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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

ผบ.ทบ."จี้ยุบสภา-ม็อบเลิก "รบ.-พธม."เมิน! 
 

พปช.ฉุนจัดบี้ปลด"อนุพงษ" พันธมิตรยันนายกฯตองออก "สมชาย"ลงเชียงใหมล่ัน"สู" 
 
 

"อนุพงษ"ถก"กก.คตร."เสนอนายกฯยุบสภา ใหพันธมิตร
ยุติชุมนุม ชี้บานเมืองเสียหายหนกั รัฐบาลหมดความชอบ
ธรรม ลั่นไมหวั่นถูกปลดตําแหนง ผบ.ทบ. แจงไมปฏิวัติหวง
คนไมไดใสเสื้อสีออกมาตาน "สมชาย"ถึงเชยีงใหมเก็บตัว
เงียบ "พปช.-พรรครวม"คานไมเอาดวย ขูรวมชื่อถอดถอน 
ปลุกเสื้อแดงชน แกนนาํ พธม.เมิน ยันตองลาออก 
 
@ คตร.เสนอยุบสภา-พธม.ยุติชุมนุม 
 
พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา ผูบัญชาการทหารบก ในฐานะประธาน
คณะกรรมการติดตามสถานการณ (คตร.) และรองผูอํานวยการ
รักษาความมัน่คงภายใน (รอง ผอ.รมน.) ไดเปดแถลงขาว
ภายหลังรวมประชุมกับ 5 องคกรภาคเอกชนประกอบดวย หัวหนา
สวนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ผูบัญชาการเหลาทัพ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ พรอมทั้งหัวหนาสวนภาคเอกชน อาทิ 
นายกสมาคมทุกสาขาอาชีพ ประธานสภาหอการคาไทย ประธาน
อุตสาห กรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประธานกรรมการ
สภาธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เพื่อปรึกษาหารือและรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางออกของ

วิกฤตการเมืองที่ลุกลามบานปลายกระทบกับภาพรวมของประเทศ ที่กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อ
เวลา 14.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน โดยใชเวลาในการหารือกวา 2 ช่ัวโมง พรอมเสนอทางออก
แกนายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ใหยุบสภา คืนอํานาจแกประชาชน ซึ่งเปนทางออกที่ดี
ที่สุด และใหพันธมิตรยุติการชุมนุม ถอนกําลังออกจากสนามบินสุวรรณภมูิ และทาอากาศยานดอน
เมือง เปนการลดผลกระทบที่เกิดความเสียหายกับภาคเอกชนอยางมาก โดยท่ีประชุมมีมติใหทํา
หนังสือเปนลายลักษณอักษร สงใหกับนายสมชาย  
 
@ ไมหวั่นถูกปลดตําแหนงผบ.ทบ. 
 
สวนตอบคําถามสื่อมวลชน กรณีออกมาเสนอแนะใหรัฐบาลยุบสภา คืนอํานาจใหกับประชาชน ผบ.
ทบ.กลัวหรือไมจะโดนนายกรัฐมนตรีปลดออกจากตําแหนง พล.อ.อนุพงษกลาววา บทบาท ผบ.
ทบ. หากปฏวิัติได และทําใหเหตุการณจบได แตทําแลวไมจบ จะเกิดปญหามากมาย ทั้งดานมิติ

 
ยุบสภาเถอะ - พล.อ.อนุพงษ เผา
จินดา ผูบัญชาการทหารบก ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการติดตาม
สถานการณ (คตร.) แถลงมติการ
หารือกับคณะกรรมการที่เสนอใหนาย
สมชาย วงศสวสัดิ์ นายกรัฐมนตรี ยุบ
สภา พรอมเรียกรองใหกลุมพันธมิตร
ยุติการชุมนุมทัง้ที่สนามบินสวุรรณภูมิ
และสนามบินดอนเมือง ณ 
กองบัญชาการกองทัพบก เม่ือวันที่ 
26 พฤศจิกายน 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน  ฉบับประจําวันท่ี  27    เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2551  หนา   1 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 



C:\Documents and Settings\user\My Documents\หัวขาว.doc 27/11/08 8:31  

เศรษฐกิจ สังคม  
 
"หากผมกลัวถูกปลด สามารถเลือกหนทางปฏิวัติได ผมจะใหญที่สุดในประเทศนี้ สั่งการไดทุก
อยาง แตไมทําเชนน้ัน เพราะแกปญหาไมได อยาเขาใจผิดวา ผมจะกลัวเสียตําแหนง ที่เสนอให
รัฐบาลยุบสภา อาจจะเสียตําแหนงก็ไดผมไมแนใจ" ผบ.ทบ.กลาว และวา หนทางนี้นายกรัฐมนตรี
ก็ไมไดเสียหาย ยังมีอํานาจ เลือกตั้งมาพรรคที่เปนที่นิยมของประชาชนก็อาจกลับมาไดอีก หาก
รัฐบาลทําตามนี้จะเปนรูปธรรมที่สุด ประชาชนที่แตกแยกตองยึดถือสถาบนัหลักของชาติเปนหลัก 
ทุกคนตองชวยกัน 
 
