมิ�นประมาท ดูหมิ�น หรอืแสดงความอาฆาตมาดรา้ย (1)

พระมหากษัตรยิ ์(2) พระราชนีิ (3) รัชทายาท หรอื (4) ผูสํ้าเร็จราชการแทน

พระองค ์ตอ้งระวางโทษจําคกุตั �งแตส่ามปีถงึสบิหา้ปี

มาตรา 113 ผูใ้ดใชกํ้าลังประทษุรา้ย หรอืขูเ่ข็ญว่าจะใชกํ้าลังประทษุรา้ย

เพื�อ

(1) ลม้ลา้งหรอืเปลี�ยนแปลงรัฐธรรมนูญ

(2) ลม้ลา้งอํานาจนติบิัญญัต ิอํานาจบรหิาร หรอือํานาจตุลาการแหง่รัฐ

ธรรมนูญหรอืใหใ้ชอํ้านาจดังกล่าวแลว้ไมไ่ด ้หรอื

(3) แบง่แยกราชอาณาจักรหรอืยดึอํานาจปกครองในสว่นหนึ�งสว่นใดแหง่

ราชอาณาจักร

ผูนั้ �นกระทําความผดิฐานเป็นกบฏ ตอ้งระวางโทษประหารชวีติ หรอืจําคุก

ตลอดชวีติ

มาตรา 114 ผูใ้ดสะสมกําลังพลหรอือาวธุ ตระเตรยีมการอื�นใดหรอืสมคบ

กัน เพื�อเป็นกบฏ หรอืกระทําความผดิใด ๆ อนัเป็นสว่นของ แผนการ เพื�อ

เป็นกบฏ หรอืยยุงราษฎรใหเ้ป็นกบฎหรอืรูว่้ามผีูจ้ะเป็น กบฎแลว้กระทําการ
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ใดอันเป็นการชว่ยปกปิดไว ้ตอ้งระวางโทษจําคกุ ตั �งแต่สามปีถงึสบิหา้ปี

------

ถา้ถกูเรยีกรายงานตวัจะทําอยา่งไร

ตํารวจเขามาหาผมแลว้ เร็วๆ นี�เอง มาถามผมว่า ถา้ทหารเขาใหผ้มไป

รายงานตัว จะไปไหม ผมบอกวา่ไมไ่ป แต่ถา้มาจับ ไป

ก็ผมอยากมคีวามผดิและผมอยากไปอยูใ่นคกุทหาร เพราะฉะนั �นผมตอ้ง

ดําเนนิการฟ้องดักไวก้อ่น เพราะยังไงศาล ศาลทหารหรอืศาลไหนก็แลว้แต่

ที�สนับสนุนคนทําผดิกฎหมายก็ไมใ่ชค่วามถกูตอ้งแลว้ คณุจะไปบอกวา่ คน

ไปปลน้เขามา นี�มันเหมอืนปลน้กนัทั �งประเทศเลยนะ พอคณุปลน้สําเร็จไมม่ี

ใครตอ่ตา้นคณุ แลว้คณุบอกว่าฉันมอํีานาจโดยชอบธรรม มันเป็นไปไดไ้หม

หรอืวา่คณุจะทําความดเีอามาชดใช ้หมายถงึวา่คณุไปปลน้เขามา แลว้ก็เอา

มาแจกคนยากคนจน แลว้คุณก็บอกว่านี�คอืความดี

นี�ก็เหมอืนกันคณุจะไปปลน้อํานาจของประชาชน แลว้คณุจะมาบอกว่ามันจํา

เป็นตอ้งทํา เพราะไมอ่ยา่งนั �นคนมันแตกแยก คนมันกําลังจะใชค้วามรนุแรง

ถามว่าถา้เขาเดนิหนา้ไปในระบอบประชาธปิไตย เผด็จการไมเ่ขา้มาขัดขวาง

หรอืทําทกุสิ�งทกุอยา่งเพื�ออํานาจกลับคนืไป เหตกุารณ์นี�ไมม่หีรอกใน

ประเทศไทย ประชาธปิไตยไมม่คีวามรนุแรงและไมม่กีารขัดแยง้กนัอยา่งนี�

ไอนี้�มันนอกรัฐสภา

 

หมายถงึเดนิหนา้ไปสูก่ารเลอืกต ั�ง?

