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Abstract
Since the military coup in 2006, which left PM Thaksin Shinawatra in exile, Thai society has
become increasingly polarized. The fact that the leader of the political party that had won
overwhelming majority in the House was toppled with equally overwhelming public support
spelled out serious question in Thai democracy.

During 2006-2009, Thailand has seen 5 Prime Ministers, each is lauded by some and
vociferously despised by the other. It is this period that discourse on politics is rich in Thai
context. The key players in Thai politics involve not only politicians but also the two
opposing ‘popular’ political movements: The People Alliance for Democracy or the ‘Yellow
Shirts’, and the United Front for Democracy against Dictatorship or the ‘Red Shirts’.

In an attempt to legitimize their movement, both sides try to propagate their definition of
democracy. While the UDD asserts that genuine democracy means that the government must
comes from an election, the PAD argues that election alone cannot guarantee genuine
democracy. Only when government is transparent and accountable that true democracy is in
place. During the continuing row, the current Prime Minister and his government only take
the marginal role as a moderator in a campaign called ‘national reconciliation’.

Though this situation generates a lot of adversarial and confrontational discourse never before
seen in Thailand, it is the time that political awareness reaches its height. This can be seen as
the first time that Thailand embraces democracy, which is truly participatory.
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1.0 Introduction
This research is set in the middle of the political conflict in Thailand that has grown in
violence since 2006, culminating in demonstration and turmoil in 2009 and 2010. The study
aims to give general background of Thai politics serving as a context to the political
discourse, which is the main text of the concern of this research. It discusses the political
situation and the conflict since the democratically elected government led by Prime Minister
Thaksin Shinawatra was ousted in the 2006 coup.
Discourse is a reflection of people’s perception. An analysis of discourse on democracy can
give picture of how people understand democracy and how democracy is put in practice in
the country. Following Bourdieu’s reflexive sociology (Bourdieu and Wacquant 1992), this
research sets out to explore how and to what extent an analysis of discourse reveals Thai
version of democracy and the public sentiment towards the political climate. It starts by
giving an overview of Thai democratic politics. Then it moves on to analyse the discourse of
political participants in and outside the political establishment. The research ends with a
discussion of the kind of pragmatism of democracy in Thailand and the ideology underlying
it as manifested in the discourse and in what way would such discourse direct Thai political
practices.

1.1 Thai Political and Cultural Aspects: From Absolute Monarchy to
Troubled Democracy
Thailand is a kingdom with potential because it is blessed with natural resources and
temperate climate. The comfort of environment makes Thai an easy going to the point of
anything goes. The notion of mai pen rai or never mind, which has been analysed widely by
both national and international scholars, reflects both open mindedness and ignorance.
Thai social structure is hierarchical. The King is placed at the pinnacle of Thai social
structure. The lower level is the royal family. The status of these people is acquired by birth
and often maintained throughout their lives. For the yet lower levels, the status can be
determined by birth but these hierarchies are not fixed. This means that birth and family are
not the sole determiner of one’s social status. One may be born of poor family, yet they can
rise in status later on in life. The paths towards higher status are education and career.
In terms of politics, throughout the Ayutthaya and over a century of Rattanakosinth era,
Thailand had been ruled by absolute monarchy. The form of polity with the King at the
pinnacle can be considered a quintessential part of traditional Thai political as well as social
order; the King was not only the “Lord of Life and the Ruler of Land” (Girling 1981) he is
also at the top of Thai highly hierarchic social order (Suwanna and Nuangnoi 1999).
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Thai Social Structure
(adapted from Suwanna and Nuangnoi 1999)

Thai politics traditionally had evolved around monarchy (Chai-anan 1987). The monarchy
had been the centre of state legitimacy and his power had been passed through the system of
bureaucracy, recruited upon royal appointment. This absolute monarchy has formed the basis
of the Thai concept of government and public administration. In 1932, a group of westernized
elites calling themselves the People’s Party put an end to the absolute monarchy of Chakri
dynasty. From then on Thailand has upheld a system of democracy with constitutional
monarchy. Upholding democracy and constitutionalism had been considered desirable, even
inevitable the King for many years before 1932 (Ibid: 306). The system had not been installed
earlier because it is concluded that Thai people would not yet be ready for it. Some of the
shortcomings of Siameses (the term used to call Thai people) listed by foreign advisors, the
King and senior princes were; there was no middle class, peasants were uneducated and that
people did not have political and economic thought (Ibid).
Thus, when absolute monarchy was replaced by democracy by the group of foreign-trained
elites in 1932, the idea of polity without monarchy is almost inconceivable. Many Thais then
even thought that constitution, ratthathammanoon, was a name of the new King (Wyatt 1982,
1984).
Apart from being a ‘foreign’ concept to Thai, given the characteristics of Thai people and
Thai culture, the viability of Thailand in upholding an orthodox democracy is highly
arguable. According to Sampson (1996), quality public is among the prerequisites of healthy
democracy. This is because democracy is a polity in which people hold supreme power in the
country’s administration.
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A mature democracy depends on having an educated electorate, informed and
connected through parliament.
(Sampson 1996: 47)
In 1932, Thailand had a large number of populations that lacked formal education, making
the cultivation of democratic idea and practice challenging. Now, almost 80 years on, it
cannot be denied that education is among the top problems facing Thailand. It might not be
the problem about the number of people with formal education as much as the quality of it.
Thus, the problem about ‘quality electorate’ remains.
Democracy also requires a horizontal communication, an exchange of ideas among people on
the basis of rational argument. Such converse is believed to sensible consensus that really
reflects the voice of the people. To facilitate such communication, Habermas proposes that a
public sphere needs to be established.
Public sphere is a communal communicative space in which ‘private people come
together as a public’
(Habermas 1989:27 cited in McNair 2000: 1)
In this regards, public sphere then serves as a platform where people can come and voice
their concerns and ideas freely. Public sphere can be a physical or virtual place as long as it
serves this purpose. In British context, Hyde Park can be considered public sphere because it
is a place where anyone can come and voice their ideas on public issues in a form of speech
in public. Unlike Britain, Thailand does not have a specific place for the purpose. Moreover,
to have public mind and constructive argument on public issues in public are estranged
concepts. Most Thai would skirt discussion of public problems and often avoid argument all
together believing that argument only leads to conflicts. There is a saying in Thai that friends
should not talk about politics or religions because these issues will lead to conflict.

1.1.1 The Vicious Cycle of Thai Democracy
The previous section sketches how democracy does not fit in Thai society and culture. These
following sections revise the major problems in Thai democracies. The first and most
significant problem which seems to be intrinsic is the vicious cycle of Thai democracy.
The concept of ‘vicious cycle of Thai democracy’ is first coined by Chai-anan
Samudhavanija. It summarizes the problem of how Thai military seems to be intertwined
with political establishment and the regular stage of coup d’etat in Thailand. The cycle
begins with a coup in which the military took over the administrative power and sometimes
appointed a civilian prime minister to give the government a civil façade. After the
government was established, a new constitution was promulgated. Under the new
constitution, an election would be held to legitimize the military leader and his government.
The government would stay in power for a while before yet another military faction yet
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staged another coup. And the cycle repeated itself over all over again (Chai-anan
Samudhavanija cited in Oratai Kokpol (2002)). Such cycle had been the business of Thai
politics in the 1970s-1990s. After the Black May event in 1992 which left the military with
an execrable image, many scholars, in unison, argued that there will be not be any more
military intervention. Over ten years later, the quiet coup in 2006 proved them wrong.
Thailand is still very much caught up in the vicious cycle.

1.1.2 A Divergence of Urban and Rural Electorates: The Tales of Two
Democracies
Thai democracy is now over 77 years of age and some of the shortcomings listed still remain,
most especially the last one: the lack of political and economic thought. Apart from the
intrinsic shortcomings, Thai politics is also plagued with other recurring problems, mostly
originated in the context of Thai society and politics. Patron-client relationship (Akin 1982,
1999, 2000), Despotic Paternalism (Thak 1979) are among the ideologies argued to be
undermining democratic ideology.
This results in the fact that Thai democracy being described as one of the fledgling
democracies , not uncommon among the group of developing countries. By fledgling it
suggests that Thailand and Thai people does not fully grasp the principle of democracy and
this reflects in the practice of it. Another factor which might account for the chaotic situation
is that the story of modern Thai politics. It has been described as ‘a tale of two democracies’
(Anek 1996). In his canonical article, Anek describes that Thai democracy consists of two
groups of population, different in their voting behaviour. One is the rural electorates whose
criteria in voting is based on prevailing patron and client relationship. This kind of
relationship is manipulated by politicians resulting in the hard and fast symbiosis of votebuying and selling. Another group is that of middle class population who despise corruption
and aim for a purer ideological democracy.
When the rural electorate chooses its candidates, it chooses patron to look after
its candidates, it chooses patrons to look after its welfare and represent its
communities. When the middle class evaluates the performance of the elected
politicians, it looks for political executives or professional lawmakers who
could operate effectively at the national level.
(Anek, 1996: 222)
It often is the middle class who encourage military coup to cleanse politics when corruption
occurs. There is a saying that ‘the rural electorates select the government and the middle class
overthrow it’. The tension between the two groups sets Thailand shapes a politics of ‘vicious
cycle’ consisting of democratic or semi-democratic regimes alternate with
military/authoritarian regimes. It is noted that in neither of these, democratic structures are
institutionalized or stabilized (Chai-anan 1987).
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Such diverging trend of Thai electorate has emerged and apparent for many decades and it is
likely to stay.

1.1.3 Professional Politicians vs. Professional Electioneer
Apart from the problem inherent in the political system, Thai politics also has problem of its
politician. Thai politicians are professional electioneers. They do not hesitate to do everything
to be elected and maintain their popularity for the next election. Being an electioneer in this
sense entails the fact that Thai politicians are preoccupied with running an election and being
elected. Thai election campaigns are generally very expensive; cash flow in the system
increases dramatically whenever a general election draws near. Candidates often run an
extensive campaign early on to ensure their success. The process of winning peasants’ vote
especially in the rural area includes the buying up of vote canvassers; someone who is
popular in the electorate to convince people that a certain candidate is fit for the office. The
canvassers are also the ones who distribute money should the candidate decide to buy vote.
Political parties also want to win an election. In order to do so, they buy up prospective
candidates who are already popular in the electorate. There is a high turn-over rate in Thai
political parties during the run up to an election. Hopeful candidates are ‘bought’ to defect
from one party and join another with a price up to 20 million bahts (ref). This system
constitutes a context for money politics – because money is spent in every step of the way to
the office, once these politicians and political parties are in office, they often reap benefit for
their own interest to cover the cost – at the expense of Thai people. As a result corruption is
considered a part of Thai politics. When corruption gets too blatant, the military take that as
an excuse to stage a coup, bring down the government and annul the constitution.
With that political landscape in mind, the constitution BE 2540 is designed in such a way that
would ensure political stability and preempt corruption. Thailand had always been ruled by
coalition government consisting of numerous parties. Since the coalition is based on a
symbiosis and interest- sharing, when there is discontentment over the issue, one or more
parties withdraw from the government. The leading party is then left high and dry, leaving
the prime minister to decide over two undesirable choices: to resign or to dissolve the
parliament. Such situation is so recurrent that rarely any coalition completes the four-year
term. The major discursive practice influential in those days was the parliamentary noconfidence debates. This was a twice yearly occasion. It is an opportunity for the Opposition,
sometime together with the Press to accuse politicians from one or more coalition party. The
aim is to create a sense of distrust among them and thereby hammer a wedge into the fragile
relationship. To promote stability, the Constitution aim to establish a two-party system,
eradicating numerous small parties in the hope that Thailand would see its first single party
government.

2.0 Thaksin: The Telecom Tycoon, The Prime Minister and The Fugitive
6

Gadavanij, S. (2010). When Politics does not Confined within Political Establishments:
An Analysis of Discourse on Politics in Thailand.

For almost a decade that Thailand has struggle to deal with the issue of Thaksin Shinawatra,
one of the most controversial politicians in modern Thai political history. First, Thai people
have to try to adapt to accommodate his vision in national development and, later, one to hold
on to him and other to break away from him.
The promulgation of this Constitution coincided with the rise of Thai Rak Thai (TRT) party,
headed by Thaksin Shinawatra. The telecom tycoon and one of the richest man in Thailand.
His assets spun out from his telecom conglomerate, Shin Corporation. One of the
conglomerate’s businesses is Advance Info Service, AIS, a leading company in Thai mobile
phone networks.
TRT won an election in 2001 and headed the coalition which later became the first
democratically elected government to complete the four-year term. The 2005 election saw
another victory of TRT. It won a significant majority of seats in the parliament, ‘creating a
context no longer constrained by coalition politics’ (Albritton, 2006: 140).
The rise of TRT and Thaksin Shinawatra sets politics into a new direction in more ways than
one. First, TRT is the first party with clear policies, which were later termed, populist policy.
His economic policy is so radical and distinctive in nature it is named Thaksinomics. The
policy involves the injection of ‘future’ money in to the hands of those who need it the most
but unable to reach out to body of fund, the poor and needy people. This is done in the hope
that the money injected will generate income that will in turn benefit all party in the market.
TRT policies include 30 baht per medical visit, village grants, one-community- one- product
OTOP and debt moratorium for the poor. These policies aimed at electorates in the rural area.
All of which entails distribution of money and other benefits for the poor. It is these policies
that won unconditional loyalty and trust of the poor.
Moreover, Thaksin Shinawatra himself has an image of charismatic leader. Panithan
Wattanayakorn, an associate professor of the Faculty of Political Science, Chulalongkorn
University who now serves as government spokesperson of a coalition led by Abhisit
Vejjajiva once gave an interview to The Times saying:
(Thaksin) is very good at making politics simple so that the people can
understand.” “he has the ability to appear ordinary. He is the people’s politician.
The perception that he can fix whatever goes wrong.
With the discourse of PM Thaksin, morality and virtue which used to be the pillars that keep
balance of society were torn and worldly materials as well as money emerge as the sole
determiner of status and value of a person. With social value emphasizing on money and
material, Thaksin is considered good virtuous person by many. They said ‘rich person does
not corrupt’. Such discourse gains him trust and faith. Poor people in the rural as well as
urban area has become strong and loyal supporter because in many of his speeches, Thaksin
appeal to this groups by promising to work hard to improve the livelihood of this people
(Nipa Geerapatr 2007). His policy to of village fund generating 1 million baht loan to each
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village in the country gains him a lot of trust. People feel that Thaksin actually give them
money while in fact the money is only a loan and they do indeed have to pay back later.
Thaksin’s policies had won him overwhelming support from the poor and needy electorate,
especially the rural electorates from the north and northeastern part of Thailand. However,
The policies and many of his handlings of public issues raised the concern of many people.
The first cause of alarm is cronyism. Under his administration, Thaksin appointed his
brother- in- law, Police Major General Priewphan Damapong, as deputy national police chief.
The 2003 crackdown on drug trade left 2500 people dead without due process. Many
organizations responsible for human rights tried to blow the whistle that this is a possible
agenda of human rights violation, deserving investigation from non partisan organization.
The issue somewhat tarnished the image of TRT government. When being asked of the issue,
Thaksin brushed the human rights issue aside saying:
Murder is not an unusual fate for wicked people, and the public should not be
alarmed by their deaths
(The Times, Feb 7th, 2005)
His maverick and defiant style recurred when he respond to a reporter who said that UN
was concerned and was posed on sending the team of Human Rights Commission to
investigate the issue.
Do not worry about me. UN is not my father. We are a member of the United
Nations. We play by the rule of the world. Don’t you ask too much. There is no
problem. If they want to come (to investigate), let them come. (There’s no need
to) Ask me the question everyday.

"คุณอย่ามาห่วง ยูเอ็นไม่ใช่พอ่ ผม เราเป็ นสมาชิกยูเอ็นก็วา่ กันไปตามกติกาโลก คุณอย่าไปถามมาก ไม่มี
ปั ญหา มาก็มา สอบก็สอบ ถามทุกวัน" - 3 มี นาคม พ.ศ. 2546 ตอบคาผูส้ ือ่ ข่าวทีโ่ รงแรมโอเรี ยนเต็ล ถึง
กรณีทีส่ หประชาชาติ (ยูเอ็น)จะส่งคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนเข้ามาดูแลมาตรการปราบปรามยาเสพติ ด
ทีก่ ่อให้เกิ ดปั ญหาฆ่าตัดตอน
His speech immediately caught on among the group of Thaksin skeptics as well as his
supporters. It was repeated many times since. For the skeptics, they saw this saying as a
sign that Thaksin was too arrogant and this speech was considered a strategic blunder.
For the supporter, they considered this speech a boost of national pride, a rightist
hardliner; emphasizing on Thailand as an independent state and would bow to no one.
They were proud of Thaksin in leading this policy in the world stage, which is a drastic
change of stance to the policy that Thailand usually had followed.
Moreover, the 1 million baht village fund which had been heralded as an innovative policy
was argued by some scholars and economists as a dangerous move that might bring Thai
economy into a precarious situation. Wichai Turongapun, economic experts gave a remark:
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Though the fund has helped the poor to a degree, it does not serve the main
purpose – that people can use this money to generate income and have a better
living.
In some cases the loan only added more financial trouble to villagers who do not know how
to manage it nor do they know how to make investment.
The growth of the TRT is at the expense of the strength of monitoring system and other
independent agencies. Since TRT held the majority of the House, the Opposition no longer
had enough seats to mount the motion of no-confidence debate (Ibid: 142). His administration
pleased rural electorates immensely but it also created major discontentment among the
middle class on many issues; extensive corruptions, undermine the independence of neutral
monitoring agencies and weaken the independence of the media (Ockey, 2007: 134).
The selling of his family flagship company, Shin Corporation, to Singaporean company
Temasek for 1.9 billion USD tax free appeared to be the last straw. This transaction caused
Thaksin to fall from grace, especially among the elites and the middle class. The nasty
election that ensue coupled with Thaksin’s air of willingness to fight at any cost prompted the
discontented middle class to form a vociferous group entitled People Alliance for Democracy
(PAD) and the military to step in.

The 2006 military coup, later dubbed a ‘peaceful coup’, that won a lot of public support,
especially in the urban constituencies. International media dispatched the picture of thousands
of Thai came to greet armed soldiers with red roses on the street. The coup was staged in the
political context where Thai Rak Thai was about to set up a by-election after April 2nd
election generated historical number of ‘no vote’ ballots and election irregularities on the part
of the ruling party.
The 2006 military coup took place on the night of September 19th. The military gave 5
reasons for staging the coup: fear of violence, perception of corruption and of undermining of
democracy and royal authority, the inability to solve the Southern unrest and the deepening
division in the military (Ibid: 137). It took place when the Thaksin himself was about to give
a speech at UN headquarter in the United States. The coup was followed by other measures to
bring down Thaksin’s regime namely the ruling of the Constitution Tribunal to dissolve Thai
Rak Thai party and ban 111 party’s executives from political participation for 5 years on the
ground of electoral fraud, the freezing of Thaksin’s and his wife’s bank accounts pending
court case investigation and the promulgation of a new Constitution BE 2007. These
measures, to a certain extent, succeeded in keeping Thaksin’s away from Thai politics.
However, it gave rise to a politics of Thaksin’s nominees and street politics.