@ หวงคนไมไดใสเสื้อสีออกมาตาน 
 
แหลงขาวระดับสูงจากที่ประชุม ทบ.เปดเผยวา ในชวงแรก ผบ.ทบ.ไดใหฝายขาวกรองของทหาร
มารายงานสถานการณเบื้องตน หลังจากนั้น พล.อ.อนุพงษไดกลาวในที่ประชุมวา บานเมืองขณะน้ี
ไมไหวแลว มีผลกระทบเกิดขึ้นมากมาย จึงอยากเชิญทุกฝายมาระดมความเห็นชวยกันหาทางออก
วาจะแกปญหาอยางไร เพราะฝายทหารจะไมแกปญหาดวยความรุนแรง โดยเฉพาะเรื่องการปฏิวัติ 
เพราะหากยิง่ทําเชนน้ันจะทําใหบานเมืองเสียหาย และยิ่งทําใหสถานการณเลวรายลงไปอีก เพราะ
ขณะนี้บานเมืองแบงออกเปนฝาย หากใชความรุนแรงสถานการณก็จะไมจบ เพราะตอนนี้ยังมีคนที่
อยูที่บาน และยังไมไดใสเสื้อสีอะไร การปฏิวัติจะทาํใหคนพวกนี้ออกมา ดังน้ัน จึงตองชวยกัน
แกปญหา เพราะการปฏวิัติไมใชเรื่องยากที่จะทํา 
 
@ ช้ีรบ.หมดความชอบธรรมแลว 
 
แหลงขาวกลาววา สําหรบัเรื่องการยึดสนามบินสุวรรณภูมิน้ัน พล.อ.อนุพงษกลาววา อยากใหทุก
คนชวยกันหาทางแกปญหา เพราะหากทหารใชกําลังยึดคืน ก็ไมใชเรื่องยาก แตยิ่งจะเสียหาย
รุนแรง มีคนบาดเจ็บลมตายจํานวนมาก อีกทั้งหากยึดคืนมาได ก็อาจจะไดแคซากกลับคืนมา 
สถานการณก็จะยิ่งหนักเขาไปอีก ในสวนของรัฐบาล ขณะน้ีสถานการณก็ไมดี ที่ประชุมที่ทํางานก็
ไมมี รัฐบาลไมมีความชอบธรรมแลว ควรเลือกทางออก ไมวาจะเปนการลาออกหรือยุบสภา 
อยางไรก็ตาม ถาใหเลือกลาออก ก็จะตองมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม ซึ่งหากไมถูกใจทั้ง 2 
ฝายเรื่องก็จะไมจบ ดังน้ัน แนวทางที่ดีที่สุด ก็ควรใหยุบสภา ตดัสินใจกันใหม เลือกกันใหม ซึ่งใน
สวนของกลุมพันธมิตรจะมีการขอใหยตุิการชุมนุมทันที โดยใหคืนสถานที่ที่ยึดไป เพื่อใหทุกอยาง
กลับเขาสูภาวะปกติ  
 
@ ชง3ทาง"ลาออก-ยุบ-รบ.แหงชาติ" 
 
แหลงขาวกลาววา ที่ประชุมมีการเสนอความคิดเห็นกัน โดยมีการเสนอ 3 แนวทาง คือ 1.นายกฯ
ลาออก 2.ยบุสภา และ 3.ใชอํานาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 คือ แตงตั้งรัฐบาลแหงชาติ
ขึ้น ซึ่งมีการถกเถียงกัน และมองวา การยุบสภานาจะเปนทางออกที่ดีที่สุด เพราะหากใชมาตรา 7 
ก็จะเปนการระคายเคืองเบ้ืองพระยุคลบาท  
 
"ที่ประชุมถามวา หากเสนอใหยุบสภาแลว ทั้ง 2 ฝายไมยินยอม จะทําอยางไร ซึ่ง ผบ.ทบ.ตอบวา 
คงตองใหสังคมชวยกันกดดัน เพราะคนที่มาประชุมวันน้ีสวนใหญเปนผูบริหารประเทศเกือบทั้งหมด 
นาจะทําใหมติครั้งน้ีมีพลังมากกวาเสียงของตนเองที่เคยพูดไปแลวครั้งหนึ่งเมื่อหลังเหตุการณวันที่ 
7 ตุลาคมที่ผานมา ซึ่งที่ประชุมก็มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับการชิงปลด ผบ.ทบ. ซึ่ง พล.อ.อนุพงษ
กลาววา เขาคงไมปลดผมมั้ง"  
 
@ ผบ.เหลาทัพถกเครียดนอกรอบ 
 
ผูสื่อขาวรายงานจากกองทัพบกวา กอนหนาน้ี เวลา 14.00 น. พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา ผบ.
ทบ. พล.ร.อ.กําธร พุมหิรญั ผบ.ทร. พล.อ.อ. อิทธพร ศุภวงศ ผบ.ทอ. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ 
สุวรรณ ผบ.ตร. ไดหารือถึงทางออกสถานการณกอนที่จะมีการประชุม คตร. คณะใหญ ที่หอง
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รับรอง 421 อาคาร บก.ทบ. โดย ผบ.เหลาทัพหารืออยางเครงเครียด และมีการพูดถงึขอเสนอทั้ง
การใหนายกรัฐมนตรีลาออกหรือยุบสภา และการใหพันธมิตรหยุดการเคลื่อนไหว แตทุกคนประเมิน
และทราบดีวาไมสามารถเปนไปได และสถานการณจะเกิดความรุนแรงมากขึ้น  
 
@ เสนอขรก.อารยะขัดขนืถารบ.ดื้อ 
 
ขาวแจงวา ที่ประชุมหารือวาหากยุบสภาแลวปญหาไมจบจะทําอยางไร นายสุรพลเสนอวาหากมี
ปญหารัฐบาลไมยอมยุบสภาจะใหขาราชการทําการอารยะขัดขืน ขณะที่หนวยงานอื่นออกตัววา 
ขาราชการตองทําตามวินัย ถาใหทําเชนน้ันจะลําบาก และท่ีประชุมยังหารือวา หากพันธมิตรไมยุติ
การกระทําจะทําอยางไร พล.อ.อนุพงษช้ีแจงวา กระแสสังคมจะสราง ความชอบธรรมใหทหารและ
ตํารวจไปดําเนินการกับกลุมพันธมิตรที่ยึดสนามบินสุวรรณภูม ิ
 