ใช ่ องคก์รที�ทํา พรรคการเมอืงที�ทําเพราะยังมเีผด็จการหนุนหลัง เผด็จการ

มกีระบอกปืนมรีถถังหนุนหลัง ถา้พลเรอืนดว้ยกนัทําไมไ่ด ้

เผด็จการตั �งแต่ปี 49 ก็พยายามขึ�นมามอํีานาจ เพราะฝ่ายประชาธปิไตย

พยายามยกเลกิ-แกไ้ขรัฐธรรมนูญ  แลว้คนพวกนี� วางอํานาจไวใ้นรัฐ

ธรรมนูญ ศาล ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั �งหลังสดุ กกต.ชดัเจน ถา้ กก

ต.จัดเลอืกตั �ง 2 ก.พ.เสร็จเรยีบรอ้ย ป่านนี�ก็มรัีฐบาล  แลว้อะไรจะเกดิขึ�น

ไมม่ ี เรื�องขัดขวาง ถา้เอาจรงิ ใหท้หารหรอืตํารวจไปจัดการ แตค่ณุไมทํ่า

ยอมเลื�อนบา้งอะไรบา้ง

ผมเคยทําหนังสอืถงึนายกฯ ยิ�งลักษณ์ แต่เขาไมส่นใจเลย กอ่นถกูศาล

ตัดสนิ ผมมานั�งเพื�อใชเ้วลาคดิ ทําอยา่งไรถงึจะสูไ้มใ่หเ้กดิเหตชุอ่งว่าง ให ้

ประกาศภาวะฉุกเฉนิเต็มอตัรา พูดใหป้ระชาชนเขา้ใจกอ่นว่ายิ�งลักษณ์ออก

จากนายกฯ แลว้รักษาการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื�อรอคนมาใหม ่ไมใ่ช่

คนตอ่ไปจะเป็นยิ�งลักษณ์ พรรคอื�นอาจจะขึ�นก็ได ้จะเรยีกรอ้งใหเ้ขาลาออก

ตั �งนายกฯ คนกลาง บา้หรอืเปลา่ เขาจะเลอืกตั �งกันอยูแ่ลว้

แตน่ายกฯ ยิ�งลักษณ์ไมพ่ยายามเรยีนรูว้า่ตอนศาลรับเรื �อง อยา่งไรก็ตอ้ง

ตัดสนิปลด ผมเสนอไป เครื�องมอืของรัฐบาลเลย ระหวา่งรัฐบาลรักษาการ

ประกาศภาวะฉุกเฉนิไดเ้ต็มอัตราศกึ เพื�อใหก้ารดําเนนิการเลอืกตั �ง เป็นไป

ตาม กฤษฎกีาแลว้ ใหน้ายกฯ อบจ.ทกุจังหวัดเป็นผูอํ้านวยการศูนยแ์ลว้ให ้

รองผูว่้า เป็นรองผูอํ้านวยการศนูย ์แลว้สั�งกองทัพ ตํารวจ ถา้ ผบ. คนไหน

ไมฟั่ง ปลดไวก้อ่น

คณุจะตอ้งเขา้ใจว่า มาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญทกุฉบับเขยีนไวว้า่ประเทศ

ไทยปกครองดว้ยระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ

คนแยง้ที�เป็นเผด็จการ หมดสทิธจัิบอยา่งเดยีว แต่เราไมทํ่า ไมเ่คยบังคับใช ้

กฎหมาย กลัวนั�นกลัวนี� แลว้ดเูผด็จการ เขาออกกฎอยัการศกึมา ไมถ่กูตอ้ง

ไมม่รัีฐมนตร ีไมไ่ดข้ออนุญาตในหลวง
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รฐัประหารคร ั�งนี�เหมอืนหรอืตา่งกบัคร ั�งกอ่นๆ อยา่งไร

ครั �งนี�เขาทันสมัยมาก ทําโดยไมห่วาดกลัว ทํามาไมเ่หมอืนเกา่ๆ  เกา่ๆ พอ

ปฏวัิตปัิ�บตอ้งประกาศรัฐธรรมนูญ ฉบบัชั�วคราวขึ�นมา เพื�อรองรับ นี�ไมต่อ้ง

เขาสถาปนาตัวเองเป็นผูย้ ิ�งใหญข่องประเทศเลย สั�งเขา้ไปในกระทรวงได ้

อยา่งนี�ใครๆ เขาก็รูว่้าเรยีกนักเลง พูดหยาบๆ ก็โจรชดัๆ โจรชดัๆ มาปลน้

ประเทศ

 

