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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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Fig. 1 

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 vote-

buying 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 no-

confidence 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  
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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. 

"คณุอยา่มาหว่ง ยเูอ็นไมใ่ช่พอ่ผม เราเป็นสมาชิกยเูอ็นก็วา่กนัไปตามกติกาโลก คณุอยา่ไปถามมาก ไมม่ี

ปัญหา มาก็มา สอบก็สอบ ถามทกุวนั" - 3 มีนาคม พ.ศ. 2546 ตอบค าผูสื้อ่ข่าวทีโ่รงแรมโอเรียนเต็ล ถึง

กรณีทีส่หประชาชาติ(ยูเอ็น)จะส่งคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนเขา้มาดูแลมาตรการปราบปรามยาเสพติด 

ทีก่่อใหเ้กิดปัญหาฆ่าตดัตอน  

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 ผมไมอ้่อมค้อม นะครับ จงัหวดัไหนมอบความไว้วางใจให้เราต้องดแูลเป็นพิเศษ นะครับ

อนันัน้ก็เป็นเร่ืองที่ แตเ่ราก็ต้องดแูลคนทัง้ประเทศ แตจ่งัหวดัไหน เวลามนัจ ากดั ก็ต้องเอาเวลาไปจงัหวดัที่

ไว้วางใจเราเป็นพิเศษก่อน จงัหวดัที่ไว้วางใจเราน้อยก็ไปทีหลงั ไมใ่ช่ไมไ่ป แตไ่ปทีหลงั ก็เรียงควิ ต้องเรียง

กนั     

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) 

 

ไมเ่ก่ียวเลย ไปคิดแทนเขาหมด ไปรู้ได้อยา่งไร คณุรู้อยา่งไร การซือ้บริษัทแมซ่ึง่บริษัทแมถื่อหุ้นของบริษัทลกู เป็น
วิธีที่ดีและฉลาดที่สดุ ใครจะมานัง่ซือ้รายบริษัทยอ่ยๆ โอ้ยตาย คิดกนัไปเอง ไปคิดแทนเขาหมด สมองข้างซ้าย
ท างานมากไป ท างานสมองข้างขวากนับ้าง สมองข้างขวาไมค่อ่ยได้ใช้ ใช้แตส่มองข้างซ้าย คมเหลอืเกิน สมองข้าง
ขวาทื่อ อิจฉาละซิ แคน่ัน้แหละ ตวัเดยีวนัน่แหละ"  

  25 มกราคม 2549 - ตอบค าถามผู้สือ่ขา่วเร่ืองการขายหุ้นชินคอร์ป 

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) 

ผมจะไมท่ าไมด่ี ไมโ่ง่ ไมข่ีข้ลาด แม้จะโดนเหยียดหยาม 3 ปีนีผ้มมีภารกิจที่ต้องท ามาก มีคนโง่ไมก่ี่คน ช่าง
แมง่มนัเถอะ 

(5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 ที่จงัหวดัเชียงใหม ่– กลา่วกบัชาวเชียงใหมห่ลงัพิธีกรรมทางศาสนาท าบญุ
กระดกูบรรพบรุุษ) 

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) 

อาจารย์รัฐศาสตร์ที่ออกมาเรียกร้องให้ลาออก ไมรู้่จกัแยกแยะ ท าให้ขาดสติ เป็นอาจารย์รัฐศาสตร์แตก่ลบั
ออกมาท าลายประชาธิปไตย อยา่งนีจ้ะไปสอนนกัเรียนได้อยา่งไร 
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             (8 กมุภาพนัธ์ 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) 

ผมรับไมไ่ด้ครับท่ีจะให้กฎหมูอ่ยูเ่หนือกฎหมาย ถ้ากฎหมูข่องคนกลุม่หนึง่มากดดนัวา่ รัฐบาลต้องท าอยา่ง
นัน้ รัฐบาลต้องท าอยา่งนีโ้ดยไมม่ีหลกัการท่ีถกูต้อง ผมรับไมไ่ด้ ผมก็พยายามคิดวา่จะใช้วิธีไหนเป็นวิธีที่ดี
ที่สดุ ในระบอบประชาธิปไตยนัน้ การคืนอ านาจให้กบัประชาชนเป็นสิง่ที่ดีที่สดุ เพราะวา่อ านาจอธิปไตย
เป็นของปวงชน โดยปวงชน เพื่อปวงชน แตว่นันีเ้มื่อมกีารขดัแย้งกนัวา่รัฐบาลมีอ านาจจริงหรือเปลา่ ทัง้ๆที่
ผา่นการเลอืกตัง้ในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นท่ีเรียบร้อย แตเ่มือ่มีความขดัแย้งแบบนีเ้กิดขึน้ ผมจึงต้อง
ขอรบกวนพ่ีน้องประชาชนอีกครัง้หนึง่วา่ พ่ีน้องประชาชนยงัอยากจะใช้รัฐบาลนีท้ าหน้าที่ตอ่หรือไม ่หรือพี่
น้องเห็นวา่กลุม่ทีค่ดัค้านทัง้หลายน าเสนอในสิง่ที่เหมาะสม ก็เป็นสิ่งที่พ่ีน้องจะเป็นผู้ตดัสนิใจ  

