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"วราเทพ"ผ่าน6ต่อ3 มติศาลรธน.ช้ีชัดไม่ขาดคุณสมบัติโพลพงศพัศยังนํา 

 
 กกต.เชิญผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปฏิญาณตนร่วมเลือกต้ังสมานฉันท์ “สุขุมพันธุ์” เข้ามัสยิดเขตทุ่งครุ 

ประกาศต่อยอดนโยบายการศึกษา“ปชป.” เร่งโกยคะแนนเสียงวัยรุ่น เล็งปล่อยสปอตชุดใหม่ล้อทํานองเพลงดัง

กังนัมสไตล์ “พงศพัศ” เดินตลาดท่าช้าง นั่งเรือข้ามฟาก ขายฝันเรือฟรี ทําทันทีถนนเลียบเจ้าพระยา ย้ิมเจื่อนเจอ

ชาวต่างชาติทักผิดเป็น “อภิสิทธิ์” ด้าน “ยิ่งลักษณ์” นั่งหัวโต๊ะถกแกนนําพรรคเพ่ือไทย ปรับแนวหาเสียงเน้นแบ่งทีม 

รมต.-ส.ส.คลุกพื้นที่ใกล้ชิดแจงนโยบายไร้รอยต่อทําได้จริง “มาร์ค” เส้ียม “ปู” หักดิบไม่ช่วยฟอกผิดพ่ีชาย โชว์ภาพ

ผู้นําตัวจริง มติศาล รธน.6 ต่อ 3 ช้ีชัด “วราเทพ” ยังไม่ถูกจําคุกจริง ไม่ขาดคุณสมบัติ รมต. “ราตรี” เฮได้กลับบ้าน

คืนสู่อิสรภาพ 

 หลังผ่านพ้นเข้าสู่โค้งที่ 2 ของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ซ่ึงโพลสํานักต่างๆออกมาระบุว่า 

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของพรรคเพ่ือไทย มีคะแนนนิยมข้ึนนํา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของพรรคประชาธิปัตย์ แต่ทั้ง 2 พรรคต่างไม่ไว้วางใจเร่งปรับกลยุทธ์การหาเสียง เพ่ิมการ

ปราศรัย ส่งทีม ส.ส. ส.ก. และ ส.ข. ลงพ้ืนที่ เคาะประตูบ้านหวังโกยเสียงในส่วนท่ียังเป็นจุดอ่อน 

กกต.รณรงค์เลือกตั้งสมานฉันท์ 

 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 ก.พ. ที่อาคาร กีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญ่ีปุ่น ดินแดง สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการการเลือกตั้งสมานฉันท์ผู้ว่าราชการกรุงเทพ– มหา

นคร (กทม.) โดยมีนายวิสุทธิ์ โพธิแท่น กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.กลาง) เป็นประธานพิธีเปิด และนายภุชงค์ นุต

ราวงศ์ เลขาฯ กกต. พล.ต.ท.ทวีศักด์ิ ตู้จินดา ประธาน กกต. กทม. รวมทั้ง กกต. กทม. เป็น วิทยากรบรรยายพิเศษ

ให้ความรู้และเน้นย้ําวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงแก่ผู้สมัครและทีมงานผู้ช่วยหาเสียง โดยมีผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม. 22 คน จากทั้งหมด 25 คน มาร่วมงาน อาทิ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคเพ่ือ

ไทย ซ่ึงเดินทางมาถึงเป็นคนแรก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ นายโฆสิต สุวินิจ

จิต และนายสุหฤท สยามวาลา ผู้สมัครอิสระ เป็นต้น ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผู้สมัครอิสระ (กลุ่มพลัง

กรุงเทพ) ส่งนายประพันธ์ คูณมี อดีต ส.ว. หนึ่งในทีมงานรองผู้ว่าฯ มาแทน ทั้งน้ี พล.ต.ท.ทวีศักด์ิ ตู้จินดา ประธาน 

กกต.กทม. ได้นําผู้สมัครทั้งหมดร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณพันธสัญญา เพ่ือให้การเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ 

ยุติธรรม 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจําวันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑, ๑๒-๑๓ 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

  

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน  

๑-๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 
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 เตือนอย่าหาเสียงเกินหน้าที่ 

 พล.ต.ท.ทวีศักด์ิ ตู้จินดา ประธาน กกต.กทม.เปิดเผยว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งน้ี เป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่มี ผู้อาสาและเสนอตัวเข้ามาลงสมัครมากที่สุดถึง 25 คน อย่างไรก็

ตาม ขอให้สื่อมวลชนให้ความสนใจ หรือให้พื้นที่นําเสนอข่าวแก่ผู้สมัครรายอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 2 พรรคใหญ่ เพ่ือให้

เกิดความเท่าเทียมและยุติธรรมกับผู้สมัครทุกรายด้วย ส่ิงที่น่ากังวลขณะน้ี คือผู้ช่วยหาเสียง ต้องส่งรายชื่อให้กับ 

