


	 พสกนิกรจ�ำนวนมำกจำกทั่วสำรทิศ 

ต่ำงสวมเสื้อเหลืองมำรอเฝ้ำรับเสด็จพระบำท 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	โดยทุกสำยตำจับจ้องไป 

ยังท่ีประทับชั้น	๑๖	อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 

ภำยในโรงพยำบำลศิริรำช	

	 พร้อมกับโบกธงชำติไทยและธงพระ 

ปรมำภิไธย	ภปร.	พร้อมกับเปล่งเสียง	“ทรง 

พระเจริญ”	และร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี 

เป็นระยะ	หลังได้ทรำบข่ำวทรงงดพระรำชกิจ 

เสด็จออกมหำสมำคม	แต่ต่ำงยังยืนยันจะปัก 

หลักเฝ้ำชื่นชมพระบำรมีอยู่ต่อไป

	 ส�ำหรับพระรำชพิธีและพิธีอื่นๆ	 ใน 

งำนมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ	๕ 

ธันวำมหำรำช	พุทธศักรำช	๒๕๕๗	ยัง 

ด�ำเนินกำรตำมปกติที่มีหมำยก�ำหนดกำร 

ล่วงหน้ำก่อนหน้ำนี้



	 คลื่นมหำชนคนไทยปรีดำช่ืนมื่นกันถ้วนหน้ำ	หลังจำกทีมฟุตบอลไทยฮึดไล่ยิง	๒	ประตู 

ตำม	“เสือเหลืองมำเลเซีย”	มำจบที่	๒-๓	ประตู	ในเกมรอบชิงชนะเลิศนัดที่สอง	ท�ำให้สกอร์รวม 

ไทยชนะ	๔-๓	ประตู	ทวงแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อำเซียน	“เอเอฟเอฟ	ซูซูกิ	คัพ	๒๐๑๔”	ได้เป็น 

ครั้งแรกในรอบ	๑๒	ปี



	 พนักงำนสอบสวนน�ำตัว	พล.ต.ท.พงศ์- 

พัฒน์	ฉำยำพันธุ์	อดีตผู้บัญชำกำรต�ำรวจสอบ 

สวนกลำง	(ผบช.ก.)	มำขออ�ำนำจศำลฝำกขัง 

ก่อนมอบให้เจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์น�ำตัวขึ้นรถตู้ไป 

ยังเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯ	ทันที	ที่ศำลอำญำ 

ถนนรัชดำภิเษก



บันทึกประเทศไทย
ปี ๒๕๕๗



ค�ำน�ำ	 (ก)

ข่ำวเด่น-เหตุกำรณ์ส�ำคัญ	ปี	๒๕๕๗	 (ข)

มกราคม	 ๑-๕๒

กุมภาพันธ์	 ๕๓-๘๘

มีนาคม	 ๘๙-๑๒๔

เมษายน	 ๑๒๕-๑๕๖

พฤษภาคม	 ๑๕๗-๒๒๖

มิถุนายน	 ๒๒๗-๒๗๐

กรกฎาคม	 ๒๗๑-๓๑๒

สิงหาคม	 ๓๑๓-๓๔๔

กันยายน	 ๓๔๕-๓๗๐

ตุลาคม	 ๓๗๑-๔๐๖

พฤศจิกายน	 ๔๐๗-๔๔๔

ธันวาคม	 ๔๔๕-๕๓๖

ดัชนีข่ำวท้ำยเล่ม

สารบัญ



ค�าน�า

(ก)   

  “มติชนบันทึกประเทศไทย ปี ๒๕๕๗”	 เล่มน้ี	จ�าเป็นต้องให้พื้นท่ีกับข่าว	
“การเมือง”	 เป็นเนื้อหาหลัก	
	 เนื่องเพราะมีความเคลื่อนไหวมากมายนับจากต้นปียันท้ายปี	 เป็นเหตุการณ์	

ที่ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ส�าคัญอีกวาระหนึ่งของประเทศไทย

