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ขา่ว-บทความลา่สดุในไทยอนีวิส์

ตอนนี ้มลีางบอกเหต ุชดัเจนมาก !
วา่ความฉบิหาย ครัง้ใหญข่อง
ประเทศกําลงัจะมา?!?

ประยทุธว์า่ไง ลาออกจากประธาน
คสช.ใหม?!?

ผมคดิวา่ผมรูน้ะ...วา่อุง้อิง้กบั
ทักษิณสง่ซกิกนัถงึเรือ่งอะไร...

นีค่อืเอกสารทีช่ ีช้ดัวา่ UN ไมไ่ดใ้ห ้
ราคาอะไรกบัความพยายามชีแ้จง
เรือ่งรัฐประหารไทยวา่จําเป็นอยา่ง
ไร ของสหีศกัดิ์

วนันีม้เีรือ่งใกลต้วัมาเลา่ เกีย่วกบั
เฟชบุค๊ทัง้นัน้

จารพุงศ ์เรอืงสวุรรณ : แนวทางการ
ตอ่สู ้ของ เสรไีทย

Walk This Way: ใหกํ้าลังใจ BBC
และกลุม่ FB ทีร่ว่มทะลวงดา่น
ขอ้มลูขา่วสารใหพ้วกเราชาวไทย

ภาพสวุรรณภมูลิา่สดุ หมอชติยัง
คกึคกักวา่...

คยุกบั "ธนาพล" บก.ฟ้าเดยีวกนั
หลังถกูคมุตวัครัง้ที ่2 เฉลยของฝาก
ใหท้หารเมือ่คราวรับนัดกนิกาแฟ

ปลัดบัวแกว้แจงสือ่ตา่งประเทศ
คสช.ยดึอํานาจเพือ่ประชาธปิไตย
ยัง่ยนื

สิง่ลม้เหลวของนติศิาสตร์

ของจรงิทีป่รากฎ : ทหารไทยกําลงั
ประสบปัญหาในการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ
ของประเทศ

กรงุเทพฯตกอันดบั สดุยอด เมอืง
ทอ่งเทีย่ว - Bangkok slips as top
destination

มนัียยะ? อุง๊อิ๊งโพสตร์ปู "ทกัษิณ"
กบัป้ายสญัลักษณ์อะไร ตามไปดู

ว ัน ศุ ก ร ์ ,  ก ร กฎ า ค ม  1 1 ,  2 5 5 7

ตอนนี ้มลีางบอกเหต ุชดัเจนมาก ! วา่ความฉบิหาย
คร ัง้ใหญข่องประเทศกําลงัจะมา?!?

ทีม่า FB แนวรว่มเสรไีทยในยโุรป - De

ตอนนี ้มลีางบอกเหต ุชดัเจนมาก ! วา่ความฉบิหาย ครัง้ใหญข่องประเทศ
กําลังจะมา 

ระดบัมหาสนึามทิางเศรษฐกจิ !

1. - ผูว้า่การแบ็งคช์าต ิออกมาเตอืนนโยบายเศรษฐกจิของ คสช.

2. - ราคายางพาราเหลอืกก.ละ 50 บาท ตํา่ทีส่ดุในรอบเกอืบสบิปี
3. - ราคาขา้วเปลอืก เหลอืเกวยีนละ 6,000 บาท
4. - มกีารปลอ่ยขา่ว วา่จะลดหรอืไมม่โีบนัส ของรัฐวสิาหกจิ
5. - บรษัิท ขนสง่ จํากดั แถลงรายไดล้ดลง 50%

6. - ยอดการสง่ออกประจําไตรมาสที ่3 และ 4 มแีนวโนม้ดิง่เหว
7. - มกีารยา้ยฐานการผลติของบรษัิทอตุสาหกรรมขนาดใหญไ่ป ตา่ง
ประเทศมากมาย
8. - แรงงานชาวกมัพชูากวา่ 200,000 คน อพยพกลับประเทศ
9. - นักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศหายไปมากกวา่รอ้ยละ 70

10. - มกีารปิดตัวของโรงแรมขนาดใหญใ่นกรงุเทพมหานครและเมอืงทอ่ง
เทีย่ว
11. - มกีารควํา่บาตรทางเศรษฐกจิ จากสหภาพยโุรป 28 ประเทศและ
ประเทศอืน่ๆ กําลังจะตามมา
12. - กรมสรรพากรเก็บภาษีตํา่กวา่เป้าไป 100,000 ลา้น
13. - ประเทศไทยไมส่ามารถกูเ้งนิจาก ธนาคารโลกและหรอื IMF ไดอ้กี
แลว้เนือ่งดว้ยการถกูลดระดบัการคา้มนุษย์
14. - คสช.ประกาศออกคําสัง่ยดึเงนิ กสทช.จํานวน 58,000 ลา้นบาท ให ้
เป็นรายไดแ้ผน่ดนิ
ลองอาการเป็นแบบนี ้กวูา่ ให ้10 คสช.+ ซปุเปอรแ์มน ก็เอาไมอ่ยู ่แน่ๆ

Posted by Maitri at 7/11/2557 07:47:00 กอ่นเทีย่ง 
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'คสช.' เดนิหนา้ตดิตามงาน งดพักผอ่น
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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-วทิยถุา่ยทอดสด

โทรทัศนร์ัฐสภา

Asia Update TV - DNN

VOICE TV

ทวีมีา้เร็วถา่ยสด
ชมุนุม-speedhorseTV

SMGERMANY.com

ทวีเีสยีงประชาชนถา่ยสด
ชมุนุม-ThaivoiceTV

Thaisvoice.blogspot

norporchoreusweden

uddtoday

เฟซบุค๊เพจทีน่า่สนใจ

แดเ่พือ่นผูเ้ดอืดรอ้น

ขา่วสารเกีย่วกบัประเทศไทยทีค่ณุไมอ่าจหาอา่นไดจ้ากสือ่

หยัดยนืชธูงสจัธรรมโตก้ระแสทวน ปรับขบวนกา้วรดุไป
สูช่ยัชนะของฝ่ายประชาธปิไตย ประเทศไทยตอ้งมธีรรม
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เผือ่ทา่นผูนํ้ายังไมท่ราบ...มลูคา่
ความเสยีหายจากความไมส่งบทาง
การเมอืง

TOP10ขา่วยอดนยิม

อาการถังแตกเริม่
แลว้...

ตอนนี ้มลีางบอกเหตุ
ชดัเจนมาก ! วา่ความ
ฉบิหาย ครัง้ใหญข่อง
ประเทศกําลังจะมา?!?

ครสิตี ้เคนนีย่ ์ทตูมะกนั
พดูอะไร เมือ่คนืนี ้จน
ทําใหบ้างคน หงดุหงดิ
ตามไปดคูลปิชดัๆ ทีน่ี่
+ บท บก. VOA

...เริม่ไมคุ่ม้แลว้...

คลปิ ยนืเดน่ โดยทา้ทาย : เพราะเธอ
ไมเ่คยไปไหน?!?

เริม่แลว้...คลปิ ตอ่ตา้นพรบ นริโทษ
กรรม และ รัฐธรรมนูญกบฎ

คสช.กําลังเลน่บทแก ้
ปัญหาจับฉ่าย สะทอ้น
อะไร?!?

สภาไทยพลดัถิน่ตัง้
กระทูถ้ามรัฐบาลเผด็จ
การทหาร คสช.

กรหูยา่ยซะหยา่
ง...คสช.ตงิ อเมรกิา
ตอ้งระมัดระวัง จัดงาน
วนัชาต ิเมือ่คนื

เมือ่หยุน่ความแตก +
หนา้แตก เรือ่งสยามสง่
ชา้งไปชว่ยรบใน
สงครามกลาง
เมอืงอเมรกินั

JuSci.net

Tweet 15  

ประยทุธว์า่ไง ลาออกจากประธานคสช.ใหม?!?

สลิม่ศรสีลิม่ศักดิท์ัง้หลายชอบถามหาความรับผดิชอบของคณุประพัฒน ์ผู ้
วา่การรถไฟ ตอ่กรณีนอ้งแกม้ แลว้มาดสูวิา่พวกนีจ้ะมาเรยีกรอ้งความรับผดิ
มาตรฐานเดยีวกนัมะ มาดกูนั
.................

2ทหารเกณฑข์นืใจสาวปัตตาน ีมอบตวั ตร.แจง้3ขอ้หาหนัก

ทหารเกณฑ ์2 นายขนืใจสาวปัตตานวีัย16ปี เขา้มอบตวัแลว้ ตํารวจแจง้
3ขอ้หาหนัก ดา้นผูเ้สยีหายรอ้งขอความเป็นธรรมทีถ่กูประจานและปิดกัน้
โอกาสทางการศกึษา

http://m.springnewstv.tv/news/12326

SunaiFanClub

เรือ่งเกีย่วเนือ่ง...

ปลดฟ้าผา่ ผูว้า่รถไฟ

ทา้ยสุดคุณประภัสรอํ์าลาตําแหน่งไปอย่างเจ็บปวด ผมเคยเตือนแลว้ว่าออกเองดีกว่าใหเ้ขาไล่ออก 

คุณประภัสรอ์อกจากตําแหน่งนี้ ไมใ่ช่เพราะไรค้วามสามารถ

แต่เพื่อสังเวยต่อ "ความรับผดิชอบ" ทีผู่นํ้าองค์กรตอ้งมใีนกรณี "นอ้งแกม้" 

ทีม่า 
ชูวทิย ์I'm No.5

Thailand Dictator Watch

Thai E-news on Facebook

Maysa Nitto

มติรสหายทา่นหนึง่

อาณาจักรไบกอน

ประชาไท หนงัสอืพมิพอ์อนไลน์

วอน คสช. สางปัญหาคนืความสขุ
ใหอ้าจารยม์หาวทิยาลยัชายแดนใต ้

ขอ้คดิบางประการเกีย่วกบัการทํา
งานของ คสช.

ความเป็นสมยัใหมใ่นความคดิทาง
สงัคมของพทุธศาสนา (1)

โสภณ พรโชคชยั เลา่เรือ่งการเขา้
พบ กมัปนาท รดุดษิฐ ์ผอ.ศนูย์
ปรองดองฯ

ศาลทหารอนุญาตฝากขงั ‘ทอม ดัน
ด’ี เพิม่ 2 คด ีม.112-พ.ร.บ.
คอมพฯ์ - ฝากขงั 'วรเจตน'์ ตอ่
ผลดั3

ขา่วดว่น - ขา่วสดออนไลน์

เดง้ฟ้าผา่! ผูว้า่ฯหนองคาย เขา้กรุ

วัดถ้ําขวญัเมอืงปลดป้ายชาวบา้น
เขยีนไลเ่จา้อาวาส-แมช่เีชอรร์ี่

ดญ.วัย 12 หายจากบา้น ลงุ-ป้ารอ้น
ใจแจง้ตร. ทหาร-กูภ้ัยชว่ยคน้ ยังไร ้
รอ่งรอย!

สยอง! ‘ร.ต.ท.หญงิ’ ถกูสามแีทง
ดบั-ลกูโฮระงม มอืมดีซิง่เกง๋หนรีถ
ควํา่ไสท้ะลัก แฉปมหงึเมยีสวย

ตร.รวบเพิม่โจพ๋นง.รถไฟ! สารภาพ
รูเ้ห็นคดฆีา่นอ้งแกม้ ปัดรว่มขม่ขนื
กบัไอเ้กมดว้ย

RSS - Voice TV : Internet TV for
New Generation

ปืนใหญค่วัก 35 ลป.ซวิ 'อเล็กซสิ'
รว่มทัพ

จอมกดัไปแน่ ! 'ซวัเรซ' เตรยีมเปิด
ตวักบับารซ์า่พธุนี้

'เชลซ ีคลนิตนั' นักพดูคา่ตวัแพง

ตัง้ขอ้หา พนง.รถไฟรูเ้ห็น 'วนัชยั'
ฆา่ขม่ขนืเด็กหญงิวยั 13

ซซูกู ิเซเลรโิอ ผลตอบรับดเีกนิคาด

VoiceTV - Most recent videos -
Dailymotion

Executive Talk : Air Asia X :
ใครๆก็บนิได ้(ไกลกวา่เดมิ)

10_7_25579_33_39_live

รัชฟิลม์ ทวี ีตํานานโทรทัศนไ์ทย

หบุเขาแหง่อดตีและอนาคต

Future is ours Magazine is ours

429ShareShare

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

2 of 19 7/11/2014 6:48 AM



พบหลอดตัวอยา่งเชือ้ไขท้รพษิใน
ศนูยว์จัิยโดยไมม่กีารควบคมุ

เครือ่งพมิพส์ามมติกิบัชาวหทูอง
Normal เปิดขายหฟัูงทีพ่มิพม์าเพือ่
หคูณุโดยเฉพาะ

เลน่เกมรนุแรงไมไ่ดทํ้าใหเ้กดิ
พฤตกิรรมกา้วรา้วเสมอไป มหินําซ้ํา
ยงัชว่ยยกระดับจติใจผูเ้ลน่ขึน้อกี