กกต.ด้วย เพราะ เกี่ยวข้องกับงบประมาณการหาเสียง ขณะนี้มีผู้สมัครเพียง 9 รายเท่านั้นที่ส่งมา ขอความร่วมมือ

ให้รีบส่งโดยเร็วด้วย เพ่ือไม่ให้มีปัญหาในภายหลัง ส่วนทีมงาน ประกอบด้วย รองผู้ว่าฯ 4 คน เลขานุการ 1 คน 

ผู้ช่วย เลขานุการ 4 คน และที่ปรึกษาผู้ว่าฯ อีก 9 คน รวม 18 คน แม้ไม่มีการบังคับให้เปิดเผยทันที แต่ควรเปิดตัว

ทีมงานก่อนการเข้าดํารงตําแหน่ง จะทําให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการพิจารณามากข้ึน ส่วน เรื่องนโยบายของ

ผู้สมัคร กกต.ขอความร่วมมือให้ หาเสียงอยู่ในกรอบของส่ิงที่ทําได้จริงเท่านั้น 

 ตัดสิทธิ์ผู้สมัครเบอร์ 14 

 นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัด กทม. ในฐานะผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 

(กกต.ทถ.กทม.) แถลงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทั้งส้ิน 25 คน ปรากฏว่า มีผู้ผ่าน

คุณสมบัติจํานวน 24 ราย และผู้ที่ไม่ผ่าน 1 ราย ได้แก่ นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้สมัครหมายเลข 14 สังกัดอิสระ 

เนื่องจากพบว่าไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2554 โดย ไม่แจ้งสาเหตุต่อ กกต. 

ทบ.ไฟเขียวหาเสียงหน่วยทหาร 

 วันเดียวกัน พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่กําลังหา

เสียงกันอยู่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.คนใดยื่นหนังสือเพื่อขอใช้พื้นที่ของกองทัพบกในการหาเสียง อย่างไร

ก็ตาม ทางหน่วยทหารของ กองทัพบกยินดีเปิดโอกาสให้ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เข้า ไปช้ีแจงนโยบายเป็นส่วนรวมอยู่

แล้ว โดย ผบ.ทบ.ส่ังการให้ทุกหน่วยให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และให้กําลังพล

ไป ใช้สิทธิเลือกต้ังอย่างเต็มที่ 

 “พงศพัศ” ปัด “ปู” ไม่พอใจหาเสียง 

 ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่น) อาคารกีฬาเวสน์ 2 เขตดินแดง พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ 

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 9 พรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ 

แสดงความไม่พอใจการหาเสียงท่ีส่วนใหญ่มีแต่ภาพกับส่ือมากกว่าพูดถึงนโยบายของพรรคว่า นายกฯไม่มีเรื่องไม่

พอใจ ท่านสนับสนุนเต็มที่ ท่านเข้าใจ ไม่ได้ฉุนเฉียวอะไร และได้ให้กําลังใจ ถามไถ่เป็นระยะว่าลงพ้ืนที่ครบแล้ว

หรือไม่ ส่วนการหาเสียงหลังจากได้บอกกล่าวเรื่องนโยบายก็พยายามลงไปในพ้ืนที่ รับฟังความเห็นของประชาชน 

เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขนโยบาย 8 ประการ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะลงถึงบ้านประชาชนทุกหลัง ในวันพุธหน้าจะมี

นโยบายองค์รวมการแก้ไขปัญหาจราจร จากนั้นจะสอบถามประชาชนว่าพอใจหรือไม่ด้วย ส่วนการเสริมทัพนํา 

พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ อดีต ผบ.ตร. นางปวีณา หงสกุล นางสิริกร มณีรินทร์ และ น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม 

มาช่วยในการหาเสียง ตนได้เสนอต่อที่ประชุมอยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถหรือทีมที่ปรึกษามาช่วยอธิบาย

นโยบายต่างๆ เพราะคงไปทุกเวทีไม่ได้ ส่วนทีมรองผู้ว่าฯ หรือที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. ยังไม่ได้พูดคุยกัน ตัวบุคคลที่จะ

มาเป็นรองผู้ว่าฯ อาจเป็นเรื่องสุดท้าย 

 ยิ้มเจื่อนถูกฝรั่งทักเป็น “มาร์ค” 

 ต่อมาเวลา 13.30 น. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคเพ่ือไทย ไปลงพ้ืนที่หาเสียงที่

ตลาดท่า 
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ช้าง เดินทักทายพ่อค้า ประชาชน นักท่องเท่ียว ได้รับการต้อนรับอย่างคึกคัก ต่อมาไปตรวจท่าเรือวัดมหาธาตุ 

สอบถามเจ้าหน้าที่ท่าเรือถึงอัตราค่าโดยสาร จํานวนผู้ใช้บริการในแต่ละวัน ก่อนลงเรือข้ามฝากไปท่าเรือวังหลัง 