เขาบอกวา่ขอเวลาสองปี ในการสลายส ีจะเป็นไปไดแ้คไ่หน

ถา้จะเอาคนที�ผดิกฎหมายรา้ยแรงขนาดนี� เอาความดมีาเปรยีบเทยีบเราก็

ตอ้งเลกิพูดกนั เพราะกฎหมาย แมแ้ตเ่ด็กหวิโหยไปขอทานไปขโมยขนมยัง

ยอมความกนัไมไ่ด ้แลว้จะเอาอะไรมาเปรยีบเทยีบอยา่งนี� ก็เขาทําผดิ

กฎหมายแลว้คณุจะไปฟังเขาทําไม เพยีงแตต่อนนี�ประชาชนคนไทยตอ้งหา

หนทางแจง้ความรอ้งทุกขเ์ขา แลว้ก็ขึ�นศาล เขาตดิ ทํากนัทุกคนเถอะ แลว้

มันจะอยูร่อดปลอดภัย ทกุคนไมต่อ้งไปเดนิขบวน แหยเ่ขาเอา เขามปืีน แต่

ถา้เราออกไปตามกฎหมาย เรามาเรยีกรอ้งเป็นกลุม่เป็นกอ้น ก็ทําไดทั้ �งนั �น

เขาทําผดิกฎหมาย มาตรา 114

เขาหาว่าผมสดุโตง่ เพราะผมเคยออกกฎหมาย เพราะฉะนั �นคนเรยีน

กฎหมาย ตอ้งฟังคนออกกฎหมายส ิถูกเปลา่ เพราะฉะนั �นในเมื�อเขาผดิ

กฎหมายแลว้คณุไปยอมรับเขา เพราะคุณกลัวกระบอกปืนกับรถถัง

ถา้อยา่งน ั�น จะแกไ้ขความขดัแยง้ตอนนี�อยา่งไร

ถา้แกด้ว้ยระบอบประชาธปิไตย [ความขัดแยง้] จะหายไปทันท ีทําแป๊บๆ

หาย รัฐธรรมนูญในประเทศไทย เชื�อเผด็จการทั �งนั �น ที�เราเปลี�ยนแปลงการ

ปกครองมฉีบับเดยีวคอื 2475 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 แกไ้ขเพิ�มเตมิ

พ.ศ. 2495  ถา้เราจะทําตอ่ไปใหส้มบรูณ์ ก็ตอ้งเอาปี 2495 มาทําให ้

สมบรูณ์กับยคุสมัยนี� คณุไมต่อ้งไปพูดถงึกฎหมายฉบับอื�นเผด็จการทั �งดุน้

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 แกไ้ขเพิ�มเตมิ พ.ศ. 2495 มันเป็นเอกลักษณ์และ

สญัลักษณ์ของประเทศวา่เราเปลี�ยนแปลงการปกครอง ร.7 เป็นคนพระราช

ทานให ้แลว้กฎหมายบอกวา่คณุลม้เลกิรัฐธรรมนูญไมไ่ด ้แลว้มันฉบับไหน

ละ่ ฉบับอื�นคณุลม้เขามา

จะใหเ้ป็นประชาธปิไตยโดยสมบรูณ์ ตอนนี�เป็นหนา้ที�ของคนไทยทกุคนตอ้ง

เอามาแกไ้ขใหเ้ป็นประชาธปิไตยเหลอือกีสามขอ้ก็เป็นแลว้

หนึ�ง พรรคการเมอืงควรเป็นองคก์รของรัฐ โดยประชาชนเป็นสมาชกิ แลว้ก็

ไมค่วรมเีกนิสามพรรค

ถา้เราบังคับไวใ้นรัฐธรรมนูญว่าทกุคนตอ้งเป็นสมาชกิพรรค แสดงวา่พรรค

การเมอืงไมม่ใีครเอาไปเลน่อะไรไดแ้ลว้ ทําไมกองทัพตอ้งเป็นของรัฐละ่ นี�

คอืความมั�นคง ปกครองทหาร ขา้ราชการ ขา้ราชการประจําทั �งแผน่ดนิ ของ

รัฐก็คอืของประชาชน 

สอง ตอ้งมนีโยบายขึ�นมา ไมต่อ้งไปเขยีนอะไรมากมาย เพราะหวัใจของ

ประชาธปิไตยคอืรัฐตอ้งจัดปัจจัยสี�ใหป้ระชาชนทกุคนเทา่เทยีมกนั คอื
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1) รัฐตอ้งจัดใหค้นมเีงนิดํารงชพี คนละไมตํ่ �าว่า 15,000 บาท หรอืเทยีบเทา่

ตั �งแต่เกดิจนกระทั�งตาย

2) รัฐตอ้งยกระดับการศกึษาภาคบังคับจากม. 6 เป็นปรญิญาตร ีและใชห้ลัก

สตูรนานาชาติ

3) การรักษาพยาบาล ตอ้งทําใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกนัแลว้รักษาไดท้กุโรค ไม่