3.0 Thaksin Retaliation 2007-2009 and the Red Shirts (UDD)
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In the past five years Thailand has witnessed a clash in democratic ideologies materializing in
a form which later become an all out confrontation between the Yellow Shirt and the Red
Shirt. This war of idea, which gets increasingly violent and physical, is not unexpected.
Thaksin is believed to be the mastermind behind the Red Shirt rally because many of the Red
Shirt actions coincided with Thaksin’s move. Soon after the court ruling announced that
Thaksin is guilty in the selling of ShinCorps stocks to Temasek, he fled Thailand. He later
gave an interview saying:
If I cannot live in Thailand, Thailand cannot live either (tha phom yu prathet thai
mai dai prathet thai go yu mai dai)
This reveals characteristic as a vengeful person. On hindsight, Thaksin did not hesitate to
show that he was a person who held grudge for those who wrong him. In his speech during
cabinet in November 2005, he said:
I am frank and I am telling you frankly that any province which has a trust in me,
we will take care of them especially. In fact we have to take care of the entire
country but with the limited time, we have to give priority to the province that
expresses their faith in us. For other provinces, we will also take care of them, but
later. There must be some sort of a queue here.

ผมตรงไปตรงมา ผมไม่อ้อมค้ อม นะครับ จังหวัดไหนมอบความไว้ วางใจให้ เราต้ องดูแลเป็ นพิเศษ นะครับ
อันนันก็
้ เป็ นเรื่ องที่ แต่เราก็ต้องดูแลคนทังประเทศ
้
แต่จงั หวัดไหน เวลามันจากัด ก็ต้องเอาเวลาไปจังหวัดที่
ไว้ วางใจเราเป็ นพิเศษก่อน จังหวัดที่ไว้ วางใจเราน้ อยก็ไปทีหลัง ไม่ใช่ไม่ไป แต่ไปทีหลัง ก็เรี ยงคิว ต้ องเรี ยง
กัน
His speech seems to verbalize the practice of patron-client relationship in Thai politics
where the electorates give their vote to politician who would then become their patron.
The patron is then bound to offer service or favor in their power to the electorate as a
mark of gratitude. The relationship is then symbiotic in nature. However, even though
this is the practice but no politician has admit to this in public, let alone in a televise
cabinet meeting.
His insolent and confrontational style increases when he came under public
investigation in many cases of power abuse and wrong doing. He would not hesitate to
use every opportunity to retaliate the accuser or the reporter to get his message across to
his opponent. When the Temasek transaction was put under public scrutiny, reporters
would pass the accusatory question to him, in an attempt to unearth any shady dealings
which might associate with this transaction. Thaksin would retaliate by asking
questions back at the reporter and often accused his skeptic of being stupid and know
nothing about business:
That is totally irrelevant. You are just imagining all this. How do you know that?
To buy a corporate instead of buying each and every smaller companies affiliated
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with it is the right thing to do. Who would deal with smaller companies one by
one? That would be a waste of time. You are just imagining all this. (You) Only
use the left lope of your brain. Try using the right for once. Your left lope is so
good while the right one is very dull. It’s jealousy. Yes. That’s what all this is
about.
(January 25th, 2006)

ไม่เกี่ยวเลย ไปคิดแทนเขาหมด ไปรู้ได้ อย่างไร คุณรู้อย่างไร การซื ้อบริ ษัทแม่ซงึ่ บริษัทแม่ถือหุ้นของบริ ษัทลูก เป็ น
วิธีที่ดีและฉลาดที่สดุ ใครจะมานัง่ ซื ้อรายบริ ษัทย่อยๆ โอ้ ยตาย คิดกันไปเอง ไปคิดแทนเขาหมด สมองข้ างซ้ าย
ทางานมากไป ทางานสมองข้ างขวากันบ้ าง สมองข้ างขวาไม่คอ่ ยได้ ใช้ ใช้ แต่สมองข้ างซ้ าย คมเหลือเกิน สมองข้ าง
ขวาทื่อ อิจฉาละซิ แค่นนแหละ
ั้
ตัวเดียวนัน่ แหละ"
25 มกราคม 2549 - ตอบคาถามผู้สอื่ ข่าวเรื่ องการขายหุ้นชินคอร์ ป
From his speech we can see how Thaksin evaded the question. He refused to be
cornered or to be posed as a suspected criminal. Instead, he used the discourse in such a
way that he emerged as an accuser, accusing the ‘other’ as having misapprehension,
hallucinating, jealous of his riches and generally were stupid. His view in seeing his
opponent as stupid repeatedly expressed in his speech in numerous occasions.
I will not do anything bad. I will not be stupid, I will not be coward even though I
was humiliated. I have a lot to do for these three years. There are few fools. To
hell with them!
(February 5th 2006, in Chaingmai)

ผมจะไม่ทาไม่ดี ไม่โง่ ไม่ขี ้ขลาด แม้ จะโดนเหยียดหยาม 3 ปี นี ้ผมมีภารกิจที่ต้องทามาก มีคนโง่ไม่กี่คน ช่าง
แม่งมันเถอะ
(5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ที่จงั หวัดเชียงใหม่ – กล่าวกับชาวเชียงใหม่หลังพิธีกรรมทางศาสนาทาบุญ
กระดูกบรรพบุรุษ)
The political scientist who urged me to resign simply cannot tell right from
wrong. This makes him loses his head. He lectures political science but he
himself destroys democracy. How can possibly he teach students?
(February 8th 2006)

อาจารย์รัฐศาสตร์ ที่ออกมาเรี ยกร้ องให้ ลาออก ไม่ร้ ูจกั แยกแยะ ทาให้ ขาดสติ เป็ นอาจารย์รัฐศาสตร์ แต่กลับ
ออกมาทาลายประชาธิปไตย อย่างนี ้จะไปสอนนักเรี ยนได้ อย่างไร
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(8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549)
Apart from confrontational retaliation, Thaksin also employed democratic discourse to
emphasize his legitimacy to stay in power. In 2006 when many social stakeholders
namely monitoring agencies, NGOs and the group of middle class under the name of
the People Alliance for Democracy launched a campaign that exposed the malpractice
of his administration, Thaksin resorted to the claim that he was democratically elected
by over 19 million people, that he came to office from the will of the majority.
Therefore, none of the ‘small’ organizations had the right to put him out of office.
I cannot tolerate the situation where a resolution of a group of people is claimed
to be more prominent than the law itself. If a group of people can force a
government to do this and that willy-nilly, I cannot stand it. I am trying to find the
best solution to this. In a democratic regime, to return the power to the people is
the best way because it is the people who hold autonomy and the autonomy is for
the sake of the people. Today I am left with a question whether the government
has any genuine power, even though it is democratically elected. With this
conflict, I’d have to ask for your favor once more. Do you still need the service of
this government or do you agree with the claim of those oppositional groups?
This is the decision that you have to make.
(February 24th 2006)

ผมรับไม่ได้ ครับที่จะให้ กฎหมูอ่ ยูเ่ หนือกฎหมาย ถ้ ากฎหมูข่ องคนกลุม่ หนึง่ มากดดันว่า รัฐบาลต้ องทาอย่าง
นัน้ รัฐบาลต้ องทาอย่างนี ้โดยไม่มีหลักการที่ถกู ต้ อง ผมรับไม่ได้ ผมก็พยายามคิดว่าจะใช้ วิธีไหนเป็ นวิธีที่ดี
ที่สดุ ในระบอบประชาธิปไตยนัน้ การคืนอานาจให้ กบั ประชาชนเป็ นสิง่ ที่ดีที่สดุ เพราะว่าอานาจอธิปไตย
เป็ นของปวงชน โดยปวงชน เพื่อปวงชน แต่วนั นี ้เมื่อมีการขัดแย้ งกันว่ารัฐบาลมีอานาจจริ งหรื อเปล่า ทังๆที
้ ่
ผ่านการเลือกตังในระบอบประชาธิ
้
ปไตยมาเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อย แต่เมือ่ มีความขัดแย้ งแบบนี ้เกิดขึ ้น ผมจึงต้ อง
ขอรบกวนพี่น้องประชาชนอีกครัง้ หนึง่ ว่า พี่น้องประชาชนยังอยากจะใช้ รัฐบาลนี ้ทาหน้ าที่ตอ่ หรื อไม่ หรื อพี่
น้ องเห็นว่ากลุม่ ทีค่ ดั ค้ านทังหลายน
้
าเสนอในสิง่ ที่เหมาะสม ก็เป็ นสิ่งที่พี่น้องจะเป็ นผู้ตดั สินใจ
(24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เวลาประมาณ 20.30 น. คาแถลงของนายกรัฐมนตรี ภายเกี่ยวกับการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร ถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แห่งประเทศไทย)
As the malpractices of Thaksin were being pursued and were publicized resulting in
public suspicious about his wrongdoings, Thaksin increasingly employed a discourse
that portrayed him as a victim of political scandal, being schemed against him to tarnish
his reputation. The discourse of victim can be considered a strategic discourse. It works
to win people’s sympathy as well as to strike his opponent of launching a ‘personal’
attack on him and his family. The fact that he brought up the issue of his children being
dragged into this political scam illustrated how Thaksin and his family had been
unfairly hunted down.
Today there are a lot of rumors. My child is going abroad, they say we are
running away. Why would I do that? I am the PM. I am the PM. I lawfully go
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about my business. They just keep saying that I refuse to pay tax. I do pay. And
the amount of tax I paid is a lot more than everyone in the country combined. I
guarantee that the PM who was elected by 19 million votes cannot be wicked or
stupid or crazy. The only quality that he possesses is that he loves his people. He
is devoted. He works tirelessly for the people. (I) let them harass me for months.
They keep nagging me for months. Today, people all over the country feel that
the one that they elected is being hunted down. On the 2nd April, we will break
away from this (situation). Please help carrying me away from all this.
(March 9th 2006, Chonburi)

วันนี ้ข่าวลือเยอะมาก ลูกจะไปเมืองนอกก็บอกว่าจะหนีไปแล้ ว ข้ าจะหนีเอ็งไปทาไมว่ะ ผมเป็ นนายกฯที่ทา
มาหากินสุจริ ต เอะอะอะไรก็บอกว่าไม่เสียภาษี ผมเสียภาษีเยอะกว่าพวกมันรวมกันทังประเทศอี
้
ก ขอ
ยืนยันว่านายกฯที่ประชาชนเลือกมา 19 ล้ านเสียง ไม่มีชวั่ โง่ บ้ า มีอย่างเดียวคือรักประชาชน ทุม่ เท และ
ทางานให้ ประชาชน วันนี ้ปล่อยให้ เขาหาเรื่ องหลายเดือนแล้ ว ด่าผมข้ างเดียวมาเยอะแล้ ว วันนี ้ประชาชน
ทังประเทศมี
้
ความรู้สกึ เดียวกันว่าคนที่ประชาชนเลือกกาลังถูกรุม วันที่ 2 เมษายน เราจะพากันแหวกวง
ล้ อม พี่น้องช่วยกันอุ้มผมแหวกวงล้ อมหน่อย
(9 มีนาคม พ.ศ. 2549 - ปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ จ.ชลบุรี)
An investigation into Thaksin’s political discourse from 2006 onwards shows Thaksin’s
relentless assault on his unstated adversary. His discourse seems to be launched in such a way
that it conceals the identity of his opponent. Most of his discourse seems to suggest, without
directly stated, that the network of the ‘old’ power structure of Thai society cooperates to
bring down his democratic government. In some of his discourse, Thaksin goes further as to
mention the King in his discourse. This unnecessary mentioning of the King is prohibited by
law in Thailand. Anyone who mentions the King and the Queen inappropriately will be
prosecuted of lese majeste. The first time that the monarchy is brought down to be part of this
political conflict is when he said that no one in the land would be able to drive him out of the
office except the King himself.
So whatever the PM does is wrong. He is blamed for everything all along. I know
that the majority of people still want me here. I cannot possibly deceive these
people. (Because) The only person who can sack me is His Majesty the King. If
only he whispers ‘Thaksin, get out’, I guarantee you that I will take a bow and
leave.
(February 4th 2006)

สรุปแล้ วนายกฯ ทาอะไรก็ผิดไปหมด ถูกด่ามาตลอด สรุปว่าถูกด่าทุกเรื่ อง ผมรู้วา่ คนส่วนใหญ่ยงั อยากให้
ทางาน ซึง่ ผมทรยศกับคนเหล่านี ้ไม่ได้ เพราะคนทีใ่ ห้ ผมออกได้ มคี นเดียวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ถ้ าทรงกระซิบว่าทักษิ ณออกเถอะ รับรองกราบพระบาทลาออกแน่
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 - รายการ นายกฯ ทักษิ ณคุยกับประชาชน
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The discourse which heaves the monarchy to be a part of the conflict is repeated in the
discourse of the United Front for Democracy Against Dictatorship or UDD and has
officially become somewhat a theme of their campaign from 2008 until 2010. The
campaign was launched in the big UDD rally held at Rajamangala Stadium on
November 1st 2008 when the UDD announced that only “‘the royal grace’ or ‘the
people’ who can bring Thaksin home”.
The attempt to suggest that the monarchy is against him had become the theme of
Thalsin’s as well as his supporters, UDD, campaign from 2006 to 2010. The campaign
increased in ferocity and became less discrete in 2009-2010. The ferocious and
relentless campaign began with his interview given to Richard Lloyd Parry, Asia Editor
of the Times magazine in November 2009. Thaksin’s interviews, speeches and later in
his talk in various digital media became a usual indicator of the direction of the UDD
campaign. In the interview, he mentioned the involvement of the King and his
entourage in Thai democracy many times.
He used the discourse to set himself as the symbol of democracy – the real
representative of the people. The King along with the older power structure were
positioned in his discourse at the opposite side as the representative of the traditional
polity.
[My election victory in 2001] was the first time in Thai history that one party won
half of parliament's seats. We won a landslide – half of parliament's seats - and
we formed a coalition government. And it was the first time in Thai history we
stayed for a four-year term without the House being dissolved. And it's the first
time in Thai history that the prime minister was re-elected for a second term. And
the first time in Thai history that we won 377 seats so that we could form a
government without needing a coalition – 76 per cent of the parliament's seats at
that time.
In this opening turn he sketched out his success in electoral democratic polity as the
first in Thai history. It is the truth that he was the first to succeed in setting up a one
party government. This gave Thailand a clean break from the tradition of coalition
government that plagued Thai politics for the entire 70 years of democracy. He was
also the Prime Minister who could complete his term in office without the usual
political accidents, as mentioned in the vicious cycle of Thai democracy. This signaled
a stability never before seen in Thailand. His popularity was so strong that it was
proven in the following election when he was re-elected for the second term. This also
set a new record for Thai politics.
Though his success was factual and it brought Thailand to a new phase in terms of
democracy, many people were skeptic about the process in which he achieved all these.
When he was put on trial and found guilty of charges, instead of clearing the charges
and accusation launched against him, he retaliated by naming his opponents and
accused them of being an obstacle of democracy.
That became my problem – because I was too popular, being loved by the people
too much.
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His speech implicitly suggested that the accusation and charges are unfairly brought
against him out of personal feeling of prejudice and jealousy.
One day I came across the son of the owner of a daily newspaper. I asked him:
‘Ask your dad, why does your newspaper attack me unreasonably?' He said,
'Uncle [a general term of respect], there's nothing I can do because my father has
been lobbied by two Privy Councillors. They came to have dinner with my father
and they said the King doesn't want you anymore.’ I said I don't believe that – His
Majesty never wants to become involved in politics. Maybe it's because of their
own prejudice against me.
Thais don't obey one another. They need someone they really respect – that is the
King. But the people who surround the King and the Queen, what I call the palace
circle, they try to make influence.

Most privy councillors are retired government officials… they have their
subordinates so they want to have some kind of influence. Let's say like General
Prem [Tinsulanonda, president of the Privy Council] – he wants someone to be
army commander-in-chief. But if you appoint someone else he may not be happy.
That is the exercise of power without the intention or anything of the monarch.
It's the palace circle who are playing the games.

(Parry - So General Prem and people like him are manipulating the King?)
The Privy Councillors are. Not only Prem but others like ladies-in-waiting, and
whatever, of the Queen.

They [the enemies of Mr Thaksin] tried to kill me. They had a meeting in the
house of Mr Pi [Malakul], who is close to Her Majesty… General Surayud
[Chulanont, former Thai army commander, and prime minister after Thaksin was
ousted by the military coup] asked General Panlop [Pinmanee] to assassinate me.
Thailand needs to have a monarchy but it should not be abused or played by the
palace circles.

In thess excerpts, he revealed the people behind the campaign to bring down him and
his government to be two Privy Councillors. The Privy Council was an advisory board
of the King. The accusation of the Privy Councillors can be considered as undermining
the power of the King because the council was appointed directly by the King. Not only
that, he also attacked the ladies in waiting of the queen. These excerpts then were the
first blow to the monarchy. Then he moved on to undermine the monarchy, suggesting
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that it has become a puppet of the courtiers who abuse power for their own benefit. The
last excerpt shows the use of presupposition to communicate such claim. Thaksin also
painted the picture of the queen as someone who was led on by false information
intentionally provided by the court circles. This is again an implicit allegation.
(Parry - The Queen attended the funeral of one of the Yellow Shirt
supporters [the ‘Yellow Shirts’, Mr Thaksin’s opponents]. You must have
been very surprised about that).
Everybody, the whole of Thailand, was surprised. But I know Her Majesty. Her
Majesty is very kind when someone gives her wrong information [such as] ‘That
lady's dying because she tried to protect the monarchy.’ I think she was lied to.
People around her circles try
to give her the wrong impression, to give wrong information to Their Majesties.
He then moved on to suggest that the monarchy needed to be reformed. To say that
something needed to be reformed inevitably means that the speaker is not satisfied with
the current state of the thing.

(Parry - So the monarchy is a good thing but the royal institution needs
reform – is that right?)
Yes, yes.
When asked of the aspect that needed to be reformed, he mentioned that the
constitution and the rule of law must be strictly observed. This implicitly suggests that
now they are not. This is considered an indirect accusation.
(Parry - What kind of reform?)
The constitutional monarchy must be strictly abided by. All the institutions must
function according to the rule of law and the political rules…

After the interview was released, though it was banned in Thailand following by
concerted activity by many fronts of Thaksin’s supporter to propagate the same
subversive idea. Among many activities, the publication of the Declaration of Red Thai,
a hardcore leftist front associate with Thaksin Shinawatra, appeared to be attacking the
monarchy using direct discourse. The repeated attacks on the King prompted Pongpat
Wachirabanjong, a renowned actor-director, to express his support to the King in a
momentous speech. The entire speech is a metaphor comparing the King to the father of
the nation and Thailand to a house. At the end of the speech he directly repelled anyone
who was dissatisfied with the king and the constitutional monarchy to leave the country
all together.
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When I was born, this house was already beautiful and cosy. Before we get to this
stage (of comfort), our father’s ancestors had sacrificed their sweat, their blood
and their lives to build this home. Until now, our father is still tirelessly taking
care of this house and the well-being of all of us. If anyone is angry of someone
or something and lashes out on our father, hate our father, scolding him and
thinks of driving him out of this home, I will go to him and say if you hate the
father and no longer loves him, you can just get the hell out of here.
(Pongpat Wachirabanjong)

"...ผมเกิดมาบ้ านหลังนี ้ก็สวยงามและอบอุน่ มากแล้ ว แต่กว่าจะเป็ นแบบนี ้ได้ พบบรรพบุรุษของพ่อเสีย
เหงื่อ เสียเลือด เอาชีวติ เข้ าแลก กว่าจะได้ บ้านหลังนี ้ขึ ้นมาจนถึงวันนี ้ พ่อคนนี ้ก็ยงั เหนื่อยที่จะดูแลบ้ าน
และดูแลความสุขของทุกๆ คนในบ้ าน ถ้ ามีใครสักคนโกรธใครมาก็ไม่ร้ ู ไม่ได้ ดงั ใจเรื่ องอะไรมาก็ไม่ร้ ู แล้ วก็
พาลมาลงที่พอ่ เกลียดพ่อ ด่าพ่อ คิดจะไล่พอ่ ออกจากบ้ าน ผมจะเดินออกไปบอกกับคนคนนันว่
้ า ถ้ า
เกลียดพ่อ ไม่รักพ่อแล้ ว จงออกไปจากที่นซี่ ะ..."
Such discourse attacking the King, who was at the pinnacle of both Thai social and
political structure , was repeated and became the theme of UDD rally in 2009-2010. It
was the time when The campaign of the UDD has increased in ferocity and violence.
Their Phrai (vassel) campaign aimed, not only to help Thaksin. They were more
ambitious as to demolish Thai social structure altogether. The next table shows the
development of UDD rally in 2010. Note that eventhough the UDD disclaim their
relationship with Thaksin, saying that they campaign for equality and justice, their
violent campaign coincided with the court ruling that found him guilty of corruption.
The first major rally this year took place about a fortnight after the ruling.