ระหว่างอยู่บนเรือได้สอบถามผู้โดยสารถึงนโยบายเรือฟรีดีหรือไม่ เมื่อเรือเทียบโป๊ะท่าเรือวังหลังก็รีบเดินไปทาง

เช่ือมเรือกับโป๊ะ เพ่ือช่วยประคองผู้โดยสารข้ึนโป๊ะ ระหว่างนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติวัยประมาณ 50 ปี เดินเข้า

มาทักทายเป็นภาษาอังกฤษ ขอถ่ายภาพคู่ด้วย ก่อนบอกว่า “ฉันชอบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์มากเลย” พล.ต.อ.พงศพัศย้ิมรับแบบเขินๆก่อนปฏิเสธว่าไม่ใช่ช่ือ “อภิสิทธิ์” แต่ช่ือ “พงศพัศ” จากนั้น

นั่งเรือข้ามฟากกลับมาที่ท่าเรือวัดมหาธาตุ ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ําเจ้าพระยาที่จะทําทันที 

“ปู” นั่งหัวโต๊ะถกช่วย “พงศพัศ" 

 เมื่อเวลา 16.30 น. ที่พรรคเพ่ือไทย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมประชุม

กับรัฐมนตรีของพรรคเพ่ือไทยและ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เพ่ือปรับกลยุทธ์การ

หาเสียงผู้ว่าฯ กทม.ว่า เป็นการหารือเรื่องทั่วไป ไม่ได้คุยเรื่องปรับกลยุทธ์หาเสียง แต่จะคุยเรื่องการเข้ามาช่วยกันลง

พ้ืนที่หาเสียงมากกว่า คงไม่มีการปรับนโยบาย เบื้องต้นถือว่าเดินไปได้ด้วยดี ได้รับการตอบรับจากประชาชน ช่วงน้ี

คงจะมาดูว่าสมาชิกพรรคจะช่วยทําอะไรได้บ้าง เป็นเรื่องการแบ่งงานเพ่ือลงพ้ืนที่ พบพ่ีน้องประชาชนเพื่อแนะนํา

ช้ีแจงนโยบายของพรรคเพ่ือไทยให้ประชาชนเข้าใจ ตอนนี้ต้องลงไปในพื้นท่ีอย่างใกล้ชิด เมื่อถามว่า มองหรือไม่ว่า

ผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย ไม่ได้เน้นนโยบายแต่กลับเล่นภาพกับส่ือมากกว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่า จริงๆแล้ว 

พล.ต.อ.พงศพัศ ได้ทําในเชิงนโยบายมากกว่า นําเสนอนโยบายเมื่อได้พบปะพูดคุยกับประชาชน และจะมี

รายละเอียดแจ้งมาอีกครั้ง ข้ึนอยู่กับทางพรรคจะจัดกิจกรรมอย่างไรโดยจะช้ีแจงนโยบายควบคู่กันไปด้วย 

“ปุ้ม” พลิ้วปรับให้แปลกใหม่ 

 นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีที่มีกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีไม่พอใจ

การหาเสียงของ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรคเพ่ือไทยว่า นายกฯไม่ได้ ตําหนิหรือไม่พอใจ 

เพียงแต่อยากให้ปรับเปล่ียนวิธีการหาเสียงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในช่วง 4 สัปดาห์

สุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ต้องมีความแปลกใหม่กว่าผู้สมัครคนอ่ืนๆ เน้นการทํางานร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อให้

เป็นรูปธรรม อยู่ในขอบเขตที่ กทม.ทําได้ 

 “คุณชาย” ชูนโยบายการศึกษา 

 อีกด้านหนึ่ง เมื่อเวลา 08.30 น. ที่มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 

บริพัตร ผู้ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 16 พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ผอ.ศูนย์

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ลงพ้ืนที่หาเสียงกับพ่ีน้องชาวมุสลิม โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ให้สัมภาษณ์ถึง

นโยบายด้านการศึกษาว่า จะชูนโยบายด้านการศึกษา เช่น การเดินหน้าโครงการเพ่ิมทักษะทางดนตรี (e-music) ซ่ึง

ทําแล้ว 100 แห่ง โครงการห้องสมุดเพ่ือการศึกษา (e-library) ซ่ึงทําแล้ว 140 แห่ง และโครงการติวเตอร์ออนไลน์ 

(e-tutoring) โดยร่วมกับสถาบันกวดวิชาช้ันนํา นอกจากน้ีจะเพ่ิมจํานวนโรงเรียน 2 ภาษา อังกฤษ 50 แห่ง จีน 20 

แห่ง รวมทั้งจะสานต่อโครงการโรงเรียนพ่ีน้อง กับโรงเรียนสาธิตประสานมิตรและปทุมวัน โรงเรียนด้านภาษาจีน ที่