	 มีหลายเหตุการณ์ที่ไม่เคยบังเกิด	อาทิ	 ม็อบชุมนุม	 “ปิด”	 เมืองหลวงหลายจุด,	

การปิดล้อมกีดกันไม่ให้มีการสมัครและลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนราษฎร	พร้อมๆ	กับ	

การปะทะเสียชีวิตเลือดเนื้อ,	การด�าเนินคดีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองจ�านวนมาก	

ฯลฯ	

	 ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ	การ	 “รัฐประหาร”	ภายหลังวาทะ	 “ถ้างั้นตั้งแต่นาทีน้ี ผม 

ตัดสินใจยึดอ�านาจการปกครอง” หลุดออกจากปากท่านผู้น�าทางทหาร

	 และนาทีต่อจากนั้นเป็นต้นไป	ประเทศไทยก็อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาล	

ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง	แต่ได้ให้	 “ค�ามั่นสัญญา”	ว่าจะ	ปฏิรูปประเทศ-สร้ำงควำม	

สมำนฉันท์-จัดสร้ำงรัฐธรรมนูญใหม่	 เพื่อน�าไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้ง

	 ณ	 เวลาพ้นปี	๒๕๕๗	การร่างรัฐธรรมนูญเดินมาได้ครึ่งทาง	ยังไม่ทันได้เห็น	

เค้าลางหน้าตาเพราะยังอยู่ระหว่างน�าเสนอและถกเถียง

	 การปฏิรูปประเทศ-การสร้างความสมานฉันท์ก็ยังไม่สัมฤทธิ์

	 หนังเรื่องนี้จึงยังไม่จบ...

ชวกิจ หันประดิษฐ

ศูนย์ข้อมูลมติชน

ธันวำคม	๒๕๕๗



ภาพเด่น-เหตุการณ์ส�าคัญ ปี ๒๕๕๗

๓-๑๐	ม.ค.	๕๗

‘นกัวชิาการ’ ไม่เอารฐัประหาร

๖	ม.ค.	๕๗

กสทช.รบัรองผลประมูล
ทวีดีจิติอล ๒๔ ช่อง

๑๓	ม.ค.	๕๗

กปปส.ชตัดาวน์ ‘กรงุเทพฯ’  
นปช.ต้านปิดกรงุ

๒๖	ม.ค.	๕๗

เลอืกตั้งล่วงหน้า ‘เลอืด’ – มอ็บบกุ!

๒	ก.พ.	๕๗

เลอืกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศ

๑๖	ม.ค.	๕๗

ป.ป.ช.ฟัน ‘บญุทรง-ภูม’ิ ไต่สวน ‘ปู’ 
คดจี�าน�าข้าว

(ข)

มกราคม

กุมภาพันธ์

๑-๒๔	ก.พ.	๕๗

ยงิ-บึ้ม-ปะทะเดอืด!



(ฃ)   

มีนาคม

เมษายน

๗	มี.ค.	๕๗

ศาลปกครองสั่งคนืต�าแหน่งให้ 
‘ถวลิ เปลี่ยนศร’ี

๕	เม.ย.	๕๗

นปช.-กปปส.อุ่นเครื่อง 
เตรยีมชมุนมุใหญ่

๒๑	มี.ค.	๕๗

ศาลรฐัธรรมนูญชี้
เลอืกตั้ง ๒ ก.พ. ๕๗ เป็นโมฆะ

๓๐	มี.ค.	๕๗

เลอืกตั้งสมาชกิวฒุสิภาราบรื่น

๒๓	เม.ย.	๕๗

สงัหาร ‘ไม้หนึ่ง ก. กนุท’ี 
กวขีวญัใจคนเสื้อแดง



(ค)