(24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 เวลาประมาณ 20.30 น. ค าแถลงของนายกรัฐมนตรีภายเก่ียวกบัการยบุสภา
ผู้แทนราษฎร ถ่ายทอดทางโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจ แหง่ประเทศไทย) 

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)   

วนันีข้า่วลอืเยอะมาก ลกูจะไปเมอืงนอกก็บอกวา่จะหนีไปแล้ว ข้าจะหนีเอ็งไปท าไมวะ่ ผมเป็นนายกฯที่ท า
มาหากินสจุริต เอะอะอะไรก็บอกวา่ไมเ่สยีภาษี ผมเสยีภาษีเยอะกวา่พวกมนัรวมกนัทัง้ประเทศอกี ขอ
ยืนยนัวา่นายกฯที่ประชาชนเลอืกมา 19 ล้านเสยีง ไมม่ีชัว่ โง่ บ้า มอียา่งเดยีวคือรักประชาชน ทุม่เท และ
ท างานให้ประชาชน วนันีป้ลอ่ยให้เขาหาเร่ืองหลายเดือนแล้ว ดา่ผมข้างเดียวมาเยอะแล้ว วนันีป้ระชาชน
ทัง้ประเทศมคีวามรู้สกึเดียวกนัวา่คนที่ประชาชนเลอืกก าลงัถกูรุม วนัท่ี 2 เมษายน เราจะพากนัแหวกวง
ล้อม พี่น้องช่วยกนัอุ้มผมแหวกวงล้อมหนอ่ย 

     (9 มีนาคม พ.ศ. 2549 - ปราศรัยหาเสยีงเลอืกตัง้ จ.ชลบรีุ) 

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) 

สรุปแล้วนายกฯ ท าอะไรก็ผิดไปหมด ถกูดา่มาตลอด สรุปวา่ถกูดา่ทกุเร่ือง ผมรู้วา่คนสว่นใหญ่ยงัอยากให้
ท างาน ซึง่ผมทรยศกบัคนเหลา่นีไ้มไ่ด้ เพราะคนทีใ่ห้ผมออกได้มคีนเดียวคือพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
ถ้าทรงกระซิบวา่ทกัษิณออกเถอะ รับรองกราบพระบาทลาออกแน ่ 

     4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 - รายการ นายกฯ ทกัษิณคยุกบัประชาชน 
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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)  

"...ผมเกิดมาบ้านหลงันีก็้สวยงามและอบอุน่มากแล้ว แตก่วา่จะเป็นแบบนีไ้ด้ พบบรรพบรุุษของพอ่เสยี

เหง่ือ เสยีเลอืด เอาชีวติเข้าแลก กวา่จะได้บ้านหลงันีข้ึน้มาจนถงึวนันี ้พอ่คนนีก็้ยงัเหน่ือยที่จะดแูลบ้าน 

และดแูลความสขุของทกุๆ คนในบ้าน ถ้ามใีครสกัคนโกรธใครมาก็ไมรู้่ ไมไ่ด้ดงัใจเร่ืองอะไรมาก็ไมรู้่ แล้วก็

พาลมาลงที่พอ่ เกลยีดพอ่ ดา่พอ่ คิดจะไลพ่อ่ออกจากบ้าน ผมจะเดินออกไปบอกกบัคนคนนัน้วา่ ถ้า

เกลยีดพอ่ ไมรั่กพอ่แล้ว จงออกไปจากที่นีซ่ะ..." 

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 Event 

26-ก.พ.-53 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมืองมีค าตดัสนิยดึทรัพย์ทกัษิณ 4.6 หมื่นล้านให้ตก
เป็นของแผน่ดิน 

12-มี.ค.-53 
นปช.แดงทัง้แผน่ดินประกาศชมุนมุใหญ่ ชธูงประชาธิปไตยกดดนัรัฐบาลนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะให้ยบุสภา 
สร้างภาพลกัษณ์วา่คนเสือ้แดงก้าวข้ามตวัทกัษิณ 

12-มี.ค.-53 นปช.เคลือ่นไหวรอบกรุงเทพฯ 
14-มี.ค.-53 รวมตวักนัท่ีสะพานผา่นฟ้าลลีาศ 
23-มี.ค.-53 นปช.หลัง่เลอืด 
25-มี.ค.-53 นปช.โกนศีรษะประท้วงและขบัไลน่ายกฯ 
28-มี.ค.-53 3แกนน าเจรจากบันายกฯ 
10-เม.ย.-53 รัฐบาลปฏิบตัิการขอคืนพืน้ท่ีบริเวณสะพานผา่นฟ้าฯ แดงปะทะกบัทหารที่บริเวณสีแ่ยกคอกววั 
11-เม.ย.-53 นปช.แบกโรงศพ ท าพิธีสวดที่อนสุาวรีย์ปชต. 
14-เม.ย.-53 แกนน าเวทีราชประสงค์ประกาศให้กลุม่ผู้ชมุนมุบริเวณสะพานผา่นฟ้าฯยบุมารวมกบัเวทีแยกราชประสงค์ 
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Date Event 

26-เม.ย.-53 
ก าลงัเจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารสลายการชมุนมุของนปช. จ านวนกวา่ 500 คนที่ตัง้ดา่นปิดถ.พหลโยธินขา
เข้าหน้าปากทางเข้าวดัธรรมกาย จ.ปทมุธานี 