เมืองเทียนจีน ซ่ึงโครงการนี้เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ของครูและเพ่ิมศักยภาพในการสอน รวมถึงภาษา และจะเร่ง

พัฒนาวินัยให้กับนักเรียน ทั้งวินัยในการเข้าคิวรับอาหาร การแสดงความเคารพครูและบุพการี รวมถึงการเคารพ

ผู้อ่ืน ส่วนนโยบายการลดการบ้านของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่เห็นด้วย เพราะการทําการบ้านจะส่งเสริมให้เด็กค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม นอกเหนือจาก

การเรียนในห้องเรียน 



C:\Users\SWU-02\Documents\หวัขา่ว.doc 4/2/13 7:42  

 ปชป.ยิงสปอต “สุขุมพันธุ์ สไตล์” 

 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ผอ.ศูนย์อํานวยการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.พรรค

ประชาธิปัตย์ แถลงเปิดตัวสปอตรณรงค์หาเสียงชุดใหม่ที่ใช้ทํานองเพลงกังนัมสไตล์ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับ ม.ร.ว.สุขุม

พันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ใช้หาเสียงเพิ่มเติมนําไปรณรงค์ผ่านยูทูบด้วย ทั้งน้ีพรรคจะ

เน้นเรื่องนโยบายเป็นหลัก และในสัปดาห์หน้าจะเปิดนโยบาย 3 ด้านคือ 1. วาระการจราจร เพ่ิมเส้นทางรถไฟฟ้า 5 

เส้นทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน สร้างอุโมงค์ทางรอด ปรับปรุงถนนจุดตัดทางแยกประมาณ 100 สาย เพ่ิมจุด

จอดแล้วจรส่ีมุมเมือง 2. วาระการป้องกันน้ําท่วมและการระบายน้ํา เน้นหาพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ิม 407,000 ลูกบาศก์

เมตร ขยายแนวป้องกันน้ําท่วม 71 กม.ฝั่งตะวันออก สร้างคันป้องกันน้ําตลอดแนวแม่น้ําเจ้าพระยายาว 77 กม.และ 

3. วาระฝั่งธนบุรี ในวันพุธที่ 6 ก.พ.จะช้ีแจงให้ประชาชนย่านธนบุรีรับทราบว่าช่วงสี่ปีที่ผ่านมา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ได้ทํา

อะไรให้และจะทําอะไรในอีก 4 ปีข้างหน้า 

 ไม่สนโพลโหมตอกย้ําผลงาน 4 ป ี

 นายองอาจกล่าวต่อว่า ผู้สมัครของพรรคจะเน้นหนักเรื่องนโยบายการทํางานอีก 4 ปีข้างหน้า รวมทั้ง

ช้ีแจงถึงงานที่ทํามาในช่วงส่ีปีที่ผ่านมาเป็นหลัก แม้จะมีผลสํารวจ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ยังเป็นรอง แต่พรรคก็เดินหน้าตาม

แผนงานทุกประการที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการตอบรับทุกด้าน จึงเช่ือมั่นว่าประชาชนใน กทม.จะให้

การสนับสนุนโดยไม่หวั่นไหวกับผลสํารวจที่บอกว่าตามอยู่ และไม่หลงระเริงกับผลสํารวจที่บอกว่าพรรคนําอยู่ 

เพราะเคารพความเห็นประชาชน รู้ว่าต้องทํางานหนักเพ่ือนําเสนอนโยบายและความตั้งใจจริงของพรรคที่ต้องการ

โอกาสบริหาร กทม.ต่อไป ทั้งนี้ในวันที่ 2 ก.พ. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ จะเริ่มต้นหาเสียงตั้งแต่ 06.30 น.ที่สวนหลวง ร.9 

จากนั้นเวลา 12.00 น. ไปหาเสียงที่ซีคอนสแควร์ พาราไดซ์พาร์ค และเวลา 16.30 น.หาเสียงร่วมกับนายชวน หลีก

ภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา 

 วัยรุ่นเชียร์คนพูดแล้วทําจริง 

 วันเดียวกัน นายชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(มศว) ประธานดําเนินงาน มศว โพล เปิดเผยว่า มศว โพล สํารวจความคิดเห็นเรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่กับ

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” จากกลุ่มเยาวชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ 1,056 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25-31 

ม.ค. พบว่า สื่อหรือช่องทางที่ทําให้เยาวชนรับรู้ข่าวสารนโยบายของผู้สมัครมากท่ีสุด ร้อยละ 48.95 คือ

โทรทัศน์ ร้อยละ 23.91 โปสเตอร์/ป้ายหาเสียง ร้อยละ 13.89 โซเซียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และร้อย

ละ 9.53 หนังสือพิมพ์ ส่วนการหาเสียงแบบใดจึงจะโดนใจ ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.81 เป็นนโยบายที่พูดแล้ว