Date

26-ก.พ.-53
12-มี.ค.-53
12-มี.ค.-53
14-มี.ค.-53
23-มี.ค.-53
25-มี.ค.-53
28-มี.ค.-53
10-เม.ย.-53
11-เม.ย.-53
14-เม.ย.-53

Event

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีคาตัดสินยึดทรัพย์ทกั ษิ ณ 4.6 หมื่นล้ านให้ ตก
เป็ นของแผ่นดิน
นปช.แดงทังแผ่
้ นดินประกาศชุมนุมใหญ่ ชูธงประชาธิปไตยกดดันรัฐบาลนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะให้ ยบุ สภา
สร้ างภาพลักษณ์วา่ คนเสื ้อแดงก้ าวข้ ามตัวทักษิ ณ
นปช.เคลือ่ นไหวรอบกรุงเทพฯ
รวมตัวกันที่สะพานผ่านฟ้ าลีลาศ
นปช.หลัง่ เลือด
นปช.โกนศีรษะประท้ วงและขับไล่นายกฯ
3แกนนาเจรจากับนายกฯ
รัฐบาลปฏิบตั ิการขอคืนพื ้นที่บริ เวณสะพานผ่านฟ้ าฯ แดงปะทะกับทหารที่บริ เวณสีแ่ ยกคอกวัว
นปช.แบกโรงศพ ทาพิธีสวดที่อนุสาวรี ย์ปชต.
แกนนาเวทีราชประสงค์ประกาศให้ กลุม่ ผู้ชมุ นุมบริ เวณสะพานผ่านฟ้ าฯยุบมารวมกับเวทีแยกราชประสงค์
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Date

26-เม.ย.-53
28-เม.ย.-53
13-พ.ค.-53
13-พ.ค.-53
14-พ.ค.-53
15-พ.ค.-53
16-พ.ค.-53
17-พ.ค.-53
19-พ.ค.-53
19-พ.ค.-53
20-พ.ค.-53
20-พ.ค.-53
21-พ.ค.-53
23-พ.ค.-53
25-พ.ค.-53

Event

กาลังเจ้ าหน้ าที่ตารวจและทหารสลายการชุมนุมของนปช. จานวนกว่า 500 คนที่ตงด่
ั ้ านปิ ดถ.พหลโยธินขา
เข้ าหน้ าปากทางเข้ าวัดธรรมกาย จ.ปทุมธานี
นปช.ไปตลาดไท อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เกิดการปะทะกับทหาร ทหารเสียชีวิต1นาย
ปฏิบตั การกระชับวงล้ อมและปฏิบตั ิการขอคืนพื ้นที่การชุมนุมที่สแี่ ยกราชประสงค์
เสธ.แดงถูกยิง
ปะทะเดือด เลือดนองแผ่นดิน ม๊ อบแดงถนนวิทยุเผารถบัสตารวจตระเวณชายแดน เผายางบริ เวณสวนลุม
แยกศาลาแดง บ่อนไก่ เกิดการปะทะกัน
มีการปะทะกันที่สามเหลีย่ มดินแดง ระดมเผายางที่สะพานไทย-เบลเยียม
ศอฉ.ออกแถลงคาสัง่ ห้ ามดาเนินการทางการเงิน 106 บัญชีรายชื่อ
แยกสามเหลีย่ มดินแดงมีการจุดประทัด บังไฟ
้ ใส่ทหารอย่างต่อเนื่อง ตู้เอทีเอ็มธ.กรุงเทพบริ เวณนันถู
้ กทุบ
เสียหายหมด ราชปรารภ มักกะสัน สามเหลีย่ มดินแดง ตึงเครี ยด
ทหารควบคุมพื ้นที่สวนลุมได้ และกระชับวงล้ อมแยกสามาย่าน แยกศาลาแดง อังรี ฯ แดงยุตเิ วทีและเข้ า
มอบตัว เกิดเพลิงไหม้ เซ็นทรัลเวิลด์ โรงหนังสยาม เซ็นเตอร์ วนั ช่อง3 ฯลฯ
ศอฉ.ประกาศเคอร์ ฟิว กทม.และอีก23จังหวัด 20.00 น-6.00น.
ประกาศเคอร์ ฟิวต่ออีก3วัน 20-22พ.ค. 21.00-5.00 น. ต่อน ้าไฟให้ ชมุ ชนบ่อนไก่แล้ ว เร่งฟื น้ ฟู สรุปเพลิง
ไหม้ 35จุด
วีระ มุสกิ พงศ์ นพ.เหวง โตจิราการ ก่อแก้ ว พิกลุ ทอง มอบตัว ยังไม่สามารถจับกุมตัวอริ สมันต์ พงศ์
เรื องรอง
เคลียร์ ราชประสงค์ ปิ ดฉาก68วัน85ศพ ยกเลิกคาสัง่ ห้ ามใช้ ถนนรอบเขตการชุมนุมสีแ่ ยกราชประสงค์
ศอฉ.ประกาศเคอร์ ฟิวต่ออีก3วัน 23-24พ.ค. 24 จว. 23.00-4.00 น.
ครม.ต่อเคอร์ ฟิวอีก4วัน 25-28 พ.ค. 24.00-4.00 น.
ปิ ดฉากการชุมนุมกลุม่ คนเสื ้อแดง 12 มี.ค.-19 พ.ค. 53 รวม 68 วัน ศูนย์เอราวัณสานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร สรุปยอดผู้เสียชีวิต 85 คน บาดเจ็บ 1,189 คน
Table 1 Sequences of the UDD Demonstration 2010

The table illustrates the development of the campaign and how the UDD members were ready
to do anything to achieve what they want. Their blood campaign, asking the volunteer to give
blood only to splash it at a number of significant places such as the PM residence, the
government house and on the street was broadcasted in an international media as an
innovation in protest. The campaign culminated in the breaking-and-entering and looting of
shops and malls and incinerating malls, most notably the Central World which was the
landmark of Rajaprasong. Also in the violence and mayhem sparked off by the UDD, there
were reports of numerous ATM being smashed for money. Many of the protesters later admit
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to the crime, with the pretext that they were doing this because they were the poor and they
had been oppressed by the old power unjustly for a long time. Therefore they believed that
what they did was natural reaction. This perspective and the action replicate the discourse of
Thaksin, who signaled to the UDD supporter not to surrender should the government took
drastic action against the UDD protesters at Rajaprasong.
Our fellow Red Shirts all over the country. If there is any happen to the Red
Shirts (at Rajaprasong), let us gather at the town hall.
(Thaksin Shinawatra)

พี่น้องชาวเสื ้อแดงทัว่ ประเทศไทย หากมีอะไรเกิดขึ ้นกับคนเสื ้อแดงให้ ไปรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดได้
เลย
(ทักษิ ณ ชินวัตร)
His message was repeated in the speech of the UDD leader, Jatuporn Prompan. This
can be considered a treat being signaled to the state authority.

If the screen goes blank, go to the town hall and do what you think is good.

จอมืดเมื่อไหร่ให้ ไปศาลากลาง และใช้ ดลุ พินิจจัดการได้ ทนั ที" (จตุพร พรหมพันธุ์)

Later the UDD issue many threats which are more blatant and suggest their destructive and
violent intent in bringing down the stability and credibility of the state. This clearly reflected
in the speech of the UDD hardcore and hardliner, Arisman Pongruangrong, as well as the
UDD less agressive leaders such as Natthawut Saikeua, Weera Musikapong .
If (we) know that they are about to crack down, there is no need to prepare a lot
of things. Just come with one glass bottle and we will fill it with fuel later. If one
million people come, then there will be a million of bottles. Bangkok will be a sea
of fire, I can assure you. In the provinces, if there is anything happens,just go to
the town hall and burn it to the ground.
(Arisman Pongruangrong)

ถ้ ารู้วา่ เขาจะจัดการ ไม่ต้องเตรียมอะไรมาก มาด้ วยกัน ขวดแก้ วคนละใบมาเติมน ้ามันเอาข้ างหน้ า ถ้ าเรา
มา1ล้ านคน มีน ้ามัน1ล้ านลิตร รับรองว่า กทม.เป็ นทะเลเพลิงอย่างแน่นอน ขอบอกให้ ทหารได้ ร้ ูวา่ ถ้ าคุณ
ทาร้ ายคนเสื ้อแดงแม้ เลือดเพียงหยดเดียว นัน่ หมายถึงว่ากรุงเทพฯจะเป็ นทะเลเพลิงทันที ส่วนต่างจังหวัด
ถ้ ามีอะไรเกิดขึ ้นให้ มาที่ศาลากลางทันที ไม่ต้องรอเงื่อนไข จัดการให้ ราพณาสูร
(อริ สมันต์ พงศ์เรื องรอง)
The threat to burn down strategic and symbolic places is repeated in many other
speeches at about the same period when the crack down is imminent. The following one
by Weera uses conditionals to tone down the degree of threat. It is more indirect and
more rhetorical than the other.
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If (you) think that this (the crack down) is the way to bring our fellows home.,
which is possible, but I can tell you that every inch of the country will burst into
flame.
(Weera Musikapong)

ถ้ าคิดว่ายุทธวิธีแบบนี ้จะทาให้ พนี่ ้ องกลับบ้ าน ซึง่ เป็ นไปได้ แต่จะบอกให้ ร้ ูวา่ ไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ ้วของ
ประเทศไทย"
(วีระ มุสกิ พงศ์)
If you stage a coup, we will set fire to the entire country. If coup, then fire.
(Natthawut Saikeua)
พวกคุณยึดอานาจ พวกผมเผาทัว่ ประเทศ ถ้ ายึดอานาจ เผา
(ณัฐวุฒิ ไสยเกื ้อ)
Natthawut who is one of the most charismatic and popular UDD leader does not only know
how to launch a direct threat. Considering the tense situation of the mob, he knows how to
make such treat sounds light-hearted for the listeners who are the fellow UDD. However, it
still possess the threatening intent to those who are not UDD supporters.

Red Shirts are very easily frightened. If someone comes along and open fire, the
Red Shirts will run to Gaysorn, Central World and Paragon running to the hotels
in the vicinity. When they are frightened they would do all sorts of things. Some
may run to brand name bags, others to jewelry shops and goldsmith. Some may
drive into the mall. There is also some who set fire when they got frightened.
(Natthawut Saikeua)

คนเสื ้อแดงขี ้ตกใจ ถ้ ามายิงตุ้มๆๆๆคนเสื ้อแดงจะวิ่งเข้ าเกษร เซ็นทรัลเวิลด์ พารากอน วิ่งเข้ าโรงแรมแถวนี ้
โดยมีอาการตกใจหลายอาการ บางคนชอบวิง่ ไปหากระเป๋ าแบรนด์แนม บางคนชอบวิ่งไปร้ าน
เครื่ องประดับ ร้ านทอง ร้ านเพชร บางคนชอบขับรถเข้ าไปในห้ าง บางคนตกใจแล้ วจุดไฟก็ม"ี
(ณัฐวุฒิ ไสยเกื ้อ)
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The next table shows an analysis of voices in different newspaper on the same issue. The
selection of voices, who gets to be covered as a source in a news coverage. It also shows the
development of the situations leading up to the climax when the UDD actually burned down
many places and the aftermath of all this.

Date

Source

Social Actors

Quotation

NB.

"วันนี ้จะมีการนารถสายพานลาเลียง 20 คันเคลือ่ นออกจากจ.
สระบุรีในเวลา 02.00 น.เข้ าสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์
โดยเป็ นการคุมกาลังของ พ.ท.พงษ์ นภุ า เวชชาชีวะ นอกจากนี ้
ศอฉ.โดยนายอภิสทิ ธิ์ ยังแต่งตังให้
้ พล.ท.คณิต สาพิทกั ษ์ แม่ทพั
ภาค 1 เป็ นผู้สงั่ การ และเป็ นผู้บญ
ั ชาการเหตุการณ์ ทังนี
้ ้ตนรู้วา่
พล.ท.คณิต รู้สกึ อึดอัดกับการได้ รับคาสัง่ ดังกล่าว แต่เมื่อได้ รับ
คาสัง่ แล้ วก็จาเป็ นต้ องทาหน้ าทีท่ ี่ได้ รับมอบหมาย อีกทัง้ พล.อ.
ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผบ.สส. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ.
13-พ.ค.-53 คมชัดลึก

แดง

พล.ท.คณิต และทหารอีกหลายคนไม่ได้ สนับสนุนแนวทางการใช้

จตุพร

กาลังปราบประชาชน"

พรหมพันธุ์

จากเหตุการณ์ที่ดา่ นคนเสื ้อแดงศาลาแดงใกล้ แยกสีลม ทาให้ มีผ้ ู
ชุมนุมคนเสื ้อแดงเสียชีวิตแล้ วอย่างน้ อย 2 คน บาดเจ็บอีกจานวน
หนึง่ พร้ อมทังเรี
้ ยกร้ องให้ รัฐบาลหยุดยิงประชาชน เพื่อไม่ให้ มีคน
ไทยรัฐ

14-พ.ค.-53 ไทยรัฐ

แดง

รัฐบาล

ตายเพิ่มขึ ้น และนายกรัฐมนตรี จะต้ องลาออก

ณัฐวุฒิ

ยืนยันรัฐบาลไม่เกี่ยวกับการยิง เสธ.แดง ย ้ารัฐไม่ใช้ ความรุนแรง

ปณิธาน

อ ้าอึ ้งสลายการชุมนุมคืนนี ้

วัฒนายากร

ศอฉ.แถลงปั ดทหารยิง เสธ.แดง ยืนยันไม่เคยคิดยิงเสธ.แดง เพื่อ
เอาคืน ลัน่ หากจะทา ทาไปนานแล้ ว พร้ อมระบุกลุม่ ก่อการ
ร้ าย ฉวยโอกาสสร้ างสถานการณ์รุนแรง ชี ้หนทางยุติปัญหากลุม่
เสื ้อแดงต้ องเลิกชุมนุม และแกนนาต้ องมอบตัว พร้ อมสัง่ ทหาร 1
กองร้ อย ขอคืนพื ้นทีจ่ ากแดงสวนลุมฯ ลัน่ พร้ อมสลายหากขัดขวาง
เผยอาจปิ ดสะพานไทย-เบลเยี่ยม เชื่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพิ่ม 15
รัฐบาล

จังหวัดคุมแดงต่างจังหวัดอยู่
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Source

Social Actors

Quotation

NB.

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบตั ิหน้ าที่โฆษกประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี ยืนยัน เจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิตามขันตอนสากล
้
พร้ อม
รัฐบาล

ระบุ ขณะนี ้เป็ นการกดดันเพื่อขอคืนพื ้นที่ ซึง่ ไม่ได้ เป็ นการสลาย

ปณิธาน

การชุมนุมแต่อย่างใด

วัฒนายากร

ผมได้ คยุ กับลูกสาวของเสธ.แดง ที่นงั่ เฝ้ าคุณพ่ออยูห่ น้ าห้ องผ่าตัด
ดูเป็ นคนเข้ มแข็งเหมือนคุณพ่อเลย ขณะนี ้หมอผ่าตัด เสธ.แดง
แดง

เสร็ จแล้ ว

ทักษิ ณ

ขณะนี ้สถานการณ์ใกล้ จะเป็ นสงครามกลางเมืองแล้ ว หากดูจาก
บรรยากาศการปะทะระหว่างเจ้ าหน้ าที่ตารวจ ทหาร และกลุม่ ผู้
ชุมนุมในหลายจุด ขณะที่ นปช. ต่างจังหวัด รวมตัวรอสัญญาณ
แดง

จากส่วนกลาง ในการเคลือ่ นขบวนตอบโต้ เชื่อ องค์กรสิทธิ

จตุพร

มนุษยชนระดับโลก กาลังจับดูสถานการณ์ทางการเมืองของไทย

พรหมพันธุ์

แถลงที่ประชุมมีมติเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลหยุดยิง - ถอนกาลังทหาร
กลับกรมกอง ยกเลิกประกาศ พรก.ฉุกเฉิน และเรี ยกร้ องให้ นาย
อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ ยุบสภาในทันที และลาออกจากการ
แดง

เป็ นรักษาการในช่วงยุบสภา

ณัฐวุฒิ
ณัฐวุฒิ

แดง

"หากไม่ทา คืนนี ้ก้ สมุ่ เสีย่ งที่จะเป็ นคืนวิปโยคของประเทศไทย"
"ทังหมดขึ
้
้นอยูก่ บั การตัดสินใจของตัวนายกฯ ว่าจะเลือกแนวทาง
ใดระหว่างสันติวิธีกบั การใช้ ความรุนแรง"
"ผมไม่ใช่เป็ นคนฮาร์ ดคอร์ นะ แต่ผมเป็ นคนไม่ยอมแพ้ แล้ วผมก็ไม่
ยอมให้ ใครเอาเปรียบ แล้ วผมก็ไม่อยากเป็ นคนโง่"
"ก็ร้ ูสกึ ตกใจ ตกใจที่ไม่คาดคิดว่าเขาจะใช้ วิธีสกปรกขนาดนี ้ นี่มนั
เป็ นเรื่ องของการล่าสังหาร มันไม่ใช่เป็ นเรื่ องของการเมือง"
"พี่แดงไม่ใช่ฮาร์ ดคอร์ แต่พี่แดงเขาเป็ นคนที่ร้ ูยทุ ธวิธีทางทหาร
มาก พูดง่ายๆ ให้ ทกุ คนกลัวได้ การเลือกจัดการกับเสธ.แดงก่อนก็
ทาให้ ยทุ ธวิธีที่จะพูดเป็ นข่าวมันก็ลดลงไป พี่แดงก็ทาในส่วนของพี่
แดง เราก็ทาในส่วนของเรา"

แดง

"คุณจะสลายโดยใช้ อาวุธสงคราม นี่มนั ไม่ได้ มาสลายแต่มาฆ่าเขา
เราก็ไม่มีความจาเป็ นอะไรต้ องไปปรองดองกับฆาตกร ถ้ ารัฐบาล อริ สมันต์

15-พ.ค.-53 โพสต์ ทูเดย์ แดง
แดง
แดง
แดง
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สลาย พรุ่งนี ้ก็อาจจะเกิดเหตุลกุ ลามไปทัว่ ประเทศ น่าจะเดือด"