28-เม.ย.-53 นปช.ไปตลาดไท อนสุรณ์สถานแหง่ชาติ เกิดการปะทะกบัทหาร ทหารเสยีชีวิต1นาย 
13-พ.ค.-53 ปฏิบตัการกระชบัวงล้อมและปฏิบตัิการขอคืนพืน้ท่ีการชมุนมุที่สีแ่ยกราชประสงค์ 
13-พ.ค.-53 เสธ.แดงถกูยงิ 

14-พ.ค.-53 
ปะทะเดือด เลอืดนองแผน่ดิน ม๊อบแดงถนนวิทยเุผารถบสัต ารวจตระเวณชายแดน เผายางบริเวณสวนลมุ 
แยกศาลาแดง บอ่นไก่ เกิดการปะทะกนั 

15-พ.ค.-53 มีการปะทะกนัท่ีสามเหลีย่มดินแดง ระดมเผายางที่สะพานไทย-เบลเยียม 
16-พ.ค.-53 ศอฉ.ออกแถลงค าสัง่ห้ามด าเนินการทางการเงิน 106 บญัชีรายช่ือ 

17-พ.ค.-53 
แยกสามเหลีย่มดินแดงมีการจดุประทดั บัง้ไฟ ใสท่หารอยา่งตอ่เนื่อง ตู้ เอทีเอม็ธ.กรุงเทพบริเวณนัน้ถกูทบุ
เสยีหายหมด ราชปรารภ มกักะสนั สามเหลีย่มดินแดง ตงึเครียด 

19-พ.ค.-53 
ทหารควบคมุพืน้ท่ีสวนลมุได้และกระชบัวงล้อมแยกสามายา่น แยกศาลาแดง องัรีฯ แดงยตุเิวทีและเข้า
มอบตวั เกิดเพลงิไหม้เซ็นทรัลเวลิด์ โรงหนงัสยาม เซ็นเตอร์วนั ชอ่ง3 ฯลฯ 

19-พ.ค.-53 ศอฉ.ประกาศเคอร์ฟิว กทม.และอีก23จงัหวดั 20.00 น-6.00น. 

20-พ.ค.-53 
ประกาศเคอร์ฟิวตอ่อีก3วนั 20-22พ.ค. 21.00-5.00 น. ตอ่น า้ไฟให้ชมุชนบอ่นไก่แล้ว เร่งฟืน้ฟ ูสรุปเพลงิ
ไหม้35จดุ 

20-พ.ค.-53 
วีระ มสุกิพงศ์ นพ.เหวง โตจิราการ ก่อแก้ว พิกลุทอง มอบตวั ยงัไมส่ามารถจบักมุตวัอริสมนัต์ พงศ์
เรืองรอง 

21-พ.ค.-53 เคลยีร์ราชประสงค์ ปิดฉาก68วนั85ศพ ยกเลกิค าสัง่ห้ามใช้ถนนรอบเขตการชมุนมุสีแ่ยกราชประสงค์ 
23-พ.ค.-53 ศอฉ.ประกาศเคอร์ฟิวตอ่อีก3วนั 23-24พ.ค. 24 จว. 23.00-4.00 น. 
25-พ.ค.-53 ครม.ตอ่เคอร์ฟิวอีก4วนั 25-28 พ.ค. 24.00-4.00 น. 

  
ปิดฉากการชมุนมุกลุม่คนเสือ้แดง 12 มี.ค.-19 พ.ค. 53 รวม 68 วนั ศนูย์เอราวณัส านกัการแพทย์
กรุงเทพมหานคร สรุปยอดผู้ เสยีชีวิต 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) 

 
พี่น้องชาวเสือ้แดงทัว่ประเทศไทย หากมีอะไรเกิดขึน้กบัคนเสือ้แดงให้ไปรวมตวักนัท่ีศาลากลางจงัหวดัได้
เลย 
      (ทกัษิณ ชินวตัร) 

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. 

จอมืดเมื่อไหร่ให้ไปศาลากลาง และใช้ดลุพินิจจดัการได้ทนัที" (จตพุร พรหมพนัธุ์) 

 

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) 

 

ถ้ารู้วา่เขาจะจดัการ ไมต้่องเตรียมอะไรมาก มาด้วยกนั ขวดแก้วคนละใบมาเติมน า้มนัเอาข้างหน้า ถ้าเรา
มา1ล้านคน มีน า้มนั1ล้านลติร รับรองวา่ กทม.เป็นทะเลเพลงิอยา่งแนน่อน ขอบอกให้ทหารได้รู้วา่ ถ้าคณุ
ท าร้ายคนเสือ้แดงแม้เลอืดเพยีงหยดเดยีว นัน่หมายถงึวา่กรุงเทพฯจะเป็นทะเลเพลงิทนัที สว่นตา่งจงัหวดั
ถ้ามีอะไรเกิดขึน้ให้มาที่ศาลากลางทนัที ไมต้่องรอเง่ือนไข จดัการให้ราพณาสรู 
      (อริสมนัต์ พงศ์เรืองรอง) 

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) 

ถ้าคดิวา่ยทุธวิธีแบบนีจ้ะท าให้พีน้่องกลบับ้าน ซึง่เป็นไปได้ แตจ่ะบอกให้รู้วา่ไฟจะลกุทว่มทกุตารางนิว้ของ
ประเทศไทย" 

      (วีระ มสุกิพงศ์) 

If you stage a coup, we will set fire to the entire country. If coup, then fire. 