พฤษภาคม

มิถุนายน

๕	พ.ค.	๕๗

แผ่นดนิไหวภาคเหนอื ๖.๓ รกิเตอร์

๗	พ.ค.	๕๗

ศาล รธน.สั่ง ‘ปู’ พ้นนายกฯ –
ป.ป.ช.ซ�้า ให้วฒุสิภาถอดถอน

๑	มิ.ย.	๕๗

‘ชู ๓ นิ้ว–อ่านหนงัสอื’ 
สญัลกัษณ์ต้านรฐัประหาร

๑	มิ.ย.	๕๗

คสช.เดนิหน้า 
‘ปรองดอง–คนืความสขุประชาชน’

๒๒	พ.ค.	๕๗

คสช. รฐัประหาร
ยดึอ�านาจการปกครอง

๒๖	พ.ค.	๕๗

โปรดเกล้าฯ ‘ประยทุธ์ จนัทร์โอชา’ 
บรหิารราชการแผ่นดนิ

๒๓	มิ.ย.	๕๗

‘อยีู’ ยตุคิวามร่วมมอื–งดเยอืน 
กดดนัไทยเร่งเลอืกตั้ง

๒๗	มิ.ย.	๕๗

เด้งกราวรูด ขรก. 
ระดบัปลดักระทรวง-ซ ี๑๐



(ง)   

กรกฎาคม

สิงหาคม

๑๕	ก.ค.	๕๗

คสช. เคาะงบฯ ปี ๕๘ 
ทุ่มลงทนุ ๔.๕ แสนล้าน

๑๗	ก.ค.	๕๗

มต ิ๗ ต่อ ๐ ป.ป.ช. ฟัน “ปู” 
คดจี�าน�าข้าวผดิ ม.๑๕๗

๒๑	ส.ค.	๕๗

สนช.โหวต ‘ประยทุธ์ จนัทร์โอชา’ 
นายกรฐัมนตร ีคนที่ ๒๙

๙	ส.ค.	๕๗

‘คกิออฟ’ สรรหา สปช.

๒๒	ก.ค.	๕๗

โปรดเกล้าฯ 
รฐัธรรมนูญ (ชั่วคราว) ๒๕๕๗

๓๑	ก.ค.	๕๗

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.)

๓๑	ส.ค.	๕๗

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
ครม. ‘ประยทุธ์ ๑’



(จ)

กันยายน

ตุลาคม

๑	ต.ค.	๕๗

รฐับาลอดัฉดี ๓.๖ แสนล้าน 
ฟื้นเศรษฐกจิ

๓-๒๓	ก.ย.	๕๗

สิ้น ๓ ศลิปินแห่งชาติ

๘	ก.ย.	๕๗

โยกย้ายทหาร 
‘อดุมเดช’ ขึ้น ผบ.ทบ.

๑๒	ก.ย.	๕๗

รฐับาลแถลงนโยบาย

๑๙	ก.ย.	๕๗

ไทยซวิ ๑๒ เหรยีญทอง 
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗

๖	ต.ค.	๕๗

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
สมาชกิสภาปฏริูปแห่งชาต ิ(สปช.)

๒๗	ต.ค.	๕๗

เปิดโฉม ๓๔ กรรมาธกิาร
ยกร่างรฐัธรรมนูญ



(ฉ)   

พฤศจิกายน

๑๑	พ.ย.	๕๗

สั่งเด้ง-จบันายต�ารวจใหญ่ 
ผบช.ก.-รองฯ ยนั ผกก.