สามารถทําได้จริง ร้อยละ 28.57 หาเสียงผ่านสื่อออนไลน์ โพสต์คลิปหาเสียงแบบสนุกๆ ลงยูทูบ เฟซบุ๊ก 

ร้อยละ 20.48 เข้ามาจัดเวทีหาเสียงในสถาบันอุดมศึกษา/พูดคุยกับวัยรุ่นแบบถึงตัว เม่ือถามว่า นอกจาก

ปัญหาจราจรแล้วเยาวชนอยากให้ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่แก้ปัญหาเรื่องใด ร้อยละ 30.87 ระบุสิ่งแวดล้อม/

มลพิษ ร้อยละ 26.17 ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ/ปัญหาปากท้อง ส่วนสิ่งที่เยาวชนอยากให้ว่าที่ผู้ว่าฯ 

กทม.คนใหม่ทําเป็นเรื่องแรก ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.60 ให้แก้ปัญหาจราจร 

 ดุสิตโพลย้ํา “พงศพัศ” ยังนําคู่แข่ง 

 ขณะที่สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สํารวจความคิดเห็นคนกรุงเทพฯ หัวข้อ “การเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม.ในสายตาของคนกรุงเทพฯ” จากผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 3,214 คน ระหว่างวันที่ 26-30 ม.ค. พบว่าผูส้มคัรผู้ว่า

ฯ กทม.ที่คนกรุงเทพฯจะเลือก อันดับ 1 ร้อยละ 41.00 คือ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ อันดับ 2 ร้อยละ 36.12 เลือก 
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ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อันดับ 3 ร้อยละ 6.88 เลือก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส อันดับ 4 ร้อยละ 0.97 เลือก

นายโฆสิต สุวินิจจิต อันดับ 5 ร้อยละ 0.53 เลือกนายสุหฤท สยามวาลา ขณะที่ร้อยละ 13.93 ยังไม่ตัดสินใจเลือก 

โดยตัวแปรที่พบคือ กลุ่มอายุ 18-20 ป ีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และกลุ่มรับจ้างเป็นกลุ่มที่เลือก พล.ต.อ.

พงศพัศ มากที่สุด ขณะที่กลุ่มอายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่มที่อยู่บ้าน/ว่างงาน เป็น

กลุ่มที่เลือก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์มากที่สุด สําหรับส่ิงที่คนกรุงเทพฯเบื่อ ไม่ชอบมากที่สุดในการหาเสียงผู้ว่าฯ กทม. ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 54.71 การหาเสียงเพ่ือเอาใจ พูดเกินความจริง เป็นไปไม่ได้ ร้อยละ 20.13 รถหาเสียง หรือทีมหาเสียง

เป็นสาเหตุให้การจราจรติดขัด และร้อยละ 17.21 พูดใส่ร้าย โจมตีคู่แข่ง ขุดคุ้ยเรื่องเก่ามาพูด 

นายกฯยังไม่คิดเรื่องปรับ ครม. 

 ที่พรรคเพ่ือไทย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับ ครม.ในส่วนของพรรคร่วม

รัฐบาล โดยเฉพาะพรรคชาติไทยพัฒนาแทนนายชุมพล ศิลปอาชา รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา หลังจากที่ศาล

รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยให้นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มีคุณสมบัติไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่า 

วันนี้ตนเพ่ิงฟังผลการวินิจฉัย คงจะต้องดูอีกที ตอนนี้ยังไม่มีความคิดอะไร 

 ยื้อขอเวลากล่ันกรองร่าง พ.ร.ก.นิรโทษ 

 เมื่อถามกรณีที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ แกนนํา นปช.เข้าช้ีแจงเรื่อง พ.ร.ก.นิรโทษกรรมว่า คง

ต้องรวมทุกร่างส่งกฤษฎีกาเพ่ือนําไปศึกษารายละเอียดแต่ละด้าน และต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน 

แล้วถึงจะนําเสนอกลับมา เมื่อถามว่า จุดยืนของรัฐบาลเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรม น.ส.ยิ่ง

ลักษณ์ตอบว่า อยากจะรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย พยายามมองว่าจะมีทางออกใดที่ได้รับการยอมรับและทุกคน

เห็นด้วย อยากให้ทุกฝ่ายสบายใจ แต่แน่นอนการจะให้ทุกฝ่ายสบายใจคงต้องใช้เวลาพูดคุยและศึกษาอย่างรอบคอบ 

เมื่อถามว่า เรื่องนี้ไม่ได้เร่งรัดใช่หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่า ต้องเรียกว่าเป็นการเร่งศึกษา แต่ในแง่ของคําตอบคง

จะต้องดูที่ว่าศึกษาแล้วเป็นอย่างไร แล้วจะมีวิธีอย่างไร เราไม่อยากเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้น แต่เราอยากเห็นการที่