ใชแ่รงงานใชอ้ยา่งหนึ�ง ขา้ราชการใชอ้ยา่งหนึ�ง

4) ทกุคนตอ้งมทีี�อยูอ่าศยัใหเ้หมาะสมกบัความเป็นมนุษย์

สาม กระจายอํานาจ

 

มคีาํแนะนําตอ่โรดแมปของ คสช. ไหม

ไมต่อ้งแนะนํา เพราะผมมลัีทธปิระชาธปิไตย เพราะฉะนั �น ผมบอกเขาเลยว่า

ประชาธปิไตยกบัเผด็จการ มันจะผสมผสานมันไมไ่ด ้

ถา้คณุหวังด ีบอกมันจะฆา่กนัตายหมด พอเรามาทําอยา่งนี� มดีนตรจีะ

สามัคคไีด ้(หวัเราะ) มันเป็นไปไมไ่ดห้รอก

มาจากกระบอกปืน คณุจะปฏริปูยังไงก็แลว้แต่ มนัขัดต่อระบอบ

ประชาธปิไตย ประชาธปิไตย เขาลงพรรคหาเสยีง ตอ้งบอกประชาชนวา่จะ

ทําอะไร แตป่ฏริปูของเขาจะวางกรอบให ้ส.ส.ไมก่ระดกิกระเดี�ย

ผมไมใ่ชพ่วกทักษิณ แต่ตอ้งยตุธิรรมตอ่เขา เพราะเขามาจากการเลอืกตั �ง

ไมใ่ชอ่ยูด่ีๆ   สนธ ิบญุยรัตกลนิ มาจากเผด็จการ แตก่ลับมาเป็น ส.สได ้แต่

ทักษิณตอ้งหนีออกนอกประเทศหมายความว่าไง คดเีขาเป็นคดตีอนคณุ

ปฏวัิต ิถา้คดตีามปกตผิมไมว่า่หรอก ไมเ่ป็นไร

คดิอยา่งไรกบัโครงการตา่งๆ ของรฐับาลกอ่นที�มกีารนํามาปดัฝุ่ นใหม่

คณุบอกจะอยูช่ั�วคราว แลว้มาทําโครงการทําไม ตอนนี�น่าจะพูดเรื�อง

โครงการของสงัคม ใหนั้กการเมอืงอยูใ่นกรอบอยา่งไร นี�หาเสยีงอยา่งเดยีว

หวังจะเป็นนายกฯ

กอ่นกลับ แพทยพ์รอ้มผูช้ว่ย 2 คนเดนิเขา้มาขอตรวจสขุภาพฉลาด เขา

บอกวา่เขาเคยตรวจอาการของฉลาด เมื�อปี 2535 วันนี�กลับมาอกีครั �ง ใน

ฐานะเพื�อนมนุษยด์ว้ยกนั เมื�อถามถงึสขุภาพ แพทยร์ะบวุา่ มอีาการความดัน

ตํ �า ทําใหห้นา้มดืจะเป็นลมบอ่ยๆ ร่างกายขาดสารอาหารและนํ�า บวกกบัอายุ

ที�มากขึ�นและโรคหัวใจ ทําใหร้า่งกายทรุดโทรมเร็ว ในฐานะแพทย ์แนะนํา

ใหรั้กษาชวีติ เลกิประทว้ง แลว้กลับไปกนิอาหารใหเ้พยีงพอ แต่ถา้ดว้ย

อดุมการณ์ ก็คงตอ้งเคารพการตัดสนิใจของเขา

หมายเหต:ุ ฉลาด วรฉัตร ใหส้มัภาษณ์อกีครั �ง (8 ม.ิย.) แจง้วา่องัคารนี�

(10 ม.ิย.) จะไปแจง้ความ คสช. ขอ้หาลม้ลา้งการปกครอง

Posted by Maitri at 6/09/2557 05:04:00 กอ่นเที�ยง 

Tweet 7
 

สงครามชนช ั�น: รฐัประหารของกองทพัไทย
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ที�มา Siam Intelligence