๑๗	พ.ย.	๕๗

ฮ. ทพับกตก-ทหารตาย ๙
สูญเสยีรองแม่ทพัภาค ๓

๑	ธ.ค.	๕๗

ออกหมายจบั ‘เสี่ยหมื่นล้าน’
พวัพนักลุ่มอ้างเบื้องสูง

๑๙	พ.ย.	๕๗

แห่ชู ๓ นิ้วอกีระลอก 
เรยีกร้องเลกิกฎอยัการศกึ

๒๙	พ.ย.	๕๗

สิ้น ‘เสนยี์ เสาวพงศ์’
นกัเขยีน-ศลิปินแห่งชาติ

๑๒	ธ.ค.	๕๗

ศรรีศัมิ์ ทูลลาออก

๒๐	ธ.ค.	๕๗

ทมีฟตุบอลไทย “โกงความตาย”
ซวิแชมป์ซูซูก ิคพั

ธันวาคม

๕	ธ.ค.	๕๗

ในหลวงทรงงดพระราชกจิ
เสดจ็ออกมหาสมาคม-

ประชาชนเฝ้ารอเนอืงแน่น



มกราคม

๒๕๕๗



2   บันทกปร เทศ ทย ปี ๒๕๕๗

	 เมื่อวันที	 	 ธันวำคม	๒๕๕ 	

เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่	ปีพุทธศัก 

ราช	๒๕๕๗	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่

หัว	 มีพระราชด�ารัสอวยพรปีใหม่ให้แก ่

พสกนิกรชาวไทย	มีใจความดังนี้

	 ประชำชนชำว ทยทงัหลำย	 ดันี	

งวำระจะขนปีใหม่	ข้ำ เจ้ำขอส่งควำม	

ปรำร นำดีมำอวย ร ก่ท่ำนทุก 	คนให	้

มีควำมสุข	ควำมเจริญ	 ละควำมส�ำเรจ	

สมประสงค์ในสิงทีปรำร นำ

	 ควำมปรำร นำของทุกคน	คง ม	่

ตกต่ำงกันนัก	คอต้องกำรให้ตนเองม	ี

ควำมสุขควำมเจริญ	 ละให้ ้ำนเมอง	

มีควำมสง ร่มเยน	 	 ในปีใหม่นีจงขอให	้

ท่ำนทังหลำย	รัก ำสุข ำ กำย	สุข ำ 	

จิตให้สม ูรณ์ ขง รง	 เ อให้สำมำร 	

ปฏิ ัติ ำระหน้ำที ด้เตมก�ำลัง	

 ข้อส�ำคัญ	จะคิดจะท�ำสิงใด ให้	

นหลวงพร ราชทานพรปี หม่



บันทกปร เทศ ทย ปี ๒๕๕๗   3

นก งส่วนรวม ละควำมเปน ทย ว้เสมอ	

งำนของตน ละงำนของชำตจิกั ด้ด�ำเนนิ	

ก้ำวหน้ำ ป ดย ูกต้อง	 เทียงตรง	 ม่ติด	

ขัด	 ละ รรลุ งประ ยชน์	 เปนควำมสุข	

ควำมเจริญ	 ละควำมสง ร่มเยน	ดังที	

ทุกคนตังใจปรำร นำ	

	 ขออำนุ ำ ห่งคุณ ระศรีรัตน	

ตรัย ละสิงศักดิสิทธิจงคุ ้มครองรัก ำ	

ท่ำนทุกคน	ให้ปรำศจำกทุกข์	ปรำศจำก	

ัย	 ให้มีควำมสุขกำยสุขใจ	 ตลอดศก	

หน้ำนี ดยทัวกัน 	

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

ทรงพระกรุณา ปรดเกล้าฯ	พระราชทาน 

ส.ค.ส.ปีใหม่  ท ศักราช ๒๕๕๗	 ให้ 

แก่พสกนิกรชาวไทย	 เป็นพระบรมฉายา 

ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ใน 

ฉลองพระองค์สากลสีน�้าเงินเข้ม	ทรงผูก 

เนคไทสีเขียวอ่อนมีลวดลายเข้าชุดกับผ้า 

ปกพระกระเปา	ฉลองพระองค์ชั้นในเป็น 

เชิ้ตขาว	พระสนับเพลาสีน�้าเงินเข้ม	และ 

ฉลองพระบาทสีด�า	

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

ประทับบนพระเก้าอี้หน้าพระแกลหรือ 

หน้าต่าง	ณ	พระต�าหนักเปียมสุข	 วัง 

ไกลกังวล	หัวหิน	 ทรงฉายกับคุณทอง 

แดง	สุนัขที่ทรงเลี้ยงมาต้ังแต่ปี	๒๕๔๑ 

สวมเสื้อสีเหลือง	หมอบอยู่แทบพระบาท 

ด้านขวา	

	 ด้านขวาบนมีตราพระมหาพิชัย 

มงกุฎประดับ	ส่วนด้าน ้ายมีผอบทอง 

ประดบั	ด้านล่างของผอบทอง	มตีวัอกัษร 

