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รว่มงานกับไทยรัฐ

ใหญข่�ึน เลก็ลง

Tweet

คณุชอบขา่วน�ีหรอืไม่

ชอบ ไมช่อบ

โหวต

ผลการโหวต

ชอบ 51 คน

98.1%

ไมช่อบ 1 คน

1.9%

นางออง ซาน ซจู ีใชโ้อกาสเมยีนมาร ์จัดการแขง่ขันซเีกมส ์เรยีกความสนใจชาวโลก

ปลกุมวลชนรวมพลังแกไ้ขรัฐธรรมนญู...

นางออง ซาน ซจู ีผู้นาํฝ่ายคา้นในเมยีนมาร ์ปราศรัยในท�ีชมุนมุเม�ือวันเสารท์�ีผา่นมา โดย

เรยีกรอ้งใหม้วลชนผลักดันการแกไ้ขรัฐธรรมนญู หลายฝ่ายจับตามอง นางออง ซาน ซจูี

ตั�งใจออกมาเคล�ือนไหวในชว่งท�ีประชาชน, ส�ือมวลชนทั�งในและตา่งประเทศ เขา้มา

ตดิตามการแขง่ขันซเีกมสใ์นเมอืงยา่งกุ้ง

นางออง ซาน ซจู ีเจา้ของรางวัลโนเบล ในฐานะนักตอ่สู้เพ�ือประชาธปิไตยในเมยีนมาร ์ได้

แสดงความคดิเหน็ตอ่หนา้ประชาชนนับพัน ในเขตกอวม์ ูเมอืงยา่งกุ้ง หลังจากเม�ือเรว็ๆ น�ี

นางออง ซาน ซจู ีไดห้ารอืรว่มกับสาธารณชนเร�ืองการแกไ้ขรัฐธรรมนญู ปี พ.ศ.2551 ซ�ึง

เป็นส�ิงท�ีนางซจู ีเรยีกรอ้งใหแ้กไ้ขมาโดยตลอด โดยไดต้ราหนา้วา่เป็นรัฐธรรมนญูฉบับ

ทหารท�ีเผดจ็การและไมเ่ป็นประชาธปิไตย โดยเฉพาะอยา่งย�ิงมกีารระบใุนรัฐธรรมนญูฉบับ

น�ีวา่ หา้มบคุคลท�ีมคีู่สมรส หรอืบตุรเป็นชาวตา่งชาต ิดาํรงตาํแหนง่ผู้นาํประเทศ ซ�ึง

แนน่อนหากยังไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มลูฉบับน�ีได ้นางซจู ีจะไมส่ามารถลงสมัครเลอืกตั�งครั�ง

ตอ่ไป ท�ีจะเกดิข�ึนในปี พ.ศ.2558

ไทยรฐัออนไลน์

โดย ไทยรัฐออนไลน์

15 ธันวาคม 2556, 14:30 น.

เน�ือหาท�ีเก�ียวขอ้ง
14 ขา่ว

ไมม่รีปูภาพท�ีเก�ียวขอ้ง

ไมม่ขีอ้มลูบคุคลท�ีเก�ียวขอ้ง
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ขยายตัวอักษร

ซจู ีอาศยัซเีกมสปลกุมวลชนแก รธน.

คน้หาขา่ว

วันจันทรท์�ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2556

ทันโลก มองเอเชยี พลิกึโลก รูหรอืไมโลกมองไทย เลาะรัว้อาเซยีน

เร�ืองเดน่ : อังกฤษเปดิประมลูชดุ 'เจา้หญงิไดอานา่' | ควนีเอลซิาเบธ สง่พระราชสาสน์อวยพรวันเฉลมิพระชนมพรรษา 'ในหลวง' | ส�ือนอกตขีา่ว เมอืงไทยสงบ ปชช.แหถ่วายพระพร'ในหลวง' |

ขาวในพระราชสาํนัก การเมอืง กฬีา บันเทงิ ไลฟสไตลวทิยาการ เศรษฐกจิ การศกึษา ตางประเทศ ขาวทัว่ไทย

หนา้ประวัตศิาสตรก์ารเมอืงไทย จากภาพตาก...