ดานนายสุขุม เฉลยทรัพย ผูอํานวยการสถาบันสวนดุสิตโพล กลาววา หากนายกฯไมยอมทําตาม
มติที่ประชุม คตร. ในที่ประชุมมีมติวาปลัดกระทรวง และอธิบดีจะดื้อดึงขัดขนืตอการสั่งการที่ไม
ชอบธรรมของรัฐบาล ที่ ผบ.ทบ. เรียกวาฉันทามติ โดยการบอยคอตไมทําตามคําสั่งเปนลักษณะ
ของอารยะขดัขืน และหากพันธมิตรไมถอนกําลังจากสนามบินสุวรรณภูมกิ็จะมีความชอบธรรมใน
การปราบปรามเชนกัน แตปลัดกระทรวงที่น่ังอยูในที่ประชุม หลายคนเมื่อมีการฟงมติเรื่องน้ีก็ถึงกับ
ทําหนาหนักใจ อ้ําอึ้ง เขาใจวาเปนธรรมดาที่ขาราชการอาจกลัววาจะถูกปลด พล.อ.อนุพงษได
รับปากวาจะไมเกิดเหตุการณอยางนั้นขึ้นแนนอน เพราะตนคงถูก
ปลดกอน  
 
 
@ "ปอก"ไมถูกปลดเหตุ"ไกเห็นตีนงู" 
 
"ชวงกอนเลิกประชุมไดเชิญปลัดกระทรวงขึ้นมาแถลง แตปลัด
หลายคนไมกลาแถลง และมอบหมายให พล.อ.อนุพงษขึ้นไป
แถลง จะมีเพียงปลัดกระทรวงการตางประเทศคนเดียวขึ้นไป
แถลงเปนตัวแทนเทาน้ัน ขอใหมั่นใจวา พล.อ.อนุพงษมีขอ
ตอรองอยูแนนอน สําหรับ พล.อ.อนุพงษที่อาจถูกรัฐบาลชิงปลด
น้ัน ผมเชื่อวาทานมีลูกตอรองแลว ไกเห็นตีนงูงูเห็นนมไก ทั้งน้ี ที่
ประชุมเสนอใหนายกฯลาออกเมื่อฟงเสียงสวนใหญ ลาออกก็จะ
เสียหนากันทั้งหมด เหมือนเปนการไมไวหนา" นายสุขุมกลาว  
 
ขาวแจงวา ภายหลังจากแถลงขาวเสร็จสิ้น พล.อ.อนุพงษไดรวม
หารือกับ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เสธ.ทบ. และ พล.ท.คณติ 
สาพิทักษ แมทัพภาคที่ 1 ที่หองทํางานภายในกองบัญชาการ
กองทัพบก กอนที่ทั้งหมดจะเดินทางออกจากกองทัพบกพรอม
กัน 
 
@ ผูวาการธปท.ยันมติประชุมดีที่สุดแลว 
 
ดานนางธาริษา วัฒนเกส ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา มติที่ประชุมวันน้ีถือ
วาเปนสิ่งที่ดีที่สุดแลว และอยากใหทุกฝายคิดถึงประเทศชาติที่กําลังประสบปญหา โดยใหกลับสู
สภาพปกติโดยเร็ว สวนความกังวลเรื่องเงินไหลออก ขณะน้ีเทาที่ตรวจสอบยังเปนปกติอยู 
 
นายศุภรัตน ควัฒนกุล ปลัดกระทรวงการคลังกลาววา การประชุมมีการพิจารณารายละเอียดอยาง
รอบคอบ และหากเลือกทางอื่น จะทําใหปญหามากขึ้นไปอีก และขณะนี้ทุกฝายจะตองรวมกันเพื่อ
แกปญหาประเทศชาติ 
 
นายสมบัต ิธํารงธัญวงศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) กลาววา ปญหาขณะนี้
เกิดจากการบริหารงานของรัฐบาลไมมีเสถียรภาพ บริหารงานไมได ทําใหสังคมไมมั่นใจ คาดหวัง

ไมออกไมยุบ - นายสมชาย วงศ
สวสัดิ์ นายกรัฐมนตร ีแถลงการณหลัง
กลับมาจากประเทศเปรู ไมยุบสภา
หรือลาออก พรอมเรียกรองใหกลุม
พันธมิตรคืนทาํเนียบรัฐบาล ทา
อากาศยานดอนเมือง และสนามบิน
สุวรรณภูมิที่ยดึไวโดยละเมิดกฎหมาย 
ทางสถานีโทรทัศนเอ็นบีท ีศนูย
จังหวัดเชยีงใหม เม่ือค่ําวันที่ 26 
พฤศจิกายน 
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วาหากมีรัฐบาลใหมเขามาจะชวยทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น "การใชกําลังถือเปนทางที่ไมเหมาะสม และ
จะยิ่งทําใหปญหามีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งขณะนีอ้ยากขอใหทุกฝายชวยกันแกปญหาโดยเร็ว" 
 
นายพงษศักดิ์ อัสสกุล รองประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย กลาววา ขณะน้ีสิ่งสาํคัญตอง
เรียกความเชื่อมั่นกลับมาโดยเร็ว เพราะภาพลักษณประเทศไทยในสายตาตางชาติไมคอยดี 
เน่ืองจากสื่อตางชาติรายงานความขัดแยงที่เกิดขึ้น และปญหาที่สําคัญคือการปดสุวรรณภูมิ ซึ่ง
สงผลกระทบยอดการใชบริการทั้งผูโดยสารและการขนสงสินคาถึงวันละ 3,000 ลานบาท  
 