กองทัพไทยนําเสนอภาพการยดึอํานาจของตนว่าเป็นความพยายามที�จะ

สรา้งระเบยีบใหป้ระเทศ หลังจากการประชมุระหวา่งสองฟากฝ่ายที�เป็น

ปรปักษ์ทางการเมอืงกันไมส่ามารถบรรลขุอ้ประนีประนอมที �จะเอื�อให ้

ประเทศไทยมรัีฐบาลที�ทํางานได ้

บทที�เขยีนและกํากบัอยา่งแนบเนยีน

โครงเรื�องขา้งตน้ของกองทัพกลับมคีนคลอ้ยตามไมม่ากนัก  อนัที�จรงิ นัก

วเิคราะหจํ์านวนมากมองว่าการรัฐประหารของกองทัพเป็นแค ่การปลดิ

ชพี รัฐบาลที�มาจากการเลอืกตั �งของประเทศไทยที�ใกลจ้ะตายมติายแหล่

หลังจากเจอการรัฐประหารโดยฝ่ายตลุาการเมื �อวันที� 7 พฤษภาคม

มันเป็นเรื�องยากที�จะไมม่องว่าการรัฐประหารเป็นแคด่าบสดุทา้ยในบทที�

เขยีนและกํากบัอยา่งแนบเนียนโดยฝ่ายชนชั �นนําอนุรักษ์นยิม “โหนเจา้” ที�

พยายามลม้ลา้งสทิธใินการปกครองประเทศของกลุม่การเมอืงฝ่ายประชา

นยิมที�ชนะการเลอืกตั �งทกุครั �งมาตั �งแต่ พ.ศ. 2544  การใชว้าทกรรมตอ่ตา้น

การคอรรั์ปชั�นมาโหมกระพอืใหช้นชั �นกลางออกมาประทว้งเป็นจํานวนมาก 

นับตั �งแตเ่ริ�มตน้ แกนนําในแนวรว่มตอ่ตา้นรัฐบาลมเีป้าหมายที�จะสรา้งความ

ไรเ้สถยีรภาพเพื�อกระตุน้ใหก้องทัพกา้วเขา้มาใชกํ้าลังเพื�อจัดระเบยีบการ

เมอืงใหม่

ตามแนวคดิของ Marc Saxer นักวเิคราะหท์ี�นยิาม “ความโกรธแคน้ของชน

ชั �นกลาง” วา่เป็นท่อนซงุที�ใชก้ระทุง้ใหป้ระตเูปิด  แนวร่วมต่าง ๆ ในหมูช่น

ชั �นนําบบีรัฐบาลยิ�งลักษณ์จนตอ้งประกาศยบุสภาในเดอืนธันวาคม ขัดขวาง

การเลอืกตั �งในเดอืนกมุภาพันธ ์เพื�อสรา้งเงื�อนไขใหศ้าลรัฐธรรมนูญอนุรักษ์

นยิมตัดสนิใหก้ารเลอืกตั �งเป็นโมฆะและผลักดันใหศ้าลรัฐธรรมนูญตัดสนิ

ถอดถอนยิ�งลักษณ์ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรรัีกษาการเมื�อวันที� 7