      (Natthawut Saikeua)  

พวกคณุยดึอ านาจ พวกผมเผาทัว่ประเทศ ถ้ายดึอ านาจ เผา  

      (ณฐัวฒุิ ไสยเกือ้) 

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) 

คนเสือ้แดงขีต้กใจ ถ้ามายงิตุ้มๆๆๆคนเสือ้แดงจะวิ่งเข้าเกษร เซ็นทรัลเวิลด์ พารากอน วิ่งเข้าโรงแรมแถวนี ้
โดยมีอาการตกใจหลายอาการ บางคนชอบวิง่ไปหากระเป๋าแบรนด์แนม บางคนชอบวิ่งไปร้าน
เคร่ืองประดบั ร้านทอง ร้านเพชร บางคนชอบขบัรถเข้าไปในห้าง บางคนตกใจแล้วจดุไฟก็ม"ี 

     (ณฐัวฒุิ ไสยเกือ้) 
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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. 

13-พ.ค.-53 คมชัดลกึ แดง 

"วนันีจ้ะมีการน ารถสายพานล าเลยีง 20 คนัเคลือ่นออกจากจ.

สระบรีุในเวลา 02.00 น.เข้าสลายการชมุนมุที่แยกราชประสงค์ 

โดยเป็นการคมุก าลงัของ พ.ท.พงษ์นภุา เวชชาชีวะ นอกจากนี ้

ศอฉ.โดยนายอภิสทิธ์ิ ยงัแตง่ตัง้ให้ พล.ท.คณิต สาพิทกัษ์ แมท่พั

ภาค 1 เป็นผู้สัง่การ และเป็นผู้บญัชาการเหตกุารณ์ ทัง้นีต้นรู้วา่

พล.ท.คณิต รู้สกึอดึอดักบัการได้รับค าสัง่ดงักลา่ว แตเ่มื่อได้รับ

ค าสัง่แล้วก็จ าเป็นต้องท าหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย อีกทัง้ พล.อ.

ทรงกิตติ จกักาบาตร์ ผบ.สส. พล.อ.อนพุงษ์ เผา่จินดา ผบ.ทบ. 

พล.ท.คณิต และทหารอีกหลายคนไมไ่ด้สนบัสนนุแนวทางการใช้

ก าลงัปราบประชาชน" 

จตพุร 

พรหมพนัธุ์ 

  ไทยรัฐ แดง 

จากเหตกุารณ์ที่ดา่นคนเสือ้แดงศาลาแดงใกล้แยกสลีม ท าให้มีผู้

ชมุนมุคนเสือ้แดงเสยีชีวิตแล้วอยา่งน้อย 2 คน บาดเจ็บอีกจ านวน

หนึง่ พร้อมทัง้เรียกร้องให้รัฐบาลหยดุยิงประชาชน เพื่อไมใ่ห้มีคน

ตายเพิ่มขึน้ และนายกรัฐมนตรีจะต้องลาออก  ณฐัวฒุ ิ

14-พ.ค.-53 ไทยรัฐ รัฐบาล 

ยนืยนัรัฐบาลไมเ่ก่ียวกบัการยงิ เสธ.แดง ย า้รัฐไมใ่ช้ความรุนแรง 

อ า้อึง้สลายการชมุนมุคืนนี ้

ปณิธาน 

วฒันายากร 

    รัฐบาล 

ศอฉ.แถลงปัดทหารยิง เสธ.แดง ยืนยนัไมเ่คยคิดยิงเสธ.แดง เพื่อ

เอาคืน ลัน่หากจะท า ท าไปนานแล้ว พร้อมระบกุลุม่ก่อการ

ร้าย  ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์รุนแรง ชีห้นทางยตุิปัญหากลุม่

เสือ้แดงต้องเลกิชมุนมุ และแกนน าต้องมอบตวั พร้อมสัง่ทหาร 1 

กองร้อย ขอคืนพืน้ท่ีจากแดงสวนลมุฯ ลัน่พร้อมสลายหากขดัขวาง 

เผยอาจปิดสะพานไทย-เบลเยี่ยม เช่ือพ.ร.ก.ฉกุเฉินเพิ่ม 15 

จงัหวดัคมุแดงตา่งจงัหวดัอยู ่ ศอฉ. 
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Date Source Social Actors Quotation NB. 