เราเดินไปข้างหน้าด้วยกันด้วยความสงบ 

 “ณัฐวุฒิ” พบนายกฯถก พ.ร.ก.นิรโทษ 

 ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ทําเนียบรัฐบาล นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ และแกนนําแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ห้องทํางาน ตึกไทยคู่

ฟ้า เพ่ือชี้แจงรายละเอียดร่าง พ.ร.ก.นิรโทษกรรม ฉบับ นปช. เป็นเวลา 10 นาที นายณัฐวุฒิเปิดเผยภายหลังเข้า

พบว่า ได้ช้ีแจงเป้าหมายของร่าง พ.ร.ก.ฉบับน้ีว่าเพื่อทําให้ผู้ถูกคุมขัง และผู้ต้องหา อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความ

ขัดแย้งทางการเมือง นับตั้งแต่การรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 ได้รับการนิรโทษกรรม โดยตัดเงื่อนไขของแกนนําทุก

กลุ่ม และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ออกท้ังหมด โดยนายกฯเห็นว่าขณะน้ีประเด็นดังกล่าวหลายฝ่ายมี

จุดยืนเดียวกัน แต่แนวทางปฏิบัติยังมีความหลากหลายอยู่ จึงให้รวบรวมข้อเสนอทั้งหมดส่งคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ จากนั้นจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารืออีกรอบถึงแนวทางปฏิบัติ 

ออกตัวป้องรัฐบาลไม่ได้ซ้ือเวลา 

 เมื่อถามว่า จะมีการเคล่ือนไหวหรือไม่หากร่าง พ.ร.ก.นิรโทษกรรมของ นปช.ตกไป นายณัฐวุฒิตอบว่า 

หากคําว่านิรโทษกรรมผู้ต้องโทษทางการเมืองยังอยู่ก็ยังเดินได้ จะเป็นแนวทางไหนพวกตนเคารพ เมื่อถามว่า การที่

รัฐบาลส่งเรื่องให้กฤษฎีกาศึกษาเป็นการซ้ือเวลา นายณัฐวุฒิตอบว่า ความพยายามเยียวยาไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม

เป็นเรื่องที่ดี รัฐบาลไม่ได้ซ้ือเวลา แต่เวลามันไม่ได้เปิดให้รัฐบาลทําอะไรตามที่คิดได้ทั้งหมด เมื่อถามว่า รัฐบาลกล้า
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ประกาศหรือไม่ว่าปีนี้จะทําให้เสร็จ นายณัฐวุฒิตอบว่า จะประกาศแบบนั้นท่ามกลางยังมีคนไม่เห็นด้วยไม่ได้ เท่ากับ

ไปสร้างความขัดแย้งข้ึนมาใหม่ 

 ร่าง พ.ร.ก.ยังไม่ถึงมือกฤษฎีกา 

 ด้านนายอัชพร จารุจินดา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังไม่ได้

หารือเรื่อง พ.ร.ก.นิรโทษกรรม และตนก็ยังไม่อยากถามถึงเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้ส่งร่าง พ.ร.ก.ทั้ง 3 

ฉบับมาให้ศึกษา และยังไม่รู้เลยว่าที่จะส่งมาจะให้มาทําอะไร เพราะรัฐบาลยังไม่ได้รับเรื่องไว้ การที่นายกฯพูดคุยกับ

นายณัฐวุฒิน่าจะต้องการทราบข้อมูลก่อนว่า พ.ร.ก.นิรโทษกรรม แต่ละร่างมีรายละเอียดเป็นอย่างไร แต่อย่างไรก็

ตามยังไม่ได้ส่งเรื่องให้ตนพิจารณา อีกทั้งในที่ประชุม ครม.ที่ ผ่านมายังไม่ได้พูดถึงเรื่องน้ีเลย 

“มาร์ค” เส้ียม “ปู” หักพ่ีชายโชว์ตัวตน 

 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีท่ีหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สตี

พิมพ์คําพูดนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว. มหาดไทยและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ว่าประเทศไทยเหมือนมีนายกฯ 2 

คน คนหนึ่งอยู่ในประเทศ และอีกคนหนึ่งอยู่นอกประเทศว่า พวกเราอยู่ในประเทศเห็นภาพอย่างน้ีนานแล้ว ไม่ใช่

เรื่องแปลก ที่ผ่านมาตนคุยกับชาวต่างประเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปรากฏที่อ่ืน 

และเขารู้ว่าการเจรจาหรือจะได้รับคําตอบอะไรชัดเจนต้องว่ิงไปนอกประเทศ แต่หาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี อยากยืนยันความเป็นตัวจริง ก็ขอให้ลองฝืนใจ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะพ่ีชายให้

ชาวบ้านได้เห็น จะได้ยืนยันให้เห็นกันว่าอํานาจอยู่ตรงน้ี เริ่มต้นจากการนิรโทษกรรมกลุ่ม นปช.ที่ทําผิด พ.ร.ก.