@ โฆษกรบ.รายงานนายกฯแลว 
 
เวลา 17.45 น. นายณัฐวฒิุ ใสยเกื้อ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณรายการเรื่อง
เดนเย็นน้ี ทางสถานีโทรทัศนชอง 3 วา ขอเสนอ พล.อ.อนุพงษไมไดนอกเหนือไปจากสิ่งที่รัฐบาล
ประเมินไว ลาสุดไดสงขาวไปใหนายกรัฐมนตรีรับทราบแลว แตการจะตัดสินใจอยางไร คงเปน
ดุลพินิจของนายกฯเปนหลัก และตองหารือกันภายในพรรคพลังประชาชนและพรรครวมรฐับาลดวย 
เช่ือมั่นวาคงไมมีอํานาจนอกระบบมากดดันการตัดสินใจของนายกฯที่มาโดยระบอบประชาธิปไตย
ได  
 
นายณัฐวุฒิกลาววา ตองขอขอบคุณขอเสนอของ ผบ.ทบ. แตนาสังเกตวาตั้งแตมีการเคลื่อนไหว
ยึดสนามบินสุวรรณภูม ิไมไดยินเสียงของ ผบ.ทบ.เลย แตเมื่อยึดเสร็จเรียบรอยกลับมาเสนอให
รัฐบาลยุบสภา หากมีประชาชนที่ไมเห็นดวยแลวไปลอมกองทัพบก ผบ.ทบ. จําเปนตองลาออก
ดวยหรือไม  
 
@ เช่ือไมยุบสภา-ไมลาออก 
 
ในทางกลับกันหาก ผบ.ทบ.ออกมาบอกตั้งแตเมื่อเย็นวันที่ 25 พฤศจิกายน วาพันธมิตรไมสามารถ
ยึดสุวรรณภมูิได เพราะผิดกฎหมายแลวมีกําลังเจาหนาที่มาจัดการตามกฎหมายและหลักสันติวธี 
เหตุการณคงไมลวงเลยมาถึงขนาดนี้ อยากถามไปยัง ผบ.ทบ.วาถาพันธมิตรไมยอมรับขอเสนอ
ของ ผบ.ทบ.แลวจะดําเนินการตอไปอยางไร  
 
กอนหนาน้ีเวลา 14.00 น. นายณัฐวุฒิใหสัมภาษณวาไดพูดคุยกับนายสมชาย ปรากฏวา นายกฯ 
ยืนยันวาจะไมยุบสภาหรอืลาออก ไมวาจะเจอแรงบีบคั้นจากใครหรือวิธีการใดๆ ก็ตามและมั่นใจวา 
นายกฯก็จะไมเปลี่ยนแปลงจุดยืนของตัวเองแนนอน ดังน้ัน ไมวาฝายใดจะเสนอใหยุบสภาหรือ
ลาออกดวยวิธีการที่ไมเปนไปตามระบอบประชาธิปไตย จึงไมมีผลตอการตัดสินใจของนายกฯ  
 
@ รมว.คลังใหรบ.รับไวพิจารณา 
 
นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกลาววา ขอเสนอใหยุบสภาเปนขอเสนอ
ที่มาจากคนจํานวนมากพอสมควร รัฐบาลคงจําเปนตองรับไปพิจารณา และมองวาขอเสนอดังกลาว
ไมใชการกดดันใหรัฐบาลตองทําตาม เพราะเชื่อวาทุกคนตองการที่จะชวยกันแกปญหาของ
ประเทศและการที่ ผบ.ทบ.เรียกประชุมหัวหนาหนวยงานภาครัฐและเอกชน ก็ถือวา ผบ.ทบ.เปนคน
กลางคนหนึ่งที่จะเขามาชวย แตขึ้นกับการตัดสินใจของนายกฯ ตองดูเง่ือนไขตางๆ ใหรอบคอบ 
ยุบหรือไมยุบประเมินไมได แตเช่ือวานายกฯคงไมลาออก เพราะพูดหลายครั้งแลววาไมไดทําอะไร
ผิด  
 
@ สมชายลงชม.เสื้อแดงเชียรอยายุบ 
 
เวลา 18.10 น. นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เดินทางโดยเครื่องบินเชาเหมาลําสายการ
บินไทยจากกรุงลิมา ประเทศเปรู ถึงทาอากาศยานทหารกองบิน 41 เชียงใหม ซึ่งตั้งตดิกับทา
อากาศยานเชียงใหม ทามกลางการอารักขาอยางแนนหนาของชุดปฏิบัติการพิเศษพรอมอาวุธครบ
มือ จากนั้นนายสมชายขึน้รถตูพรอมรถคณะผูติดตามจํานวนหนึ่งออกจากทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41 เชียงใหม และไดแวะจอดบริเวณหนาทางออก โดยนายสมชายลงมาทักทายกับกลุม
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เสื้อแดงประมาณ 500 คน ที่สงเสียงโหรองใหกําลังใจและมีเสียงตะโกนวา ใหนายกฯ สูตอไป อยา
ยุบสภาหรือลาออกตามแรงกดดันของ ผบ.ทบ.และหลายฝาย  
 