'สเุทพ' ระบ ุตระกลู 'ชนิวัตร' ตอ้งหมดไป...

ประหาร 'อาเขย' ผู้นาํเกาหลเีหนอื ถกูระบ.ุ..

เหลอืเช�ือ! หมิะถลม่'อยีปิต'์รอบกวา่100 ปี ...

ตา่งดา้วฮอื! จลาจลในสงิคโปร ์รา้ยแรงสดุ...

ด.ช.มะกันมนึจุ๊บมอืเพ�ือนหญงิ ถกูคาดโทษละ...

วจิารณข์รม 3ผู้นาํโลกย�ิมรา่ถา่ยภาพตัวกลางพ.ิ..
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นางออง ซาน ซจู ีไดข้�ึนพดูบนเวทวีา่ รัฐธรรมนญูฉบับน�ีเป็นการแบง่แยกความแตกตา่ง

ระหวา่งกองทัพทหาร และประชาชนทั�วไปอยา่งชัดเจน หากเราอยากใหค้วามสาํคัญกับ

ทหาร หรอืหากอยากใหท้หารไดรั้บการยอมรับจากประชาชน เราตอ้งแกไ้ขรัฐธรรมนญู

ฉบับน�ี เราไมไ่ดต้อ้งการตอ่สู้กับกองทัพทหาร เราตอ้งการตอ่สู้กับรัฐธรรมนญูฉบับน�ีท�ี

ทาํใหป้ระเทศถกูปกครองดว้ยระบบทหาร

ดา้นบรรยากาศในการชมุนมุเม�ือวานน�ี ประชาชนนับพันออกมาตอ้นรับ และจดจอ่ฟังการ

ปราศรัยของนางออง ซาน ซจู ีรวมถงึการปราศรัยของผู้สนับสนนุคนอ�ืนๆ แมช้ว่งเวลาดัง

กลา่วจะเป็นชว่งท�ีใกลเ้คยีงกับการแขง่ขันฟตุบอลนัดสาํคัญของการแขง่ขันกฬีาซเีกมส์

ระหวา่งประเทศไทย และเมยีนมาร ์ท�ี ตวูันนะสเตเดยีม ในเมอืงยา่งกุ้งกต็าม

 

ขา่วท�ีเก�ียวขอ้ง

พมา่เปล�ียนไป

ถงึเวลารวมใจ

การกฬีาปลอ่ยขบวนอปุกรณ ์ชว่ยซเีกมสส์ู่เนยป์.ิ..

ขา่วอ�ืนๆ ใน ตา่งประเทศ

'แมรเ์คลิ'ทาํเซอรไ์พรส ์ต ั�ง
รมว.กลาโหมหญ.ิ..

ยเูครน300,000คนชมุนมุใหญอ่กี 'อยี'ูระงบั...

เวยีดนามหนาว หมิะตกเขต'ซาปา' อณุหภมูดิ�ิ...

หนา้หลัก l การเมอืง l กฬีา l ไลฟ์สไตล ์l วทิยาการ l เศรษฐกจิ l การศกึษา l ตา่งประเทศ l ขา่วทั�ว

ไทย 

ศาสนาและความเช�ือ l การเกษตร l ขา้ราชการ l ขา่วประชาสัมพันธ ์

คอลัมน ์l ภาพ l บคุคล l คน้หา

ฉบับวันน�ีและยอ้นหลัง 7 วัน

คาบลกูคาบดอก กลา้ไดก้ลา้เสยี เปดิฟ้าสอ่งโลก ทวีบีนัเทงิ หมายเหตปุระเทศไทย หลงัสู้ฟ้าหนา้สู้ดนิ
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