NASA ยงิยาน OCO-2 ขึน้ชัน้
บรรยากาศโลก เพือ่สํารวจคารบ์อน
ไดออกไซด-์ภาวะโลกรอ้น

สทิธบิตัรใหม ่Airbus: เครือ่งบนิไม่
มกีระจกหนา้

MEconomics

ลอนดอนเสนอใหบ้งัคับแท็กซีต่อ้ง
รับบตัรเครดติในปี 2016

Nike เตรยีมเลกิสญัญาสปอนเซอร์
แมนยปีูหนา้ เหตเุพราะแมนยเูรยีก
เงนิแพงเกนิไป

CIMB มแีผนรวมกจิการกบัอกี 2
ธนาคารในมาเลเซยี ทําให ้CIMB
เป็นธนาคารใหญท่ีส่ดุในประเทศ

อนิโดนเีซยีเรยีกรอ้งใหส้งิคโปรถ์อน
ธนบัตร 10,000 ดอลลารอ์อกจาก
ตลาด

MPG แมงป่อง 1989 กลับมาซือ้ขาย
ในตลาดหุน้ตัง้แต ่9 กรกฎาคมนี้

Siam Intelligence Unit

The Wind Rises ผลงานชิน้สดุทา้ย
ของมยิาซาก ิกบัการสรา้ง
อตุสาหกรรมการบนิญีปุ่่ น

สทิธชิมุชนกบัมาตรการคุม้ครองทาง
สิง่แวดลอ้ม EHIA

Roadmap 3 ระยะ ของ คสช.ทีไ่มม่ี
การทําประชามติ

แถลงการณ์ “เครอืขา่ยอสีานใหม”่

ทําไม ทมีฟตุบอลบราซลิถงึตอ้งใส่
เสือ้สเีหลอืง-เขยีว

ihere dot TV

ขา่วร่ัวคัว่ Thailand Super Series
3-4

Girl-friend เกลิเฟรนด ์ep.6 ตอน
รโิกะ เธอคอืใครกนัแน่? (WTF)

ขา่วร่ัวคัว่ Toyota League Cup
2014 เมอืงทองvsบรุรัีมย ์รอบ8ทมี

ขา่วร่ัวคัว่การประกาศผล YARIS The
Presenter 2014

Girl-friend เกลิเฟรนด ์ep.5 ตอน
แลว้เราจะจบูกนัไหม? (See you
mouth way)

ดรามา่เอยจงซบัซอ้นยิง่ข ึน้

คา้ยาvsบา้กาม

งานสบายรายไดด้มีรีถขบั!!

คณุธรรมค้ําจนุโลกา!

เพือ่นเขาไมทํ่ากนัแบบนี!้!

คสช. ประกาศปลดผูว้า่การรถไฟ นายประภสัร ์จงสงวน ออกจากตําแหน่ง
ดว้ยเหตผุลเพือ่ใหก้ารบรหิารงานของการรถไฟแหง่ประเทศไทย เป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ยและเหมาะสมยิง่ขึน้

ปัญหาของการรถไฟแหง่ประเทศไทยไมใ่ชม่เีฉพาะเรือ่งความปลอดภัย
อยา่งทีเ่ป็นขา่วเทา่นัน้ แตร่ถไฟไทยเป็นองคก์รทีโ่บราณครํ่าคร ึเหนยีวแน่น
ยดึตดิกบัความเกา่แก ่ไมม่กีารปรับปรงุพัฒนาบคุลากร เพราะคดิวา่ตัวเอง
เป็นรัฐวสิาหกจิและมสีหภาพแรงงานทีแ่ข็งแกรง่คอยปกป้อง

ไมว่า่การบรหิารงาน การเดนิรถ สภาพภายในขบวนรถ ความปลอดภัยทัง้
จากการตกราง ไปจนถงึผูโ้ดยสารทีเ่สีย่งภยับนรถไฟ การบรกิารของ
พนักงานเจา้หนา้ การรับเขา้ทํางานทีใ่ชเ้สน้สาย ระบบจัดซือ้จัดจา้งผกูขาด
อยูก่บัผูรั้บเหมาทีผ่กูป่ินโตกนัมานาน เป็นแดนสนธยาทีไ่มเ่คยมใีครกลา้แตะ
ตอ้ง แมแ้ตนั่กการเมอืงหรอืรัฐบาลยคุไหนสมัยไหน อยา่งเกง่ทําไดเ้พยีงสง่
คนมาเป็นผูว้า่ฯหรอืบอรด์บรหิาร

การบรหิารงานของรถไฟ ไมเ่คยพัฒนาใหท้นักบัโลกสมัยทีเ่ปลีย่นแปลงไป
แตอ่ยา่งใด

รถไฟประเทศเพือ่นบา้นพัฒนาทิง้หา่งรถไฟไทยไปอยา่งไมเ่ห็นฝุ่ น การกู ้
เงนิ 2 ลา้นลา้นของรัฐบาลสมัยทีแ่ลว้ ทีจ่ะใชล้งทนุในระบบราง กลบัให ้
องคก์รทีล่า้หลงัอยา่งรถไฟเป็นผูร้ับผดิชอบ ทัง้ทีเ่ดมิยังเอาตวัเองไมร่อด มี
หนีส้นิและขาดทนุอยูเ่ป็นแสนลา้น ทีด่นิทีม่อียูม่ากมายมหาศาลทั่วประเทศ
ไทยก็พัฒนาอยา่งขอไปท ีรายไดจ้ิ๊บจ๊อย

ปัญหาสารพันทําใหร้ถไฟไทยถอยหลังกลบัไปเหมอืน 40 ปีทีแ่ลว้ยังไง
อยา่งงัน้

ผมหวังวา่ คสช. คงจะไดโ้อกาสปรับปรงุพัฒนา รือ้ระบบครัง้ใหญข่องรถไฟ
ไทย ไมใ่ชเ่ฉพาะสง่ตวัผูว้า่ฯคนใหมม่าแทน คณุประภสัร ์จงสงวน เทา่นัน้

เพราะผูว้า่ฯคนเดยีวไมส่ามารถเปลีย่นแปลงอะไรไดเ้ลย หากคนทีอ่ยูใ่น
รถไฟอกี 99 เปอรเ์ซ็นตไ์มเ่ปลีย่นแปลงพัฒนา

ทา้ยสดุคณุประภัสรอํ์าลาตําแหน่งไปอยา่งเจ็บปวด ผมเคยเตอืนแลว้วา่ออก
เองดกีวา่ใหเ้ขาไลอ่อก

คณุประภัสรอ์อกจากตําแหน่งนี ้ไมใ่ชเ่พราะไรค้วามสามารถ

แตเ่พือ่สงัเวยตอ่ "ความรับผดิชอบ" ทีผู่นํ้าองคก์รตอ้งมใีนกรณี "นอ้งแกม้"

Posted by Maitri at 7/11/2557 07:31:00 กอ่นเทีย่ง 
Tweet 2  

ผมคดิวา่ผมรูน้ะ...วา่อุง้อ ิง้กบัทกัษณิสง่ซกิกนัถงึ
เร ือ่งอะไร...

โดย akausa

ประเทศไทย Robert Amsterdam

นายอมัสเตอรด์มั: การตัง้ขอ้หาเท็จ
ตอ่นายจักรภพ เพ็ญแขคอืแรงจงูใจ
ทางการเมอืง

สารถงึสือ่มวลชนตา่งชาติ

แถลงการณ์กรณีคําขูข่องคสช.

จดหมายเปิดผนกึถงึคนเสือ้แดง ผู ้
สนับสนุนนปช. และทกุทา่นทีย่ดึมั่น
ในประชาธปิไตยไทย

แถลงการณ์: ทนายไมรั่บอนุญาตใิห ้
เขา้พบผูถ้กูคมุตวัจากเหตกุารณ์รัฐ
ประหารโดยกองทพั

องคก์รเลีย้วซา้ย

อยีปิตห์ลังการรัฐหาร[i] (2)

อยีปิตห์ลังการรัฐหาร (1)

กา้วตอ่ไปในการตอ่สู ้

มันเป็นรัฐประหารชดัๆ

สงัคมไทยหลังวกิฤตการเมอืงรอบนี้

Prachatai in English

Military spending surges after
2006 coup d’états

With the military junta
monitoring Facebook, a
political message there can put
a journalist behind bars

Thai junta revokes passport of
anti-coup academic Pavin

BBC Thai Service re-opened to
counter junta’s controlled
media

Murder of a child, mandatory
death sentence and the death
penalty itself

New Mandala

How to read a quick count

Prabowo’s game plan

Stand-off as Indonesia treads
new democratic path

The view from Yogyakarta

President Jokowi vs Oligarchy

Bangkok Pundit

Thailand: Some speech is
divisive; some hate speech is
allowed

No need for constitution
referendum as it will create
divisions in society

Economic fallout from the mass
exodus of Cambodian migrant
workers

Why did more than 200,000
Cambodian workers leave
Thailand?

Thai junta says Burma
understands the coup; they did
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ใครๆก็ไมรั่กผม้!!

DeepSouthWatch

สถานทตูอเมรกิาจัดงานเลีย้งละศลี
อดในภาคใตเ้ป็นครัง้แรก

ยอ้ยรอยความหวัง “ความรนุแรงลด
ลงจรงิในเดอืนรอมฎอน” ในตอนทีม่ี
กระบวนการสนัตภิาพ

รายงาน "สรปุฐานขอ้มลูเครอืขา่ย
โครงการเครอืขา่ยผูนํ้าสตรเีพือ่สนัติ
สขุในพืน้ทีภ่าคใต"้

รอมฎอนเดอืด ยงิ 2 นักศกึษาสาว
ฝึกงานโรงพยาบาลยพุราชยะหาเสยี
ชวีติ

ศรสีมภพ จติรภ์ริมยศ์ร:ี การประชมุ
วชิาการนานาชาตทิีช่ายแดนใต/้ปา
ตานกีบัสถานะ ‘ชานชาลาความรู’้
เพือ่รับมอืความขดัแยง้

เว็บภยัพบิตั ิPaipibat.com

รายงานภยัพบิตัปิระจําวันที ่11
กรกฎาคม 2557

รายงานภยัพบิตัปิระจําวันที ่10
กรกฎาคม 2557

รายงานภยัพบิตัปิระจําวันที ่9
กรกฎาคม 2557

รายงานภยัพบิตัปิระจําวันที ่8
กรกฎาคม 2557

รายงานภยัพบิตัปิระจําวันที ่7
กรกฎาคม 2557

Faceblog.in.th

คนจะรวยชว่ยไมไ่ด ้แคจ่ะทําสลัด
มันฝรั่งก็มคีนชว่ยออกตงัคใ์หเ้กอืบ
ลา้น

Google บอกลาสงัคมออนไลน์
Orkut 30 กนัยานี้

เรือ่งเดน่ประเด็นเดอืด เมือ่
Facebook เอาขอ้มลูผูใ้ชเ้ป็นหนู
ทดลองสนามอารมณ์

Faceblog Talk ครัง้ที ่1 วันที ่5
กรกฎาคมนี้

Google Hangouts อนุญาตใหใ้ช ้
งาน Video Call ไดท้นัทโีดยไม่
ตอ้งตดิตัง้ปลั๊กอนิ

Did You Know?

The War of the Worlds ความ
โกลาหลจากละครวทิยุ

International Flat Earth Society
สมาคมผูเ้ชือ่วา่โลกแบน

เรอืดําน้ําลําแรกของโลกในแมน้ํ่า
เทมส์

แสงสะทอ้นจากอาคารละลายรถ
ยนตไ์ด ้!?

PrachataiTV

ทีม่า prachatlk

ผมคดิวา่ผมรูน้ะ...วา่อุง้อิง้กบัทกัษิณสง่ซกิกนัถงึเรือ่งอะไร...

ตามขา่วเมือ่วานนี ้(9 ก. ค. 2557) วา่น.ส. แพทองธาร ชนิวัตร หรอือุง้อิง้
โพสตร์ปูทักษิณในอนิสตาแกรมสว่นตัว ยนืขา้งป้ายซึง่ทา่ทางจะเป็นป้าย
จราจรใหค้นเดนิขา้มถนนมคํีาวา่ “Wait” หรอืแปลเป็นไทยวา่ “รอ “

แถมอุง้อิง้ยงัเขยีนอธบิายประกอบภาพไวว้า่ “I’m in no rush “...แปลเป็น
ไทยก็ไดค้วามวา่ “หนูไมไ่ดร้บีรอ้นอะไร”...

จากภาพนี.้..พอ่-ลกู...ตอ้งสง่ซกิสส์ือ่สารกนัแน่นอน...ทีค่นกงัขาหรอื
อยากรูนั้น้วา่สือ่ถงึอะไรกนั...ชาวเน็ตตา่งรวมทัง้ผมดว้ยตา่งก็คาดเดาถงึ
ความหมายไปตา่งๆนานา...