@ เผยเตรียมออก"เอ็นบีที"แถลง 
 
แหลงขาวผูติดตามนายสมชายกลาววา หลังกลับจากประเทศเปรู และไมสามารถลงสนามบิน
สุวรรณภูมิได นายสมชายสั่งใหนําเคร่ืองบินไปลงที่ บน.6 ดอนเมือง ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีรออยู กอน
ขึ้นเครื่องไปกับนายสมชายเพื่อประชุมหารือสถานการณ และจะแถลงอยางเปนทางการที่
สถานีโทรทัศนเอ็นบีที 
 
ผูสื่อขาวรายงานวา นายสมชายไดเชาเครื่องบินของสายการบินไทยแบบเหมาลํา มาลงที่ทาอากาศ
ยานเชียงใหม มีผูสื่อขาวหลายคนรวมคณะติดตามภารกิจการประชุมเอเปค ที่เปรู และอยูบน
เครื่องบินลําเดียวกับนายสมชาย โดยกอนลงเครื่องบิน ผูสื่อขาวไดรีบสอบถามนายสมชายถึง
ขอเสนอที่ประชุม คตร.ทําใหนายสมชายถึงกับทําหนางง กอนตอบวา "เหรอ ผมนะหลับๆ ตื่นๆ งง
อยู มีดวยเหรอ ขอดูกอน เด๋ียวขอดูขอมูลกอน ตอนนี้ยังไมไดตัดสินใจอะไร" เมื่อถามตอวา นายกฯ
จะตัดสินใจอยางไร ในเมื่อ พล.อ.อนุพงษยื่นขอเสนอยุบสภา นายสมชายไดแตพยักหนากอนสง
เสียงอืมๆ ในลําคอแตไมยอมตอบคําถามและรีบลงเครื่องไปทันทีพรอมคณะติดตาม 
 
@ พธม.เมินย้ําตองลาออกอยางเดียว 
 
เวลา 17.00 น. ที่สนามบนิสุวรรณภูมิ นายพิภพ ธงไชย แกนนําพันธมิตร ใหสัมภาษณกรณี พล.อ.
อนุพงษ เสนอใหรัฐบาลยุบสภาและกลุมพันธมิตรตองออกจากสถานที่ที่ยึดครอง วา กลุมพันธมิตร
ยังยืนยันเหมือนเดิมวาตองใหนายสมชายตองลาออกเทาน้ัน จึงจะมีการเจรจา เมื่อถามวา สําหรับ
ขอเสนอของ พล.อ.อนุพงษมีความเห็นอยางไร นายพิภพกลาววา เปนคนละประเด็นกับสิ่งที่
พันธมิตรเสนอไป  
 
เวลา 18.30 น. นายสุริยะใส กตะศลิา ผูประสานงานกลุมพันธมิตร แถลงขาวที่เวทีการชุมนุม
ทําเนียบรัฐบาล วา ทาทขีอง พล.อ.อนุพงษน้ัน ทางแกนนําพันธมิตรมองวาการยุบสภาไมใชวิธีการ
ที่จะคล่ีคลายวิกฤตปญหาความขัดแยงทางการเมืองในขณะนี้แตจะยิ่งเพิ่มความขัดแยงใหรุนแรง
มากขึ้น ยังยืนยันในจุดยืนเดิมคือรัฐบาลตองลาออกและเปดทางใหมีรัฐบาลประชาภิวัฒนซึ่งจะตอง
กําหนดภาคสวนตางๆ อาทิ ภาควิชาการ ภาคการเมืองและภาคประชาชน มากําหนดรูปแบบการ
บริหารประเทศวาจะใชเวลาบริหารงานกี่ปกอนที่จะคืนอํานาจใหกับประชาชน 
 
@ ระบุขัดแยงไกลเกินกวาเจรจา 
 
นายสุริยะใสยังกลาวอีกวา หลังจากน้ีตองจับตาดูทาทีของ พล.อ.อนุพงษและนายสมชาย วาจะ
ตัดสินใจแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นอยางไร เพราะทาทีของพรรคพลังประชาชนที่แสดงออกมานั้น
มีความชัดเจนแลววาจะไมใหนายกรัฐมนตรีลาออก และหากทหารเขามาใชกําลังปฏิวัติ กลุม นปช.
ก็จะออกมาสรางความวุนวายอยางแนนอน ซึ่งศึกความขัดแยงครั้งน้ีเปนเหมือนศึกสามเสาระหวาง
พันธมิตร ทหารและพรรคพลังประชาชน และความขัดแยงที่เกิดขึ้นในตอนนี้มาไกลเกินกวาจุดที่จะ
มีการเจรจาไดอีกตอไปแลว 
 
"หากประเทศไทยมีความขัดแยงรุนแรงมากเทาใดคนที่ไดรับประโยชนมากที่สุดก็คือ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งทุกฝายตองหาวิธีการหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของ พ.ต.ท.ทักษิณใหได" นาย
สุริยะใสกลาว 
 
@ "พปช."ปลุกเสื้อแดงชน"ผบ.ทบ." 
 