แดง

แดง

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

"คุณไม่นา่ ที่จะไปทาเสธ.แดง และผมก็ไม่เชื่อว่าเสธ.แดงเป็ นคนที่
ดื ้อรัน้ ยกนี ้ผมก็บอกว่าชนะแล้ ว ชนะเพราะว่าอภิสทิ ธิ์เป็ นคนที่
ชาวบ้ านไม่ยอมรับ คุณไม่สามารถนาพาเศรษฐกิจของชาติไปได้
คุณไม่ได้ รับคัดเลือกจากคนส่วนใหญ่ให้ มาเป็ นนายกฯ"
"เดิมเราเห็นด้ วยกันหมดเรื่ องสลายการชุมนุม แต่ปัญหาคือ
ระหว่างการต่อสู้มนั มีคนตาย จึงเป็ นเรื่ องที่ตกลงไม่ได้ แกนนาทุก
คนไม่ต้องการติดคุกในช่วงฝากขังโดยไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
โดยเฉพาะถ้ านายสุเทพไม่ถกู ดาเนินคดีด้วย"
"จะไม่เกิดการสูญเสียชีวติ เลยหากผู้ชมุ นุมไม่มีอาวุธ แต่ผ้ ชู มุ นุม
กลับใช้ อาวุธรวมถึงอาวุธสงครามโจมตีทหารที่กาลังกระชับวง
ล้ อมด้ วยความรุนแรงตามการสัง่ การของแกนนา เจ้ าหน้ าที่
จาเป็ นต้ องระงับยับยังไม่
้ ให้ เกิดความสูญเสียเพื่อรักษาชีวติ ของ
เจ้ าหน้ าที"่
"หากแกนนาผู้ชมุ นุมไม่ต้องการให้ เกิดความรุนแรง วิธีที่ดีที่สดุ คือ
ยุติการชุมนุม และหากยุติ แผนปรองดอง5ข้ อของนายกฯจะ
ดาเนินต่อไปในทันที"
"ศอฉ.ประเมินว่ามีการ์ ด นปช.ติดอาวุธพร้ อมใช้ ทนั ที500คน มี
อาวุธหนัก เช่น เอ็ม79 อาร์ พีจี เอ็ม16 ปื นกลทราโว่ และปื นลูก
ซอง จึงจะใช้ วิธีตงด่
ั ้ านสกัดมวลชนไม่ให้ ผ้ นู ิยมความรุนแรงออก
นอกพื ้นที่ ตัดสาธารณูปโภคทุกอย่าง ซึง่ ล่าสุดมีผ้ ชู มุ นุมราว5,000
คน หากเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่น เผาทาลายอาคารโดยรอบ ถือว่า
เป็ นความรับผิดชอบของแกนนา นปช. เราจะกดดันไปเรื่ อยๆ ไม่
เข้ าที่ชมุ นุม ไม่เช่นนันจะเป็
้
นการสลายการชุมนุม"
เมื่อมีแกนนาคนหนึง่ คนใดที่ได้ รับอันตราย ทุกคนจะพุง่ เป้ามาที่
เจ้ าหน้ าที่รัฐอยูแ่ ล้ ว แต่กองทัพไม่มียทุ ธวิธีในการสังหารแกนนา
และกลุม่ ผู้ชมุ นุม"
"เราเตือนคุณทักษิ นเหมือนดัง่ ทีเ่ ตือนประชาชนคนอื่นๆ ในมอน
เตเนโกรว่า เขาไม่สามารถทาร้ ายดินแดงมอนเตเนโกรด้ วยการส่ง
ข้ อความทางการเมืองไปยังผู้สนับสนุนของเขาเอง หรื อแม้ กระทัง่
ไปยังผู้สนับสนุนทางการไทยก็ตาม"
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อริ สมันต์

ชินวัฒน์ หา
บุญพาด

สาทิตย์
รมต.

สาทิตย์

สรรเสริ ญ

สรรเสริ ญ
มิลาน โร
เซน รมว.
มอนเตฯ
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Date

Source

Social Actors

ปปช.
ปปช.

ปปช.
16-พ.ค.-53 คมชัดลึก

แดง

แดง

แดง

แดง

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

Quotation

"ร้ านค้ าย่านนี ้ที่จริ งก็ไม่ได้ ปิดหมด เพราะค่าเช่าแพง เห็นได้ จากที่
มีเจ้ าของแผงมาเปิ ดขายบ้ างประมาณ30-40% เพราะขน
สินค้ าเข้ ามาได้ บางส่วน พนักงานลูกจ้ างประจาร้ านก็พกั อยูใ่ กล้ ๆ
เดินทางมาได้ สะดวก แต่เอาเข้ าจริ งก็ขายไม่คอ่ ยได้ เพราะคนซื ้อ
เข้ ามาไม่ได้ ตารวจ ทหารปิ ดถนน"
"ตอนนี ้โรงแรมยังพร้ อมรับแขกเข้ าใช้ บริการ แม้ จะไม่มยี อดจองก็
ตาม"

NB.

พนง.รักษา
ความ
ปลอดภัย
ห้ าง
แพลทินมั
พนง.รร.
ดุสติ ฯ
ประกิจ ชิน
อมรพงษ์
"จากการพูดคุยกับโรงแรมใหญ่ทอี่ ยูโ่ ดยรอบพื ้นที่การชุมนุม พบว่า นายก
แต่ละแห่งสูญเสียรายได้ วนั ละ 3-5 ล้ าน/แห่ง รวมความเสียหาย สมาคม
ทังหมดกว่
้
า50ล้ านบาท/วัน"
โรงแรมไทย
"ผมได้ คยุ กับลูกสาวของเสธ.แดง ที่นงั่ เฝ้ าคุณพ่ออยูห่ น้ าห้ อง
ผ่าตัด ดูเป็ นคนเข้ มแข็งเหมือนคุณพ่อเลย"
ทักษิ น
"ตอนนี ้หมอผ่าตัดเสร็ จแล้ ว สมองยังบวมอยูม่ าก ต้ องรอสมอง
หายบวมจึงจะรู้วา่ อาการจะเป็ นอย่างไรครับ ได้ แต่สวดมนต์
ภาวนาช่วยเป็ นกาลังใจ"
ทักษิ น
"ขอให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับความรุนแรง2เดือนที่ผา่ นมาเข้ าสู่
กระบวนการยุติธรรมและรับโทษทางกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็ นนาย
อภิสทิ ธิ์ หรื อนายสุเทพ อย่างเท่าเทียมกับ นปช.ที่สาคัญนาย
อภิสทิ ธิ์ก็ไม่ควรเป็ นนายกฯ รักษาการ หลังยุบสภาแล้ ว เพราะ
หมดความชอบธรรม"
ณัฐวุฒิ
"ขณะนี ้สถานการณ์ตงแต่
ั ้ เมื่อวานจนถึงวันนี ้เข้ าขันเลวร้
้
าย ไม่
เหลือคาว่าปรองดองอีกแล้ ว นายอภิสทิ ธิ์ไม่มีสทิ ธิ์ที่จะเป็ นนายกฯ
ต่อไปแม้ แต่วนั เดียว"
จตุพร
ร.อ.ทรง
"ผมว่าปล่อยเสธ.แดงปลุกระดมคนไปเรื่ อยๆ เหตุการณ์จะรุนแรง กลด ชื่นชู
กว่านี ้ ผมว่าวิธีที่จะตัดไฟแต่ต้นลมคือจัดการเสธ.แดงไปซะ"
ผล
"มีคนจองกฐิ นเสธ.แดงไม่ร้ ูกี่กอง ผมว่าเสธ.แดงคงไม่รอด หรื อ
ร.อ.ทรง
แกนนาตามหมายจับ9 คนก็มนั่ ใจว่าไม่รอด ทังจากเจ้
้
าหน้ าที่รัฐ กลด ชื่นชู
และนักรบนิรนาม เพราะทาเขาไว้ เยอะไง"
ผล
"เสธ.แดงมีสทิ ธิ์ไปถึงเขมรไหม ผมมัน่ ใจว่าคงไม่มีวนั นัน้ เพราะทัง้ ร.อ.ทรง
เจ้ าหน้ าที่รัฐญาติผ้ สู ญ
ู เสีย คนทีห่ มัน่ ไส้ และคนเกลียดชังมันเยอะ กลด ชื่นชู
เสธ.แดงคงไม่มีทางเดินไปถึงวันนัน้ ดังนัน้ เสธ.แดงต้ องทาให้ เกิด ผล
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Date

Source

Social Actors

Quotation

NB.

สงครามให้ ได้ "

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

ตปท

ตปท

"พวกที่จะทาเขาไม่พดู หรอก อย่างนี ้น่ากลัวกว่าด้ วยซ ้าไป
ปฏิกิริยากองทัพเงียบอย่างนี ้ นับเป็ นความกลัวที่เสธ.แดงก็ตื่น
ตระหนก คือมันเงียบจนน่ากลัวไง ผมรู้วา่ เสธ.แดงทาอะไร ที่ไหน
เมื่อไร อย่างไร รู้หมด และได้ สง่ ข้ อมูลไปแล้ ว เขาน่าจะรอจังหวะ
มัง้ ถ้ าจะจัดการผมว่าเขาจะทาเมื่อไรก็ทาได้ คงจะรออะไรสัก
อย่าง"
"ตังแต่
้ วนั ที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนา นปช.มาด่า ผมก็ไม่เข้ า
ไปยุง่ อีกเลย เคยเตือนเขาไปแล้ ว2-3หน ว่าอย่าไปยุง่ เสธ.แดง
บอกว่าเขาไม่ได้ เข้ าไปยุง่ แต่แค่ทาหน้ าที่ดแู ลประชาชนและจะพา
ประชาชนกลับบ้ านเท่านัน้ และเขาก็ตงพรรคขั
ั้
ตติยะธรรม เสธ.
แดงเขาก็หว่ งมวลชนของเขา ซึง่ เป็ นการคุยทางโทรศัพท์เมื่อ3วันที่
ผ่านมา หลังจากนันผมกั
้
บเสธ.แดงก็ไม่ได้ คยุ กันอีก"
"ยังไม่สามารถชี ้ชัดได้ วา่ ใครลอบทาร้ ายพล.ต.ขัตติยะ แต่ยอมรับ
ว่าก่อนหน้ านี ้ด้ านการข่าวมีรายงานว่า พล.ต.ขัตติยะเป็ น
เป้าหมายถูกลอบทาร้ าย แต่ก็เป็ นเพียงการข่าวที่ไม่ชี ้ชัด"

ร.อ.ทรง
กลด ชื่นชู
ผล

พล.อ.
พัลลภ

พล.ต.ต.
ประวุฒิ
ฟิ ลปิ โครว์
ลีย์ โฆษ
"รัฐบาลไทยควรจะเดินหน้ าเจรจากับกลุม่ ผู้ประท้ วงอย่างต่อเนื่อง กกท.ตปท.
จนกว่าจะบรรลุข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้ สงั คมเดินหน้ าต่อไปได้ "
สหรัฐ
ทิวคู ไฟ
"เรามัน่ ใจว่าชาวอินโดนีเซียเหล่านี ้ปลอดภัยดี และสถานทูตจะไม่ ซาสยาห์
เข้ าไปยุง่ เกี่ยวกับกิจการภายในประเทศ สิง่ ที่เราดาเนินการไปแล้ ว โฆษ
จนถึงขณะนี ้คือการดูแลเรื่ องความปลอดภัยของชาวอินโดนีเซีย
กกท.ตปท.
ประมาณ700คน"
อินโดฯ
"เราเตือนพ.ต.ท.ทักษิ ณว่า เขาไม่สามารถสร้ างความเสียหาย
ให้ แก่ดินแดนมอนเตเนโกรด้ วยการส่งสารทางการเมืองทุก
มิลาน โร
ประเภท ไปยังพรรคพวกของเขา หรื อบรรดาผู้ที่ทางานให้ แก่
เซน รมต.
ทางการไทยในปั จจุบนั ได้ ซึง่ เป็ นสถานะเดียวกับพลเมืองมอน
ตปท.มอน
เตเนโกรทุกคน"
เตฯ
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Social Actors

เหลือง

"การที่พดู เช่นนี ้กาลังชี ้ให้ ชดั ว่า ผมสนับสนุนพรรคการเมืองใหม่
100% เพราะอย่างน้ อยที่สดุ น ้าวนในน ้าเน่ายังมีน ้าดี 1-2 ขัน ผม
สามารถแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ ไม่ต้องกลัวว่าพูดเพื่อขอ
คะแนน เพราะพันธมิตรเป็ นที่รวมของคนมีจิตใจสูงส่ง มีศีลธรรม
คนที่คิดดีทาดีไม่ต้องมีบตั รสมาชิก คนที่ออกมาปกป้องสถาบัน
กษัตริ ย์ คือ พันธมิตร"
"แต่พอมาถึงยุค พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณเป็ นนายกรัฐมนตรี อาจ
กล่าวได้ วา่ เป็ นจุดตกตา่ ของการเมืองไทยและกองทัพไทย เพราะ
ตังแต่
้ นนสถาบั
ั้
นหลักของเราถูกทาร้ ายมาตลอด นักการเมืองเริ่ ม
คอรัปชัน่ มากขึ ้น เริ่ มเอาคนของตนเองเข้ าไปมีบทบาทในกองทัพ
การเมืองไทยตกตา่ มาเรื่ อยๆ แต่มาร้ ายแรงที่สดุ ในยุคของพ.ต.ท.
ทักษิ ณ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี เพราะคุณทักษิ ณต้ องการยึด
อานาจไว้ ในมือ ประกอบกับมีพวกซ้ ายอกหักเข้ ามาวาง
ยุทธศาสตร์ มอมเมาประชาชนด้ วยการหว่านเงินทอง ทาให้
ประชาชนเสพติดกับผลประโยชน์ที่ทกั ษิ ณมอบให้ ซึง่ เรื่ องนี ้เป็ น
ที่มาของสูตรเลือกตังที
้ ่ผ้ มู ีเสียงข้ างมากถือเป็ นผู้ได้ สทิ ธิขาดในการ
บริ หารประเทศ และเมื่อทุนเข้ ามาสถาบันย่อมหวัน่ ไหว"
"ผมเห็นว่า คุณทักษิ ณและคุณอภิสทิ ธิ์ คือผลผลิตของระบบน ้า
เน่า รัฐบาลชุดนี ้คือรัฐบาลเทพอสูร ซึง่ ประกอบด้ วยเทพอภิสทิ ธิ์
ส่วนอสูรคือพวกพรรคร่วม เนวิน และทหาร วันนี ้คุณอภิสทิ ธิ์ต้องมี
ความกล้ า เมื่อเป็ นนายกฯ ต้ องไม่ลมื คาว่าหน้ าที่ และหน้ าที่ต้อง
มาก่อนบุญคุณใดๆ รัฐต้ องรู้หน้ าที่ เพราะที่ผา่ นมาคนเสื ้อแดงไม่
เคยรับรู้ข้อมูลว่าสิง่ ไหนถูกสิง่ ไหนผิด ผมเชื่อว่ามีคนเสื ้อแดง
จานวนมากรักสถาบัน แต่ประชาธิปัตย์ไม่เคยทาอะไรเลยตังแต่
้
เป็ นรัฐบาลมาเกือบ2ปี เพิ่งจะมาทาเมื่อ2เดือนที่ผา่ นมา เหตุที่คน
เสื ้อแดงขยายวงกว้ างและเหิมเกริ มจนทุกวันนี ้ เพราะประชาธิปัตย์
ไม่คิดจะแก้ ปัญหาอย่างจริ งจัง และถือเป็ นความโชคดีที่โรดแม็
พของรัฐบาลถูกลอยแพ หากโรดแม็พสาเร็ จลุลว่ งเท่ากับว่า
สถาบันของเราถูกลอยแพไปเลย"

แดง

"นี่คือปั ญหา เป็ นสิง่ ที่เราไม่อยากเห็น เช่นเกียวกับแกนนาทุกคน
ผมต้ องการให้ การชุมนุมเป็ นไปโดยสันติและดาเนินไปอย่างที่เคย
เป็ นมาโดยตลอด แต่ความโกรธเคืองของประชาชนพอกพูนขึ ้น
และปฏิบตั ิการนี ้ปะทุความรู้สกึ ของพวกเขาขึ ้นมา"

เหลือง

เหลือง

19-พ.ค.-53 คมชัดลึก

Quotation
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สนธิ ลิ ้ม
ทองกุล

สนธิ ลิ ้ม
ทองกุล

สนธิ ลิ ้ม
ทองกุล

ก่อแก้ ว
พิกลุ ทอง
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Social Actors

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

ปปช.

Quotation

"ให้ เสื ้อแดงสลายการชุมนุมทุกจุด แล้ วจะบอกรัฐบาลให้ นาทหาร
และตารวจถอนกาลังกลับที่ตงทั
ั ้ นที หากรัฐบาลไม่ทา พรรคร่วม
รัฐบาลทุกพรรคจะถอนตัวจากรัฐบาลทันที"
"ผมจะเป็ นหัวหอกโดยจะขอให้ เสื ้อแดงสลายการชุมนุมทุกจุด ไม่
ว่าที่ไหนก็แล้ วแต่ทงราชประสงค์
ั้
รวมถึงที่ไปก่อม๊ อบ แล้ วอย่าอ้ าง
ว่าเป็ นเสื ้อแดงเทียมสัง่ การไม่ได้ พรรคเพื่อไทยก็โทรมาหาขอร้ อง
เรื่ องนี ้บอกให้ เสื ้อแดงสลายการชุมนุม เมื่อสลายเสร็ จแล้ วผมจะ
พูดกับรัฐบาลว่าให้ ทหารและตารวจถอนกลับที่ตงทั
ั ้ นที แต่ถ้าหาก
รัฐบาลไม่ทายังมีการตรึงกาลังกันอีก พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะ
ถอนตัวจากรัฐบาล นี่เป็ นข้ อสัญญาที่จะพูดต่อสังคมและกลุม่ เสื ้อ
แดง เพราะตอนนี ้รัฐบาลก็กลัวว่าพอพูดไปแล้ วเสื ้อแดงไม่สลาย
อีก ดังนันขอให้
้
สลายการชุมนุมไป ผมจะช่วยประสานงานให้ แล้ ว
อยากให้ เดินตามโรดแม็พทีว่ างไว้ เรื่ องก็จบไม่มีปัญหา ซึง่ ถ้ าได้
อย่างนี ้ผมจะประชุมพรรคร่วมทันที พรรคร่วมจะต้ องเข้ าใจและ
เห็นด้ วย"
"ผมคงตอบคาถามแทน ศอฉ.ไม่ได้ เพราะเป็ นผู้ปฏิบตั ิงาน แต่ขอ
ยืนยันว่าการดาเนินการดังกล่าวเป็ นการทาตามหน้ าที่ และไม่ได้
กลัน่ แกล้ งใครแน่นอน รายชื่อบุคคลที่ออกมา ศอฉ.ไม่ได้ นงั่ เทียน
เขียนขึ ้นมา หากไม่เกี่ยวข้ องก็ไม่ต้องกลัว ข้ อมูลทุกอย่างเป็ นการ
ตรวจสอบเอกสารจากธนาคารและสถาบันการเงิน เป็ นข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์"
"มีเพียงการติดต่อทางโทรศัพท์เพือ่ ขอข้ อมูลเพิ่มเติมจากสถาบัน
การเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้ องประมาณ50รายซึง่ คาดว่าในวันที่19
พ.ค.จึงจะเดินทางเข้ าพบเจ้ าหน้ าที่ โดยเฉพาะในส่วนของสถาบัน
การเงินที่ต้องทยอยส่งข้ อมูลการทาธุรกรรมย้ อนหลังทัง106ราย
้
ก่อนครบกาหนดตามคาสัง่ ของ ศอฉ.ในวันที่20พ.ค.นี ้"
"...ผมเกิดมาบ้ านหลังนี ้ก็สวยงามและอบอุน่ มากแล้ ว แต่กว่าจะ
เป็ นแบบนี ้ได้ พบบรรพบุรุษของพ่อเสียเหงื่อ เสียเลือด เอาชีวิตเข้ า
แลก กว่าจะได้ บ้านหลังนี ้ขึ ้นมาจนถึงวันนี ้ พ่อคนนี ้ก็ยงั เหนื่อยที่จะ
ดูแลบ้ าน และดูแลความสุขของทุกๆ คนในบ้ าน ถ้ ามีใครสักคน
โกรธใครมาก็ไม่ร้ ู ไม่ได้ ดงั ใจเรื่ องอะไรมาก็ไม่ร้ ู แล้ วก็พาลมาลงที่
พ่อ เกลียดพ่อ ด่าพ่อ คิดจะไล่พอ่ ออกจากบ้ าน ผมจะเดินออกไป
บอกกับคนคนนันว่
้ า ถ้ าเกลียดพ่อ ไม่รักพ่อแล้ ว จงออกไปจากที่นี่
ซะ..."
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บรรหาร

บรรหาร

ธาริ ต เพ็ง
ดิษฐ์ อธิบดี
ดีเอสไอ

ธาริ ต เพ็ง
ดิษฐ์ อธิบดี
ดีเอสไอ

พงษ์ พฒ
ั น์
วชิรบรรจง
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Source

Social Actors

ปปช.