แตผ่มคดิวา่ผมรูน้ะ...วา่พอ่ลกูคูน่ี.้..สือ่กนัถงึเรือ่งอะไร...55555.....

คอืงีน้ะ...อุง้อิง้อาจจะสง่ขา่วถงึพอ่วา่หนูกําลงัวางแผนครอบครัวหมายถงึ
แตง่งานน่ันแหละ..ก็อยากจะปรกึษาพอ่ด.ู....

ทักษิณก็เลน่สนุกกบัลกูโดยไปยนืถา่ยรปูอยา่งนัน้แลว้ชีไ้ปทีคํ่าวา่ “Wait”

สง่มาใหล้กูสาว...คงจะบอกลกูสาววา่...”รอกอ่นนะ”

คณุลกูก็เลน่สนุกกลับ...โดยเอาภาพนัน้มาโพสตแ์ลว้เขยีนคําอธบิายวา่ “
I’m in no rush ” เพือ่ทีจ่ะบอกพอ่วา่...หนูไมไ่ดร้บีรอ้นอะไร..รอได.้...

แคน่ีแ้หละ.....55555....

ป.ล. ไมรู่ว้า่ทา่นผูอ้า่นจะเห็นดว้ยกบัผมหรอืเปลา่นะ.....ผมคดิของผม
อยา่งนี.้..เพราะไมอ่ยากคดิเป็นอยา่งอืน่....

ไมแ่น่นะ....อํามาตยอ์าจจะสดุง้ไปอกี 8 ตลบ..คดิวา่....รอไร
หวา่.....55555.......

Posted by Maitri at 7/11/2557 01:39:00 กอ่นเทีย่ง 
Tweet 2  

นีค่อืเอกสารทีช่ ีช้ดัวา่ UN ไมไ่ดใ้หร้าคาอะไรกบั
ความพยายามชีแ้จงเรือ่งรฐัประหารไทยวา่จําเป็น
อยา่งไร ของสหีศกัดิ์

ทีม่า FB James Walsky

ในรายงานการประชมุ ECOSOC ของ UN มกีารพดูถงึสหีศกัดิ ์เพยีง 1
ประโยคดงันี้

the same in ’88

Political Prisoners in Thailand

Controlling everything

Updated: Recycling 2006
propaganda

Another lese majeste case

BBC and the junta

Tom Dundee charged with lese
majeste

Asian Correspondent: Siam
Voices

How (not) to protest at the US
Embassy, according to the Thai
junta

Thailand: Did Pheu Thai ‘hire
motorcycle taxis’ during the
2010 protests?

The Thai post-coup
government: The junta’s
shadowy cabinet

Burma, Cambodia ‘hail’ Thai
junta: With neighbors like
these…

The Thai post-coup
government: Purging
bureaucrats

Thai Intelligence News

Thai Crisis: One month after
Prayuth’s Coup! Where is
Thailand?

Democracy: Thai Protest
Leader, Suthep, Says He
Advised Army Chief Prior To
Coup

Human Rights: Forbes says TIP
(Slave Labor) report another
“Black Eye” for Thailand

Liberty: The three fractions of
Thailand’s dissident movement

Economics: End Of Rate Cuts?
Military Coup A Good Thing?

Asia Provocateur

มหาเศรษฐพัีนลา้นชาวอเมรกินันาย
Bill Heinecke ทํากําไรมหาศาล
จากรัฐประหารไทย แตม่ใีครอกีบา้ง?

Thai-based US Billionaire Bill
Heinecke Is Making A Lot Money
From The Thai Coup - But Who
Else Is?

ขอ้กลา่วหาอนัฉอ้ฉลเกีย่วกบั
โครงการรับจํานําขา้ว - คสช.กอ่รัฐ
ประหารเพราะขา้วหายไป 0.009%?

Public Statement by the Thai
Lawyers for Human Rights:
Thanapol Eawsakul Facing
Second Arrest

The Faked Rice Subsidy Scheme
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ขอ้มลูและผลการวจัิยลา่สดุทีเ่กีย่ว
ขอ้งกบั ม.112 [3] รัฐพล ศภุโสภณ

ขอ้มลูและผลการวจัิยลา่สดุทีเ่กีย่ว
ขอ้งกบั ม.112 [2] อานนท ์ชวา
ลาวณัย์

ขอ้มลูและผลการวจัิยลา่สดุทีเ่กีย่ว
ขอ้งกบั ม.112 [1] นพพล อาชา
มาส

นติริาษฎรแ์ถลงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ
[3/3] จันทจริา เอีย่มมยรุา

นติริาษฎรแ์ถลงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ
[2/3] ปิยบตุร แสงกนกกลุ

Matichontv2011 Channel

แถลงขา่ว การจัดการแขง่ขนั วอลเล่
ยบ์อล WORLD GRAND PRIX 2014
11 07 57 LOGO มตชิน HD TV

รูจั้ก "อารต์ี ้ซปุตาร"์ บณัฑติจฬุาฯ ผู ้
โพสตเ์ฟซบคุถงึ "พีต่ั๊น"

หนังน่าด:ูทาสรักอสรู- สะเหลอ่ไม่
แอบ๊ แสบไดโ้ลห-์Dawn of the
Planet- Earth to Echo

10-07-57 สมัภาษณ์นักเขยีน
ไสเ้ดอืนตาบอดในเขาวงกต

MEET THE PRESS TOYOTA THAI
PREMIRE LEAGUE 2014 10 07 57
LOGO มตชิน HD TV

Fail Army (คลปิเฟลขําๆตา่ง
ประเทศ)

Best Fails of the Week 1 July
2014 || FailArmy

30 Classic Slip 'N Fails ||
FailArmy

Best Fails of the Month June
2014 || FailArmy

Frunk Dails || Ultimate Drunk
Fails Compilation

Best Fails of the Week 3 June
2014

TED talks

Karima Bennoune: The side of
terrorism that doesn't make
headlines

Renata Salecl: Our unhealthy
obsession with choice

Nicholas Negroponte: A 30-year
history of the future

Joi Ito: Want to innovate?
Become a "now-ist"

George Takei: Why I love a
country that once betrayed me

Thai E-Newsขอการอดุหนุน -เพือ่
ใชใ้นการดําเนนิงานทีจ่ําเป็น

ความจําเป็นนีป้ระกอบไปดว้ย *การจัด
หาอปุกรณ์เพือ่ความปลอดภยัใหแ้ก่

"Sihasak Phuangketkeow, Acting Foreign Minister of Thailand,

detailed the country’s significant progress in the areas of poverty

eradication, education, health care, and global partnerships."

รายงานสรปุการประชมุ
ตามรายงาน กลา่วถงึสหีศกัดิ ์ในฐานะปฏบิตัหินา้ที ่รมต.ตปท.ของไทย ให ้
รายละเอยีดความคบืหนา้ในดา้นการขจัดความยากจน, ดา้นการศกึษา, ดา้น
สาธารณสขุ และความรว่มมอืกบัสากล

<<ไหนๆๆ ละ่ เรือ่ง รัฐประหาร นายสหีศักดิ ์พดูเอง เออเอง อยูค่นเดยีว การ
ทีไ่ดพ้ดูนีก้็ไมไ่ดรั้บเชญิอะไร เป็นการเสนอทีจ่ะพดูเอง เขาก็ฟัง และบันทกึ
สาระไวไ้ดแ้คน่ี ้จบนะ ส!ี!!

http://www.un.org/News/Press/docs//2014/ecosoc6639.doc.htm

Posted by Maitri at 7/11/2557 01:31:00 กอ่นเทีย่ง 
Tweet 2  

วนันีม้เีร ือ่งใกลต้วัมาเลา่ เกีย่วกบัเฟชบุค๊ท ัง้น ัน้

๑. เดวดิ สเตา๊ท ์แหง่นติยสารไทมอ์อนไลน ์เขยีนถงึ
การนําตัว ธนาพล อิว๋สกลุ ไปปรับทัศนคตเิป็นหนที่
สองฐานทีว่พิากษ์พวกผูนํ้าชาตบินเฟชบุค๊ เขา
บอกวา่คณะทหารผูป้กครองประเทศไทย "set

another disturbing precedent". เขาอา้งนายแบ
ร๊ด แอดัมส ์ผูอํ้านวยการฮวิแมนไรท้ว์อ้ทชเ์อเซยี ที่
บอกวา่ "คณะทหารไมม่ทีางจับกมุคนทีโ่จมตไีดห้มด

หรอืไมอ่าจจนิตนาการใหพ้วกเขาเหลา่นีอ้ันตรธารหายไปไดห้รอก"

http://time.com/2968680/thailand-junta-editor-facebook-

thanapol-eawsakul-fah-diew-khan/

๒. ไล แวง แหง่สือ่ออนไลน ์มาเธอรโ์จนส ์เขยีนถงึพฤตกิรรมอําพรางของ
คณะรัฐประหารไทยในการปลอมแปลงแอ็พพลเิกชัน่ลงเฟชบุค๊ เพือ่ใชเ้ป็น
กบัดักเก็บขอ้มลูสว่นตัวชาวเฟชบุค๊ไวดํ้าเนนิคด ีเป็นสว่นหนึง่ในการกวาด
ลา้งสือ่สงัคมใหส้ะอาด เขาลงทา้ยวา่ "จงึไมเ่ป็นทีน่่าสงสยัเลยวา่ไฉน
พลเมอืงไทยจงึไดไ้วเ้นือ้เชือ่ใจตอ่กระดานสือ่สารทางสงัคมมากกวา่ผู ้
ปกครองของตนเอง"

Scandal

Live News - รายการสดออนไลน์

SpeedhorseTV

Thai People Voice (web)

UDDTODAY - แนวรว่ม
ประชาธปิไตยตอ่ตา้นเผด็จการแหง่
ชาต ิ(นปช.)

คนไทยยเูค - หมูบ่า้นฅนไทยรัก
ประชาธปิไตย

พลังแดงเยอรมัน

วทิย ุเสรชีน

วทิย ุเสรชีน (แนวรว่ม)

วทิย1ุ9พฤษภาคม

สภาลา้นนา (ยโุรป)

Links - รวมลงิก์

passauwatchingthailand

ประวตัศิาสตรร์ายสะดวก - สมศกัดิ์
เจยีมธรีสกลุ

เว็บไซตท์างการของนปช.แดงทัง้
แผน่ดนิ

sewanaietv

คณะกรรมการอสิระวา่ดว้ยหลัก
นติธิรรมแหง่ชาติ

คณนิ บญุสวุรรณ

ดร.สนัุย จลุพงศธรแฟนคลบั

ฟ้าแลบ่

คอป.-คณะกรรมการอสิระตรวจสอบ
ความจรงิเพือ่การปรองดองแหง่ชาติ

เวบไซตอ์ยา่งเป็นทางการ
นปช.แดงทัง้แผน่ดนิ

Asia Provocateur

Arnaud Dubus's blog

Bangkok Pundit

Democracy 100 percent

Hi-Thaksin

Illinois Red Shirts Blog

Liberal Thai - ขา่ว/บทความแปล
ไทยเพือ่ปชต.

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
นไลน ์(เยอรมัน)
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ระบบ ปีละ 5,000 บาท *สวสัดกิารแกผู่ ้
สือ่ขา่วอสิระทีอ่ยูใ่นสถานะผูล้ีภ้ยัการ
เมอืงในตา่งประเทศ และไมม่รีายไดอ้ืน่
ใด

อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิ ดรูายการทัง้
หมด

เรายนิดทีีค่ณุนําขา่วของเราไปเผย
แพรต่อ่ แตโ่ปรดใหเ้ครดติเราดว้ย
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คน้หาบล็อกนี้

คลงับทความของบล็อก

▼  2014 (351)

▼  กรกฎาคม (82)

ตอนนี ้มลีางบอกเหต ุชดัเจน
มาก ! วา่ความฉบิหาย ครั.้..

ประยทุธว์า่ไง ลาออกจาก
ประธานคสช.ใหม?!?

ผมคดิวา่ผมรูน้ะ...วา่อุง้อิง้กบั
ทกัษิณสง่ซกิกนัถงึ...

นีค่อืเอกสารทีช่ ีช้ดัวา่ UN ไมไ่ด ้
ใหร้าคาอะไรกบัคว...

วันนีม้เีรือ่งใกลต้วัมาเลา่ เกีย่ว
กบัเฟชบุค๊ทัง้นั...

จารพุงศ ์เรอืงสวุรรณ : แนวทาง
การตอ่สู ้ของ เสรไีทย...

Walk This Way: ใหกํ้าลงัใจ
BBC และกลุม่ FB ทีร่ว่มท...

ภาพสวุรรณภมูลิา่สดุ หมอชติยงั
คกึคกักวา่...