สวนที่รัฐสภา เวลา 17.40 น. ร.ท.กุเทพ ใสกระจาง รักษาการโฆษกพรรคพลังประชาชน พรอม 
ส.ส.จํานวน 10 คน แถลงที่รัฐสภาวา พล.อ.อนุพงษไมมีอํานาจเรียกขาราชการประจํามาประชุม 
เพราะไมใชนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกฯ หรือรฐัมนตรี ขอเสนอใหยุบสภาเปนขอเสนอที่บองตื้น 
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ออนหัด เพราะไมสามารถแกปญหาพันธมิตรบุกสนามบิน หรือชุมนุมได ขาราชการประจําตองฟง
คําสั่งขาราชการการเมือง หากแข็งขอแลวสังคมจะอยูอยางไร 
 
"ผมขอบอกไปยังนายกฯวาจะปฏิบัติตามขอเสนอนี้ไมไดอยางเด็ดขาด ผมอยากจะดูวา หากไมทํา
ตามแลวขาราชการประจําเหลาน้ีจะทําอยาง เพราะสวนตัวคิดวาถาแนจริง กลาจริง คงทําอยางอื่น
ไปแลว ไมออกมาเสนออยางนี้หรอก วันน้ีผูบัญชาการทหารบก ขาราชการประจําใชวิธีน้ี จะไดรูวา
ฝายการเมืองกับขาราช การประจํา ใครจะแนกวากัน" ร.ท.กุเทพกลาว 
 
นายประชา ประสพด ีส.ส.สมุทรปราการ พปช.เปดเผยวา ขณะน้ีเปานกหวีดสงสัญญาณให
ประชาชนออกมารวมกันชุมนุมเพื่อใหนายกรัฐมนตรีคงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยตอไปแลว โดยจะ
เริ่มชุมนุมตั้งแตวันน้ี (26 พฤศจิกายน) เปนตนไป ที่ลานคนเมือง หนาที่ทําการกรุงเทพ มหานคร 
เช่ือวาในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ประชาชนที่ไมเห็นดวยกับ ผบ.ทบ.จะออกมาชุมนุมไมนอยกวา 5 
หมื่นคน และอาจมีความ จําเปนตองปดถนนราชดําเนินตลอดเสนทางไปจนถึงทองสนามหลวง 
 
@ เดือดรวบรวมชื่อถอด"อนุพงษ" 
 
ขณะที่นายสรุพงษ โตวิจักษณชัยกุล ส.ส.เชียงใหม พรอมดวย ส.ส.พปช.จํานวน 10 คน รวมแถลง
ดวยนํ้าเสียงมีอารมณวา การเสนอใหยุบสภาไมใชหนาที่ของ ผบ.ทบ. หนาที่ของ ผบ.ทบ.คือการ
รักษาความสงบ หากทําไมไดก็ควรลาออกไป จะเสนอใหนายกฯปลด ผบ.ทบ. เพราะเอาไวก็ไมมี
ประโยชน จะรวบรวมรายชื่อ ส.ส.พปช.เพื่อยื่นถอดถอน ผบ.ทบ.ตอ ป.ป.ช. ในขอหาละเวนปฏิบัติ
หนาที่หรือปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวย และถา ผบ.ทบ.ไมยอม จะปฏิวัติก็ทําไป ไมเคยกลัวอยูแลว 
 
ผูสื่อขาวรายงานวา ระหวางการแถลงขาว ส.ส.พปช. หลายคนตางสบถดวยอารมณฉุนเฉียววา 
"สภาผิดอะไร ถึงตองมาใหยุบสภา" หรือ "ผบ.ทบ.ไมทํางาน ไอหัวลาน ตองไลออกไป" 
 
นายนิสิต สินธุไพร ส.ส.รอยเอ็ด พปช. กลุมเพื่อนเนวิน กลาววา ขอเสนอดงักลาวเปรียบเหมือนกับ
การปฏิวัติเงียบโดยกลุมอํามาตยาธิปไตย ซึ่งถานายกรัฐมนตรีทําตามขอเสนอนี้ระบบประชาธิปไตย
ก็จะลมสลายทันที เทาที่ทราบนายสุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยังได
เสนอใหใชมาตรา 7 เพื่อใหมีนายกฯมาจากการแตงตั้ง 
 
@ ส.ส.ซีกรบ.ลุกฮือคานสภาไมผิด  
 
ผูสื่อขาวรายงานจากรัฐสภาวา ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรวันเดียวกัน มีนายสามารถ แกวมีชัย 
รองประธานสภาคนที่ 1 เปนประธานการประชุม ระหวางการลงคะแนนรับหลักการราง พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่..พ.ศ. ....) 
 
กอนการประชุมอีกครั้ง นายเอกพจนหารือวา การแกปญหากลุมพันธมิตรตามที่ พล.อ.อนุพงษเสนอ
เปนเรื่องปลายเหตุเพราะยังไมดําเนินการใดๆ ตั้งแตมีการปดลอมทาอากาศยานดอนเมืองตลอดจน
สนามบินสุวรรณภูมิ อยากบอกวา ผบ.ทบ.ทําหนาที่เกินขอบเขตที่ไดรับมอบหมาย และเรื่อง
ดังกลาวไมเกี่ยวกับสภาเลย แมวานายกฯจะรับทราบเรื่องน้ีแตก็ไมมีอํานาจตัดสินคนเดียวเพราะ
สภามีความหมายและควรหารือกับสภากอน  
 
@ ตั้งกระทูสดซัด"อนุพงษ"วันน้ี 
 
พ.อ.อภิวินท วิริยะชัย รองประธานสภาคนที่ 2 ใชสิทธิ ส.ส.นนทบุรี พปช. อภิปรายวา ขอเสนอ 
พล.อ.อนุพงษไมชอบและสภาก็ไมไดทําอะไรผิดพลาด หากมีการเลือกตั้งแลวพรรคพลงัประชาชน
ไดรับเลือกกลับเขามาอีก พันธมิตรจะมาชุมนุมเหมือนเดิม อยากถามวาถายุบสภาแลวเสื้อแดงไป
ยึดสนามบินจะทําอยางไร 
 