สีเหลือง	 ข้อความว่า	ส.ค.ส. ๒๕๕๗ 

และตัวอักษรสีส้ม	ข้อความว่า	สวัสดีปี 

ใหม่ 

	 ด ้านขวา	 ใต้ตราพระมหาพิชัย 

มงกุฎ	มีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยตัว 

อักษรสี า	ข้อความว่า	 อจงมีความส  

ความเจริ  และข้อความภาษาอังกฤษ 

พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเขียวเข้ม	Happy 

   

	 ด้านล่างของ	ส ค ส มีแถบสีเขียว 

เข้ม	มุมล่างขวามีข้อความ	ก.ส.  ปรง 

  .ค.   ิม ที่ รง ิม สวรร  

ชาด ท. รหมบตร  ผ้ ิม ษ า 

        

     

	 กรอบของ	 ส ค ส พระราชทาน 

ฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ	 เรียงกัน 

ด้าน ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ	๓ 

แถว	 	ส่วนด้านบนและด้านล่างเรียงกัน 

ด้านละ	๒	แถว	ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม
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ตามถนนสายต่างๆ	 ในกรุงเทพฯ	 	จาก 

นั้นวันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๕๗	 เป็นต้น 

ไปจะต้ังเวทีปิดตามสามแยก-ส่ีแยก	๒๐ 

แห่ง	สถานที่ราชการและบ้านรัฐมนตร ี

ทั้งน�้าและไ ต้องดับ	จนกว่ารัฐบาลจะ 

อยู่ไม่ได้

 ในวันถัดมาทาง ายรัฐบาลเตรียม 

การรับมือการปิดกรุงเทพฯ	 ของกลุ ่ม 

กปปส 	ขณะที่แกนน�าแนวร่วมประชา 

ธปิไตยตอ่ต้านเผด็จการแห่งชาติ	 นปช  

แถลงตอบ ต้	กปปส 	พร้อมเตรียมการ 

นายก   วยพรปี หม่ปาเปรม	-	น.ส.ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ป ิบัติหน้ำที่นำยกรั มนตรี	และป ิบัติหน้ำที่ 

รั มนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม	พร้อมด้วย	พล.อ.นิพัทธ์	ทองเล็ก	ปลัดกระทรวงกลำโหม	ผู้บัญชำ 

กำร	๓	เหล่ำทัพ	อำทิ	พล.อ.วรพงษ์	สง่ำเนตร	รอง	ผบ.สส.	ตัวแทน	พล.อ.ธนะศักดิ	ป ิมำประกร 

ผบ.สส.	เน่ืองจำก	ผบ.สส.ติดภำรกิจเฝ้ำรับเสด็จ		พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชำ	ผบ.ทบ.		พล.ร.อ. 

ณรงค์	พิพัฒนำศัย	ผบ.ทร.	และ	พล.อ.อ.ประจิน	จั่นตอง	ผบ.ทอ.	เข้ำอวยพรปีใหม่	พล.อ.เปรม 

ติณสูลำนนท์	ประธำนองคมนตรีและรั บุรุษ	ที่บ้ำนส่ีเสำเทเวศร์	เมื่อวันที่	๑	มกรำคม	๒๕๕๗

สเุทพ  ลนัยดกรงุ   ม ค

 ค�ำวันท	ี 	มกรำคม	๒๕๕๗ นาย 

สเท  เทือกสบรร 	 เลขาธิการคณะ 

กรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สม 

บูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กปปส 	กล่าวบนเวทีอนุสาวรีย์ประชา 

ธปิไตยกบัผูชุ้มนมุตอนหนึง่ว่า	วนัที	่๕-๘ 

มกราคม	๒๕๕๗	จะน�ามวลชนเดินไป 
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หาทางหยุดยั้ง ดยให้มีการแสดงพลังใน 

เขตพื้นที่ต่างจังหวัด

 วันที	 	 มกรำคม	๒๕๕๗ น.ส. 