คยุกบั "ธนาพล" บก.ฟ้าเดยีวกนั
หลังถกูคมุตวัครัง้ท.ี..

ปลดับวัแกว้แจงสือ่ตา่งประเทศ
คสช.ยดึอํานาจเพือ่ประช...

สิง่ลม้เหลวของนติศิาสตร์

ของจรงิทีป่รากฎ : ทหารไทย
กําลงัประสบปัญหาในการฟ้ืน
ฟ...

กรงุเทพฯตกอนัดับ สดุยอด
เมอืงทอ่งเทีย่ว - Bangkok
...

มนัียยะ? อุง๊อิ๊งโพสตร์ปู
"ทักษิณ" กบัป้ายสญัลัก
ษณ...

เผือ่ทา่นผูนํ้ายงัไม่
ทราบ...มลูคา่ความเสยีหาย
จากควา...

Mr. Heinecke cannot have
his coup and eat it too

ทหารโพสตโ์ชวค์ลปิเหตกุารณ์
แกะสติ๊กเกอรร์า้นปลาหมกึ...

ตะไล ไตแลนเดยี :บทพมึพํา

http://www.motherjones.com/mixed-media/2014/07/facebook-

thailand-military-false-login

คําแปลเต็มตามนี้

รัฐบาลทหารไทยแอบดดูขอ้มลูเฟชบุค๊

แมน้วา่เฟชบุค๊เองจะไมย่ีห่ระกบัมาตรฐานการเคารพสทิธสิว่นบคุคล
หลายอยา่ง ดังเชน่การทดลองเมือ่เร็วๆ นีเ้รือ่งอารมณ์ของผูใ้ชก้วา่ ๗ แสน
ราย โดยเขา้ไปตรวจสอบขอ้มลูการลงขอ้ความขา่วสารทัง้ในดา้นบวกและ
ดา้นลบ แตบ่รษัิทนีก็้ยังไมเ่คยยนิยอมใหฐ้านขอ้มลูกบัพวกผูป้กครองทีก่ดขี่
ใดๆ แตน่ั่นก็ไมอ่าจยับยัง้คณะรัฐประหารไทยได ้เมือ่เฟชบุค๊ปฏเิสธทีจ่ะ
สนองคําเรยีกรอ้งขอฐานขอ้มลูสว่นตัวของผูใ้ชจ้ากรัฐบาลทหารชดุทีเ่พิง่ตัง้
ข ึน้ใหม ่คณะทหารก็จัดทําแอพพลเิกชัน่ลวงขึน้มาใชด้กัจับรายละเอยีดสว่น
ตวัเกีย่วกบัชือ่และทีอ่ยูอ่เีมลของผูใ้ชเ้ฟชบุค๊

ถา้จํากนัไดเ้มือ่เดอืนพฤษภาคม หลงัจากมกีารประทว้งรัฐบาลเกลือ่นทอ้ง
ถนนตดิตอ่มาหลายเดอืน คณะทหารไทยก็กอ่การรัฐประหารขึน้ พอได ้
อํานาจแลว้ก็ทําการยกเลกิรัฐธรรมนูญ กําหนดเวลาหา้มออกนอกบา้นยาม
คํา่คนืเมือ่สีทุ่ม่ หา้มชมุนุมกนัเกนิหา้คนขึน้ไป และดําเนนิการกดดนัผูท้ีไ่ม่
เห็นดว้ย รวมทัง้สมาชกิเฟชบุค๊ชาวไทย ๒๘ ลา้นคน ซึง่เทา่กบัหนึง่ในสาม
ของประชากรในประเทศ ในวันที ่๒๙ พฤษภาคม คณะรัฐประหารเรยีก
บรรดาบรษัิทสือ่สารสงัคมรวมทัง้เฟชบุค๊ไปคยุเพือ่จะขอใหทํ้าการเซน็เซอร์
พวกตอ่ตา้นรัฐประหารในประเทศไทย แตป่รากฏวา่ไมม่บีราิษัทไหนเลยไป
รว่มประชมุดว้ย

แตก่ระนัน้คณะรัฐประหารไทยก็มไิดล้ม้เลกิความพยายามเขา้ไปดดูใชพ้ลัง
ของสงัคมสือ่สาร หากแตค่ณะรัฐประหารไทยเขา้ไปใสปุ่่ มล็อกอนิเฟชบุค๊
ตามหนา้เว็บตา่งๆ ทีถ่กูคณะรัฐประหารปิดกัน้ไว ้ตามรายงานของมลูนธิพิรม
แดนอเีล็คโทรนคิ เปิดเผยวา่เว็บทีถ่กูปิดกัน้กวา่ ๒๐๐ แหง่ รวมทัง้ฮิ
วแมนไรท้ว์อ้ทช ์ถกูดดูขอ้มลูผูใ้ชผ้า่นทางล็อกอนิลวงทีค่ณะรัฐประหารนํา
ไปแปะเหลา่นัน้

กอ่นการรัฐประหารเมือ่เดอืนพฤษภาคมนีผู้ใ้ชเ้ว็บจะพบแตเ่พยีงหนา้จอของ
ฮวิแมนไรท้ว์อ้ทชถ์กูปิดไวโ้ดยแผนกปราบอาชญากรรมเทคโนโลยีเ่ทา่นัน้
แตภ่ายหลงัรัฐประหารผูท้ีพ่ยายามเขา้ไปยังเว็บทีถ่กูปิดจะพบวา่ตนถกูพา
ตอ่ไปยงัหนา้ใหมซ่ ึง่มปีุ่ มใหก้ดเลอืกสองปุ่ ม สฟ้ีาสําหรับล็อกอนิเขา้สูเ่ฟช
บุค๊ กบัอกีปุ่ มสฟ้ีาเหมอืนกนัสําหรับปิดหนา้ ทัง้สองปุ่ มจะพาผูใ้ชไ้ปยงัแอ็พ
พลเิกชัน่เฟชบุค๊ทีทํ่าขึน้ลวงโดยคณะรัฐประหารเหมอืนกนั แอ็พพลเิกชัน่นี้
เรยีกขอขอ้มลูสว่นตัวการเป็นสมาชกิเฟชบุค๊ของผูใ้ชค้นนัน้ เพยีงแคล็่อกอนิ
และคลกิ โอเค ในหนา้แรกของแอ็พลวงก็จะเปิดใหแ้ผนกปราบอาชญากรรม
เทคโนโลยีเ่ขา้ไปดขูอ้มลูสว่นตัวตา่งๆ เชน่อาย ุเพศ วนัเกดิ ไดท้นัทโีดยไม่
มกีารแจง้ใหท้ราบแตอ่ยา่งใด กรณีเชน่นีอ้งคก์รไมค่า้กําไร ไทยเน็ตตเิซ็น
ไดแ้ถลงคําเตอืนเอาไว ้

ตามรายงานในหนา้บล็อกของมลูนธิพิรมแดนอเีล็คโทรนคิซึง่เก็บเรือ่ง
ราวจากรายงานของสือ่ไทยในทอ้งถิน่ บอกวา่คณะผูย้ดึอํานาจสามารถโกย
ขอ้มลูเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่เีมลจํานวนหลายรอ้ยราย เฟชบุค๊เองไดพ้ยายามทีจ่ะ
ยับยัง้แนวทางประพฤตดิงักลา่วตลอดมา ดงัรายงานของอเีอฟเอฟ วา่

“แอ็พเฟชบุค๊ลวงโดยไมม่นีโยบายใหช้ดัเจน หรอืมขีอ้ความแทรกอยูใ่น
แอ็พโดยตรงเกีย่วกบัสทิธสิว่นตวั ถอืเป็นการละเมดิขอ้กําหนดการใชก้ระ
ดานสนทนาเฟชบุค๊อยา่งจะแจง้ แผนกปราบอาชญากรรมเทคโนโลยีข่อง
ไทยนีไ้ดถ้กูเฟชบุค๊ถอนสทิธกิารใชไ้ปแลว้อยา่งนอ้ยสองครัง้ ครัง้แรกเมือ่
เครอืขา่ยไทยเน็ตตเิซน็รายงานความไมช่อบมาพากลของแอ็พลวงนัน้ไดไ้ม่
นาน จากนัน้ไดม้แีอ็พใหมเ่ขา้มาลงแทนทีก่็ถกูเฟชบุค๊ถอดสทิธอิกีครัง้หลงั
จากดําเนนิการลอ่ลวงไปไดเ้พยีงอาทติยเ์ดยีว”

ในเวลาตอ่มาแผนกปราบอาชญากรรมเทคโนโลยีไ่ดล้งขอ้ความแกต้วัวา่การ
แอบดดูเก็บขอ้มลูสว่นตวัผูใ้ชเ้ฟชบุค๊นัน้เป็นการ “หาหลกัฐานพยานสําหรับ
นําไปใชดํ้าเนนิคด ีในอนัทีจ่ะชําระสงัคมออนไลนใ์หส้ะอาด” ความประพฤติ
เยีย่งนีนั้บวา่เกีย่วดองกบัพฤตกิรรมอยา่งอืน่ของคณะทหารทีผ่า่นมาเมือ่ไม่
นานมานี ้แน่ทเีดยีวละ การแอบปลอมเฟชบุค๊อยา่งเงยีบๆ มันเงยีบเสยียิง่

siam democracy cooperative

Siam Freedom Fight

Siam Intelligence Unit

Sovereign Myth

Thai Cables Wordpress

Thai Free News

Thai Intelligent News

Thai Press Log - บนัทกึสือ่ไทย

Thai Red Sweden

Thailand Crisis

The Daily Dose - ปลืม้

Time up Thailand รณรงคร์ะดบั
สากลเพือ่ประชาธปิไตยในไทย

United Front of Democracy
Against Dictatorship

wdpress-Political Writings on
Thailand

กลุม่ตา้นการเซน็เซอร ์FACT

การต์นูมะนาว

คอลัมน ์ชาวดนิ ออนเน็ต

ดาวเมอืง ขา่วตา้นเผด็จการ

นติริาษฏร์

บล็อกกาซนี - ประชาไท

ประชาธรรม สถานขีา่วประชาชน

ประชาไท หนังสอืพมิพอ์อนไลน์

ประเทศไทย Robert Amsterdam

ปรดี ี- พนูศขุ พนมยงค์

ฟ้าเดยีวกนัออนไลน์

มาหาอะไร

วาทตะวัน สพุรรณเภษัช

วโรทาห ์- กลอน บทความ

ศนูยข์อ้มลูการเมอืงไทย

ศนูยข์อ้มลูและเฝ้าระวังกรณีผล
กระทบจาก “กฎหมายหมิน่พระบรม
เดชานุภาพ” และขอ้กลา่วหาทีเ่กีย่ว
ขอ้ง

สํานักกฎหมายราษฎรประสงค์

เครอืขา่ยพลเมอืงเน็ต Thai
Netizen Network

โรเบริต์ อัมสเตอรด์ัม-Thailand
Accountability Project

เวบเสือ้แดงในตา่งประเทศ

Junya Lek Yimprasert

เสือ้แดงไทยในสวเีดน

แดง เดนมารก์

ขบวนการประชาธปิไตยไทยใน
สแกนดเินเวยี

จักรภพ เพ็ญแข

salidausa

รวมแดงเฉพาะกจิ

เสือ้แดงสงัคมนยิม(ใจ อึ๊งภากรณ์)

ไทยเรดเยอรมันด็อทเน็ต
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ประกอบภาพ

ชอ็ตเด็ดวันนี ้: ความสขุของ
ประชาชน...

โรดแม๊ปของประยทุธจะทําให ้
ประเทศไทยมปีระชาธปิไตยที่
เ...

กลัวอลัไล??

“มันแกว” คอืตัวแทนของความ
คดิถอยหลงัลงคลองของพวก
อด.ี..

นีเ่หรอวะ ปรองดอง ของ
พล.อ.ประยทุธ ์จันโอชา วา่
ที.่..

ลองมาดธูรรมนูญปกครองของ
รสช. ปี 2534 ที ่คสช.ทํา
ทา่...

มอีะไรใน รัฐ/ธรรมนูญชัว่คราว
ฉบบั คณะรัฐประหาร

คสช.กําลงัเลน่บทแกปั้ญหา
จับฉ่าย สะทอ้นอะไร?!?

อาการถังแตกเริม่แลว้...

Highway to Hell - ผลทีจ่ะเกดิ
ขึน้จากความไมก่ลา้แสด...

สาระ+ภาพ: Timeline จาก
นริโทษกรรมสูน่ริโทษกรรม

ขออนุญาตหวัเราะเบาๆ ไดไ้หม
คะ...

ลน่ีาจัง แฉ!!! ทหารคมุ บก.ฟ้า
เดยีวกนัสง่เขา้หอ้งข.ั..

Thailand to UN: We’ll do it
Our Way---AKA ‘f... of...

เมือ่หยุน่ความแตก + หนา้แตก
เรือ่งสยามสง่ชา้งไปชว่...