ฉุกเฉินก่อน แต่ไม่ครอบคลุมบรรดาลูกสมุนและตัวพี่ชาย 

 ศาล รธน.ชี้ชะตา “วราเทพ” 

 วันเดียวกัน เมื่อเวลา 09.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการประชุมเพ่ืออภิปรายและแถลงด้วย

วาจากก่อนที่จะมีการลงมติ กรณีที่ประธานวุฒิสภา ยื่นคําร้องของนายประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา กลุ่ม 40 

ส.ว.และคณะ รวม 24 คน ที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และ 92 เข้าช่ือร้องต่อประธานวุฒิสภา เพ่ือขอให้ส่ง

คําร้องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีความเป็นรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวของนายวราเทพ รัตนากร รมต.

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 182 (3) (5) ประกอบมาตรา 174 (5) กรณีต้องคําพิพากษา

จําคุก 2 ป ีและให้รอลงอาญา 2 ปี ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในคดีทุจริตหวยบนดิน 

ตามคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการ–เมืองเมื่อปี 2552 โดยสํานักงานศาล

รัฐธรรมนูญ ไม่ได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษแต่อย่างใด ทั้งน้ี นายวราเทพไม่ได้

เดินทางมารับฟังการอ่านคําวินิจฉัยด้วยตนเอง แต่ได้มอบหมายให้นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรค

เพื่อไทย มาเป็นตัวแทน ขณะที่ฝ่ายผู้ร้องมี พล.ร.อ.สุรศักด์ิ ศรีอรุณ ส.ว.สรรหา หนึ่งในผู้ร้องมาร่วมรับฟังคําวินิจฉัย 

โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้เวลาหารือนานกว่า 2 ช่ัวโมง 

 มติ 6 ต่อ 3 ไม่ขาดคุณสมบัติ รมต. 

 จากนั้นเมื่อเวลา 14.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคําวินิจฉัย โดยนายเฉลิมพล 

เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคําวินิจฉัยว่า ตุลาการฯมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เห็นว่านายวราเทพยังไม่

ส้ินสุดความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากยังไม่ได้จําคุกจริง โดยให้เหตุผลว่า กรณี มาตรา 182 (3) และ (5) จะใช้ก็ต่อเมื่อ

รัฐมนตรีผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่ และศาลมีคําพิพากษาตัดสินให้จําคุกจะทําให้ความเป็นรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว 

เผยรายช่ือตุลาการเสียงข้างน้อย 
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 นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ หัวหน้าคณะโฆษกศาลรัฐธรรมนูญ แถลงเพ่ิมเติมว่า สําหรับตุลาการเสียงข้าง

น้อย 3 เสียง ประกอบด้วย นายนุรักษ์ มาประณีต นายอุดมศักด์ิ นิติมนตรี และนายจรัญ ภักดีธนากุล โดยทั้งหมด

เห็นว่าต้องหมายรวมถึงโทษการรอลงอาญา รวมถึงต้องดูเจตนารมณ์ของถ้อยคําในข้อกฎหมาย 

“วราเทพ” ขอบคุณศาล รธน. 

 ที่ทําเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลัง

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 ตัดสินไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี ว่า ด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ได้แสดงความ

ตรงไปตรงมา ตั้งแต่การตรวจสอบคุณสมบัติจึงทําให้มั่นใจมาตั้งแต่ต้น เมื่อศาลมีมติออกมาเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่ต้อง

มากังวลอะไรอีก ต้องขอขอบคุณที่ตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากที่ยึดหลักการในการตีความ

รัฐธรรมนูญ หรือวินิจฉัยข้อขัดแย้งในรัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัด และมติเรื่องน้ีจะทําให้เป็นบรรทัดฐานต่อไป 

นายกฯส่ังยกเครื่องระบบซีซีทีวี 

 เมื่อเวลา 11.45 น. ที่ทําเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เรียก น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทร

รพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) นายอัชพร จารุจินดา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เข้าหารือเพ่ือศึกษาหาแนวทางบูรณาการการใช้กล้องซีซีทีวี (CCTV) ทั่วประเทศ โดยเมื่อหารือไปได้ 1 

ช่ัวโมง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ได้เดินทางเข้ามาร่วมหารือด้วยประมาณ 20 นาที จากนั้นนายอัชพร

เปิดเผยว่า นายกฯได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาแนวทางบูรณาการเรื่องกล้องซีซีทีวี มอบหมายให้กระทรวง

ไอซีทีเป็นหน่วยงานหลัก และให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปศึกษากฎหมาย และระเบียบทั้งหมด เพราะทุก

วันน้ีต่างหน่วยต่างดําเนินการ มีถึง 40 หน่วยงานที่จัดซ้ือ ต้องหาแนวทางทําอย่างไรให้ใช้ร่วมกันทั้งหมด ทั้งเรื่อง