พฤษภาคมดว้ยขอ้หา “ใชอํ้านาจโดยมชิอบ” ทั �งที�ไมม่นํี�าหนักน่าเชื�อถอืแม ้

แตน่อ้ย  การประทว้งของมวลมหาประชาชนก็บรรเลงสอดรับกบัการรุกคบื

ของศาลเพื�อแผว้ทางใหก้องทัพเขา้มายดึอํานาจ

กองทัพกลา่ววา่จะแต่งตั �ง “สภาปฏรูิป” และ “สมชัชาแหง่ชาต”ิ มาวางพื�น

ฐานดา้นสถาบนัใหแ้กรั่ฐบาลชดุใหม ่ แผนการนี�คลา้ยคลงึอยา่งยิ�งกบัแผน

การที�สเุทพ เทอืกสบุรรณ ผูนํ้าการประทว้งประกาศไวเ้มื�อปลายเดอืน

พฤศจกิายน ซึ�งตอ้งการใหป้ระเทศไทยอยูภ่ายใตส้ภาปฏริปูที�ไมไ่ดม้าจาก

การเลอืกตั �งและตรวจสอบไมไ่ดเ้ป็นเวลาหนึ�งปี

การรัฐประหารของกองทัพไดรั้บการตอบรับอยา่งกวา้งขวางจากฐานผูส้นับ

สนุนชนชั �นกลางของสเุทพ  อนัที�จรงิ การสนับสนุนของชนชั �นกลางนั�น

แหละที�ชว่ยสรา้งมา่นอําพรางใหห้มากตาตา่ง ๆ ที�คํานวณมาอยา่งดขีอง

ฝ่ายชนชั �นนําทางการเมอืง  กลุม่คนจํานวนมากที�เป็นแกนหลักของการ

ประทว้งตามทอ้งถนนกําลังคาดหวังจะไดเ้ห็นการรา่งระเบยีบใหมข่องชนชั �น

นําที�จะทําใหค้วามไมเ่ทา่เทยีมทางการเมอืงกลายเป็นสถาบันที�เอื�อ

ประโยชน์ตอ่กรงุเทพฯและชนชั �นกลางในเมอืงของประเทศนี�

ชนช ั�นกลางไทย: จากพระเอกกลายเป็นศตัรูของระบอบ

ประชาธปิไตย

นักสงัคมวทิยาชื�อ Seymour Martin Lipset เคยยกยอ่งชนชั �นกลางเป็น

พระเอกของระบอบประชาธปิไตย แตใ่นระยะหลัง ชนชั �นกลางชาวไทยกลับ

แปลงรา่งกลายพันธุเ์ป็นผูส้นับสนุนแผนการของชนชั �นนําที�ต่อตา้นระบอบ

ประชาธปิไตยอยา่งเปิดเผย  ชนชั �นกลางไทยวันนี�ไมใ่ชช่นชั �นกลางฝ่าย

ประชาธปิไตยที�เคยโคน่ลม้ระบอบเผด็จการของนายพลสจุนิดา คราประยรู

เมื�อ พ.ศ. 2535 อกีแลว้ เกดิอะไรขึ�น?

บทวเิคราะหท์ี�ชว่ยใหค้วามกระจา่งตอ่การแปลงรา่งครั �งนี�เป็นบทวเิคราะห์

ของ Marc Saxer ที�ควรคา่ตอ่การคัดอา้งมาเต็ม ๆ[1]:

ชนชั �นกลางในกรุงเทพฯเคยเรยีกรอ้งรัฐที�มคีวามเป็นประชาธปิไตยมากขึ�น

และโดยเฉพาะอยา่งยิ�งคอืมคีวามเป็นเสรนียิมมากขึ�น รวมทั �งเรยีกรอ้งสทิธิ
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ทางการเมอืงเพื�อคุม้ครองตัวเองจากการใชอํ้านาจโดยมชิอบของชนชั �นนํา 

อยา่งไรก็ตาม เมื�อระบอบประชาธปิไตยกลายเป็นสถาบันแลว้ พวกเขากลับ

พบว่าตัวเองเป็นแคเ่สยีงขา้งนอ้ยในเชงิโครงสรา้ง เสยีงสว่นใหญท่ี�อยู่

รอบนอกสามารถชนะการเลอืกตั �งไดอ้ยา่งง่ายดายทกุครั �งภายใตก้ารจัดการ

ของนักเลอืกตั �งที�ครํ�าหวอด  เนื�องจากชนชั �นกลางในพื�นที�ศูนยก์ลางไมเ่คย

รับรูถ้งึการกอ่ตัวของชนชั �นกลางในชนบทที�เรยีกรอ้งการมสีว่นรว่มในชวีติ

สงัคมและการเมอืงอยา่งเต็มตัว พวกเขาจงึตคีวามเสยีงเรยีกรอ้งสทิธแิละ

สาธารณประโยชน์ที�เท่าเทยีมวา่เป็นแค ่“คนจนเริ�มโลภมาก”….[การ

]ปกครองดว้ยเสยีงขา้งมากถูกมองวา่เป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นสวัสดกิารที�ไมย่ั�งยนื

ซึ�งจะนําไปสูก่ารลม้ละลายทางการเงนิในทา้ยที �สดุ

Saxer วเิคราะหต่์อไปว่า จากมมุมองของชนชั �นกลาง ระบบเสยีงขา้งมาก

ละเลยพื�นฐานทางการเมอืงของสัญญาประชาคม กลา่วคอื การประนี

ประนอมทางสังคมระหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย  ไมเ่คยมกีารเซน็

สญัญาประชาคมที�ผกูมัดใหช้นชั �นกลางตอ้งแบกรับภาระภาษีเพื�อแลกกบั

บรกิารสาธารณะที�เทา่เทยีม ความมเีสถยีรภาพทางการเมอืงและความสงบ

สขุของสงัคม  นี�คอืเหตผุลที�ชนชั �นกลางรูส้กึเหมอืนตัวเอง “ถกูปลน้” โดย

นักการเมอืงที�ฉอ้ฉล ซึ�งใชร้ายไดจ้ากภาษีของพวกเขา “ซื�อเสยีง” จาก

“คนจนโลภมาก” หรอืหากจะใชภ้าษาที�ซบัซอ้นกว่านั �นก็คอื “มวลชนไรก้าร

ศกึษาในชนบทตกเป็นเหยื�อของนักการเมอืงที�สัญญาจะใหส้ารพัดอยา่งเพื�อ

ไดข้ึ�นครองอํานาจ”