คลปิ ยนืเดน่ โดยทา้ทาย :
เพราะเธอไมเ่คยไปไหน?!?

รายการเกาะตดิประยทุธเ์ด็ก
เลีย้งแกะ จากขา่วประยทุธ.์..

พวกเรานสิตินักศกึษาจะฝาก
เตอืนลงุๆดว้ยเหมอืนกนัวา่
ช...

ฉลาด วรฉัตร สารถงึพีน่อ้ง
ประชาชนผูรั้กประชาธปิไตย

กา้วแรกพลาด ปฏวิัตเิสยีของ

แถลงการณ์ศนูยท์นายความเพือ่
สทิธมินุษยชนกรณีการควบ
ค...

แกร้ธน.เสร็จ!ไมต่อ้งทํา
ประชามต ิ“วษิณุ”เตรยีมทลู
เก...

เมือ่แมท่ัพภาคสี ่'เชญิ' เขาไป
พบ :บันทกึของฮารา่ ช...

ภาพประทับ 'ตา' ก็คงจะกระชบั
'ใจ' ไมเ่บา

ทบ.พรบึซือ้“เครือ่งแบบ-
รองเทา้ทหาร”รา้นเดยีว วัน
เด...

จอม เพชรประดบั: แถลงฉบับที่
2 อยา่ผลกัใหค้นทีเ่ห็น...

...เริม่ไมคุ่ม้แลว้...

กวา่การคกุคามชายคนทีย่นือา่นหนังสอื ๑๙๘๔ ของจ๊อรจ์ ออรเ์วลล ์ในที่
สาธารณะ หรอืทําการควบคมุตัวผูท้ีส่วมเสือ้ทเีช ิร้ต์บรรจขุอ้ความสง่เสรมิ
สนัตภิาพหรอืวา่คัดคา้นรัฐประหาร หรอืทําการปิดเฟชบุค๊ดือ้ๆ เป็นเวลาครึง่
ชัว่โมง อันกอ่ใหเ้กดิการประทว้งกนัอกึทกึบนอนิเตอรเ์น็ต (ซึง่คําแถลงจาก
ทางการอา้งวา่เป็นแคก่ารขดัขอ้งทางเทคนคิ) จงึไมเ่ป็นทีน่่าสงสยัเลยวา่
ไฉนพลเมอืงไทยจงึไดไ้วเ้นือ้เชือ่ใจตอ่กระดานสือ่สารทางสงัคมมากกวา่ผู ้
ปกครองของตนเอง

Posted by Maitri at 7/11/2557 01:23:00 กอ่นเทีย่ง 
Tweet 2  

จารพุงศ ์เรอืงสวุรรณ : แนวทางการตอ่สู ้ของ เสรี
ไทย

ทีม่า FB

จารพุงศ ์เรอืงสวุรรณ

แนวคดิ ทศิทาง การเดนิหนา้สูค่วามสําเร็จ
ขององคก์ารเสรไีทย เพือ่สทิธมินุษยชนและประชาธปิไตย

แนวทางการตอ่สู ้ของ เสรไีทย

แนวทางการตอ่สู ้จะยดึหลกั
1. องคก์ารเสรไีทย จะทํางานดว้ยอาวธุ คอื สตปัิญญา ความรู ้ความจรงิ
โดยใชป้าก ใชป้ากกา ใชห้นังสอื ใชค้วามสมัพันธต์อ่เนือ่งกนั ไปพบผูนํ้า
ทกุระดบัทกุประเทศ ชีแ้จงสถานการณ์ไทยตามหลกัการสทิธมินุษยชน และ
มนุษยธรรม ใหโ้ลกรูว้า่คนไทยถกูทหาร เจา้หนา้ทีผู่รั้บใชค้ณะเผด็จการท
หาร คสช. ขม่ขู ่คกุคามใหห้วาดกลัว

2. องคก์ารเสรไีทย จะทําการชีแ้จงผา่น โซเชยีลมเีดยี กระจายไปทั่วทกุ
ภมูภิาคของประเทศไทย และทัว่โลก ปลกุใหท้กุคนลกุขึน้สูก้บัความกลัว
ความกดขี ่เอาเปรยีบ โดยเริม่จากสิง่ทีทํ่าแลว้ไมก่ระทบตอ่ความปลอดภยั
ของทกุคน

3. องคก์ารเสรไีทย จะพยายามจัดตัง้ เพือ่ขยายกลุม่คนไทย ทัง้ในและตา่ง
ประเทศ ใหเ้ขา้ใจในแนวทาง และอดุมการณ์ของการตอ่สู ้โดย ทกุคนมี
อสิระเสร ีแตเ่ป็นแนวรว่มซึง่กนัและกนั อยา่ทะเลาะกนั อยา่นนิทากนั มุง่เป้า
หมายหลกัทีอํ่านาจสงูสดุเป็นของประชาชน

ไทยเรดอยี(ูนปช.สหภาพยโุรป)

เวบบล็อกคนหนังสอืพมิพไ์ทยใน
อเมรกิา

ไทยยเูคนวิส์

นปช.USA

อาจารยใ์จ อึ๊งภากรณ์(ภาษาไทย)

อาจารยใ์จ อึ๊งภากรณ์(ภาษา
อังกฤษ)

เสือ้แดงไทยในสหราชอาณาจักร

เสือ้แดงไทยในสหภาพ
ยโุรป(แดงEU)

เสือ้แดงไทยในเยอรมนี

เสือ้แดงไทยในออสเตรเลยี

เสือ้แดงอลิลนิอยส ์อเมรกิา

เสือ้แดงL.A.อเมรกิา

สมคัรสมาชกิ

สง่ขา่ว/บทความ

ทา่นสามารถเป็นสว่นหนึง่ในการนํา
เสนอขา่วสารทีม่ปีระโยชนแ์ละสาระ
โดยการสง่ ขา่ว/บทความ/มัลตมิเีดยี
มาทีก่องบรรณาธกิารของเราที่
thaienews99@googlegroups.com

เราจะทําการตรวจสอบและพจิารณาบท
ความ/ขา่ว อยา่งรอบคอบ กอ่นทําการ
ตพีมิพ์

ทัง้นีท้า่นสามารถชว่ยเราในการเรยีบ
เรยีงเอกสารกอ่นตพีมิพไ์ด ้โดยใช ้
โครงสรา้งเอกสารทีม่รีปูแบบเดยีวกนั
โดยดไูดจ้าก ลงิคน์ี้

 บทความ

 ทกุความคดิเห็น
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"วา่แตเ่ขา เราโกงเอง" : ปัญหา
คอรรั์ปชนั-จดุเสือ่ม ...

สภาไทยพลัดถิน่ตัง้กระทูถ้าม
รัฐบาลเผด็จการทหาร
คสช....

มนัีกวเิคราะหผ์ูไ้มก่ลา้ออกนาม
ตัง้สมมตุฐิานไวว้า่ ...

เริม่แลว้...คลปิ ตอ่ตา้นพรบ
นริโทษกรรม และ รัฐธรรม...

กรหูยา่ยซะหยา่ง...คสช.ตงิ
อเมรกิา ตอ้งระมัดระวัง จ...

ครสิตี ้เคนนีย่ ์ทตูมะกนั พดูอะไร
เมือ่คนืนี ้จนทํา...

ทรานฟอรเ์มอร ์4 กบั การเมอืง
ไทยในยคุ คสช.

น้ําตาแมอ่าย : หนังสัน้ รางวลั
ชมเชย 10 หนังสัน้ศาลป...

กําลังทหาร 'ขอคนื' ความสขุชาว
บา้นโนนดนิแดง

"It's time for everyone to
step over the line" — C...

โจ กอรด์อน ชสูามนิว้ สวัสดจีาก
ประเทศองักฤษ เลยคดิถ...

ตอ้งนับวา่ทา่นผูนํ้า และผูร้องๆ
โชคดหีลาย ไมต่อ้งไป...

ลน่ีาจัง แฉ!!! บก ลายจดุ เลา่
ชวีติในคกุ

วดิโีอคลปิจาก the Vice News
- The Junta's Police S...

”คสช.” กลัวโดนตลบหลัง
เขยีน 2 มาตราสดุทา้ย
รธน.ช.ั..

เดอะดพิโพลแมท สมัภาษณ์
อ.ปวนิ ชชัวาลพงศพั์นธ ์-
En...

เออ...คลับคลา้ยคลบัคลานะ...

วกิรม กรมดษิฐ ์เตอืน บเูฮอรใ์ห ้
ทําตวัตามวัฒนธรรมไทย...

จารพุงศ ์เรอืงสวุรรณ ประณาม
"คสช." สัง่ถอนพาสปอรต์...

"กรุ๊ปทัวร"์กมุขมับตดิลบทกุ
ตลาด ตัวเลขจนีวบูหนักเห...

"เจา้ขนุมลูนายใหม"่ เมือ่ "ไพร"่
กลายเป็น "เจา้" แ...

ฝนชว่งนีท้ีต่กอยา่ง ไมเ่กรงใจ
ใคร...ทา่นทตู และทา่น...

สําหรับผูท้ีช่อบอา้งป๋วย อึ๊งภา
กรณ์ เพือ่ใหต้วัเองม...

สนัุย จลุพงศธร เปิดด ู"ใบเสร็จ"
คสช. อนุมัตงิบซือ้...

Leaning on Thailand’s Junta

สํานักขา่วญีป่่น NHK แจง้... รัฐ
ประหารทําใหบ้รษัิทญ.ี..

บอกรักพีป่ระยทุธผ์า่นยทูปู...พี่
ประยทุธใ์หน?

นายอัมสเตอรด์มั: การตัง้ขอ้หา
เท็จตอ่นายจักรภพ เพ็ญ...

ชมคลปินักศกึษากนิแซนดว์ชิ

ใหโ้อกาสทกุคนเทา่เทยีมกนั 1 สทิธ ิ1 เสยีง ปัญหาของชาต ิตอ้งแกโ้ดย
ประชาชนไทย ตดัสนิดว้ยเสยีงขา้งมาก ทกุปัญหา แตต่อ้งเคารพเสยีงขา้ง
มาก จงึจะเดนิหนา้สรา้งชาตไิทยได ้

4. ทกุคนตอ้งอยูใ่ตก้ฏหมายเดยีวกนั มสีทิธเิสมอภาค เสรภีาพ สามัคคี

เรือ่งคณุทกัษิณ
คณุทักษิณ คอืคนไทยคนหนึง่ทีไ่มไ่ดรั้บความยตุธิรรม ถกูกดขี ่เชน่กนั
องคก์ารเสรไีทย เรากา้วขา้มทีต่อ้งฟังทักษิณ และ ตระกลูชนิวัตร ไปแลว้
แตก่็ไมท่ิง้กนั เพราะเคา้ก็ทําความดมีามาก ไมแ่ตกแยกกนั ใครทีม่ี
อดุมการณ์ตามขอ้ 1-4 ก็เป็นแนวรว่มกนั สูต้อ่ไปจนชนะ จากความจรงิ ให ้
คนไทยตาสวา่ง แฉความตอแหลของคณะเผด็จการทหาร คสช. ทีห่ลอก
ลวงคนในประเทศไทย

ซึง่ขณะนี ้ทหารและอํามาตย ์ชปูระเด็นความรักสามัคค ีทีผ่า่นมามหีลาย
ฝ่าย เหลอืง แดง จงึใชอํ้านาจกฎอยัการศกึขม่ขู ่หลอกลวง ทํารา้ยกลุม่
ประชาธปิไตย ไมใ่หโ้งหัวขึน้มาเรยีกรอ้งสทิธขิัน้พืน้ฐานของความเป็น
มนุษยไ์ด ้หวังหลอกลวงกดขี ่ใหค้นไทยโงง่มงาย วา่ถา้ไมม่ผีูนํ้าทีเ่ป็น
เสมอืนเทวดา แลว้สงัคมไทยจะอยูไ่มไ่ด ้จะไมเ่จรญิ ตอ้งเชือ่อทิธฤิทธิป์า
ฎหิารยเ์ทา่นัน้ นอกจากนียั้งใชส้ือ่ นักวชิาการขายตัว อา้งศาสนา ผา่นเฟสบุ
ค ทวี ีวทิย ุหนังสอืพมิพ ์ของอํานาจเกา่ บดิเบอืนสถานการณ์ ปกปิดสภาพ
ควาเป็นจรงิของสงัคมไทย ใหต้กอยูภ่ายใต ้อํานาจเผด็จการทหาร

เราตอ้งแสวงจดุรว่มสงวนจดุตา่ง เขา้ใจปัญหา มอีดุมการณ์รว่มกนั ขยาย
แนวคดิ ตดิอาวธุทางปัญญา ใหค้นไทยตาสวา่ง ขณะนีไ้ดผ้ลมาเกนิ 60-70%

แลว้ ตัง้แตปี่ 49-57 เมือ่เทยีบกบัอํามาตยป์กครองคนไทยมา 700-800 ปี ก็
นับวา่ สงัคมทีเ่จรญิกา้วหนา้ (Globalizations) มอีทิธพิลมาก คนไทยตืน่ตัว
ทําใหก้ลุม่อํานาจเกา่เหลา่นัน้ไมส่ามารถจงูจมกูไดอ้กี

กลุม่คนทีม่หีัวใจรักประชาธปิไตยตอ้งอดทน ชว่ยกนัทํางาน แสวงจดุรว่ม
อกีไมน่านและใชเ้วลาอกีไมม่าก สถานการณ์ จะผกผัน เปลีย่นแปลงไปใน
ทางทีด่ ีอยา่งรวดเร็ว เมือ่ผูค้นไดพ้สิจูน ์และประจักษ์แจง้ความจรงิ การกด
ขีใ่หก้ลัว จะทําอยูไ่ดเ้พยีงระยะหนึง่เทา่นัน้

สงัคมตอ้งหายจากโรคมนึชา สลัดความกลัวออกไป ยดึความจรงิเป็นทีต่ัง้
คอื งานทีเ่ราชว่ยกนัทํา

ดว้ยความเชือ่มั่นตอ่พลงัประชาธปิไตยของประชาชน
จารพุงศ ์เรอืงสวุรรณ

Posted by Maitri at 7/11/2557 01:08:00 กอ่นเทีย่ง 
Tweet 3  

Walk This Way: ใหก้ําลงัใจ BBC และกลุม่ FB ทีร่ว่ม
ทะลวงดา่นขอ้มลูขา่วสารใหพ้วกเราชาวไทย

RUN-DMC - Walk This Way
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หนา้สถานทตูสหรัฐ - บอก
ที.่..