    รัฐบาล 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบตัิหน้าที่โฆษกประจ าส านกั

นายกรัฐมนตรี ยืนยนั เจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิตามขัน้ตอนสากล พร้อม

ระบ ุขณะนีเ้ป็นการกดดนัเพื่อขอคืนพืน้ท่ี ซึง่ไมไ่ด้เป็นการสลาย

การชมุนมุแตอ่ยา่งใด 

ปณิธาน 

วฒันายากร 

    แดง 

ผมได้คยุกบัลกูสาวของเสธ.แดง ท่ีนัง่เฝ้าคณุพอ่อยูห่น้าห้องผา่ตดั 

ดเูป็นคนเข้มแขง็เหมือนคณุพอ่เลย ขณะนีห้มอผา่ตดั เสธ.แดง

เสร็จแล้ว ทกัษิณ 

    แดง 

ขณะนีส้ถานการณ์ใกล้จะเป็นสงครามกลางเมืองแล้ว หากดจูาก

บรรยากาศการปะทะระหวา่งเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร และกลุม่ผู้

ชมุนมุในหลายจดุ ขณะท่ี นปช. ตา่งจงัหวดั รวมตวัรอสญัญาณ

จากสว่นกลาง ในการเคลือ่นขบวนตอบโต้  เช่ือ องค์กรสทิธิ

มนษุยชนระดบัโลก ก าลงัจบัดสูถานการณ์ทางการเมืองของไทย 

จตพุร 

พรหมพนัธุ์ 

    แดง 

แถลงที่ประชมุมีมตเิรียกร้องให้รัฐบาลหยดุยิง - ถอนก าลงัทหาร

กลบักรมกอง ยกเลกิประกาศ พรก.ฉกุเฉิน และเรียกร้องให้นาย

อภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ นายกฯ ยบุสภาในทนัที และลาออกจากการ

เป็นรักษาการในชว่งยบุสภา ณฐัวฒุ ิ

15-พ.ค.-53 โพสต์ทูเดย์ แดง "หากไมท่ า คืนนีก้้สุม่เสีย่งที่จะเป็นคืนวิปโยคของประเทศไทย" ณฐัวฒุ ิ

    แดง 
"ทัง้หมดขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของตวันายกฯ วา่จะเลอืกแนวทาง
ใดระหวา่งสนัตวิิธีกบัการใช้ความรุนแรง" ทกัษิณ 

    แดง 
"ผมไมใ่ช่เป็นคนฮาร์ดคอร์นะ แตผ่มเป็นคนไมย่อมแพ้ แล้วผมก็ไม่
ยอมให้ใครเอาเปรียบ แล้วผมก็ไมอ่ยากเป็นคนโง่" อริสมนัต์ 

    แดง 
"ก็รู้สกึตกใจ ตกใจที่ไมค่าดคิดวา่เขาจะใช้วิธีสกปรกขนาดนี ้นี่มนั
เป็นเร่ืองของการลา่สงัหาร มนัไมใ่ช่เป็นเร่ืองของการเมือง" อริสมนัต์ 

    แดง 

"พี่แดงไมใ่ช่ฮาร์ดคอร์ แตพ่ี่แดงเขาเป็นคนท่ีรู้ยทุธวิธีทางทหาร
มาก พดูง่ายๆ ให้ทกุคนกลวัได้ การเลอืกจดัการกบัเสธ.แดงก่อนก็
ท าให้ยทุธวิธีที่จะพดูเป็นขา่วมนัก็ลดลงไป พี่แดงก็ท าในสว่นของพี่
แดง เราก็ท าในสว่นของเรา" อริสมนัต์ 

    แดง 
"คณุจะสลายโดยใช้อาวธุสงคราม นี่มนัไมไ่ด้มาสลายแตม่าฆา่เขา 
เราก็ไมม่ีความจ าเป็นอะไรต้องไปปรองดองกบัฆาตกร ถ้ารัฐบาล อริสมนัต์ 
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Date Source Social Actors Quotation NB. 

สลาย พรุ่งนีก็้อาจจะเกิดเหตลุกุลามไปทัว่ประเทศ นา่จะเดือด" 

    แดง 

"คณุไมน่า่ที่จะไปท าเสธ.แดง และผมก็ไมเ่ช่ือวา่เสธ.แดงเป็นคนท่ี
ดือ้รัน้ ยกนีผ้มก็บอกวา่ชนะแล้ว ชนะเพราะวา่อภิสทิธ์ิเป็นคนท่ี
ชาวบ้านไมย่อมรับ คณุไมส่ามารถน าพาเศรษฐกิจของชาติไปได้ 
คณุไมไ่ด้รับคดัเลอืกจากคนสว่นใหญ่ให้มาเป็นนายกฯ" อริสมนัต์ 

    แดง 

"เดิมเราเห็นด้วยกนัหมดเร่ืองสลายการชมุนมุ แตปั่ญหาคือ
ระหวา่งการตอ่สู้มนัมีคนตาย จึงเป็นเร่ืองที่ตกลงไมไ่ด้ แกนน าทกุ
คนไมต้่องการตดิคกุในชว่งฝากขงัโดยไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 
โดยเฉพาะถ้านายสเุทพไมถ่กูด าเนินคดีด้วย" 

ชินวฒัน์ หา
บญุพาด 

    รัฐบาล 

"จะไมเ่กิดการสญูเสยีชีวติเลยหากผู้ชมุนมุไมม่ีอาวธุ แตผู่้ชมุนมุ
กลบัใช้อาวธุรวมถงึอาวธุสงครามโจมตีทหารท่ีก าลงักระชบัวง
ล้อมด้วยความรุนแรงตามการสัง่การของแกนน า เจ้าหน้าที่
จ าเป็นต้องระงบัยบัยัง้ไมใ่ห้เกิดความสญูเสยีเพื่อรักษาชีวติของ
เจ้าหน้าที"่ 

สาทิตย์ 
รมต. 