นายสุชาติ ลายนํ้าเงิน ส.ส.ลพบุร ีพปช. กลาววา อยากใหขอสังเกตวาผูแทนมาจากการเลือกตั้ง 
เมื่อนายกฯมอบอํานาจให ผบ.ทบ.ดูแลความเรียบรอยบานเมือง แต ผบ.ทบ.กลับเสนอใหยุบสภา 
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อยากถามวาสภาทําผิดอะไร ประชาชนโทรศัพทมาหาตนบอกใหสูหากมีการนองเลือด และทหาร
ตองรับผิดชอบ ดังน้ัน หาก ผบ.ทบ.ไมทํางานก็ขอเสนอใหปลดออกตําแหนง ทําใหนายสามารถ
พยายามไกลเกล่ียวา อยากเสนอใหตั้งกระทูสดในการประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายน  
 
@ "บรรหาร"เมินขอเสนอยุบสภา  
 
ที่รัฐสภา นายบรรหาร ศลิปอาชา หัวหนาพรรคชาติไทย กลาวถึงขอเสนอยุบสภาของ ผบ.ทบ. 
และพันธมิตรยุติการชุมนุมวา ขอถาม ผบ.ทบ.สั่งพนัธมิตรใหหยุดชุมนุมไดหรือไม และถารัฐบาล
ยุบสภาไปแลวคงไมเกิดประโยชนอะไร เห็นวาเปนความเห็นสวนตัวของ ผบ.ทบ. มากกวา พรรค
รวมรัฐบาลคงตองหารือกัน แตการจะใหนายกฯยุบสภาตองไปถามนายกฯ พรรคชาติไทยเปนพรรค
เล็กนิดเดียว" 
 
@ เสธ.อูแนะรบ.เสียสละยุบสภา 
 
พล.อ.เลิศรตัน รัตนวานิช ส.ว.สรรหา กลาววา สถานการณเฉพาะหนาน้ีกองทัพโดยผูบังคับการ
หนวย ซึ่งอาจจะเปนแมทัพภาคที่ 1 สามารถประกาศกฎอัยการศึกและปองกันการเกิดจลาจล และ
ที่ประชุม ผบ.เหลาทัพอาจจะขอใหนายสมชายยุบสภาเพื่อใหทั้งสองฝายไดถอย เพราะ
สถานการณบงบอกชัดเจนวาไมสามารถควบคุมได ฝายการเมืองจึงตองเสียสละเพื่อประเทศดวย
การยุบสภาและใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้งใหม เพราะหากสถานการณ
เปนเชนน้ีก็จะทําใหภาคเศรษฐกิจเดินตอไปไมได  
 
@ "สุเทพ"ช้ีปลดผบ.ทบ.ลุกเปนไฟ 
 
ดานนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย กลาววา ถาฝายรัฐบาลและพันธมิตรไม
เอาดวย ก็ทําไมได เพราะอํานาจยุบสภาเปนของนายกฯ และเปนไปไมไดที่จะปลด พล.อ.อนุพงษ
เพราะทําวันน้ีชอบดวยเหตุผล เพราะเชิญภาคเอกชนและขาราชการฝายตางๆ มาปรึกษาหารือกัน 
ถามีการปลด ผบ.ทบ. แผนดินจะลุกเปนไฟ คนที่เปนพลังเงียบจะลกุฮือขึ้นมา และรัฐบาลจะเจอ
มวลชนมากกวากลุมพันธมิตร แตถายุบสภาขณะนี้พรรคเสียเปรียบ เพราะเลือกตั้งแตละครั้งตองใช
เงินมาก ยังระดมทุนมาไดไมถึงครึ่ง จึงยังไมพรอม  
 
@ "บิ๊กเหวียง"ให"สมชาย"รับฟง 
 
พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร หัวหนาพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา กลาววา ถือเปนทางออกหนึ่งที่
สามารถยุติปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดในขณะนี้ แตทั้งหมดขึ้นอยูกับการตัดสินใจของรัฐบาล 
"การยุติความรุนแรงดวยการยุบสภา พันธมิตรสลายการชุมนุม ผมรับไดอยูแลว เพราะเชื่อวาทหาร
ไดมีการประเมินสถานการณไวเรียบรอยแลว เพราะสิ่งที่นาเชื่อถือคือ เมื่อทหารบอกวาจะไมมีการ
ปฏิวัติ ก็เปนการดีกับบานเมือง หากปฏิวัติก็ไปกันใหญ เช่ือวานายกฯควรรับฟงขอเสนอดังกลาว"  
 
@ ผบ.ทร.ยันไมน่ิงเฉย-ชาติเสียหาย 
 
กอนหนาน้ีเวลา 09.00 น. ที่กองทัพเรือ พล.ร.อ.กําธร พุมหิรญั ผูบัญชาการทหารเรือ ใหสัมภาษณ
วา กรณีที่ตํารวจรองขอกําลังทหารไปชวยเหลือหรือไมน้ัน ทราบวามีหนังสือมาแลวให ผบ.ทบ. 
และ ผบ.ตร.ดําเนินการในเรื่องน้ี คงตองพูดคุยกันวาทําอยางไรใหการดําเนินการในจุดยืน 3 
ประการของกองทัพเปนผล ทั้งน้ี ไมอยากใหเกิดการนองเลือด ประเทศตองเดินหนาตอไป หวง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และดานอื่นๆ มีคนเดือดรอนคอนขางมาก หากดําเนินการอะไรที่เปนไปตาม
กฎหมาย นาจะเปนทางแกปญหาที่ดี 
 
เมื่อถามวา กรณีพันธมิตรปดลอมสนามบินสุวรรณภูมิ พล.ร.อ.กําธรกลาววา ผบ.เหลาทัพคงไมน่ิง
เฉย เพราะเปนผลเสียกับประเทศชาติ และกระทบตอจุดยืน 3 ขอที่กองทัพระบุไว กําลังหาหนทาง
อยู  
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@ "จําลอง"จับตารบ.27พ.ย.กอนรุกตอ 
 