พักนีค้ณะทา่นๆ ผูนํ้ามัวแต่
สาละวนเรือ่งโยกยา้ยอธิ
บด...

ประชาไทรายงาน: ประมวล
สถานการณ์สทิธมินุษยชน
เชยีงใหม...

ชอ็ตเด็ดวันนี ้: ป ูยา้ยคนเดยีว
เดง้ทัง้ ครม. ยคุน...

Leena Jung, the failed
gubernatorial candidate
tak...

ชมคลปิคยุกบั “เอริธ์-ลกูเกด” 2
ใน 10 นักศกึษา ถกูค...

ชลิด์ๆ กบัเสือ้ขาวในวัน
อาทติย.์..

จะรา่งรัฐธรรมนูญอกีทําไม...

เดอะเนชัน่อา้งแหลง่ขา่ว สถาน
ทตูสหรัฐไมเ่ชญิแกนนําคส...

►  มถินุายน (247)

►  พฤษภาคม (22)

https://www.youtube.com/watch?v=4B_UYYPb-Gk

FB BBC Thai

https://www.facebook.com/BBCThai

สบืเนือ่งจากขา่วนี ้(ขอบคณุทีใ่หเ้กยีดไทยอนีวิส)์

เปิดงานวจัิย 'การควบคมุขอ้มลูขา่วสารในไทยหลงัรัฐ
ประหาร'

เครอืขา่ยพลเมอืงเน็ต แปลและเรยีบเรยีง
ทีม่า ประชาไท

Citizen Lab มหาวทิยาลัยโตรอนโต แคนาดา เผยแพรง่านวจัิย “การควบ
คมุขอ้มลูขา่วสารในประเทศไทยนับแตรั่ฐประหาร 2557(Information

controls during Thailand’s 2014 Coup)” ผา่นเว็บไซต์

Citizen Lab ไดท้ดสอบการเขา้ถงึเว็บไซตใ์นประเทศไทยระหวา่ง 22

พฤษภาคม-26 มถินุายน 2557 โดยใชว้ธิกีารทดสอบหลายวธิเีพือ่ดวูา่ผูใ้ห ้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตคดักรองการเขา้ถงึเว็บไซตอ์ยา่งไร และวเิคราะหก์ารรวม
ศนูยข์องโครงสรา้งพืน้ฐานในการคดักรองเนือ้หา

การควบคมุขอ้มลูขา่วสารในงานวจัิยนีพ้จิารณาจากการ 1) ปฏเิสธเนือ้หา
บางอยา่ง เชน่ การคัดกรองเว็บไซต ์2) การขดัขวางการเขา้ถงึ 3) การทําให ้
ชา้ลง 4) ความปลอดภัย 5) การสอดสอ่งเฝ้าระวังขอ้มลูเพือ่ผลลพัธท์างการ
เมอืง เชน่ การสอดแนมบคุคลทีเ่ป็นเป้าหมาย การควบคมุขอ้มลูขา่วสารอาจ
จะเป็นไดท้ัง้ทางเทคนคิและการดําเนนิการผา่นกฎหมายและแนวทางการ
กํากบัดแูลอืน่ๆ รวมถงึการกดดนัอยา่งไมเ่ป็นทางการตอ่บรษัิทเอกชน

การควบคมุขอ้มลูขา่วสารสมัพันธก์บัเหตกุารณ์ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ เหตกุารณ์
สําคญัทางการเมอืง ไดแ้ก ่การเลอืกตัง้ การชมุนุมประทว้ง หรอืความขดั
แยง้อืน่ๆ สําคัญตอ่การควบคมุขอ้มลูขา่วสาร และมผีูเ้กีย่วขอ้งหลายสว่น ไม่
วา่จะเป็นรัฐ บรษัิทเอกชน หน่วยงานทางทหารหรอือาชญากรรม และกลุม่
ประชาสงัคม

Citizen Lab มองวา่ นีเ่ป็นชว่งทีข่อ้มลูขา่วสารมคีณุคา่มากทีส่ดุ และ
ทา้ทายมากทีส่ดุดว้ย

กอ่นหนา้นี ้Citizen Lab เคยทํางานวจัิยการควบคมุขอ้มลูขา่วสารใน
ประเทศไทยมาแลว้ โดยพบวา่การคดักรองเว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิารอนิเทอร์
เน็ตในประเทศไทยนัน้ไมส่อดคลอ้งกนัอยา่งมาก ตัวอยา่งเชน่ในปี 2550

จากการสุม่เขา้เว็บไซต ์1,700 ยอูารแ์อล จากผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 3 ราย
พบวา่ จํานวนเว็บทีถ่กูบล็อคไมเ่ทา่กนั สว่นในปี 2553 ซึง่มกีารประกาศใช ้
พ.ร.ก.ฉุกเฉนิ จากการสลายการชมุนุม เว็บของฝ่ายตรงขา้มรัฐบาลถกูบ
ล็อคเป็นจํานวนมาก และเชน่เดยีวกบัปี 2550 ทีก่ารบล็อคของผูใ้หบ้รกิารอนิ
เทอรเ์น็ตแตล่ะรายแตกตา่งกนั

ผูว้จัิยทดสอบกลุม่ตวัอยา่ง 433 ยอูารแ์อล ดว้ยผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเหลา่
นี ้3BB, INET และ ServeNet และทดสอบตวัอยา่ง 4 เว็บไซตด์ว้ย CAT

และ TOT.

ผลปรากฏวา่ม ี56 เว็บไซตท์ีถ่กูบล็อคจากผูบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตทกุราย เนือ้
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หาของเว็บไซตท์ีถ่กูบล็อคมเีนือ้หาเกีย่วกบัการเมอืง เชน่ สือ่อสิระใน
ประเทศ สือ่ตา่งประเทศทีม่เีนือ้หาวพิากษ์วจิารณ์รัฐประหาร บัญชผีูใ้ชเ้ครอื
ขา่ยสงัคมออนไลนบ์างรายทีเ่ผยแพรเ่นือ้หาตอ่ตา่นรัฐประหาร รวมทัง้เครือ่ง
มอืหลบเลีย่งตา่งๆ เว็บไซตก์ารพนัน และอนาจาร

ผลการวดัการคดักรองเว็บของเครอืขา่ย:

- งานวจัิยนีท้ดสอบหลายวธิ ีไดแ้ก ่การวัดดว้ยเว็บเบราวเ์ซอร ์VPN และ
Proxy บนผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตตอ่ไปนี ้: 3BB (client-based and

proxy-based tests) INET (VPN-based tests) ServeNet (VPN-based

tests), CAT (Proxy-based tests) and TOT (proxy-based tests)

- การทดสอบดว้ย VPN: จากการใช ้INET พบวา่ บา่ยวนัที ่27 พฤษภาคม
เป็นครัง้แรกทีเ่จอความพยายามบล็อคเว็บไซต ์โดยมแีบนเนอรข์ึน้บนหนา้
เว็บวา่ ปิดชัว่คราวตามคําสัง่กองรักษาความสงบเรยีบรอ้ย จากการทดสอบ
ดว้ยวธินีีไ้ดผ้ลวา่ มเีว็บทีถ่กูบล็อค 56 ยอูารแ์อล

- การวัดดว้ยเว็บเบราวเ์ซอร:์ พบวา่ 33 ยอูารแ์อล จาก 433 ยอูารแ์อล ถกูบ
ล็อค

- การทดสอบดว้ย Proxy: พบวา่ม ี4 เว็บทีถ่กูบล็อค

ตอนทา้ยของขอ้สรปุในรายงานนี ้Citizen Lab ใหค้วามเห็นวา่เหตกุารณ์
ตา่งๆ เชน่ รัฐประหาร และภายใตส้ภาพแวดลอ้มดา้นขอ้มลูและการสือ่สารที่
ทา้ทายนี ้ซึง่รวมถงึพลเมอืงและบรษัิทเอกชนตา่งๆ ดว้ย จะมบีทบาทสําคญั
ในการกําหนดสถานการณ์ไอซทีใีนประเทศไทยในหลายเดอืนขา้งหนา้นี้
Citizen Lab ก็จะเฝ้าดพัูฒนาการของประเทศไทย และจะรายงานขอ้คน้พบ
ใหมใ่หท้ราบตอ่ไป

อา่นรายงานวจัิยฉบบัสมบรูณ์ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัวธิวีจัิยและผลการวจัิย
ไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง Citizen Labhttps://citizenlab.org/2014/07

/information-controls-thailand-2014-coup/

Citizen Lab เป็นศนูยท์ดลองแบบบรูณาการ ตัง้อยูท่ี ่Munk School of

Global Affairs แหง่มหาวทิยาลัยโตรอนโต แคนาดา Citizen Lab ศกึษา
การควบคมุขอ้มลู เชน่ เครอืขา่ยการสอดแนม และการคดักรองเนือ้หา ซึง่
กระทบตอ่ความปลอดภัยและความเปิดกวา้งของอนิเทอรเ์น็ตซึง่รวมถงึการ
คกุคามตอ่สทิธมินุษยชน

Citizen Lab ทํางานกบั ศนูยว์จัิย องคก์รตา่งๆ และปัจเจกบคุคลท่ัวโลก
และใช ้“วธิแีบบผสมผสาน” ซึง่รวมทัง้การสบืสวนทางเทคนคิ การวเิคราะห์
ดว้ยงานวจัิยภาคสนาม การวจัิยทางสงัคมศาสตร ์และวธิวีเิคราะหท์าง
กฎหมายและนโยบาย

Posted by Maitri at 7/11/2557 01:08:00 กอ่นเทีย่ง 
Tweet 3  

ภาพสวุรรณภมูลิา่สดุ หมอชติยงัคกึคกักวา่...

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

10 of 19 7/11/2014 6:48 AM



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

11 of 19 7/11/2014 6:48 AM



ทีม่า IF

พดูไมอ่อกครับ

เรือ่งเกีย่วเนือ่ง...