    รัฐบาล 

"หากแกนน าผู้ชมุนมุไมต้่องการให้เกิดความรุนแรง วิธีที่ดีที่สดุคือ
ยตุิการชมุนมุ และหากยตุิ แผนปรองดอง5ข้อของนายกฯจะ
ด าเนินตอ่ไปในทนัที" สาทิตย์ 

    รัฐบาล 

"ศอฉ.ประเมินวา่มีการ์ด นปช.ตดิอาวธุพร้อมใช้ทนัที500คน มี
อาวธุหนกั เช่น เอม็79 อาร์พีจี เอม็16 ปืนกลทราโว ่และปืนลกู
ซอง จึงจะใช้วิธีตัง้ดา่นสกดัมวลชนไมใ่ห้ผู้นิยมความรุนแรงออก
นอกพืน้ท่ี ตดัสาธารณปูโภคทกุอยา่ง ซึง่ลา่สดุมีผู้ชมุนมุราว5,000
คน หากเกิดเหตไุมค่าดคดิ เช่น เผาท าลายอาคารโดยรอบ ถือวา่
เป็นความรับผิดชอบของแกนน า นปช. เราจะกดดนัไปเร่ือยๆ ไม่
เข้าที่ชมุนมุ ไมเ่ช่นนัน้จะเป็นการสลายการชมุนมุ" สรรเสริญ 

    รัฐบาล 

เมื่อมีแกนน าคนหนึง่คนใดที่ได้รับอนัตราย ทกุคนจะพุง่เป้ามาที่
เจ้าหน้าที่รัฐอยูแ่ล้ว แตก่องทพัไมม่ียทุธวิธีในการสงัหารแกนน า
และกลุม่ผู้ชมุนมุ" สรรเสริญ 

    รัฐบาล 

"เราเตือนคณุทกัษินเหมือนดัง่ทีเ่ตือนประชาชนคนอื่นๆ ในมอน
เตเนโกรวา่ เขาไมส่ามารถท าร้ายดินแดงมอนเตเนโกรด้วยการสง่
ข้อความทางการเมืองไปยงัผู้สนบัสนนุของเขาเอง หรือแม้กระทัง่
ไปยงัผู้สนบัสนนุทางการไทยก็ตาม" 

มิลาน โร
เซน รมว.
มอนเตฯ 
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    ปปช. 

"ร้านค้ายา่นนีท้ี่จริงก็ไมไ่ด้ปิดหมด เพราะคา่เช่าแพง เห็นได้จากที่
มีเจ้าของแผงมาเปิดขายบ้างประมาณ30-40% เพราะขน
สนิค้าเข้ามาได้บางสว่น พนกังานลกูจ้างประจ าร้านก็พกัอยูใ่กล้ๆ 
เดินทางมาได้สะดวก แตเ่อาเข้าจริงก็ขายไมค่อ่ยได้ เพราะคนซือ้
เข้ามาไมไ่ด้ ต ารวจ ทหารปิดถนน" 

พนง.รักษา
ความ
ปลอดภยั
ห้าง
แพลทินมั 

    ปปช. 
"ตอนนีโ้รงแรมยงัพร้อมรับแขกเข้าใช้บริการ แม้จะไมม่ยีอดจองก็
ตาม" 

พนง.รร.
ดสุติฯ 

    ปปช. 

"จากการพดูคยุกบัโรงแรมใหญ่ทีอ่ยูโ่ดยรอบพืน้ท่ีการชมุนมุ พบวา่
แตล่ะแหง่สญูเสยีรายได้วนัละ 3-5 ล้าน/แหง่ รวมความเสยีหาย
ทัง้หมดกวา่50ล้านบาท/วนั" 

ประกิจ ชิน
อมรพงษ์ 
นายก
สมาคม
โรงแรมไทย 

16-พ.ค.-53 คมชัดลกึ แดง 
"ผมได้คยุกบัลกูสาวของเสธ.แดง ที่นัง่เฝ้าคณุพอ่อยูห่น้าห้อง
ผา่ตดั ดเูป็นคนเข้มแข็งเหมือนคณุพอ่เลย" ทกัษิน 

    แดง 

"ตอนนีห้มอผา่ตดัเสร็จแล้ว สมองยงับวมอยูม่าก ต้องรอสมอง
หายบวมจงึจะรู้วา่อาการจะเป็นอยา่งไรครับ ได้แตส่วดมนต์
ภาวนาช่วยเป็นก าลงัใจ" ทกัษิน 

    แดง 

"ขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัความรุนแรง2เดือนที่ผา่นมาเข้าสู่
กระบวนการยตุิธรรมและรับโทษทางกฎหมาย ไมว่า่จะเป็นนาย
อภิสทิธ์ิ หรือนายสเุทพ อยา่งเทา่เทียมกบั นปช.ที่ส าคญันาย
อภิสทิธ์ิก็ไมค่วรเป็นนายกฯ รักษาการ หลงัยบุสภาแล้ว เพราะ
หมดความชอบธรรม" ณฐัวฒุ ิ