ยิ่ง ักษ  ชินวัตร	ปฏิบัติหน้าที่นายก 

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

กลา หม	กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุม 

ของกลุ่ม	กปปส 	ที่เตรียมชัตดาวน์กรุง 

เทพฯ	 ว่าจะพยายามไม่ใช้	 พ ร ก การ 

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ ศ ๒๕๔๘	เพราะอาจน�าไปสู่ความรุน 

แรงมากขึ้น	 รัฐบาลพยายามแก้ปญหา 

ด้วยความละมุนละม่อม	อดทน	อดกลั้น

	 ณ	 เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

นายสุเทพประกาศแผนที่ชัดเจนว่า	วันที ่

๑๓	มกราคม	๒๕๕๗	จะปิด	กทม 	และ 

ยกเลิกเวทีที่ถนนราชด�าเนิน	 ไปตั้งเวที 

กระจายทั่ว	 กทม ทั้งหมด	๗	 เวที	 คือ 

๑ 	เวทีหน้าศูนย์ราชการ	ถนนแจ้งวั นะ 

๒ 	เวทีแยกลาดพร้าว	 	๓ 	เวทีอนุสาวรีย์ 

ชยัสมรภมู	ิ 	๔ 	เวทสีีแ่ยกปทมุวนั	 	๕ 	เวท ี

สวนลุมพินี	 	๖ 	เวทีแยกอ ศก	และ	๗  

เวทีแยกราชประสงค์	

 วันที	๗	มกรำคม	๒๕๕๗ .อ. 

ประยท  จนัทร อชา	ผูบ้ญัชาการทหาร 

บก	 ผบ ทบ 	ให้สัมภาษณ์ว่า	หวังเพียง 

อย่างเดียวว่าจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น

	 “ส่วนที่มีคนระแวงว่าทหารจะใช้ 

การปฏิวัติเป็นทางออกสุดท้าย	 คนไป 

กลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง	 เมื่อมองไม่เห็นก็ 

อย่าไปกลัว	คิดว่าทุกอย่างมีสาเหตุหมด 

อย่าพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องเดียว”

	 และกล่าวอีกตอนหน่ึงว่า	 “ทุก 

เร่ืองต้องมีสาเหตุ	ต้องมีเงื่อนไข	ต้องไป 

หาให้เจอว่าอยู่ที่ไหน	ถ้าไม่มีเหตุอะไรก ็

ไม่มีเร่ือง	 เหมือนเร่ืองอีกากับวัว	 ถ้าวัว 

มีแผลอีกาก็จะมาจิกหลังทุกวัน	ถ้าไม่มี 

แผลก็ไม่มีอีกา”

 “ใครกตามที่ท�าให้เกิดความ 

รนแรง คนนั้นจะต้องรับผิดชอบ จ�า 

ไว้   ไม่ว่า วกไหนกแ ้วแต่ ถ้าออก 

มาเมื่อไร ประชาชนตีกัน มีการบาด 

เจบ ้มตาย จ าจ  รัฐบา ต้องรับ 

ผิดชอบในห ักการ”