เวลา 18.00 น. ที่ช้ัน 5 อาคารที่พักผูโดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูม ินายพิภพ ธงไชย แกนนํา
กลุม พธม. แถลงขาวตอสื่อมวลชนวา จะไมมีการสลายการชุมนุม ที่ผานมารัฐบาลภายใตการนํา
ของนายสมชายจะบริหารประเทศตอไปไมได หากมีการยุบสภารัฐบาลก็จะยังมีศักยภาพจะนํา
งบประมาณผูกพันมากระทําการทุจริตไดตอ 
 
เวลา 20.00 น. พล.ต.จําลอง ศรีเมือง แกนนําพันธมิตร กลาวปราศรัยบนเวทีที่ทําเนียบรัฐบาลวา 
การประชุมรวมกันระหวางผูบัญชาการทหารบก นักวิชาการ และนักธุรกิจที่มีขอเสนอใหรัฐบาลยุบ
สภาและใหกลุมพันธมิตรยุติการชุมนุมน้ัน แกนนําไดประชุมลวงหนากอนทราบผลแลว ผลที่ออกไม
เกินความคาดหมาย โดยท่ีประชุมแกนนําพันธมิตรจะรอดูวาในวันที่ 27 พฤศจิกา ยน รัฐบาลจะยุบ
สภาหรือไม ถายุบสภา พวกตนก็จะถามประชาชนที่มาชุมนุมวาจะเอาอยางไร  
 
"เราเปนสุภาพบุรุษ ไมอยากจะวาทหาร แตเราอยากจะดูวาคําขอที่ใหยุบสภานั้น รัฐบาลจะยอม
หรือไม ถาไมยอมแลวจะทําอยางไร หรือจะตองประชุมแลวประชุมอีก" พล.ต.จําลองกลาว และ
แจงที่ชุมนุมวา ไดรับขาววา พล.ต.อ.โกวิทเตรียมการสลายพันธมิตรทั้ง 3 จุด คือ ทําเนียบ สุวรรณ
ภูมิ และดอนเมือง หากสลายเมื่อไหรมีเรื่องตามมาแนนอน 
 
@ "สมชาย"รางหนังสือแถลง 
 
เวลา 20.50 น. พล.ต.ท.สถาพร ดวงแกว ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 ใหสัมภาษณที่บานนาย
สมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี วานายกฯกําลังรางหนังสืออยู เมื่อถามวา เปนหนังสือลาออก
หรือไม พล.ต.ท.สถาพรกลาววา คนแรกที่ควรออกคือ ผบ.ทบ. เพราะจากฟงการแถลงของ ผบ.
ทบ.วันน้ี ในฐานะตํารวจพรอมดูแลอาชญากรรม แตจากการที่กลุมพันธมิตรบุกยึดทําเนียบรัฐบาล
และสนามบิน ทหารและ สห. ตองออกมาชวยแลว จะใหตํารวจมาชวยทําฝายเดียวไมได กิน
เงินเดือนแลวนอนอยูเฉยๆ ทําไม เมื่อนายกฯไมสามารถลงเครื่องบินที่สุวรรณภูมิได ก็มาลงที่
เชียงใหม 
 
@ "สมชาย"แถลงไมออก-จัดการพธม. 
 
เวลา 22.15 น. นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ไดออกรายการทางสถานีโทรทัศนเอ็นบีที ที่ 
จ.เชียงใหม และถายทอดสัญญาณไปทั่วประเทศ โดยกลาวตอนหนึ่งวาระหวางอยูประเทศเปรู
ทราบวามีกลุมผูชุมนุมกอความวุนวายยึดทําเนียบช่ัวคราวที่ดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิซึ่ง
กอใหเกิดความเสียหายอยางมาก ไมใชนายกฯหรือรัฐบาลเทาน้ันที่เสียหาย แตชาติเสียหาย 
นอกจากนี้ยังมีการเรียกรองใหตนลาออกและยุบสภานั้น ขอเรียนวารัฐบาลนี้เกิดขึ้นตามความชอบ
ธรรมจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มหีนาที่ตอง
คุมครองประชาชนทั้งประเทศ ตําแหนงนายกฯไมใชสิ่งสําคัญระบอบประชาธิปไตยเปนสิ่งสําคัญ
กวาจึงตองยึดหลักนิติธรรมและกฎหมายเพื่อคุมครองคนบริสุทธิ์ทั่วประเทศ ซึ่งตนตองรักษาไว
ขอใหความมั่นใจวารัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้ง ดังน้ันรัฐบาลจะทําประโยชนเพื่อประเทศชาติและ
ประชาชนอยางดีที่สุด จะทํางานอยางหนัก 
 
นายสมชายยังกลาวถึงการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธน้ันเปนสิ่งกระทําได แตการกระทําโดย
ละเมิดกฎหมายดวยการมอีาวุธยึดทําเนียบ สนามบนิ ถือเปนการทําลายระบอบประชาธิปไตย เปน
การใชกฎหมูเหนือกฎหมาย จึงขอเรียกรองใหผูละเมิดกฎหมายคืนทําเนียบ สนามบิน ตนและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการแกไข 
 
"ผมมีคําสั่งใหประชุมคณะรัฐมนตรีเปนการดวนในวันที่ 27 พฤศจิกายน เพื่อกําหนดมาตรการแกไข
ที่เหมาะสม" นายสมชายกลาว 
 
หนา 1 
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