ปปช.

ปปช.

ปปช.

Quotation

"ตังแต่
้ เกิดการปะทะกันฉันตกใจกลัวทุกครัง้ ที่ได้ ยินเสียงปื น
ระเบิด หรื อแม้ แต่ประทัด ตอนกลางคืนสงสารลูกมาก นอนไม่ได้
เลย พอจะหลับก็ได้ ยินเสียงดังตูมตาม เวลานี ้เขาจะนอนสะดุ้ง
ตลอด เหมือนกับได้ ยินเสียงดังก้ องอยูใ่ นหูตลอดเวลา เราเหมือน
อยูท่ า่ มกลางสงคราม ข้ าวสารก็หมด อาหารกระป๋ องก็หมด จะลง
ไปซื ้อก็อนั ตราย แต่พอลงไปแล้ วก็ไม่มีอะไรขาย สุดท้ ายก็คิดว่า
เราไม่ถกู ยิงตายก็คงจะอดข้ าวอดน ้าตาย เลยหนีออกมา"

NB.

ปราณี แก้ ว
สด ลูกจ้ าง
รายวันใน
ตลาด
คลองเตย
น.ส.ไนซ์
พจนเมษ
บาลสถิต
ผู้สอื่ ข่าว
และ
"ฉันไม่ร้ ูวา่ สวัสดิภาพการทางานของสือ่ ในที่ชมุ นุมอยูท่ ี่ไหน แต่
ประสานงา
ยืนยันว่าฉันมีจรรยาบรรณ เพราะได้ ทาข่าวเสื ้อแดงมาตลอดตังแต่
้
น
เวทีที่ผา่ นฟ้ าฯ และก็ถกู ผู้ชมุ นุมรุมทาร้ ายลักษณะนี ้มา3ครัง้
สนข.ตปท.
เพราะความเข้ าใจผิด"
ฟรองซ์24
สมาคม
นักข่าว
นักหนังสือ
พิมพ์
"ขอเรี ยกร้ องให้ แกนนาผู้ชมุ นุมดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัย แห่งปท.
ให้ กบั ผู้สอื่ ข่าว"
ไทย
"เมื่อหลงจากกลุม่ เพื่อน ผมเดินไปตามถนนย่านดินแดง เห็น
ผู้ใหญ่หลายคนชุมนุมกันจึงขอไปอยูด่ ้ วยเพื่อขอข้ าวกินและที่นอน
เมื่อคืนผมนอนอยูท่ ี่หน้ าห้ องเช่าไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ เห็น
แกลลอนน ้ามันตังอยู
้ เ่ ห็นกลุม่ ผู้ชมุ นุมเทราดแล้ วจุดไฟเผายาง
รถยนต์ จึงไปหยิบมาเขย่าดูก่อนเทลงพื ้นที่หน้ าอาคาร น ้ามันไหล ด.ช.หนุม่
ออกมาจานวนมาก ผมจึงหยิบไฟแช็กที่หล่นอยูท่ ี่พื ้นมาจุด แต่จดุ
อายุ14ผู้
ไม่ติด ระหว่างนันสั
้ งเกตเห็นกองไฟอยูใ่ กล้ ๆ จึงเอาไม้ ไปต่อไฟจน ต้ องสงสัย
ติด จากนันโยนใส่
้
น ้ามัน ทาให้ ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว"
วางเพลิง
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Source

20-พ.ค.-53 ไทยรัฐ

Social Actors

แดง
รัฐบาล

รัฐบาล
22-พ.ค.-53 คมชัดลึก

แดง

แดง

แดง
แดง

Quotation

"สถานการณ์ขณะนี ้ทหารกาลังปิ ดล้ อมเข้ ามา ในขณะที่เรายัง
ยืนยันหลักการสันติและพร้ อมเดินหน้ าเข้ าสูก่ ารเจรจา แม้ รัฐบาล
กระหยิ่มที่ยงั สังหารคนมือเปล่าได้ แต่เรายังจะปั กหลักสู้ ใครที่เอา
ลูกหลานมาให้ นาไปไว้ ในที่ปลอดภัยที่วดั ปทุมวนาราม ใครที่
ประสงค์จะปั กหลักสู้ตอ่ ไปขอให้ เป็ นไปด้ วยความสมัครใจ เรา
เดินทางมาถึงจุดสุดท้ ายแล้ วทีจ่ ะพิสจู น์หวั ใจนักสู้ของชาวไพร่
ประเทศไทยได้ บนั ทึกหัวใจยิ่งใหญ่ของคนเสื ้อแดงแล้ ว ทังนี
้ ้ แกน
นาจะไม่เอาผู้หญิงและเด็กเป็ นโล่กาบังอย่างเด็ดขาด แกนนายัง
พร้ อมเดินหน้ าขันตอนนั
้
บหนึง่ ให้ สมั ฤทธิผล ถ้ าทหารประสงค์จะ
ฆ่าแกนนาเราพร้ อมเผชิญชะตากรรมอยูท่ ี่นี่"
"ผมจะพยายามอย่างเต็มที่ ผมอยากให้ มีการเจรจากันทัง2ฝ่
้ าย
และจะพยายามเต็มที่และจะพยายามต่อไป"
"พรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคชาติไทยพัฒนายังสนับสนุนการ
ทางานของรัฐบาลต่อไป เพราะนาทีนี ้ภารกิจของรัฐบาลยังไม่จบ
จะทิ ้งรัฐบาลกลางคันเลยไม่ได้ ซึง่ เป็ นเรื่ องไม่ถกู ดังนัน้ ต้ องรอให้
สถานการณ์จบก่อนจึงค่อยหาทางออกให้ บ้านเมืองกันต่อไป ทังนี
้ ้
นายบรรหารก็เป็ นห่วงสถานการณ์และก็อยากให้ เหตุการณ์สงบ
เรี ยบร้ อยโดยเร็ ว"
"ขอความกรุณาฟั งผมอีกสักครัง้ เรายุติเวทีวนั นี ้เพื่อเดินหน้ าใน
กระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปได้ ..."
"ขณะนี ้กลุม่ 24มิถนาฯร่วมกับกลุม่ คนเสื ้อแดงทุกจังหวัดก่อตัง้
ขบวนการต่อสู้รอบใหม่ หรื อเสื ้อแดงภาค2 ในนามของ สมัชชา
ประชาธิปไตย เพื่อสานต่อภารกิจสร้ างประชาธิปไตยและสร้ าง
ความเป็ นธรรมในสังคมของคนเสื ้อแดง โดยกาหนดมาตรการ
เคลือ่ นไหว"
"การต่อสู้เพื่อเรี ยกร้ องประชาธิปไตยยังไม่จบตอนนี ้แค่พกั รบแล้ ว
ค่อยกลับมาสู้กนั ใหม่ แต่รูปแบบการเคลือ่ นไหวและการเรี ยกร้ อง
ประชาธิปไตยคงจะไม่เหมือนเดิม ต้ องประชุมพูดคุยกาหนด
ทิศทางกันใหม่ทงหมด
ั้
เบื ้องต้ นกลุม่ จะนัดรวมพลในวันที่29พ.ค.ที่
ลานหน้ าสถานีรถไฟเชียงใหม่ เพือ่ ทาพิธีรับขวัญให้ กาลังใจกลุม่
นักรบเสื ้อแดงทุกคนที่ไปชุมนุมที่กรุงเทพฯ"
"การกลับมาในครัง้ นี ้ไม่ถือว่าแพ้ แต่กลับมาเพื่อพักยก หากมีแกน
นาคนเสื ้อแดงคนใหม่ก็พร้ อมที่จะเดินทางไปสู้กบั รัฐบาลอีก"
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ณัฐวุฒิ
ประธานวุฒิ
ฯ

สมศักดิ์
ปริ ศนา
นันทกุล
แกนนา

สมยศ
พฤกษา
เกษมสุข

ศรี วรรณ
จันทร์ หงษ์
แกนนา
เชียงใหม่
เสื ้อแดง
ลาปาง
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Source

Social Actors

แดง

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

Quotation

"ข้ าพเจ้ าในฐานะเป็ นแกนนาผู้ชมุ นุมคนหนึง่ ขอเรี ยนว่า มีความ
ประสงค์เข้ ามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีในข้ อกล่าวหาดังกล่าว โดยจะเข้ า
มอบตัวที่ บก.ป. ที่รัฐบาลได้ ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉกุ เฉิน
แล้ ว เพื่อจะได้ ตอ่ สู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมในภาวะปกติ
เนื่องจากข้ าพเจ้ าเห็นว่าการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินของ
รัฐบาลไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และยังอยูใ่ นระหว่างการวินจิ ฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญถึงความชอบด้ วยรัฐธรรมนูญของประกาศ
ดังกล่าว จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดนาเรี ยนผู้บญ
ั ชาการ
ตารวจแห่งชาติด้วย"
"เราอยูบ่ ้ านเดียวกัน บ้ านเราได้ รับความเสียหาย เราได้ แยกแยะ
คนเผาบ้ าน และจะต้ องได้ รับโทษ แต่ผ้ ไู ด้ รับความเดือดร้ อน
อาจจะมีความคิดเห็นหลากหลาย แต่ผมขอเชิญชวนว่าอะไรที่เป็ น
เรื่ องแตกต่างควรรับฟั งกัน และลงแรงลงใจกัน กระบวนการนี ้
จะต้ องเริ่ มต้ นนับแต่นาทีนี ้ ได้ เริ่มต้ นกับภาครัฐ ชี ้แจงข้ อเท็จจริ งไม่
เฉพาะกับพี่น้องประชาชนคนไทย แต่ออกสูป่ ระชาคมโลก เพื่อให้
ราบรื่ นและรวดเร็ว ตอบสนองความต้ องการของคนไทยทุกคน"
"ในระหว่างการสอบสวน ดีเอสไอจะพยายามไม่ขยายเครื อข่ายผู้ที่
ต้ องถูกระงับการทาธุรกรรมทางการเงินแบบเหวีย่ งแห แต่จะสัง่
ห้ ามเฉพาะรายเพื่อไม่ให้ กระทบสิทธิของผู้ที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง"
"ส่วนของความมัน่ คงก็ต้องมีการทางานอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแล
กลุม่ กองกาลังติดอาวุธทีย่ งั มีอยู่ และกลุม่ เหล่านี ้อาจจะยังไม่
สลายตัว และมีการปรับปฏิบตั ิแผนลงสูก่ ิจกรรมต่างๆ ที่ดแู ลแก้ ไข
ได้ ยากขึ ้น ซึง่ กลุม่ นี ้จะเน้ นไปในทางการก่อวินาศกรรมหรื อลอบทา
ร้ ายและไม่เปิ ดเผยตัว เปลีย่ นการชุมนุมจากกลุม่ ใหญ่เป็ นกลุม่
ย่อยเปลีย่ นจากการพบปะกันในกทม.ไปที่ปริ มณฑลแทน สิง่
เหล่านี ้ด้ านความมัน่ คงก็จะต้ องควบคุมและติดตามอย่างต่อเนื่อง"
"เรื่ องนี ้นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นกยกรัฐมนตรี และนายสุเทพ
เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมัน่ คง ในฐานะ ผอ.
ศอฉ.ก็ได้ เน้ นย ้ากับเจ้ าหน้ าที่ตารวจไปแล้ วว่าให้ ดาเนินการทุก
อย่างด้ วยความรอบคอบ ส่วนเรื่องที่วา่ จะอนุญาตให้ มีการเข้ า
เยี่ยมจากบุคคลภายนอกหรื อไม่ หรื อระหว่างทีถ่ กู ควบคุมตัวจะ
อยูใ่ นสถานทีใ่ ดนันถื
้ อเป็ นอานาจหน้ าที่ของตารวจ ทังหมดขึ
้
้นอยู่
กับดุลพินิจในการดาเนินการทุกอย่างเพื่อเป็ นผลประโยชน์ตอ่ การ
สืบสวนสอบสวนทุกอย่าง"
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NB.

หนังสือขอ
มอบตัว
สุภรณ์ อัต
ถาวงศ์

นายกฯ
ธาริ ต เพ็ง
ดิษฐ์ อธิบดี
ดีเอสไอ

ปณิธาน
วัฒนายากร
รองเลขารัฐ
ฯ

พ.อ.
สรรเสริ ญ
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รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

Quotation

"แต่หากแถลงการณ์ออกมาในลักษณะสนับสนุนกลุม่ ผู้ชมุ นุม
รัฐบาลไทยคงไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากการล้ มล้ างรัฐบาลที่
ชอบธรรมคงไม่มีใครยอมรับ ซึง่ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
แถลงการณ์แสดงความไม่เห็นด้ วยต่อการก่อวินาศกรรมมาก่อน
หน้ านี ้แล้ ว"
"ดังนันคิ
้ ดว่าท่าทีของอาเซียนควรจะสนับสนุนให้ กาลังใจรัฐบาล
มากกว่าจะไปทาอะไรที่เป็ นการเข้ าข้ างฝ่ ายทาผิดกฎหมาย หรื อ
ให้ ความเท่าเทียมกันระหว่างรัฐบาลและเสื ้อแดงซึง่ ทาผิด
กฎหมายไม่ได้ จะต้ องให้ ความเคารพต่อความเป็ นรัฐและความ
เป็ นรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี อภิสทิ ธิ์หน่อย เพราะทุกคนก็เห็นกัน
อยูว่ า่ อะไรเป็ นอะไร อีกทังเราอยู
้
ใ่ นฐานะผู้ก่อตังและขั
้
บเคลือ่ น
อาเซียน จะทาอะไรก็ต้องให้ กาลังใจเราด้ วย ที่ผา่ นมาเราเป็ น
คนทางานให้ อาเซียนเสมอ ในยามยากก็ต้องเห็นใจเราบ้ าง ซึง่
คาดว่าการออกแถลงการณ์คงจะมีขึ ้นในเร็วๆ นี ้"
"เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์รุนแรงในไทย เราจึงแจ้ งพ.ต.ท.
ทักษิ ณ ซึง่ อยูร่ ะหว่างการเดินทางเยือนส่วนตัวว่าควรหลีกเลีย่ ง
การแสดงออกหรื อการออกแถลงการณ์ตอ่ ประชาชนระหว่างที่
พานักในดินแดนของเรา"

ปปช.

"วันที่สลายการชุมนุม มีกลุม่ ผู้ชมุ นุมหลบหนีออกมาหลายสิบคน
บางคนกระโดดหนีลงคลองแสนแสบ บางคนก็ขอเข้ ามาหลบใน
ชุมชน เราก็ขอตรวจอาวุธ ถ้ าเจอก็ยดึ ไว้ แล้ วปล่อยให้ เข้ าไปอยูใ่ น
วัด แต่สว่ นใหญ่จะช่วยกันจับส่งให้ ตารวจมากกว่า"
"วันที่19พ.ค.ที่ผา่ นมา แม้ จะกลัวก็ต้องเสีย่ ง ทายังไงได้ เราบริ สทุ ธิ์
ใจ ก็บอกเขาดีๆ ถ้ าคุณมีอาวุธก็ให้ เทออกมา มีทงลู
ั ้ กปื น ประทัด
ยักษ์ ระเบิดขวด ระเบิดไบก้ อน (ทาด้ วยกระป๋ องยาฉีดยุง) เราต้ อง
ดูแลชุมชน เพราะชุมชนของเรามีทงคนแก่
ั้
และลูกเด็กเล็กแดงอยู่
ต้ องคอยเฝ้ าระวังไม่ให้ คนแปลกหน้ าที่มีอาวุธเข้ ามาในชุมชน
เด็ดขาด"

ปปช.

"ชัว่ โมงนันลื
้ มกลัวไปเลย แต่พวกเราต้ องจับให้ ได้ ก่อน"

ปปช.
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กษิ ต ภิรมย์
รมต.ตปท.

กษิ ต ภิรมย์
รมต.ตปท.
บรูโน วาเล
โร โฆษ
กกท.ตปท.
ฝรั่งเศส
สมบูรณ์
พิมเกตุ ประ
ธารชุมชน
หลังวัด
ปทุมฯ

ชูศกั ดิ์ เลี ้ยง
จาปา
ชุมชนหลัง
วัดปทุมฯ
ชูศกั ดิ์ เลี ้ยง
จาปา
ชุมชนหลัง
วัดปทุมฯ
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Social Actors
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NB.

ปปช.

"ทุกคนก็กลัวนะ ตอนสกัดรถแท็กซี่ขนยางรถยนต์ แล้ วมีกลุม่ ผู้
ชุมนุม20-30คนจะมาเอาคืน ชาวชุมชนต้ องออกมาช่วยกันกว่า
100คน ต้ องยิงปื นขูพ่ วกเขาจึงยอมถอยกลับไป แล้ วยังจับคนทีจ่ ะ
มาปาระเบิดได้ อีก คือเราจะไม่เน้ นตังด่
้ าน แต่จะใช้ วิทยุสอื่ สาร
จากปากซอยติดต่อกับท้ ายซอย หากมีอะไรผิดปกติก็จะแจ้ งกัน
ตลอด"
"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้ าของพื ้นที่ไม่ได้ ให้ ความร่วมมือเข้ า
ช่วยเหลือเลย ส่วนรัฐบาลก็ไม่เคยแจ้ งเตือนก่อนว่าจะมีการสลาย
การชุมนุม หากบอกล่วงหน้ าทุกคนจะได้ ขนย้ ายทรัพย์สนิ ออกไป
ก่อน ตอนนี ้เหมือนรัฐบาลตีรังต่อ ทาให้ ชาวบ้ านได้ รับความ
เสียหายต่อการกระทาทีเ่ กิดขึ ้น"
"สยามเกี่ยวอะไรด้ วย ผมเพิ่งเริ่มต้ นในการขายของ ไม่ควรจะมา
ทาแบบนี ้ เมื่อทะเลาะกับรัฐบาลก็ไปทารัฐบาล เผาทาเนียบ
สถานที่ราชการดีกว่ามาเผาสยาม ทาให้ ผ้ คู ้ า100กว่าร้ านเสียหาย
หมด ก่อนที่จะมีการสลายการชุมนุมก็เข้ ามาเก็บสินค้ าไม่ได้
เพราะไม่มใี ครแจ้ งล่วงหน้ า"เจ้ าของร้ านกระเป๋ าสยามฯ
"มันกระทบกระเทือนไปทังระบบเลย
้
ไม่ใช่แค่เรื่ องธุรกิจร้ านค้ า
เท่านัน้ เพราะจากโปรแกรมของคุณเก๋ต้องไปทางานที่องั กฤษ แต่
สถานการณ์บ้านเมืองเป็ นอย่างนี ้ ไปทาวีซา่ ก็ไม่ได้ เรื่ องพาสปอร์ ต
ก็ถกู ดองไว้ เลยไม่สามารถไปได้ เสียหายไปเยอะเหมือนกัน"
"คิดว่าร้ านที่เซ็นทรัลเวิลด์อาจจะไหม้ ทงหมดเพราะอยู
ั้
ร่ ะหว่างเซน
กับอิเซตัน เห็นควันลอยเต็มไปหมด แต่ยงั ขึ ้นไปดูไม่ได้ ผลกระทบ
มีแน่ๆ โดยเฉพาะพนักงานจะให้ เขาทาอะไร กว่า1เดือน ตังแต่
้ ปิด
ราชประสงค์ต๊ กุ ก็จ่ายเงินพนักงาน ยังอุ้มเขาอยู่ ดูแลกันไปก่อน
ตอนนี ้ยังงงๆ เพราะออฟฟิ ศพิซซ่าอยูต่ กึ มาลีนนท์ ซึง่ ถูกไฟไหม้
เหมือนกัน เข้ าไม่ได้ เลย ไม่ร้ ูวา่ เสียหายอย่างไร"
"คอยแก้ ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้ าดีกว่า คนอื่นเขาทุกข์กว่าเราเยอะ
ห่วงแต่เด็กที่ร้านจะให้ ไปไหน สาขาอื่นก็เต็มแล้ ว ตอนนี ้ยังคิดไม่
ออก สามีบอกว่าต้ องเลี ้ยงไว้ ก่อน พนักงานที่ร้านมีประมาณ20คน
เพราะเป็ นร้ านแม่ เป็ นร้ านใหญ่ ยอดขายดีตลอด เล่นมาเผาร้ าน
แม่เลย"

ปปช.