Saxer สรปุวา่ ดว้ยเหตุนี�เอง จากทัศนะของชนชั �นกลางในเมอืง

บรรดานโยบายที�ตอบสนองฐานเสยีงในทอ้งถิ�นจงึเป็นแค ่“ประชานยิม”

หรอื “การซื�อเสยีง” อกีรูปแบบหนึ�งของนักการเมอืงกระหายอํานาจ  ในการ

ตัดสนิชี�ขาดครั �งสําคัญ ศาลรัฐธรรมนูญไทยจงึเปรยีบเทยีบหลักการเลอืกตั �ง

วา่เป็นการคอรรั์ปชั�น  ผลที�ตามมาก็คอื มหีลายครั �งหลายคราวที�พันธมติร

“เสื�อเหลอืง” ของชนชั �นนําศักดนิาประสานเสยีงกบัชนชั �นกลางกรงุเทพ

เรยีกรอ้งใหเ้พกิถอนสทิธเิลอืกตั �งของ “คนจนไรก้ารศกึษา” หรอืแมก้ระทั�ง

งดเวน้ระบอบประชาธปิไตยที�มกีารเลอืกตั �งเสยีเลย

ความใฝ่ฝนัอนัเหลอืเชื�อ

อยา่งไรก็ตาม พันธมติรชนชั �นนํา-ชนชั �นกลางกําลังหลอกตัวเอง หากคดิวา่

การร่างรัฐธรรมนูญที�จะสรา้งความเป็นสถาบันใหก้ารปกครองดว้ยเสยีงขา้ง

นอ้ยเป็นสิ�งที�เป็นไปได ้ เพราะประเทศไทยไมใ่ชป่ระเทศไทยเมื�อ 20 ปีที�

แลว้ ซึ�งความขัดแยง้ทางการเมอืงสว่นใหญเ่ป็นแคค่วามขัดแยง้ในหมูช่นชั �น

นํา โดยที�ชนชั �นลา่งจํานวนมหาศาลไดแ้ต่มองดูตาปรบิ ๆ หรอืเป็นแคส่าวก

เชื�องเชื�อของกลุม่กก๊ชนชั �นนําที�แกง่แยง่ชงิดกีนั

หากจะยมืคําของเหมาเจ๋อตง สิ�งที�เป็นพลังขับเคลื�อนการเมอืงไทยในตอนนี�

คอืความขัดแยง้ทางชนชั �นที�มลัีกษณะเฉพาะแบบไทย  บคุคลสําคัญที�

เปลี�ยนโฉมภมูทัิศนก์ารเมอืงไทยคอืทักษิณ ชนิวัตร อภมิหาเศรษฐผีูม้บีารมี

แตฉ่อ้ฉล เขากา้วขึ�นสูอํ่านาจดว้ยการผสมผสานแนวทางประชานยิม การ

อปุถัมภแ์ละการใชจ้า่ยเงนิอยา่งชํานชิํานาญเพื �อรวบรวมคะแนนเสยีงเลอืก

ตั �งขา้งมากเขา้มาเป็นกลุม่กอ้น  สําหรับทักษิณ เป้าหมายของการสรา้งแนว

รว่มนี�อาจเพื�อไลต่อ้นหรอืเขา้ไปผกูขาดอํานาจของชนชั �นนํา แต่สําหรับภาค

สว่นตา่ง ๆ ในสังคมที�เขาปลกุใหต้ื�นขึ�นมานั �น เป้าหมายคอืการกระจายความ

มั�งคั�งและอํานาจจากชนชั �นนําลงไปสูม่วลชน และสิ�งที�สําคัญไมแ่พก้ันก็คอื

การเรยีกรอ้งศกัดิ�ศรใีหแ้กป่ระชาชนที�เคยถกูดแูคลนเป็น “ไอบ้า้นนอกคอก

นา” หรอื “ควาย”  ถงึแมข้บวนการ “เสื�อแดง” ของทักษิณอาจถูกเยาะ

หยนัว่าเป็นแคก่ารจับมอืกนัระหวา่งนักการเมอืงฉอ้ฉลกับ “คนจนโลภมาก”

แตมั่นก็กลายเป็นเครื�องมอืเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสทิธพิลเมอืงเต็มตัวของชนชั �นที�

ถกูกดีกนัชายขอบของประเทศไทย

พันธมติรชนชั �นนํา-ชนชั �นกลางกําลังฝันไป หากคดิว่าคนเสื�อแดงจะหลกี

ทางและปลอ่ยใหพ้วกเขากําหนดเงื�อนไขการสยบยอมตามอําเภอใจ ยิ�งไม่

ตอ้งพูดถงึการทําใหก้ารสยบยอมนี�กลายเป็นสถาบันในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ่

แต ่ณ ขณะนี� คนเสื�อแดงเองก็ไมม่อํีานาจมากพอที�จะเปลี�ยนแปลงดุลการ

เมอืงในระยะสั �นและระยะยาว  บัดนี�ถงึคราวที�คนเสื�อแดงตอ้งหันมาตอ่สูด้ว้ย

วธิกีารพลเมอืงขัดขนืบา้ง
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นับตั �งแตเ่กดิรัฐประหาร มรีายงานว่าประชาชนราว 150 คนถกูหน่วงเหนี�ยว

กักขัง รวมทั �งประวติร โรจนพฤกษ์ นักขา่วชื�อดังของหนังสอื

พมิพ ์Nation เขามชี ื�อเสยีงจากการวพิากษ์วจิารณ์ขบวนการประทว้งตอ่ตา้น

รัฐบาลที�กรยุทางใหก้องทัพเขา้มาแทรกแซง

แนวโนม้ที�อาจเกดิขึ�นก็คอื การประทว้งของคนเสื�อแดงทั �งดว้ยความรนุแรง

และไมร่นุแรงจะทําใหป้ระเทศไทยตอ้งเผชญิกบัความขัดแยง้อันขมขื�นและ

ยดืเยื�อที�ใกลเ้คยีงกบัสงครามกลางเมอืง พื�นที�ที�เป็นฐานที�มั�นในต่างจังหวัด

ของพรรคเพื�อไทย กล่าวคอื ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบาง

สว่นของภาคกลาง จะกลายเป็นพื�นที�ที�จักรวรรดกิรุงเทพฯ ปกครองยากขึ�น

ๆ  มันเป็นฉากจบอนัน่าเศรา้ของประเทศที�เคยเป็นความหวังในอษุาคเนย์

ดว้ยนํ�ามอืฝ่ายตอ่ตา้นประชาธปิไตยที�ไมไ่ยดกีารประนีประนอมทางการเมอืง

ใด ๆ เลย

วอลเดน เบลโล  เขยีน (27 พฤษภาคม 2557)

ภคัวด ีวรีะภาสพงษ ์แปล

แปลจาก Class War: Thailand’s Military Coup By Walden Bello ,

May 27, 2014 .

บทความนี�เป็นการเผยแพรร่ว่มกนัระหวา่ง Foreign Policy In

Focus และ TheNation.com. 

Posted by Maitri at 6/09/2557 04:50:00 กอ่นเที�ยง 
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ว ัน อ าทิต ย ์ ,  มิถุ น า ย น  0 8 ,  2 5 5 7

Sarit or Thanom Model, or what model ?

ภาพจาก Threevilaspire

พลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา

จะใข ้model ของ

จอมพล สฤษดิ� ธนะรัชต ์2501/1958 (อยูไ่ด ้5 ปี แตเ่สยีชวีติเสยีกอ่น)

หรอื ของ

จอมพล ถนอม กติตขิจร 2514/1971 (อยูไ่ด ้2 ปี ก็เกดิ 14 ตลุา 2516)

หรอื ของ นายธานนิทร ์กรัยวเิชยีร 2519/1967 (อยูไ่ดไ้มถ่งึปี ก็ถูกยดึ

อํานาจ)

หรอื ของ พลเอก สจุนิดา คราประยรู 2534/1991 (อยูไ่ดไ้มก่ี�วัน ก็เกดิพฤษ

ภาเลอืด)

หรอื ของ พลเอก สนธ ิบณุยรัตกลนิ 2549/2006 (ไมไ่ดอ้ยู ่และแทบไมไ่ด ้

อะไร)

หรอื คสช. จะใหมเ่อี�ยม ทั �งหมด 2557/2014

History has been telling, and will tell again......

ปวศ และ กาลเวลา ก็ไดบ้อกเรามาตลอด

และก็จะบอก อกีครั �ง ครับ.............................................
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บทความที�เกา่กวา่

cK@GoodLuckCoupMakersCoupSupporters

Posted by Maitri at 6/08/2557 07:57:00 กอ่นเที�ยง 

Tweet 3
 

หนา้แรก

สมัครสมาชกิ: บทความ (Atom)
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