บทสมัภาษณ์โนมรูะ คาดเศรษฐกจิไทยปีหนา้โตแค ่3.3%

Posted by Maitri at 7/11/2557 01:08:00 กอ่นเทีย่ง 
Tweet 2  

ว ัน พ ฤ ห ัส บ ดี ,  ก ร ก ฎ า ค ม  1 0 ,  2 5 5 7

คยุกบั "ธนาพล" บก.ฟ้าเดยีวกนั หลงัถกูคมุตวัคร ัง้
ที ่2 เฉลยของฝากใหท้หารเมือ่คราวรบันดักนิกาแฟ
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https://www.youtube.com/watch?v=MupEDE9039U

ทีม่า มตชินออนไลน์
สมัภาษณ์โดย ฟ้ารุง่ ศรขีาว

"มตชินออนไลน"์ สมัภาษณ์ "ธนาพล อิว๋สกลุ"

บก.วารสาร "ฟ้าเดยีวกนั" ชว่งคํา่วนัที ่9 กรกฎาคม
ภายหลังจาก ธนาพล เพิง่ไดรั้บการปลอ่ยตัวจากการ
ควบคมุตวัทีก่องปราบปราม เวลา 15.30 น. ในวัน
เดยีวกนั การถกูควบคมุตัวครัง้นี ้เป็นครัง้ที ่2 ของ
"ธนาพล" นับแตค่ณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิหรอื
คสช. เขา้ควบคมุอํานาจการปกครองประเทศ ตัง้แต่

วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 ตดิตามเรือ่งราวประสบการณ์หลัง "การปรับ
ทศันคต"ิ จากบทสมัภาษณ์ช ิน้นี้

-ชว่ยเลา่เหตกุารณ์ถกูควบคมุตวั ทัง้ 2 ครัง้

เริม่จากวนัที ่24 พ.ค. 2557 หลังจากรัฐประหาร 2 วัน ผมก็ไดรั้บการเรยีกให ้
ไปรายงานตวั แลว้ก็ไดไ้ปอยูก่องพลทหาร พัฒนาที1่ จังหวดัราชบรุ ี7 วัน
ไดรั้บการปลอ่ยตวัเมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม แลว้ก็มกีารเซน็เงือ่นไข 3 ขอ้
โดยหลักๆ ก็คอืไมอ่อกมายยุงปลกุป่ัน เพือ่ใหเ้ป็นสิง่ทีเ่รยีกวา่ เป็นการตอ่
ตา้นคณะรัฐประหาร รวมทัง้ไมเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นทีเ่กีย่วเนือ่งกบั มาตรา
112

ผมก็เขา้ใจวา่ โดยหลกั เราก็ไมไ่ดเ้ป็นพวกจัดการชมุนุม หรอืไปชมุนุม โอ
เค กอ่นหนา้นัน้ ก็ไปชมุนุม แตห่ลังออกมาจากการควบคมุเราก็ไมไ่ดไ้ป
ชมุนุม แตค่ดิวา่เป็นเรือ่งปกต ิคอืการแสดงความคดิเห็น จะเรยีกวา่วพิากษ์
วจิารณ์การดําเนนินโยบายของคณะรัฐประหาร โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกจิ
นโยบายทางการเมอืง ทางกฎหมาย ก็พดูจรงิๆ ก็พดูตามเนือ้ผา้มอีะไรเห็น
ดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย ซึง่ อาจจะทําใหท้างคณะรัฐประหารวนิจิฉัยแลว้วา่ การ
วพิากษ์วจิารณ์จะกลายเป็นความยยุงปลกุป่ันทําใหเ้กดิความวุน่วายได ้

ขัน้แรกพ.ท.ภาสกร กลุรววิรรณก็มกีารโทรมาหาผมเมือ่วันที4่กรกฎาคม วา่
ขอเชญิใหไ้ปพดูคยุวา่ อะไรทีพ่ดูไดห้รอืพดูไมไ่ด ้เขาโทรมาตอนเย็นวนั
ศกุรท์ี ่4 กรกฎาคม ผมก็บอกวา่ ไมส่ะดวกเพราะเย็นวนัศกุรม์งีาน แลว้ก็จะ
ตอ้งไปงานศพ ก็ขอนัดเป็นวันเสารแ์ลว้กนับา่ยโมง

แลว้ทาง พ.ท.ภาสกร เป็นคนโทรมานัดก็แจง้วา่ งัน้เรามาเจอกนัทีร่า้น
กาแฟ มากนิกาแฟกนั มาปรับทัศนคต ิเพือ่บอกวา่อะไรเขยีนได ้เขยีนไมไ่ด ้
ผมก็ยนิดใีหค้วามรว่มมอื เพราะเราก็ถอืวา่คณะรัฐประหาร ณ ปัจจบุนัเป็น รัฏ
ฐาธปัิตยแ์ลว้ หลงัจากนัน้ เมือ่วนัเสารท์ี ่5 กรกฎาคม ผมก็ไปเจอกบั
พ.ท.ภาสกร ทีร่า้น เดอะคอฟฟ่ี ซเีล็คชัน่ ซอยอารยี์

ก็คยุแนะนําตัวไดส้กั 15 นาท ีทาง พ.ท.ภาสกร ก็บอกวา่ ทางหัวหนา้ ทาง
เจา้นายอยากจะคยุดว้ย คงไมส่ะดวกถา้ใหเ้จา้นายออกมาคยุทีร่า้นกาแฟ ก็
ชวนไปทีก่องพลทหารมา้ที1่ รักษาพระองค ์ตรงสนามเป้า ไปถงึก็หวัหนา้
ระดบัสงูทีก่องพลทหารมา้ที ่1 บอกวา่ สิง่ทีผ่มทํา มันผดิเงือ่นไข เพราะยยุง
ปลกุป่ัน กอ่ใหเ้กดิความวุน่วาย จะทําใหค้นมาตา้นคณะรัฐประหาร แลว้ผมก็
เป็นคนทีไ่ดรั้บการปลอ่ยตวัมาแลว้ ก็คอืไดรั้บการคาดโทษแลว้ ก็ขอใหเ้ห็น
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ใจทางคณะรัฐประหารหน่อยวา่ อาจจะตอ้งปราม

พดูตรง ๆ ๆ ก็คอืวา่ คอื ถา้ผมทําไดเ้ดีย๋วคนอืน่ทีอ่อกมาอาจจะไดใ้จ อาจจะ
ทําใหค้ณะรัฐประหารรูส้กึไมม่ัน่คง ผมก็โอเค เขา้ใจ ถา้อยา่งนัน้ ก็แลว้แต่
ทางคณะรัฐประหาร ผมก็อยูใ่นการคมุขังทีก่องปราบ 5 วนั ทางคณะรัฐ
ประหารก็ไมไ่ดแ้จง้ขอ้ความเพิม่เตมิ โอเค ก็ถอืวา่เราผดิเงือ่นไข หรอืวา่เรา
เขา้ใจไมต่รงกนั

สําหรับผม คดิวา่เป็นเรือ่งปกตขิองการวพิากษ์วจิารณ์ ขณะทีท่างคณะรัฐ
ประหาร รูส้กึวา่ เป็นเรือ่งของการยยุงปลกุป่ันทําใหเ้กดิความวุน่วาย ก็วา่กนั
ไป ก็ยอมรับคําตัดสนินี้

-กอ่นหนา้นี ้เคยเจอรปูแบบนีไ้หมทีเ่ชญิไปดืม่กาแฟแลว้ควบคมุตวั

ไมเ่คยครับ จรงิๆ คอืกอ่นหนา้นัน้ ในชว่งอืน่ๆ การชวนไปคยุโดยฝ่ายความ
มัน่คง เป็นเรือ่งปกตกิอ่นรัฐประหาร คอืกอ่นหนา้นี ้ก็เคยมกีารชวนไปสอบ
ถาม แลว้เราก็ไมรู่ส้กึวา่ มันเป็นเรือ่งผดิปกตทิีเ่ราจะไป เพยีงแตก่็อยากบอก
แคว่า่ ถา้มธีงอยูแ่ลว้ จะใหไ้ปกองทพัเลยก็ไมม่ปัีญหานะครับ ผมก็ยนิดไีป
อยูแ่ลว้

เพราะหากทําแบบนี ้อาจจะทําใหค้วามไวว้างใจลดลงไป อาจจะเป็นภาพ
ลักษณ์ทีไ่มด่ขีองกองทัพดว้ยซํ้า ก็ฝากบอกทางผูบ้ังคบับัญชาไปวา่ วัน
หลังถา้จะเชญิใหไ้ปคยุไปรับทราบขอ้กลา่วหา ก็เชญิไปทีก่องทัพเลย ไปที่
ทําการเลยก็แคนั่น้แหละครับ

-ถา้มกีารเชญิไปดืม่กาแฟอกี โดยเจา้หนา้ทีข่องรัฐ จะไปอกีไหม

ผมคดิวา่ ก็ดคูวามสมเหตสุมผล เชน่ เวลาใครชวนทีเ่ราจะบอกวา่ไปหรอืไม่
ไป มันก็มเีหตผุลในการตัดสนิใจหลายอยา่ง บรบิท หวัขอ้ คนเชญิ หรอื
สภาพเหตกุารณ์บา้นเมอืง ผมคดิวา่ อาจจะตอ้งดเูป็นกรณีกรณีไป

-ระหวา่งถกูควบคมุตวั มกีารทํารา้ยรา่งกายไหม

ไมม่คีรับ พดูกนัจรงิๆ นะ ไมม่ทีางกายภาพ แตผ่มคดิวา่ ถงึทีส่ดุการควบคมุ
ตัว การคมุขัง ก็เป็นความรนุแรงชนดิหนึง่อยูแ่ลว้แหละ การจํากดัสทิธิ
เสรภีาพ พดู คดิ อา่น เขยีน อาจจะเป็นบทลงโทษ ของคณะรัฐประหาร ที่
รูส้กึวา่ทําใหเ้รา หรอืทําใหส้งัคมรูส้กึเข็ดหลาบก็ได ้

-ทกุครัง้ทีถ่กูควบคมุตวัไป มคีนเป็นหว่งมาก อยากจะฝากอะไรถงึคนทีเ่ป็น
หว่งบา้ง

ก็ขอบคณุนะครับ เพราะผมก็ไมอ่ยากใหใ้ครเป็นหว่งอยูแ่ลว้ ไมม่ใีครอยาก
สญูเสยีอสิรภาพ ผมคดิวา่ จรงิๆ ตอ้งฝากคณะรัฐประหารมากกวา่ ถา้เป็นไป
ไดเ้รือ่งการควบคมุเสรภีาพก็ไมค่วร เพราะคยุกนัได ้พดูกนัตรงๆ อยา่งกรณี
ผม ทีเ่ราเห็นเมือ่มกีารสอบสวน มกีารยกตวัอยา่งโพสตม์าเป็น 10 โพสต ์ที่
โพสตใ์นเฟซบคุสว่นตวั

ผมก็กําลงัคดิวา่ ถา้รูส้กึไมพ่อใจ ตัง้แตโ่พสตแ์รก หรอืโพสต ์2 ก็โทร
มาบอกคยุกนัก็ได ้ไมรู่ส้กึวา่เป็นปัญหา จะใหป้รับปรงุอะไร ไมเ่ชน่นัน้ ผม
คดิวา่จะไมด่กีบัทัง้ 2 ฝ่าย คอืเราก็สญูเสยีเสรภีาพ และไมด่กีบัคณะรัฐ
ประหาร ทีถ่กูมองวา่ ใชอํ้านาจปิดกัน้ในการแสดงความคดิเห็น

-กอ่นถกูควบคมุตวั 1 วัน เห็นคณุธนาพล โพสตว์า่ ไดรั้บการเตอืนและจะไม่
โพสตอ์กี แตทํ่าไมถกูควบคมุตวัในวนัตอ่มา

เขาก็คงมธีงอยูแ่ลว้ ไงครับ อันนีต้คีวามเองวา่ ตอ้งทําใหค้นทีไ่ดรั้บการ
ปลอ่ยตัว ไมไ่ปเอาเป็นเยีย่งอยา่ง เพราะอาจจะบรหิารลําบาก

-หลงัจากนี ้ชวีติจะเปลีย่นไปไหม

ชวีติก็มอียา่งอืน่ใหทํ้าอกีเยอะ พดูจรงิๆ หลงัปลอ่ยตัวรอบแรก ผมก็คดิวา่
เราก็สญูเสยีเสรภีาพไปพอสมควรแลว้ เราก็ไมไ่ดใ้ชเ้ต็มที ่หลังจากนี ้อาจจะ
สญูเสยีเพิม่ขึน้มาสกัหน่อย แตผ่มคดิวา่ คนเรามันคงมทีางออก คอืถา้เราไม่
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รูส้กึวา่ส ิน้หวงัในแงเ่รือ่งสทิธเิสรภีาพ มันก็อยูท่ีบ่รบิท อยูท่ีโ่อกาส อยูท่ี่
จังหวะ

-ระหวา่งควบคมุตวั ไดพ้บกบัผูท้ีถ่กูควบคมุตัวในการทํากจิกรรมทางการ
เมอืงดว้ย

ครับ ก็เจอทัง้คนทีไ่ปชปู้ายทีห่นา้สถานทตูสหรัฐอเมรกิา หรอืคนทีไ่มเ่กีย่ว
โดยตรง เชน่ จากนโยบายการปราบปรามผูม้อีทิธพิล ซึง่ก็สวนกนัไปมา ผม
เขา้ไป เขาจะออก ระหวา่งนัน้ ก็มคีนเขา้คนออก อะไรอยา่งนีเ้ป็นเรือ่งปกติ

-ไดพ้ดูคยุอะไรบา้ง

ก็ไมไ่ดค้ยุอะไรเยอะแยะยกเวน้พีอ่กีคนหนึง่คณุ"โหน่งโอเคนติริาษฎร"์อาจ
จะเจอกนันานหน่อย4 วนั การไดอ้ยูด่ว้ยกนัตลอดเวลา 24 ชัว่โมง การให ้
ขอ้มลูกนั คงไมเ่รยีกวา่การปลอบ ผมคดิวา่ แตล่ะคนคงมคีวามเขม้แข็งแลว้
ก็แลกเปลีย่นทัศนคตกินัเป็นอยา่งนีม้ากกวา่ แลว้ก็มอีะไรทีเ่ราพอใหค้วาม
ชว่ยเหลอืเขาได ้ในแงก่ารประสานชว่ยตดิตามคน ก็เป็นการชว่ยเหลอืกนั
เป็นปกตอิยูแ่ลว้สําหรับผูอ้ยูใ่นชะตากรรมเดยีวกนั