    แดง 

"ขณะนีส้ถานการณ์ตัง้แตเ่มื่อวานจนถึงวนันีเ้ข้าขัน้เลวร้าย ไม่
เหลอืค าวา่ปรองดองอีกแล้ว นายอภิสทิธ์ิไมม่ีสทิธ์ิท่ีจะเป็นนายกฯ 
ตอ่ไปแม้แตว่นัเดยีว" จตพุร 

    รัฐบาล 
"ผมวา่ปลอ่ยเสธ.แดงปลกุระดมคนไปเร่ือยๆ เหตกุารณ์จะรุนแรง
กวา่นี ้ผมวา่วิธีที่จะตดัไฟแตต้่นลมคือจดัการเสธ.แดงไปซะ" 

ร.อ.ทรง
กลด ช่ืนชู
ผล 

    รัฐบาล 

"มีคนจองกฐินเสธ.แดงไมรู้่ก่ีกอง ผมวา่เสธ.แดงคงไมร่อด หรือ
แกนน าตามหมายจบั9 คนก็มัน่ใจวา่ไมร่อด ทัง้จากเจ้าหน้าที่รัฐ
และนกัรบนิรนาม เพราะท าเขาไว้เยอะไง" 

ร.อ.ทรง
กลด ช่ืนชู
ผล 

    รัฐบาล 

"เสธ.แดงมีสทิธ์ิไปถึงเขมรไหม ผมมัน่ใจวา่คงไมม่ีวนันัน้ เพราะทัง้
เจ้าหน้าที่รัฐญาติผู้สญูเสยี คนทีห่มัน่ไส้ และคนเกลยีดชงัมนัเยอะ 
เสธ.แดงคงไมม่ีทางเดินไปถึงวนันัน้ ดงันัน้ เสธ.แดงต้องท าให้เกิด

ร.อ.ทรง
กลด ช่ืนชู
ผล 
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สงครามให้ได้" 

    รัฐบาล 

"พวกที่จะท าเขาไมพ่ดูหรอก อยา่งนีน้า่กลวักวา่ด้วยซ า้ไป 
ปฏิกิริยากองทพัเงียบอยา่งนี ้นบัเป็นความกลวัที่เสธ.แดงก็ตื่น
ตระหนก คือมนัเงียบจนนา่กลวัไง ผมรู้วา่เสธ.แดงท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร อยา่งไร รู้หมด และได้สง่ข้อมลูไปแล้ว เขานา่จะรอจงัหวะ
มัง้ ถ้าจะจดัการผมวา่เขาจะท าเมื่อไรก็ท าได้ คงจะรออะไรสกั
อยา่ง" 

ร.อ.ทรง
กลด ช่ืนชู
ผล 

    รัฐบาล 

"ตัง้แตว่นัท่ีนายจตพุร พรหมพนัธุ์ แกนน า นปช.มาดา่ ผมก็ไมเ่ข้า
ไปยุง่อีกเลย เคยเตือนเขาไปแล้ว2-3หน วา่อยา่ไปยุง่ เสธ.แดง
บอกวา่เขาไมไ่ด้เข้าไปยุง่ แตแ่คท่ าหน้าที่ดแูลประชาชนและจะพา
ประชาชนกลบับ้านเทา่นัน้ และเขาก็ตัง้พรรคขตัติยะธรรม เสธ.
แดงเขาก็หว่งมวลชนของเขา ซึง่เป็นการคยุทางโทรศพัท์เมื่อ3วนัท่ี
ผา่นมา หลงัจากนัน้ผมกบัเสธ.แดงก็ไมไ่ด้คยุกนัอกี" 

พล.อ.
พลัลภ 

    รัฐบาล 

"ยงัไมส่ามารถชีช้ดัได้วา่ใครลอบท าร้ายพล.ต.ขตัติยะ แตย่อมรับ
วา่ก่อนหน้านีด้้านการขา่วมีรายงานวา่ พล.ต.ขตัติยะเป็น
เป้าหมายถกูลอบท าร้าย แตก็่เป็นเพียงการขา่วที่ไมชี่ช้ดั" 

พล.ต.ต.
ประวฒุ ิ

    รัฐบาล 
"รัฐบาลไทยควรจะเดินหน้าเจรจากบักลุม่ผู้ประท้วงอยา่งตอ่เนื่อง
จนกวา่จะบรรลขุ้อตกลงตา่งๆ เพื่อให้สงัคมเดินหน้าตอ่ไปได้" 

ฟิลปิ โครว์
ลย์ี โฆษ
กกท.ตปท.
สหรัฐ 

    ตปท 

"เรามัน่ใจวา่ชาวอินโดนเีซยีเหลา่นีป้ลอดภยัดี และสถานทตูจะไม่
เข้าไปยุง่เก่ียวกบักิจการภายในประเทศ สิง่ที่เราด าเนินการไปแล้ว
จนถึงขณะนีค้ือการดแูลเร่ืองความปลอดภยัของชาวอินโดนีเซยี
ประมาณ700คน" 