	 ทีอ่าคารลปิตพลัลภ	 อลล์	สนาม 

กี าเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	จังหวัด 

นครราชสีมา	นาง ิดา ถาวรเศรษฐ 

ประธาน	 นปช 	ประชุมแกนน�าและผู ้ 

ประสานงานองค์กร	นปช 	๗๗	จังหวัด 

มีแกนน�าระดับต่างๆ	และมวลชนกว่า 

๓,๐๐๐	คนจากทั่วภูมิภาคเข้าร่วมประ 

ชุม	 ดยเนื้อหาหลักเป็นการต่อต้านการ 

รัฐประหาร

 วันที	 	 มกรำคม	๒๕๕๗	 กระ 

ทรวงการต่างประเทศเชิญผู ้แทนจาก 

สถานทูตทั้งหมดที่ประจ�าอยู่ในประเทศ 

ไทย	๖๐	กว่าชาติ	 มารับ งการช้ีแจง 

เกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่ม	กปปส

 วันที	 	 มกรำคม	๒๕๕๗	 น ส  

ยิ่งลักษณ์ลงนามในค�าสั่งส�านักนายก 

รัฐมนตรี	ที่	๒ ๒๕๕๗	 เร่ืองการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปญหา 

ความไม่สงบเรียบร้อย	ดังนี้
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	 ๑ 	 คณะกรรมการก�าหนดยุทธ 

ศาสตร์จัดท�าแผนและประสานงาน	มี 

นายสร งษ  ตวิจักษ ชัยก 	ปฏิบัติ 

หน้าที่รองนายกฯ	และรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวง	 รมว 	ต่างประเทศ	 เป็นประ 

ธาน

	 ๒ 	คณะกรรมการด้านกฎหมาย 

มีนายชัยเกษม นิติสิริ ปฏิบัติหน้าที ่

รมว ยุติธรรม	เป็นประธาน	

	 ๓ 	คณะกรรมการดูแลประชาชน 

มี	 .ต.อ.ประชา  รหมนอก	ปฏิบัติ 

หน้าที่รองนายกฯ	เป็นประธาน	

	 ๔ 	คณะกรรมการประสานด้าน 

การข่าวและสารสนเทศ	มีนายนิวั น  

�ารง บ ทรงไ ศา 	ปฏิบัติหน้าที่รอง 

นายกฯ	และ	รมว พาณิชย์	 เป็นประธาน

	 ๕ 	คณะกรรมการติดตามตรวจ 

สอบ	และบังคับการแก้ไขปญหาความ 

ไม่สงบเรียบร้อย	มี	ร.ต.อ.เ ิม อย่  

บ�ารง ปฏิบัติหน้าที่	 รมว แรงงาน	 เป็น 

ประธาน	

	 ๖ 	คณะกรรมการอ�านวยการและ 

ขับเคล่ือนการแก้ไขปญหาความไม่สงบ 

เรียบร้อย	มีนายสุรพงษ์เป็นประธาน	

	 ๗ 	 ให้ประธานกรรมการอ�านวย 

การและขับเคลือ่นการแก้ไขปญหาความ 

ไม่สงบเรียบร้อย	 นายสุรพงษ์ 	ติดตาม 

ก�ากับดูแลการปฏิบัติการตามอ�านาจหน้า 

ที่ของคณะกรรมการทั้ง	๖	คณะ	

ชวนปิดกรุงเทพฯ	 -	กลุ่ม	กปปส 	น�ำ ดยนำย	
สุเท 	 เทอกสุ รรณ	 เคลอนข วนจำก ริเวณ	
อนุสำวรีย์ประชำธิป ตย ป งธน ุรี	 เ อชักชวน	
คนร่วมชุมนุมปดกรุงเท 	 เมอวันที	 	มกรำ	
คม	๒๕๕๗

ร้ือเวที  -	 นำยสุเท 	 เทอกสุ รรณ	 เลขำ 	
กปปส 	ปรำศรัยประกำศทุ หม้อข้ำววันที	 	
มกรำคม	๒๕๕๗	ให้ ู้ชุมนุมรอเวทีรำชด�ำเนิน	
เคลอนข วน ปปดตำม ยกต่ำง 	ในกรุงเท 	
ทีอนุสำวรีย์ประชำธิป ตย	 นนรำชด�ำเนินนอก	
เมอวันที	 	มกรำคม	๒๕๕๗
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	 ๘ 	ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน 

ของรัฐทุกแห่งสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการตามค�าสั่งนี้	