-ตอนถกูคมุตวัไปเมือ่วนัที5่กรกฎาคมมเีจา้หนา้ทีท่ีอ่ยูบ่นรถกีค่น

มพี.ท.ภาสกรคนหนึง่แลว้ก็มเีจา้หนา้ที ่อกี2 คน รวมผมดว้ย 4 คน น่ังรถไป
ดว้ยกนั

-คณุธนาพล พกหนังสอือะไรไปใหท้หารดว้ย

หนังสอื "การเมอืงวา่ดว้ยการเลอืกตัง้ : วาทกรรม อํานาจ และพลวตัชนบท
ไทย" ของสํานักพมิพฟ้์าเดยีวกนั ม ี"ประจักษ์ กอ้งกรีต"ิ เป็นบรรณาธกิาร
ผมตัง้ใจจะเอาไปฝากพันโทภาสกร คนทีเ่ชญิผม

-ทําไมถงึเลอืกเลม่นีใ้หเ้ขา

1) คอื หนังสอืมันด ี(หัวเราะ)

2) ก็คอื ในแงเ่ราทําหนังสอืแบบเปิดเผย มชีือ่ ทีอ่ยู ่ตดิตอ่ได ้ทําหนังสอืบน
ดนิ ไมไ่ดม้อีะไรทีน่่ากลัว อยากใหเ้ห็นวา่เราทําอะไร เราทําหนังสอื เทา่ที่
เห็น แลว้นีค่อืการเคลือ่นไหวทางความคดิ เราก็มแีคป่ากกา กระดาษ

3) คอื เราคดิวา่หนังสอืเลม่นีส้ําคญั ทําใหเ้ห็นความเปลีย่นแปลงโดยเฉพาะ
เรือ่งของการเลอืกตัง้ มมีติ ิไมใ่ชเ่รือ่งการซือ้เสยีงขายเสยีง แตเ่ป็นพลวตั
ของสงัคมไทย โดยเฉพาะชนบทไทยทีต่อบรับการเลอืกตัง้ แลว้ก็สว่นหนึง่ก็
เป็นเหตผุลเรือ่งการเกดิขึน้ของขบวนการเสือ้แดงดว้ย ทีย่นือยูบ่นเรือ่งของ
การเลอืกตัง้

เราก็ไมรู่ว้า่เขาจะมเีวลาอา่นหรอืเปลา่ เราให ้พ.ท.ภาสกร ตอนน่ังรถไปคา่ย
ทหาร

Posted by Maitri at 7/10/2557 12:22:00 กอ่นเทีย่ง 
Tweet 2  

ปลดับวัแกว้แจงสือ่ตา่งประเทศ คสช.ยดึอํานาจเพือ่
ประชาธปิไตยย ัง่ยนื

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

15 of 19 7/11/2014 6:48 AM



ทีม่า Comments:

FB

จเด็ด ดอกไม้

ไทม ์ฟอรบ์ส ์ซเีอ็นเอ็น รอยเตอร ์เอเอฟพ ีนวิยอรค์ไทม ์บบีซี ีฯลฯ ถา้ลอง
วา่คณะรัฐประหารไทย เวลาใหส้มัภาษณ์ แลว้ตอบคําถามเคา้แบบประมาณ
วา่ นานาชาตไิมเ่ขา้ใจไทย นานาชาตไิมเ่ขา้ใจคนไทย .. เวลาสือ่พวกนีเ้อา
ไปเขยีน มงึจะเละเหมอืนบราซลิเมือ่คนืนีท้กุครัง้ .. ไมเ่ชือ่เดว๋ดตูอน ไทม์
เอาไปเขยีนหลงัการตอบคําถามครัง้นีก็้แลว้กนั..

เพราะสือ่พวกนีม้ันไมช่อบ และเคา้จะหมั่นไสม้งึ เพราะในทางสากลเคา้ถอื
วา่มงึดถูกูเขา. . นีจ่ติวทิยาสือ่สารการเมอืงลว้นๆ ตา่งประเทศเคา้คดิแบบ
สากล แบบภาษาการทตู เคา้ไมไ่ดค้ดิแบบเวลาไทยรัฐมาสมัภาษณ์ เดลิ
นวิสม์าสมัภาษณ์ ทีเ่วลากลบัไปพมิพ ์ตอ้งเอาไปพมิพแ์บบ เลยี5ดา่1 เพยีง
แคทํ่าใหน้สพ.ขายด.ี.และไมถ่กูผูม้อํีานาจเพง่เล็ง แคนั่น้จรงิๆ

รัฐบาลระดับโลก ระดบัมหาอํานาจ เคา้เกรงสือ่พวกนีท้ัง้นัน้ เพราะมนัมี
อทิธพิลชีนํ้าทศิทางมาก ในสงัคมประเทศอารยะ

หมายเหต ุ: จรงิๆทัง้โฆษกฯเอง ทัง้ปลดักระทรวงการตา่งประเทศเอง ก็โดน
แบบทีผ่มบอกแบบนีม้าหลายครัง้ หลายสํานักแลว้นะ แตก่็ยงัไมค่ดิปรับปรงุ
ทศิทางการใหข้า่วซกัท ีทําไมหนังหนา อโีกส้งูแบบนีว้ะ

ยดึเพือ่สรา้ง ปชต555

ย่ังยนื พอ่ง มรงึดิ

คณุไปพดูแบบนีใ้นประเทศประชาธปิไตย ใครเขาจะเขา้ใจตรรกะป่วยๆแบบ
กะลาแลนดข์องพวกคณุ
ยดึทรัพยส์มบัตเิขา แลว้บอกวา่จะหางานใหทํ้าจะไดม้ทีรัพยใ์หมน่ีน่ะ

นสิยัอนัยอมรับความคดิแบบสากลไมไ่ด ้
เขาไมย่อมรับหาวา่เชาโง่
เขาตเิตยีนหาวา่เขาดา่แทนทีค่ดิจะปรับปรงุ
น่าละอายทีส่ดุนสิยัไทไท
เทีย่วหลอกตวัเองไปวันๆวา่ไทนีไ้ซใ้ครๆก็รัก ถยุยยย
กอูาย !!!!

อโีกส้งูประมาณนีอ้ะ่คะ่See Translation
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ขําอะ่ เละเหมอืนบราซลิเมือ่คนืนี ้^_*

อติาปลัด กต.นี ่คูร่ัก-คูก่รรม ของคณุเด็ดเคา้เลย...ออิิ

ก็สมองซกีซา้ยเคา้มนีอ้ยมัง้จงึคไิดแ้คไ่หนตอบแคนั่น้ไงคณุเด็ด

ไอฟ้ายยยยยยยยยยยยย

ปชตแบบยัง่ยนื ทีก่ลา่วอา้ง สําหรับไทยแลว้คอืระบบกษัตรยิ์

ยนืกะพอ่งเมงิอะด ิกะอแีคป้่ายชือ่พรรคเพือ่ไทยมงึยังปลดเลย แสรดดดด
มัย้ละ่

คณุจเด็ด ตอนน ้ที่เีขามาปรองดอง ใหก้รอกในแบบฟอรม์ การเลอืกต ้งั หรอื
อะไรท่เีขากําลังทํามันบบีใหต้อ้งทําตามถา้เป็นแบบน ้นัจรงิๆเราจะถามหา
ปชต.จากไหน

Same as bad troops, the Yellow Ministry of Foteign Affaires got to

keep lying from 1 to infinity as they have just done all the bad

things. So, they got to try hard to make all the bad things gave

them credit & be accepted among developed countries, but it is

not sounds right to anyone.

ทพีวกกจูะใหอ้ยูด่ักดานแบบไทยๆ

ปลอ่ยแมง่โงไ่ปเหอะ

พดูไมอ่อก อายSee Translation

ตกลงเสยีงบไปชีแ้จงสือ่ตา่งชาต ิUN EU ไมต่อ้นรับ ไอล้งิเอย๊ แลว้มงึก็มา
หลอก เจ.้.า คนไทย

มแีตเ่ขาใชห้ลกัประชาธปิไตยสรา้งประชาธปิไตย รัฐประหารที่ไ่หนสรา้ง
ประชาธปิไตย กํานําความคดิ

คณุเด็จแนะนําไดด้คีรับ. วา่แตว่า่พวกมันจะเชือ่และนําไปปฏบิตัหิรอื !!!!!
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ตอนนีเ้ขามั่นใจวา่เขาทําถกูตอ้งเดนิมาถกูทาง. เขาเกง่พวกฝร่ังโง่
////_หนังสอืพมิพบ์า้นเราเป็นงีจ้รงิๆ เลกิอา่นตัง้นานแลว้ เงนิไมไ่ดแ้ดกตรู
หรอก. ///__ คสชไทยรัฐ //_คสชเดลนิวิส ์/////_____เลยีฉบิหาย
อดุมการณ์ไมเ่คยมใีนสมอง ขายแตข่า่ว !!!!!!ถยุ !!!!

มคีวามคดิตืน้ๆแคน่ี้
ยังอยากบรหิารประเทศ
ควายตอ้งเรยีกพี่
จับคนแดกแซนวชิ อา่นหนังสอื จับคนชสูามนิว้ ชปู้าย ไลแ่กะสตกิเกอรหา
เสยีง เอารถถังไปลอ้มสถานทตู ใคร ๆ ก็งง กนัทัง้โลก กยูังไมเ่ขา้ใจเลยวา่
หนา้มดืทําไปไดไ้ง เทีย่วนี ้เลขายเูอ็นไมใ่หเ้ขา้พบ กะลอ่น หนา้มดืแบบนี้
เทีย่วหนา้ก็ตอ้งไปคยุกบัหวัหนา้ยามยเูอ็น ก็พอ

เหมอืนเอาโจรมาบอกตํารวจใหทํ้าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง only thailand

จรงิดว้ยคะ

บอกแลว้พดูไมอ่อก อาย

น่าเชือ่ถือ่ ช ิหาย เรอ

น่าเชือ่ตายอเีวรปลัด

ตา่งชาตไิมโ่งน๊่ะโวย้สือ่ตา่งประเทศออกไปทั่วโลกเรือ่งเกีย่วกบัทยุแลนด์

แสบสขีา้งไม๊ เห็นแถซะขนาดนัน้ ปล.ตา่งชาตเิกลยีดคนตอแหลนะครับ เคา้
ไมโ่งเ่หมอืนไอไ้ทยนะครับ ทีจ่ะไปตอแหลเคา้แลว้จะเชือ่มงึน่ะ

การสรา้งประชาธปิไตยทีย่ัง่ยนื ควรใชว้ธิปีระชาธปิไตยเทา่นัน้ ไมส่ามารถ
ใชว้ธิเีผด็จการได ้

สมกบัเป็นมหาอํามาตยโ์ทจรงิๆ

idiot

ตอ้งรอใหไ้ดโนศกุรแ์ละใดโนเสารม์ันตายเสยีกอ่นปชตจงึจะเต็มใบ

.....โงแ่บบยัง่ยนื....

"เคา้" ทีไ่มฟั่งคณุเด็ดนี ่หมายถงึรัฐบาลเพือ่ไทยหรอืเปลา่ครับ

เพราเราคอืมหารอํานาจ ( เทยีบกบัประเทศ บดู ูบดู ู) ก็เลยไมต่อ้งงอ้พวก
สือ่ตะวันตก เหอ ๆ ๆ

ก็ยังดา้นหนา้ตอบแบบยัดเยยีดใหเ้ขายอมรับอกี เอาอโีกไ้ปใชก้บัประเทศที่
เขายดึหลักสทิธเิสรภีาพไมไ่ดห้รอก

มนัเอาหัวเดนิแทนสน้ตนี
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บทความทีเ่กา่กวา่

ยังงีเ้รยีกวา่ โง ่แลว้ยังเสอืก นอนเตยีง อกีคร ิคริ

บา้ ไมม่ใีนโลก ไมเ่ชอื

หนา้ไมอ่าย.

เอาปืนไปจอหวับงัคบัเขาใหเ้ขา้ใจสิ

ก็ลองใชส้ือ่ทางออนไลนใ์หม้าก ๆ ดว้ยซคิรับ วา่จะทราบความจรงิ

ขําคนแกว่ะ่

แมง่! ไมอ่ายเขาหรอื coup land

ตลก

เพอ้เจอ้ ไรส้าระ

Posted by Maitri at 7/10/2557 12:21:00 กอ่นเทีย่ง 
Tweet 1  

หนา้แรก

สมัครสมาชกิ: บทความ (Atom)
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