"เมื่อไม่มีคนเดิน ผมก็ขายอาหารตามสัง่ ไม่ได้ ทุกคนเดือดร้ อนกัน นายเบิ ้ม
ไปหมด ก่อนเกิดเหตุการณ์เราขายของได้ เฉลีย่ วันละ300-400บาท ตัวแทน
แต่ทกุ วันนี ้ไม่มีเงินเข้ ากระเป๋ าสักบาทเลย หนาซ ้ายังมีคา่ ใช้ จ่าย
พ่อค้ าแม่ค้า

ปปช.

ปปช.

ปปช.

ปปช.

ปปช.
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ประธาน
ชุมชนโปโล

เจ้ าของร้ าน
เสื ้อผ้ า
สยามฯ

ผจก.
ส่วนตัวน.ส.
ชลลดา

ญาณี จง
วิสทุ ธิ์

ญาณี จง
วิสทุ ธิ์

Gadavanij, S. (2010). When Politics does not Confined within Political Establishments:
An Analysis of Discourse on Politics in Thailand.
Date

Source

Social Actors

Quotation

ทุกวัน ไหนค่าอาหาร ค่าเช่าบ้ าน ค่าน ้า ค่าไฟ เราแบกรับปั ญหา
มากว่า1อาทิตย์แล้ ว"

ปปช.

ปปช.

22-23พ.ค.
53

ผู้จัดการ

แดง

"วัดอยูใ่ นภาวะจายอม ถ้ าเราไม่ยอมเกิดเขาเผาวัด แล้ วจับพระ
เป็ นตัวประกันต่อรองกับรัฐบาลจะทาอย่างไร พระ เณรเองก็
ลาบากช่วงเกิดเหตุการณ์ จะออกไปบิณฑบาตก็ไม่ได้ กิจนิมนต์ก็
จาเป็ นต้ องงด เพราะไม่สามารถจะออกได้ เพราะหากจะออกก็
ต้ องขออนุญาตการ์ ดนปช.ส่วนพระที่มาร่วมชุมนุมนัน้ วัดก็ไม่
อนุญาตให้ มาใช้ พื ้นที"่
"เป็ นความร่วมมือร่วมใจครัง้ ยิ่งใหญ่ที่คนวงการบันเทิงรวมตัวกัน
สร้ างสรรค์สงิ่ ดีๆ ให้ แก่ประเทศไทยของเรา ในยามทีเ่ กิดเหตุความ
แตกแยกและความวุน่ วาย ซึง่ ปานและชาวอาร์ เอสรวมถึงดารา
ศิลปิ นอีกหลายท่าน ยินดีร่วมร้ องและร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในมิวสิกวี
ดีโอเพลงขอความสุข...คืนกลับมา โดยไม่แบ่งค่าย ไม่แบ่งสังกัดใน
การเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ร่วมสร้ างรอยยิ ้มให้ แก่คนไทย ทาให้ ประเทศ
ไทยกลับมาเป็ นสยามเมืองยิ ้มได้ เหมือนเดิม อย่างน้ อยขอให้
กระบอกเสียงเล็กๆ จากคนกลุม่ หนึง่ ได้ ร่วมจุดพลังความสงบ
ความสามัคคีครัง้ ยิง่ ใหญ่ให้ กลับคืนมาโดยเร็ ว"
"พรรคเพื่อไทยไม่ได้ แก้ ตา่ งให้ แก่นายณัฐวุฒิ แต่เป็ นการพูดเพื่อ
ความถูกต้ อง และไม่อยากให้ สถานการณ์เลวร้ ายเข้ าไปอีก ขอให้
ศอฉ.อย่าไปกล่าวหาผู้ชมุ นุมหรื อแกนนาทังที
้ ย่ งั ไม่มีหลักฐาน และ
ขอเรี ยกร้ องไปยังรัฐบาลให้ หยุดใส่ร้ายป้ายสี รัฐบาลต้ องใจกว้ าง
ควรให้ ความเป็ นธรรมเพื่อดับไฟแห่งความขัดแย้ ง และถ้ านาย
อภิสทิ ธิ์มีความจริ งใจ บริ สทุ ธิ์ใจ ต้ องยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน และ
เคอร์ ฟิวโดยเร็ ว และเดินหน้ าเข้ าสูก่ ระบวนการยุติธรรม เพื่อให้
ประเทศเดินหน้ าเข้ าไปสูก่ ารปรองดองและสมานฉันท์
ประเทศชาติและประชาชนบอบช ้าพอแล้ ว รัฐบาลต้ องแสดงความ
เป็ นผู้นาและนาประเทศชาติกลับสูค่ วามสงบโดยเร็วที่สดุ "
"พรรคเพื่อไทยไม่มีการซ่องสุมกาลังหรื ออาวุธใดๆทังสิ
้ ้น พรรคเพื่อ
ไทยเป็ นเพียงพรรคการเมืองที่คอยช่วยเหลือประชาชน อย่าทาร้ าย
สถาบันทางการเมืองด้ วยกัน โดยการใช้ กฎหมายพิเศษพรรคเพื่อ
ไทยพร้ อมให้ เข้ าตรวจสอบ หากเจ้ าหน้ าทีม่ ีหมายศาลเข้ าตรวจ
ค้ น"
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ชุมชนพระ
เจนย่าน
สวนลุมฯ

เจ้ าอาวาส
วัดปทุมวนา
รามราช
วรวิหาร

ปาน ธนพร
แวกประยูร

พร้ อมพงศ์
นพฤทธิ์
โฆษกพท.

พร้ อมพงศ์
นพฤทธิ์
โฆษกพท.
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"ผมขอเรี ยนว่า การตัดสินใจในการปฏิบตั ิการต่างๆนันค
้ านึงถึง
สูงสุดคือ คุณค่าของชีวติ พี่น้องประชาชน สถานการณ์ทเี่ กิดขึ ้น
ก่อนหน้ านันท
้ าให้ ภาวะของพี่น้องประชาชนตกอยูใ่ นภาวะ
อันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้บริ สทุ ธิ์ การปฏิบตั ิการที่
ได้ ทามานันขอเรี
้
ยนว่าเป็ นการปฏิบตั ิการตามกฎหมาย ตามหลัก
สากล และคานึงถึงการลดความเสียหายให้ น้อยที่สดุ บัดนี ้ถึงเวลา
ที่พวกเราทุกคนต้ องเข้ าถึงกระบวนการฟื น้ ฟูบ้านเมืองของเรา ใน
แง่ของตึกรามบ้ านช่อง หรื อการฟื น้ ฟูทางกายภาพนันเราท
้
าได้ อยู่
แล้ ว แต่ที่สาคัญที่สดุ คือการฟื น้ ฟูจิตใจและความเป็ นอันหนึง่ อัน
เดียวกันของบ้ านเมืองทีจ่ ะต้ องเกิดขึ ้นต่อไป ภารกิจของรัฐบาล
และศอฉ.นันจะแบ่
้
งเป็ นภารกิจเฉพาะหน้ าและภารกิจที่ต้อง
ดาเนินการหลังจากนัน"้
"อยากจะเรี ยนกับคนไทยทังประเทศว่
้
าเราอยูบ่ ้ านเดียวกัน บ้ าน
ของเราได้ รับความเสียหาย บัดนี ้เราได้ แยกแยะคนที่จะมาเผาบ้ าน
ของเราออกไป ซึง่ คนเหล่านันจะต้
้ องได้ รับโทษ แต่ประชาชนที่อยู่
ในบ้ านเดียวกันนี ้อาจมีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายได้ บ้ าน
ของเราควรจะเป็ นอย่างไร ระยะเวลาจากนี ้ไป ผมอยากจะเชิญ
ชวนประชาชนทุกคนทุกกลุม่ ว่า เราเป็ นคนบ้ านเดียวกันครับ อะไร
ที่เป็ นความแตกต่างก็ต้องรับฟั งซึง่ กันและกัน เรามาช่วยกันไม่
เพียงแต่ออกแบบ มาช่วยกันสร้ างลงแรง ลงใจทาให้ บ้านของเรา
กลับมาเป็ นบ้ านที่นา่ อยูข่ องประชาชนคนไทยทุกคน กระบวนการ
นี ้ต้ องเริ่ มตังแต่
้ นาทีนี ้ และผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน
ให้ ความร่วมมือกับภาครัฐและใช้ วิจารณญาณในการกลัน่ กรอง
ข่าวสารต่างๆเพื่อช่วยกันชี ้แจงข้ อเท็จจริงไม่ใช่เฉพาะกับพี่น้องคน
ไทยดัวยกันเองแต่สปู่ ระชาคมโลกเพื่อให้ กระบวนการดังกล่าวนี ้
เดินหน้ าอย่างราบรื่ น รวดเร็ วและตอบสนองความต้ องการให้ พี่
น้ องประชาชนคนไทยทังประเทศต่
้
อไป"
"ที่จะเห็นชัดเจนต่อจากนี ้คือตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
เดือนเม.ย.และพ.ค.ซึง่ เป็ น2เดือนแรกของไตรมาสที่2 ทาให้ ไตร
มาสนี ้จะลดต่าลงจากการขยายตัวในไตรมาสแรกอย่างเห็นได้ ชดั
แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะนี ้ตัวเลขความเสียหายและสถานการณ์
ยังคงไม่นิ่ง ทังในด้
้ านการท่องเทีย่ วการใช้ จา่ ยค้ าปลีกค้ าส่ง และ
ผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ และการเลือ่ นหรื อหยุดการลงทุนของ
นักลงทุนไทยและต่างประเทศ ดังนัน้ ธปท.คงต้ องรอตัวเลขที่
34

NB.

นายกฯ

นายกฯ

ผอ.อาวุโส
ฝ่ ายเศรษฐ
กิจใน
ประเทศ
ธปท.

Gadavanij, S. (2010). When Politics does not Confined within Political Establishments:
An Analysis of Discourse on Politics in Thailand.
Date

Source

Social Actors

Quotation

NB.

ชัดเจนอีกระยะจึงจะประเมินความเสียหายเป็ นตัวเลขได้ "

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

พญ.
คุณหญิงพร
ทิพย์ โรจน
สุนนั ท์ ผอ.
"การปล่อยให้ คนเหล่านี ้เข้ ามาทาให้ สงั คมรุนแรงระบิดเพลิงเยอะ สถาบันนิติ
มาก ที่เราเจอหลังเจ้ าหน้ าที่กระชับพื ้นที่ในจุดประกอบระเบิดและ วิทยาศาสต
ในระเบิดยังมีพริกป่ นและหมามุย่ "
ร์
"สาหรับวันที่จะมารับเงินช่วยเหลือนัน้ ทางศูนย์ฯจะประกาศให้
ทราบอีกครัง้ หลังจากสิ ้นสุดวันรับเรื่ องร้ องทุกข์ไปอีก7วัน โดยงบ
ที่จะให้ การช่วยเหลือจะแบ่งเป็ น2ส่วนคือในส่วนที่ กทม.สามารถ
จ่ายให้ เลยในเบื ้องต้ นและอีกส่วนคือต้ องเข้ าที่ประชุม ครม.ใน
อภิรักษ์
กรณีที่เสียหายจานวนมาก"
โกษะโยธิน
"เคยมีคนบอกว่าการเมืองก็เรื่ องหนึง่ เศรษฐกิจก็อีกเรื่ องหนึง่ ถ้ า
นักการเมืองไม่เรี ยบร้ อยเราก็วนไปที่เก่าเพราะวันที่เราเข้ ามาเราก็
มีปัญหาเรื่ องเศรษฐกิจจากข้ างนอกเราก็ทากันจนกระทัง่ เกือบจะ
ได้ ก็เจอเหตุการณ์เดือนเม.ย.ก็มานับหนึง่ กันใหม่ ก็ทามาจน
เกือบจะได้ ก็กลับมานับหนึง่ กันใหม่อีก เพราะฉะนันตราบใดที
้
่เรา กอร์ ปศักดิ์
จะทุม่ เทเงินงบประมาณเพื่อแก้ ปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ถ้าเราไม่ สภาวสุ
สนใจทางการเมืองเราก็จะมีรอบที่สามรอบที่สไี่ ด้ แล้ วก็จะหนักขึ ้น เลขาธิการ
เรื่ อยๆเพราะฉะนันรั
้ ฐบาลพึงให้ ความสาคัญเรื่ องทางการเมืองให้ นายกรัฐมน
มากขึ ้นกว่าเดิมคือลุยเต็มที"่
ตรี
ปณิธาน
วัฒนายากร
รอง
"ขณะนี ้มีการประกาศว่าให้ มกี ารเคลือ่ นไหวนอกกรอบ ซึง่ ถือเป็ น เลขาธิการ
เรื่ องใหญ่ที่ทางศอฉ.ต้ องประเมินก่อนว่าการเรี ยกร้ องให้ ลงใต้ ดิน นายกรัฐมน
นันมี
้ จริ งหรื อไม่ และจะมีการเคลือ่ นไหวกันอย่างไร"
ตรี
"ขณะนี ้เรื่ องของข้ อเท็จจริ งต่างๆ ทางศอฉ.โดยดีเอสไอกาลัง
รวบรวมอยู่ แต่ในเบื ้องต้ นมีพยานเห็นบุคคลเหล่านี ้เคลือ่ นไหวอยู่
ซึง่ กาลังตรวจสอบอยูเ่ พราะมีข้อเท็จจริ งหลายอย่างที่ต้อง
ตรวจสอบว่าเป็ นการมาร่วมโดยสมัครใจหรื อถูกชักจูงมา คงต้ อง รองเลขา
รอการยืนยันในชันสอบสวนอี
้
กครัง้ "
นายกฯ

35

Gadavanij, S. (2010). When Politics does not Confined within Political Establishments:
An Analysis of Discourse on Politics in Thailand.
Date

Source

Social Actors

รัฐบาล

รัฐบาล

Quotation

"ในส่วนของความมัน่ คงก็ต้องมีการทางานอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแล
กลุม่ กองกาลังติดอาวุธทีย่ งั มีอยู่ และกลุม่ เหล่านี ้อาจจะยังไม่
สลายตัว และมีการปรับปฏิบตั ิแผนลงสูก่ ิจการต่างๆที่ดแู ลแก้ ไขได้
ยากขึ ้น ซึง่ กลุม่ นี ้จะเน้ นไปในทางการก่อวินาศกรรมหรื อลอบทา
ร้ ายและไม่เปิ ดเผยตัว เปลีย่ นการชุมนุมจากกลุม่ ใหญ่เป็ นกลุม่
ย่อย เปลีย่ นจากการพบปะกันในกทม.ไปที่ปริ มณฑลแทน สิง่
เหล่านี ้ทางด้ านความมัน่ คงก็จะต้ องควบคุมและติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง"
"สิง่ ที่เรากัลวลในตอนนี ้ก็คือมีการรายงานของสานักข่าว
ต่างประเทศหลายสานัก ที่บอกว่านายกฯไม่ได้ มาจากการเลือกตัง้
ซ ้าแล้ วซ ้าเล่าอย่งต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ผิดปกติและเลยไปไกลถึง
ขนาดว่านายกฯพูดภาษาไทยไม่ชดั ไม่เข้ าใจคนไทยและมีสาเนียง
ภาษาต่างชาติในตัวนายกฯ หรื อเป็ นนายกฯที่ไม่ได้ รับการเลือกตัง้
มาเลย ซึง่ เป็ นเรื่ องทีเ่ ราต้ องชี ้แจงต่างชาติอย่างต่อเนื่องและ
จริ งจัง"

รัฐบาล

"ก็ต้องดูทกุ พื ้นที่ที่มีความเคลือ่ นไหว แต่เป้าหมายสวนใหญ่จะ
เป็ นในกรุงเทพฯ แต่ในต่างจังหวัดอาจจะมีบ้าง แต่เราก็ไม่อยาก
ให้ คนตกใจเพราะขณะนี ้เป้าหมายเปลีย่ นไปไม่ใช่การก่อ
วินาศกรรมขนาดใหญ่ แต่อาจจะเป็ นการสร้ างความสนใจ ทา
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเราก็ต้องควบคุมให้ ได้ "
"ผมได้ สงั่ ให้ มีการตังคณะกรรมการขึ
้
้น2ชุดคือ คณะกรรมการชุด
ตรวจสอบข้ อเท็จจริง และคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย
อย่างไรก็ตามในเบื ้องต้ นได้ มีการตังข้
้ อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ ้นอาจมีความเกี่ยวข้ องกับปั ญหาทางการเมืองที่เกิดขึ ้นใน
ขณะนี ้"

ปปช.