จราจร ตํารวจ ภัยพิบัติ บริหารจัดการน้ํา รวมถึงพ้ืนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบริหารเพียงหน่วยเดียว ใน

อนาคตจะให้เช่ือมข้อมูลกับกล้องซีซีทีวีส่วนตัวของประชาชนตามบ้าน เพ่ือส่งข้อมูลให้ตํารวจได้ 

“ราตรี” เฮคืนสู่อิสรภาพพ้นคุกเขมร 

 ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า วันเดียวกัน ได้มีพิธีประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษให้กับ น.ส.ราตรี 

พิพัฒนาไพบูรย์ ที่เรือนจําเปรซอร์ โดยญาติของ น.ส.ราตรี พร้อมด้วยนายธัชชยุติ ภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง

พนมเปญ และนายสุวัฒน์ แก้วสุข ผอ.กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันไปรับตัว น.ส.ราตรี จากนั้นคณะของ น.ส.ราตรี แวะพักที่สถานเอกอัครราชทูต

ไทย ก่อนโดยสารเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินท่ีทีจี 585 จากกรุงพนมเปญ ในเวลา 

20.40 น. และจะมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของไทย ในเวลา 21.45 น. 

 พท.ได้ทีโวรัฐบาลจริงใจช่วยทุกสี 

 นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.ราตรี พิพัฒนาไพบูรย์ ได้รับการปล่อย

ตัวจากการถูกจําคุกกัมพูชาว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับครอบครัวของ น.ส.ราตรีและคนไทย และสะท้อน

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชา และเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาล และพรรคเพ่ือ

ไทย ที่พยายามช่วยเหลือทั้ง น.ส.ราตรี และนายวีระ สมความคิด แม้จะมีความ คิดเห็นที่แตกต่างกับรัฐบาล เป็นการ

บอกให้สังคมรับรู้ว่ารัฐบาลพร้อมที่จะช่วยเหลือคนไทยทุกคน ไม่ว่าสีไหน เพราะเรายึดหลักการความเห็นต่างทาง

การเมือง ไม่ใช่การแตกแยก หรือเป็นอาชญากรรม 

 “มาร์ค” ตีกันไม่เกี่ยวคดีพระวิหาร 

 วันเดียวกัน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ในรายการฟ้าวันใหม่ ทาง

สถานีโทรทัศน์บลูสกายแชนแนลถึงกรณีที่น.ส.ราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ ได้รับการปล่อยตัวจากการถูกจาํคุกในกมัพูชา
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ว่า ดีใจกับส่ิงที่หลายคนพยายามเรียกร้องและรอคอยมานาน แต่ยังมีนายวีระ สมความคิด แกนนําเครือข่ายคนไทย

หัวใจรักชาติอีกหนึ่งคนที่ต้องพยายามหาทางช่วยเหลือต่อไป ไปไล่ดูจากการได้ลดโทษแล้วจะเข้าข่ายเรื่องอ่ืนๆ 

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวไม่ควรจะมีผลต่อคดีปราสาทพระวิหาร และคงจะนําไปอ้างไม่ได้ เพราะไม่ได้มีประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาข้อพิพาท 

 เศร้าใจห่วง “วีระ” ยังถูกจองจํา 

 ขณะที่สํานักข่าวเอพีรายงาน เมื่อช่วงคํ่า วันที่ 1 ก.พ. ตามเวลาในไทย ว่า น.ส.ราตรีที่ได้รับพระราชทาน 

อภัยโทษและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจําในกรุงพนมเปญของกัมพูชาในวันเดียวกันน้ี ให้สัมภาษณ์ส้ันๆที่กัมพูชา

ว่า รู้สึกมีความสุขที่ได้รับปล่อยตัวในวันนี้ แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเศร้าใจที่เพ่ือนคนไทยอีกคนซ่ึงก็คือนายวีระ สม

ความคิด ที่ถูกจับพร้อมกันยังถูกจองจําอยู่ในกัมพูชา แม้ได้รับลดหย่อนโทษ 6 เดือน จากโทษจําคุกทั้งหมด 6 ป ี

 สู่มาตุภูมิ - บรรดาญาติและกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติกว่าร้อยคน แห่ไปต้อนรับ น.ส.ราตรี พิพัฒนาไพ

บูรณ์ กลับสู่บ้านเกิด จนแน่นสนามบินสุวรรณภูมิ ทันทีที่พบหน้าเพื่อนบางคนโผเข้าสวมกอด น.ส.ราตรีพากันร้องไห้

น้ําตาคลอเบ้า 
 



C:\Users\SWU-02\Documents\หวัขา่ว.doc 4/2/13 7:42  

   



C:\Users\SWU-02\Documents\หวัขา่ว.doc 4/2/13 7:42   



C:\Users\SWU-02\Documents\หวัขา่ว.doc 4/2/13 7:42  

  

  
 
  
 
 
 
 