	 และ	๙ 	 ให้ยกเลิกค�าสั่งส�านัก 

นายกฯ	 ที่	 ๓๒๔ ๒๕๕๖	 เรื่องแต่งต้ัง 

คณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปญหา 

ความไม่สงบเรียบร้อยลงวันที่	๓	ธันวา 

คม	๒๕๕๖	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 วันที	 	มกรำคม	๒๕๕๗	กระ 

ทรวงศึกษาธิการประกาศหยุดเรียนใน 

วันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๕๗	มี	๒๔๕	แห่ง 

รวมถึง	วอศ เสาวภาด้วย

	 วันเดียวกัน	นายบัน คีมน เลขา 

ธิการสหประชาชาติ	 ยูเอ็น 	 แถลงต่อ 

ผู้สื่อข่าวที่ส�านักงานใหญ่ยูเอ็น	นครนิว- 

ยอร์ก	สหรัฐอเมริกาว่า	 ในช่วง	๓	วันที่ 

ผ่านมาได้พูดคุยกับ	น ส ยิ่งลักษณ์	และ 

นายอ ิสิท ิ เวชชาชีวะ	หัวหน้าพรรค 

ประชาธิปตย์	 ปชป 	 เพ่ือพยายามเป็น 

ตัวกลางระหว่างทั้งสอง าย

	 นายบันกล่าวแสดงความเป็นห่วง 

กังวลต่อสถานการณ์ที่อาจจะยกระดับ 

ขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า	 	 ดยเฉพาะใน 

วันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๕๗	กลุ่มผู้ชุมนุม 

ประกาศจะปิดกรุงเทพฯ	 	นายบันกล่าว 

ว่า	 ขอเรียกร้องให้ทุก ายที่เกี่ยวข้องม ี

ความอดทนอดกลั้น	หลีกเลี่ยงการกระ 

ท�าอันเป็นการยั่วยุ	 และร่วมกันหาทาง 

แก้ปญหาอย่างสันติด้วยการเจรจากัน

หลาย ายเดินหนา ป ิรป

 ภายหลังจากที่	น.ส.ยิ่ง ักษ  

ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา หมแถลง 

ผ่าน ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประ 

เทศไทยไปเมื่อวันที่	๒๕	ธันวาคม	๒๕๕๖ 

เสนอตั้ง	 “ส าป ิรปประเทศ”	ไปแล้ว

 หลังจากนัน้ขา้มปีมาวันท	ี 	มกรำ	

คม	๒๕๕๗	น ส ยิ่งลักษณ์เรียกรัฐมนตร ี

เข้าร่วมประชุมที่ส�านักงานต�ารวจแห่ง 

ชาติ	 ตร 	พร้อมมอบหมายให้นายสร  

งษ  ตวิจักษ ชัยก 	 ปฏิบัติหน้าที ่

รองนายกฯ	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ	 	นาย งศเท  เท  

กา จนา ปฏบิตัหิน้าทีร่องนายกฯ		นาย 

วราเท  รัตนากร	ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี 

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรี 

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และนายอนดิษฐ นาครทรร 	ปฏิบัติ 

หน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทค น ลย ี

สารสนเทศและการส่ือสาร	 เป็นต้น	 เพื่อ 

ไปศึกษาแนวทางด�าเนินการ

	 กระทั่งวันที	 	มกรำคม	๒๕๕๗	

น ส ยิ่งลักษณ์พร้อมคณะได้แถลงถึง 

แนวทางว่าจะมีการออกระเบียบส�านัก 

นายกฯ	ตั้งสภาปฏิรูป	 เริ่มต้นด้วยการมี 

คณะกรรมการสรรหา	๑๑	คน	 ดยใน 

จ�านวน	๘	คนนั้น	๓	คนแรกมาจากข้า 

ราชการคอื	จากกองทพั	๑	คน	และระดบั 

ปลัดกระทรวง	๒	คน	ส่วนอีก	๒ คนเป็น 