"ก่อนหน้ านี ้เมื่อวันที1่ 4-19พ.ค.ที่ผา่ นมานี ้ เกิดการก่อการร้ ายใน
พื ้นที่เรดโซน อาทิ บ่อนไก่ ราชปรารภ ศาลาแดง ฯลฯ ผู้บริ โภคที่
อยูใ่ นพื ้นที่เสีย่ งก็เกิดการกักตุนบะหมี่กึ่งสาเร็ จรูปมาแล้ วในระดับ
หนึง่ ทาให้ สนิ ค้ าขาดแคลนในจุดบริ เวณที่เกิดเหตุการณ์ ก่อการ
ร้ าย"

รัฐบาล
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ปณิธาน
วัฒนายากร
รอง
เลขาธิการ
นายกรัฐมน
ตรี
ปณิธาน
วัฒนายากร
รอง
เลขาธิการ
นายกรัฐมน
ตรี
ปณิธาน
วัฒนายากร
รอง
เลขาธิการ
นายกรัฐมน
ตรี

ชินวรณ์
บุณยเกียรติ
รมว.ศธ.
ผจก.ฝ่ าย
พัฒนา
ธุรกิจ บ.
ไทยเพรซิ
เดนท์ฟดู ส์
จก.
(มหาชน)
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โดม สุขวงศ์
หน.งาน
อนุรักษ์
ภาพยนตร์
หอ
"ก็ถือว่าเป็ นโรงหนังเก่า เป็ นโรงหนังสแตนด์อะโลน เป็ นโรงหนัง
ภาพยนตร์
ทางเลือกที่มีแฟนอยูเ่ ป็ นประจา ซึง่ สาหรับคนทีด่ หู นัง จริ งๆผมว่า แห่งชาติ
มันก็เหมือนกับโบสถ์นะครับ คือนอกจากจะให้ ความบันเทิงแล้ ว
กรม
มันยังให้ ความคิดและปั ญญาอีกด้ วย มันก็นา่ เสียดายนะ..."
ศิลปากร
OH บาง
"ชีวิตวนเวียนแถวสยามตังแต่
้ ม.ต้ น ตอนนี ้ทางานมาเกือบค่อน
เสียงแห่ง
ชีวิตก็ยงั ไปดูหนังที่นนั่ อยูท่ กุ อาทิตย์..ทาอะไร..ไม่คิดกันบ้ างเลย.. ความทรง
เห็นบันไดเล็กๆไหม้ แล้ วเศร้ าใจ..ถ้ าจัดงานราลึก..สยาม เราจะเป็ น จาโรงหนัง
คนหนึง่ ที่จะไปร่วมงาน.."
สยาม
"ตอนเห็นข่าว โรงหนังสยามถูกเผา อึ ้งไปพักใหญ่ๆเลย ความทรง
จาวัยเด็กหวนกลับมา พ่อกับแม่พาพวกเราออกมาซื ้อเค้ กกล้ วย
หอมที่หนั่ เป็ นก้ อนสีเ่ หลีย่ ม จาได้ วา่ อร่อยเหลือเกิน พอโตเป็ นสาว
หน่อยก็ไปดูหนังเฮฮากับเพื่อน พอมีแฟนก็ไปดูหนังกับแฟน สยาม
ไม่เหลือแล้ วค่ะ เหลือไว้ แต่ความทรงจา อยากร้ องไห้ ทักษิ ณ และ
ครอบครัวมันคงสมใจแล้ วแหละคราวนี ้ ประวัติศาสตร์ ชาติไทยจะ บางเสียง
ได้ บนั ทึกเอาไว้ จนชัว่ ลูกชัว่ หลานว่าตระกูลนี ้เผาบ้ าน ทาลายชาติ แห่งความ
พวกเราจะไม่มีวนั ลืมนามสกุลเลวๆนี ้เด็ดขาด มีลกู สอนลูกให้
ทรงจา
จดจา ถ้ ามีหลานก็จะสอนหลานให้ จดจา และต่อๆไป ไอ้ พวกคน โรงหนัง
จังไร..ขอแช่งให้ ครอบครัวมันวอดวาย"
สยาม
"อายุ52ปี ผ่านความเป็ นวัยรุ่นสยามตอนสมัยปี 2518 ความรู้สกึ ก็
คงเหมือนๆกับวัยรุ่นสมัยนี ้ที่เดินแถวสยาม แต่ตอนอายุ8-9ขวบจา jj บางเสียง
ได้ วา่ เคยไปขึ ้นบันไดเลือ่ นครัง้ แรกที่โรงหนังสยาม วัยรุ่นสมัยนี ้
แห่งความ
อาจจะหัวเราะแต่มนั เป็ นของใหม่มีอนั แรก จาความรู้สกึ ตื่นเต้ นจา ทรงจา
ได้ วา่ น้ าชายบอกให้ รีบๆก้ าวขากลัวจะหกล้ ม ลาก่อนตานานที่อยู่ โรงหนัง
คูก่ บั สยามสแควร์ ต่อไปนี ้ทุกครัง้ ที่ผา่ นเราจะไม่เห็นอีกแล้ ว.."
สยาม
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ปปช.

"ผมเรี ยนม.ต้ นที่สาธิตปทุม ทุกเช้ าต้ องมาลงรถที่สยามแล้ วเดินไป
โรงเรี ยนทางถ.อังรี เดินผ่านโรงหนังสยามทุกวัน ตอนม.ปลายผม
มาเรียนที่เตรี ยมฯ เวลาเลิกเรี ยนก็มาเรี ยนพิเศษที่นี่ (GSCชัน2)
้
เรี ยนจุฬาฯมาเดินสยามก็มาดูหนังที่นี่ จาได้ วา่ พาแฟนมาดูหนัง
ครัง้ แรกเรื่ องTitanicกันที่นี่ (ตอนนันยั
้ งไม่ได้ เป็ นแฟนกันจีบกัน
ใหม่ๆ) เราสองคนรักกันที่โรงหนังแห่งนี ้ ตอนนี ้เราแต่งงานกัน
แล้ วแต่ทกุ วันหยุดเราสองคนจะมาดูหนังที่นเี่ พื่อระลึกถึงความรัก
ในครัง้ ก่อน หนังสือที่พิมพ์แจกในงานแต่งงานยังเขียนไว้ เลยว่าเรา
เจอกันที่ไหน ผมกับภรรยายังดูทวี ีตอนเห็นโรงหนังสยามไฟไหม้
เราดูไปกอดกันไป เราทังคู
้ ร่ ้ องไห้ ออกมาเพราะสิง่ ที่ผกู พันมาเกือบ
35ปี มอดไหม้ ไปแล้ ว ความรู้สกึ ดีดีสญ
ู สิ ้นไปแล้ ว ผมไม่อยากจะใช้
คาว่า"ผุ้ก่อการร้ ายเลย" เพราะพวกมันเลวยิง่ กว่า เพราะบินลาเดน
ยังรักชาติเค้ า เค้ าทาเพราะโดนฝรั่งรังแก แต่พวกนี ้พวกเนรคุณ
แผ่นดินไม่กี่ตวั ทาเราเกือบสิ ้นชาติ สันติ อหิงสก จริ งๆ.."
"ถึงแม้ เหตุการณ์จะสงบ แต่ตนและพ่อค้ าแม่ค้าอีกหลายคนต้ อง
สูญเสียอย่างมาก พวกผมเป็ นแค่ชาวบ้ านที่ทามาหากิน ไม่ได้
เกี่ยวข้ องกับฝ่ ายใดเลย ไม่คิดว่าจะต้ องมาเป็ นเหยื่อทางการเมือง
อยากรู้วา่ ทาไมพวกเขาต้ องมาทากับเราอย่างนี ้ ทาไมต้ องทาให้
บ้ านเมืองวุน่ วายและสร้ างความเสียหายให้ แก่คนอื่น ร้ านที่อยู่
ข้ างๆซึง่ ขายกระเป๋ าก็เสียหายมากเพราะกระเป๋ าบางใบราคานับ
หมื่นบาท ตนไม่ได้ คาดหวังว่าตร.จะต้ องจับคนร้ ายได้ เพราะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นคงยากที่จะติดตาม แต่ก็อยากได้ รับความ
ช่วยเหลือเยียวยาเบื ้องต้ น และได้ รับการประสานงานที่ดจี าก
เจ้ าหน้ าที่เท่านัน"้

ปปช.

"ที่มาวันนี ้อยากให้ ศอฉ.เร่งเปิ ดพื ้นที่ในบริ เวณใบหยกทัง1และ2
้
อินทราสแควร์ กรุงทองซิตี ้ ประตูน ้าแพลตินมั่ และพันธุ์ทิพย์ และ
ผู้ค้าในบริ เวณทางเท้ าโดยรอบอย่างเร่งด่วน เพราะว่ามีผ้ เู สียหาย
ที่ได้ รับผลกระทบจากการชุมนุมเฉลีย่ วันละ1พันล้ าน โดยตังแต่
้ ที่
มีการชุมนุมทางผู้ประกอบการต้ องเสียค่าเช่าพื ้นที่ทกุ วันโดยไม่ได้
ขายสินค้ า"

ปปช.
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Lec.CU
บางเสียง
แห่งความ
ทรงจา
โรงหนัง
สยาม
ธนบดี จิตร
ส่าสุขสันต์
เจ้ าของร้ าน
ธนบดีที่ใต้
โรงหนัง
สยาม ขาย
เสื ้อสูทชุด
เจ้ าบ่าวและ
ชุดผู้หญิง
ลีนา่ จัง
จรรจา
ผู้ประกอบก
ารร้ านขาย
เสื ้อผ้ าและ
เครื่ องสาอา
ง
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Social Actors

ปปช.

23-พ.ค.-53 โพสต์ ทูเดย์ แดง

Quotation

กาญจนา ลี ้
"สิง่ ที่อยากได้ มากที่สดุ ในขณะนี ้คือการได้ พื ้นที่ค้าขายเช่นเดิม
ไตรรงค์
รวมถึงเงินลงทุน เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทาให้ ทรัพย์สนิ ที่มีอยู่
ผู้ประกอบก
เป็ นศูนย์ หมดตัวทุกอย่าง เพราะตนเองค้ าขายที่นี่มา11ปี
ารขาย
เหตุการณ์เกิดขึ ้นเร็วมากจนรับไม่ได้ อยากให้ รัฐบาลมีความจริ งใจ เสื ้อผ้ า
ในการช่วยเหลือครัง้ นี ้ เพราะถ้ าคิดจะช่วยเหลือคนละ5พันบาทคง เครื่ องสาอา
ไม่เพียงพอแน่นอน เนื่องจากร้ านโดยเผามันก็ไม่เหลืออะไรอยู่
งที่เซ็นเตอร์
แล้ ว"
วัน
"เผาแมร่งให้ เกลี ้ยง...เราจะไปทุบเซ็นทรัลพลาซาให้ เละ และปล้ น
ทุกอย่างออกมาให้ หมด แล้ วก็เผาแมร่งให้ เกลี ้ยง เชื่อผมดิ มาเก็บ
ภาพแมร่งไว้ เพราะเราจะปล้ นมันให้ หมด ทองคา นาฬกิ าแมร่งให้
ราบ"

แดง

"ผมไม่ได้ อยูท่ ี่นนั่ ตอนที่มีการเผา แต่ถ้าอยูก่ ็คงจะเข้ าไปช่วยเผา
แน่ๆ"
"ผมอยูท่ ี่ด้านนอก แต่ไม่ได้ ปล้ น ไม่ได้ เผา ไม่ได้ ทาอะไรเลย คนที่
ทาคือพี่น้องของผม พวกเขากล้ าหาญมาก ผมเทียบพวกเขาไม่ได้
เลย การบุกไปเผาทาลายช่อง3มีการวางแผนได้ ดมี าก ผมเห็นผู้นา
ม๊ อบเป็ นคนกากับทุกขันตอน
้
คนเสื ้อแดงเกลียดช่อง3 ผมสังเกต
ว่าที่ตดิ กันคือโชว์รูมรถบีเอ็มดับเบิลยูไม่ได้ ถกู แตะต้ องเลย นี่คือ
การต่อสู้ของชนชัน้ การชุมนุมที่นตี่ า่ งจากการประท้ วงในอังกฤษ
สิ ้นเชิง"
"เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงที่ด้านนอกศูนย์ประชุม ที่โรงแรม
รอยัลคลิฟ และมีการทุบกระจกแตก ผมเกือบฆ่าคนตาย
ท่ามกลางความชุลมุนวุน่ วาย"
"ยังไงก็ตาม ผมยังยึดมัน่ ในหลักการเดิม ผมไม่ร้ ูสกึ เสียใจต่อสิง่ ที่
เกิดขึ ้น ถ้ าย้ อนเวลากลับไปได้ ผมจะไม่ออกมาขอโทษหรื อเสียใจ
ที่ได้ พดู ว่าจะลงมือเผาเซ็นทรัลพลาซาให้ วอดวาย...ตอนนี ้สงคราม
ยุติลงชัว่ คราวแต่ยงั ไม่จบ อีก2เดือน พวกเราก็จะกลับมาใหม่ การ
โจมตีจะเริ่ มต้ นอีกครัง้ "
"พี่น้องชาวเสื ้อแดงทัว่ ประเทศไทย หากมีอะไรเกิดขึ ้นกับคนเสื ้อ
แดงให้ ไปรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดได้ เลย"

แดง

"จอมืดเมื่อไหร่ให้ ไปศาลากลาง และใช้ ดลุ พินิจจัดการได้ ทนั ที"

แดง

แดง

แดง

แดง

NB.
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เจฟฟ์ ชา
เวจ ฝรั่ง
นปช.
เจฟฟ์ ชา
เวจ ฝรั่ง
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เจฟฟ์ ชา
เวจ ฝรั่ง
นปช.
เจฟฟ์ ชา
เวจ ฝรั่ง
นปช.

เจฟฟ์ ชา
เวจ ฝรั่ง
นปช.
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พรหมพันธุ์

แดง
แดง
แดง

"ถ้ ารู้วา่ เขาจะจัดการ ไม่ต้องเตรี ยมอะไรมาก มาด้ วยกัน ขวดแก้ ว
คนละใบมาเติมน ้ามันเอาข้ างหน้ า ถ้ าเรามา1ล้ านคน มีน ้ามัน1
ล้ านลิตร รับรองว่า กทม.เป็ นทะเลเพลิงอย่างแน่นอน ขอบอกให้
ทหารได้ ร้ ูวา่ ถ้ าคุณทาร้ ายคนเสื ้อแดงแม้ เลือดเพียงหยดเดียว นัน่
หมายถึงว่ากรุงเทพฯจะเป็ นทะเลเพลิงทันที ส่วนต่างจังหวัดถ้ ามี
อะไรเกิดขึ ้นให้ มาทีศ่ าลากลางทันที ไม่ต้องรอเงื่อนไข จัดการให้
ราพณาสูร"
"ถ้ าคิดว่ายุทธวิธีแบบนี ้จะทาให้ พนี่ ้ องกลับบ้ าน ซึง่ เป็ นไปได้ แต่จะ
บอกให้ ร้ ูวา่ ไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ ้วของประเทศไทย"

แดง

"พวกคุณยึดอานาจ พวกผมเผาทัว่ ประเทศ ถ้ ายึดอานาจ เผา"
"คนเสื ้อแดงขี ้ตกใจ ถ้ ามายิงตุ้มๆๆๆคนเสื ้อแดงจะวิ่งเข้ าเกษร
เซ็นทรัลเวิลด์ พารากอน วิ่งเข้ าโรงแรมแถวนี ้ โดยมีอาการตกใจ
หลายอาการ บางคนชอบวิ่งไปหากระเป๋ าแบรนด์แนม บางคน
ชอบวิ่งไปร้ านเครื่ องประดับ ร้ านทอง ร้ านเพชร บางคนชอบขับรถ
เข้ าไปในห้ าง บางคนตกใจแล้ วจุดไฟก็มี"
"คุณไม่ต้องมาบอกว่าสถานที่สาคัญที่เขาจะไปก่อวินาศกรรม ไม่
ต้ องไปกุขา่ วไม่ต้องกุขา่ วว่าเป็ นศาสนสถานของพวกมุสลิม
โรงพยาบาล ถนนราชวิถี สะพานข้ ามแม่น ้า โรงพยาบาลศิริราช
สนามบิน ทาเนียบรัฐบาล กระทรวงต่างๆ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ธนาคารพาณิชย์ ค่ายทหาร บ้ านบุคคลสาคัญ ศาลยุติธรรม
และองค์กรอิสระ ถ้ าหากมีการใช้ ความรุนแรง สิง่ ที่พดู มานี ้จะไม่มี
เหลืออยูใ่ นประเทศไทยอย่างแน่นอน ผมทุกคนบอกกันแล้ วว่า
วันนี ้การต่อสู้เป็ นครัง้ สุดท้ าย ถ้ าไม่ชนะ เป้าหมายคือตายเท่านัน้
แต่ขอบอกข่าวดีวา่ เดิมทีเสื ้อแดงมีพรรคการเมืองและมวลชน
เท่านัน้ แต่วนั นี ้มีแก้ วอีกประการที่เรารอ คือ กองกาลังไม่ทราบ
ฝ่ าย เขาพร้ อมสนับสนุนปกป้องคนเสื ้อแดง"

รัฐบาล

"กลุม่ นี ้จะเคลือ่ นทีเ่ ร็ ว เป็ นอิสระแล้ วแฝงตัวเข้ าก่อวินาศกรรมกับ
ทังผู
้ ้ นา ฝ่ ายบริ หาร หน่วยความมัน่ คงและบุคคลสาคัญ"

แดง
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พงศ์
เรื องรอง
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ตรี

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

"ผมเรี ยนยืนยันได้ จะเชื่อผมไม่เชื่อผมก็แล้ วแต่ แต่ผมเอาเกียรติ
ผมเป็ นประกันว่า สิง่ ที่เรากาชับกันมากคือ เจ้ าหน้ าที่ทหารไม่มี
เลยที่ยิงประชาชนที่มีอาวุธ"
"ทหารนี่นะผมจะบอกคุณเลย นับกระสุนเลย ยิงกี่นดั หน่วยไหน
ยิงกี่นดั ยิงอย่างไร เป็ นอย่างไรได้ หมด และหน่วยที่มี
ความสามารถจะยิงได้ เขาเรี ยกว่าพลแม่นปื นระวังป้องกัน เขาจะ
เตรี ยมยิงจากที่สงู เพื่อป้องกันเพราะเขามีพวกนันเตรี
้ ยมยิงเราจาก
ที่สงู เหมือนกัน วันนัน้ (วันที1่ 9เม.ย.) ยิงไป 7นัดเอง เขาบอกได้
หมดว่ายิงจากตรงไหนไปตรงไหนและก็ไม่ได้ ยิงถูกคน"

สุเทพ เทือก
สุบรรณ

สุเทพ เทือก
สุบรรณ
จนท.ด้ าน
ความมัน่ คง
ในพื ้นที่
"เราใช้ วิธีการขอร้ องว่าเพื่อให้ อยูร่ ่วมกันได้ ต้องร่วมมือกันและสร้ าง ประกาศ
ความไว้ เนื ้อเชื่อใจกัน เพราะขณะนี ้อยูใ่ นภาวะฉุกเฉิน ซึง่ ส่วน
ภาวะ
ใหญ่รับปากว่าจะร่วมมือดี"
ฉุกเฉิน
จนท.ด้ าน
"เราเองก็ขเู่ หมือนกันว่าจะใช้ มาตรการเด็ดขาด หากเตือนกันแล้ ว ความมัน่ คง
ขอกันแล้ วยังมีการก่อความวุน่ วายขึ ้นมาอีก หลายพื ้นที่มกี าร
ในพื ้นที่
ประกาศเขตปราบปรามขันเด็
้ ดขาด ซึง่ หมายถึงการใช้ อาวุธ หาก ประกาศ
มีการกระทาที่เห็นว่าจะก่อความรุนแรง เช่น วินาศกรรมสถานที่
ภาวะ
ราชการและสถานที่สาคัญอื่นๆ"
ฉุกเฉิน
"ผมได้ ขอร้ องอย่างจริงจังว่าทุกคนจะต้ องช่วยกันเป็ นหูเป็ นตา มี
ข้ อมูลอะไรให้ แจ้ งทันที เพราะหากเกิดอะไรที่มนั เป็ นการฝ่ าฝื น
ขึ ้นมา ข้ อตกลงที่สญ
ั ญากันไว้ ก็จะต้ องยกเลิก อาจถึงขันต้
้ อง
ควบคุมตัวหากปรากฏข้ อมูลว่ามีการเชื่อมโยงถึงกัน เพราะระยะนี ้
ยังมีอานาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เราจะใช้ อานาจได้ เพื่อป้องกัน
ความวุน่ วายหรื อบางรายที่ถกู ดาเนินคดีเราก็ช่วยเหลือผ่อนปรน จนท.ด้ าน
ไม่ตงข้
ั ้ อหาที่รุนแรงโทษหนัก เขาก็เชื่อใจและยอมร่วมมือ สิง่ ที่นา่
ความมัน่ คง
ห่วงอย่างยิ่งคือ อาจมีบางกลุม่ ฉวยโอกาสก่อเหตุขึ ้นมาเพื่อ
ในพื ้นที่
ทาลายความเชื่อมัน่ ระหว่างกันนี ้ เราจึงต้ องเน้ นให้ ผ้ ทู ี่ถกู เชิญตัว ประกาศ
มาเห็นถึงความจาเป็ นที่เขาจะต้ องให้ ความร่วมมือ แจ้ งข้ อมูลกับ ภาวะ
เราทันทีที่ร้ ูเห็นความเคลือ่ นไหว ซึง่ เชื่อว่าน่าจะป้องกันได้ "
ฉุกเฉิน
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Quotation

NB.

"กลุม่ นปช.ในพิษณุโลกคงไม่สามารถปกป้องคุ้มครองคุณอริ
สมันต์ได้ ผมเชื่อว่าน่าจะไปอยูต่ ามแนวชายแดนมากกว่า
โดยเฉพาะชายแดนภาคตะวันออกที่ติดกับกัมพูชา ก็ร้ ูกนั อยูแ่ ล้ ว
ว่าใครจะดูแลได้ ส่วนพื ้นที่ตารวจภูธรภาค6นันที
้ ่อ.แม่สอด จ.ตาก
ได้ ประสานกับตารวจตรวจคนเข้ าเมือง(ตม.)และตชด.มีรูปถ่าย
กลุม่ คนเสื ้อแดงทุกคนที่ออกหมายจับ ตรวจตราอย่างเข้ มงวดเพื่อ
ป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศ ส่วนพื ้นที่ชนในต
ั ้ ารวจภูธร
ทุกจังหวัดตังด่
้ านสกัด เชื่อว่าถ้ าหลบหนีมาภาคเหนือน่าจะขึ ้นไป
ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ เชียงราย มากกว่าพื ้นที่ใน
ภาคเหนือตอนล่างเพราะจะมีกลุม่ ที่คอยปกป้องคุ้มครองได้ "
"ในวันนันต้
้ องใช้ สถานที่ภายในค่ายเท่าที่มีอยู่ แต่วนั รุ่งขึ ้นได้ นา
นปช.ที่รับสารภาพ32คนส่งฟ้ องศาล จึงได้ แยกการควบคุม
กระจายออกไป โดยเฉพาะแกนนาได้ แยกการควบคุมตัว ขณะที่มี
การออกระเบียบการควบคุมตัวและการเข้ าเยีย่ มได้ แล้ ว โดย
อนุญาตให้ เข้ าเยีย่ มได้ วนั ละ2ครัง้ ครัง้ ละ1ชัว่ โมง ไม่อนุญาตให้
นากล้ องหรื อเครื่ องมือสือ่ สารใดๆเข้ าเยี่ยมโดยเด้ ดขาด"

พล.ต.ท.สุร
สีห์ สุนทร
ศารทูล
ผบช.ภ.6

พล.ต.ต.
เทพ อมร
โสภิต ผู้
บังคับการ
ค่ายนเรศวร
พล.ต.อ.
ประทิน
"ไม่ใช่ภาพที่ปรากฏออกผ่านสือ่ แกนนาทุกคนยิ ้มแย้ มแจ่มใส
สันติ
ขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองภายนอกตกอยูใ่ นสภาพไม่เหลือซาก ประภพ
มีแต่ซากปรักหักพังของกลุม่ คนทีเ่ ผาบ้ านเผาเมือง แต่แกนนากลับ อดีต
อยูก่ นั อย่างสุขสบาย"
ผบ.ตร.
พล.ต.อ.
ประทิน
สันติ
"แม้ วา่ คดีนี ้จะเป็ นความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน คือการก่อการร้ าย ประภพ
ถึงกระนันก็
้ ต้องดาเนินการบริ หารจัดการให้ เหมาะสม ไม่กระทบ อดีต
ต่อความรู้สกึ ประชาชน"
ผบ.ตร.
"อย่างผู้บงั คับบัญชาระดับผู้บญ
ั ชาการมีจานวนหลายร้ อยคน ซึง่
พล.ต.อ.
แต่ละคนจะมีนายตารวจ นายเวรคอยติดตามรับใช้ คนละหลายๆ ประทิน
คน คิดเป็ นจานวนราว600-700คน ซึง่ ส่วนใหญ่ทางานฝ่ ายธุรการ สันติ
โดยมิเคยมีประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนปราบปราม หรื อ
ประภพ
งานภาคสนาม ทาให้ กลุม่ บุคคลเหล่านี ้ที่เติบโตขึ ้นเป็ น
อดีต
ผู้บงั คับบัญชาจึงไม่เข้ มแข็งและเด็ดขาดในการตัดสินใจทางาน" ผบ.ตร.
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รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

รัฐบาล

ปปช.

ปปช.

Quotation

"อยากให้ ทกุ คนมัน่ ใจว่าเราจะไม่ทอดทิ ้ง ขอเวลา แล้ วจะรี บทาให้
เร็ วที่สดุ "

NB.

ม.ร.ว.สุขมุ
พันธุ์
สถิตย์ ลิม่
พงศ์พนั ธุ์
"ขณะนี ้ได้ มอบหมายให้ กรุงเทพมหานครเป็ นผู้รับผิดชอบ
ปลัดกท.
ลงทะเบียนเพื่อทีก่ ารช่วยเหลือจะได้ รัดกุมตรงกลุม่ เป้าหมาย"
คลัง
แถลงการณ์
เวียดนาม
ในฐานะ
ปธ.สมาคม
ประชาชาติ
"ประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนให้ มีการฟื น้ ระเบียบสังคมและ เอเชียตอ.
กฎหมาย รวมถึงกระบวนการปรองดองแห่งชาติ และการกลับสู่
เฉียงใต้
สภาวะปกติสขุ ของประเทศไทยโดยเร็ว"
(อาเซียน)
แถลงการณ์
เวียดนาม
ในฐานะ
ปธ.สมาคม
ประชาชาติ
เอเชียตอ.
"ความรุนแรงไม่ได้ ชว่ ยแก้ ปัญหาอะไร รังแต่จะทาร้ ายประเทศไทย เฉียงใต้
และคนไทยเอง ด้ วยการทาให้ ความแตกแยกร้ าวลึกขึ ้นแทน"
(อาเซียน)
อดิเทพ อิงคุ
ทานนท์
เจ้ าของร้ าน
"ผมเป็ นคนประสานเพื่อนๆ พอถูกยกเลิกผมก็เสียใจ แต่ผมไม่คดิ
แว่นตาจิ
ว่านายกฯเป็ นคนเลือ่ นนัดหรอกคงเป็ นคนอื่น ผมไม่โทษนายกฯ
ออร์ จิโอ ซ.
เข้ าใจว่าคงเป็ นขันตอนที
้
่ซบั ซ้ อน แต่ผมก็หวัน่ ใจว่ากับเรื่ องแค่นี ้ยัง 4สยามส
ซับซ้ อนแล้ วกระบวนการฟื น้ ฟูเยียวยาจะซับซ้ อนหรื อล่าช้ าแค่ไหน" แควร์
"ช่วงแรกม๊ อบโซนนี ้ไม่มีปัญหาอะไร ถึงแม้ วา่ 3ห้ างดังจะปิ ด แต่ก็ วิศาล พันธุ
ยังมีคนเดินประปรายเพราะบริ เวณนี ้ผู้ชมุ นุมใช้ เป็ นที่พกั อาศัย
สาร
เท่านัน้ คนค้ าขายก็ยงั มาค้ าขายตามปกติ แต่วนั ที่ขายไม่ได้ เลย
เจ้ าของร้ าน
คือวันที1่ 3-14พ.ค. พอทางจุฬาฯมาบอกให้ ออกจากพื ้นทีก่ ่อน6
เสื ้อผ้ าและ
โมงเย็นคนก็ไม่กล้ ามาเดินแล้ ว"
เครื่ องประดั
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ปปช.

ปปช.

ปปช.
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NB.

บPodSiam ซ.3
วิศาล พันธุ
สาร
เจ้ าของร้ าน
เสื ้อผ้ าและ
"ผมต้ องเสียค่าเช่าเดือนละ3หมื่นบาทอยากให้ รัฐช่วยมากๆเลย
เครื่ องประดั
เหลือแค่ครึ่งหนึง่ ก็ยงั ดี แต่ก็ไม่ได้ หวังอะไรหรอกครับเพราะทุกคน บPodก็เดือดร้ อนเหมือนกัน"
Siam ซ.3
บรรยง เจน
พิทกั ษ์
"ผมไม่ซีเรี ยสเรื่ องทุนหายหมด แต่ซีเรี ยสเรื่ องค่าเสียโอกาส
สมบัติ ศูนย์
มากกว่าเพราะตังใจจะเปิ
้
ดสอนวันที่15พ.ค.แต่ก็ไม่สามารถเปิ ดได้ แนะนา
เพราะศอฉ.ประกาศให้ ประชาชนห้ ามเข้ าพื ้นที่บริ เวณนี ้ตังแต่
้ 12 การศึกษา
พ.ค. จึงอยากให้ รัฐบาลหาสถานที่ให้ ใหม่หรื ออาจเป็ นเงิน
อ.Mike's
สนับสนุนครึ่งหนึง่ ของค่าเสียโอกาส ซึง่ ผมมีคา่ ใช้ จ่ายเช่าพื ้นที่2
ชัน2โรงหนั
้
ง
คูหาเดือนหนึง่ ก็เป็ นเงินประมาณ1.5แสนบาท"
สยาม
"เหตุการณ์ครัง้ นี ้เร็วยิง่ กว่าภัยธรรมชาติเพราะ ศอฉ.ประกาศจะ
ยุติม็อบบ่าย3โมง หลังจากนันเพี
้ ยง10นาทีไฟก็โหมลุกไหม้ อย่าง อ.เสาวนิตย์
รุนแรง โรงเรี ยนของดิฉนั และโรงเรี ยนอื่นๆที่อยูข่ ้ างๆกันไม่เหลือ
สุขะวรรณ
อะไรเลย สิง่ ที่อยากให้ รัฐบาลช่วยมี3ข้ อ หนึง่ คือหาโรงเรี ยนให้
เจ้ าของ
นักเรี ยนโดยเร็ วที่สดุ เด็กๆโทร.มาถามทุกวันเลย เพราะกลัวจะ
สถาบันกวด
เตรี ยมตัวไม่ทนั สอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ปีนี ้เลือ่ นมาเป็ น วิชา
เดือนพ.ย.2553 สองชดเชยเงินทุนให้ โรงเรี ยนสัก50% สุดท้ ายคือ โรงหนัง
ลดค่าเช่าโดยเฉพาะค่าแป๊ ะเจี๊ยะ ปี หนึง่ ๆตกเป็ นเงินนับล้ านบาท" สยาม
พิพฒ
ั น์ เกศ
วรรณศิลป์
"ผมยกตัวอย่างสัญญาเช่า5,000บาทแต่ตวั เลขจริ งต้ องจ่าย
เจ้ าของร้ าน
ประมาณ3หมื่นบาทไม่รวมค่าไฟอีกเดือนละ1หมื่น และยังไม่รวม ขายเสื ้อผ้ า
ค่าเก็บกินเปล่าอีกจานวนหนึง่ ซึง่ ทาให้ ผมมีรายจ่ายต่อเดือนเกือบ หญิง-ชาย
4หมื่นบาท จึงอยากให้ รัฐบาลช่วยชดเชยรายได้ โดยไม่เก็บค่าเช่า Pumkin
3-4เดือนเพราะเงินส่วนนันได้
้ จ่ายให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าไปแล้ ว ทุกวันนี ้
สยาม
รายได้ ของผมหายไปวันละ1หมื่นบาท ไม่ได้ ขายของมา10วันก็ตก บายพาส
เป็ นเงิน1แสนบาท"
ตรงข้ าม
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ศูนย์หนังสือ
จุฬาฯ

ปปช.

"แต่ขนแรกเราก็
ั้
สบายใจที่ได้ กรอกตัวเลขความเสียหาย รัฐบาล
น่าจะรับรู้แล้ ว แต่ความที่สนิ ค้ าในร้ านของผมไม่ได้ รับผลกระทบ
เสียหายก็เลยไม่ได้ หวังอะไรมาก ฟั งเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่า
อาจจะได้ รับความช่วยเหลือเรื่ องค่าเช่าขันต้
้ น2,000-3,000บาทก็
ไม่หวังอะไรอีก เพราะที่มากรอกแจ้ งความเสียหายเป็ นเพราะ
เพื่อนบอกกันปากต่อปากจะได้ ดเู ป็ นกลุม่ ก้ อนใหญ่ๆ แต่ก่อนหน้ า
นันการรวมตั
้
วกันของผู้ประกอบการไม่คอ่ ยมีอยูแ่ ล้ ว เพราะจุฬาฯ
คือเจ้ าของพื ้นทีจ่ ะคอยดูแลสาธารณูปโภค น ้า ไฟและความ
ปลอดภัยทังหมดให้
้
พอ่ ค้ าแม่ค้า ต่างคนต่างก็เลยค้ าขายกันไป
เพิ่งมีครัง้ นี ้ที่เราได้ รวมตัวคุยกันเป็ นกลุม่ ใหญ่ ซึง่ ทุกคนก็บอกเป็ น
เสียงเดียวกันนะครับว่าอยากให้ รัฐบาลช่วยเหลือเรื่ องชดเชย
รายได้ และค่าเช่ามากที่สดุ ซึง่ อย่างที่บอกนัน่ ละว่าทุกคนไม่ได้ หวัง
อะไรมากนัก เพราะสถานการณ์รัฐบาลมีเรื่ องจัดการเยอะอยูแ่ ล้ ว"

ปปช.

"ความเดือดร้ อนคือตอนนี ้ไม่มีเงินให้ ลกู ไปเรี ยนหนังสือ เพราะมี
รายได้ ทางเดียวจากการขายเสื ้อผ้ า ตอนนี ้มีเพียงเงินใช้
เล็กๆน้ อยๆแค่ในชีวิตประจาวันเท่านัน้ อยากให้ รัฐบาลเข้ ามา
ชดเชยเงินจานวน2แสนบาทก็ยงั ดี"

ปปช.

"แค่อยากเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลมาช่วยเรื่ องค่าเช่าพื ้นที่ ที่ไม่ได้ มีการ
เปิ ดกิจการซึงก็ไม่ได้ คาดหวังอะไรมาก เพราะสภาพจิตใจตอนนี ้
แย่ไปหมดเพราะบรรยากาศการซื ้อขายก็คงซบเซาและกว่าจะฟื น้
ได้ ก็ต้องใช้ เวลา"
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วิศาล พันธุ
สาร
เจ้ าของร้ าน
เสื ้อผ้ าและ
เครื่ องประดั
บPodSiam ซ.3
มะลิวลั ย์
ทองศรี
จันทร์ ร้ าน
จาหน่าย
เสื ้อผ้ าที่
อาคารซิตี ้
คอมเพล็กซ์
ประตูน ้า
ตรงข้ าม
ศูนย์การค้ า
แพลทินมั
กรณ์
พรรณา
ศรุติกิตติ
เสถียร
เจ้ าของ
กิจการ
ธุรกิจ
รองเท้ าขาย
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Date

Source

Social Actors

Quotation

NB.

ส่งและปลีก
ใน
ศูนย์การค้ า
แพลทินมั

ปปช.

ปปช.

ปปช.

ปปช.

เล็ก
ผู้ประกอบก
ารรายย่อย
ที่เปิ ดร้ าน
จาหน่าย
เครื่ องหนัง
กระเป๋ า
รองเท้ าที่
"จริ งๆแล้ วจะได้ รายได้ 7,000-10,000บาทต่อวัน แต่ต้องปิ ดร้ านไป ชัน1ศู
้ นย์
2เดือนจึงขาดรายได้ ประมาณ6แสนบาทบวกกับค่าร้ านอีก1ล้ าน การค้ าบิ๊กซี
เท่ากับตอนนี ้เสียไป1.6ล้ านบาทแล้ ว"
ราชดาริ
รัชพล ไกรจิ
"อยากให้ กทม.เข้ ามาตรวจสอบโครงสร้ างอาคารรวมถึงเร่งรัด
รโชติ
ขันตอนการท
้
างานของตารวจให้ เร็ วขึ ้น เพื่อที่บริ ษัทขะได้ เข้ า
กรรมการ
ปรับปรุงพื ้นที่อย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามขณะนี ้ยังมีความกังวล
ผู้จดั การ
เกี่ยวกับผู้ก่อกวน หากยกเลิกเคอร์ ฟิวอาจจะกลับมาอีกเพราะมี
ศูนย์การค้ า
การพูดขูว่ า่ จะมีการเผาซ ้าจากกลุม่ ผู้ก่อกวน"
เซ็นเตอร์ วนั
เคน บรูน
ตัน นัก
ธุรกิจด้ าน
อสังหาริ มท
รัพย์จาก
"เราไม่คิดว่าสิง่ ที่เกิดขึ ้นจะส่งผลกระทบต่อเราเพราะส่วนมาก
ซิดนีย์
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นอยูใ่ นพื ้นที่กรุงเทพฯ ไม่ใช่พื ้นที่อื่นๆด้ านนอก"
ออสเตรเลีย
เคน บรูน
ตัน นัก
ธุรกิจด้ าน
อสังหาริ มท
"เราไม่ได้ กงั วลจนเกินไป แม้ วา่ เราจะติดตามอ่านข่าวสารจาก
รัพย์จาก
หนังสือพิมพ์และสือ่ อื่นๆอยูต่ ลอดก็ตาม"
ซิดนีย์
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Source

Social Actors

Quotation

NB.

ออสเตรเลีย

Table 2 Analysis of Voices in Thai Newspaper 13- 23 May 2010
4.0 Conclusion
This paper attempted to contextualize the political turmoil in Thailand from 2006- 2010. It
started by giving the general picture of Thai politics as port of Thai culture. It then moved on
to discuss the introduction of democracy in Thailand and assess the situation of democracy in
the country by reviewing works from many prominent experts in Thai studies. It then turned
to discuss the political situation at the time of the conflict, positioning Thailand ex-Prime
Minister Thaksin Shinawatra as the prominent figure in Thai political landscape.
It argued that Thaksin, being a major character in bringing Thai democracy to the next phase
of more mature democracy, he was indeed an intriguing character. He possessed a kind of
leadership so strong to the point of being a dictatorship. This quality was revealed when he
was put on trial and found guilty of many corruption charges. His defiant reaction, shown in
his discourse implicitly signal violence, while secretly setting an organized group of Red
Shirts to undergo politically incorrect tasks, under his command.
Though Thaksin in many occasions denied association with the group, the analysis of
discourse revealed that he worked closely with this group of people from the beginning of the
campaign up until the violent climax.
On hindsight, it can be argued that the entire episode of political conflict had brought Thai
people closer to politics. Politics had become a common topic of daily casual conversation
and many people actually many ordinary people participate in organized political group, the
Red, the Yellow and the Multi Color. Thais became more outspoken and realized that politics
concerned us all not only the ‘dirty’ ‘power craving’ politician. Whatever way this conflict
turns out in the end, we are left with a population who are totally revolutionized; no longer
that Thai people are passive electorate who are gullible and ignorant. We have paid a high
prize and as a result, the society has become wiser. This is a good sign for the prospect of
Thailand and its fledgling democracy.
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