ทิวค ูไฟ
ซาสยาห์ 
โฆษ
กกท.ตปท.
อินโดฯ 

    ตปท 

"เราเตือนพ.ต.ท.ทกัษิณวา่ เขาไมส่ามารถสร้างความเสยีหาย
ให้แก่ดินแดนมอนเตเนโกรด้วยการสง่สารทางการเมืองทกุ
ประเภท ไปยงัพรรคพวกของเขา หรือบรรดาผู้ที่ท างานให้แก่
ทางการไทยในปัจจบุนัได้ ซึง่เป็นสถานะเดยีวกบัพลเมืองมอน
เตเนโกรทกุคน" 

มิลาน โร
เซน รมต.
ตปท.มอน
เตฯ 
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    เหลอืง 

"การท่ีพดูเช่นนีก้ าลงัชีใ้ห้ชดัวา่ ผมสนบัสนนุพรรคการเมืองใหม่
100% เพราะอยา่งน้อยที่สดุน า้วนในน า้เนา่ยงัมีน า้ดี 1-2 ขนั ผม
สามารถแสดงความเห็นอยา่งเตม็ที่ ไมต้่องกลวัวา่พดูเพื่อขอ
คะแนน เพราะพนัธมิตรเป็นท่ีรวมของคนมีจิตใจสงูสง่ มีศีลธรรม 
คนที่คิดดีท าดีไมต้่องมีบตัรสมาชิก คนที่ออกมาปกป้องสถาบนั
กษัตริย์ คือ พนัธมิตร" 

สนธิ ลิม้
ทองกลุ 

    เหลอืง 

"แตพ่อมาถงึยคุ พล.อ.ชาติชาย ชณุหะวณัเป็นนายกรัฐมนตรี อาจ
กลา่วได้วา่เป็นจดุตกต า่ของการเมืองไทยและกองทพัไทย เพราะ
ตัง้แตน่ัน้สถาบนัหลกัของเราถกูท าร้ายมาตลอด นกัการเมืองเร่ิม
คอรัปชัน่มากขึน้ เร่ิมเอาคนของตนเองเข้าไปมีบทบาทในกองทพั 
การเมืองไทยตกต า่มาเร่ือยๆ แตม่าร้ายแรงที่สดุในยคุของพ.ต.ท.
ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะคณุทกัษิณต้องการยดึ
อ านาจไว้ในมอื ประกอบกบัมีพวกซ้ายอกหกัเข้ามาวาง
ยทุธศาสตร์มอมเมาประชาชนด้วยการหวา่นเงินทอง ท าให้
ประชาชนเสพติดกบัผลประโยชน์ที่ทกัษิณมอบให้ ซึง่เร่ืองนีเ้ป็น
ที่มาของสตูรเลอืกตัง้ที่ผู้มีเสยีงข้างมากถือเป็นผู้ได้สทิธิขาดในการ
บริหารประเทศ และเมื่อทนุเข้ามาสถาบนัยอ่มหวัน่ไหว" 

สนธิ ลิม้
ทองกลุ 

    เหลอืง 

"ผมเห็นวา่ คณุทกัษิณและคณุอภิสทิธ์ิ คือผลผลติของระบบน า้
เนา่ รัฐบาลชดุนีค้ือรัฐบาลเทพอสรู ซึง่ประกอบด้วยเทพอภิสทิธ์ิ 
สว่นอสรูคือพวกพรรคร่วม เนวิน และทหาร วนันีค้ณุอภิสทิธ์ิต้องมี
ความกล้า เมื่อเป็นนายกฯ ต้องไมล่มืค าวา่หน้าที่ และหน้าที่ต้อง
มาก่อนบญุคณุใดๆ รัฐต้องรู้หน้าที่ เพราะที่ผา่นมาคนเสือ้แดงไม่
เคยรับรู้ข้อมลูวา่สิง่ไหนถกูสิง่ไหนผิด ผมเช่ือวา่มคีนเสือ้แดง
จ านวนมากรักสถาบนั แตป่ระชาธิปัตย์ไมเ่คยท าอะไรเลยตัง้แต่
เป็นรัฐบาลมาเกือบ2ปี เพิ่งจะมาท าเมื่อ2เดือนที่ผา่นมา เหตทุี่คน
เสือ้แดงขยายวงกว้างและเหิมเกริมจนทกุวนันี ้เพราะประชาธิปัตย์
ไมค่ิดจะแก้ปัญหาอยา่งจริงจงั และถือเป็นความโชคดีที่โรดแม็
พของรัฐบาลถกูลอยแพ หากโรดแม็พส าเร็จลลุว่งเทา่กบัวา่
สถาบนัของเราถกูลอยแพไปเลย" 

สนธิ ลิม้
ทองกลุ 

          

19-พ.ค.-53 คมชัดลกึ แดง 

"นี่คือปัญหา เป็นสิง่ที่เราไมอ่ยากเห็น เช่นเกียวกบัแกนน าทกุคน 
ผมต้องการให้การชมุนมุเป็นไปโดยสนัติและด าเนินไปอยา่งที่เคย
เป็นมาโดยตลอด แตค่วามโกรธเคืองของประชาชนพอกพนูขึน้ 
และปฏิบตัิการนีป้ะทคุวามรู้สกึของพวกเขาขึน้มา" 

ก่อแก้ว 
พิกลุทอง 
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    รัฐบาล 

"ให้เสือ้แดงสลายการชมุนมุทกุจดุ แล้วจะบอกรัฐบาลให้น าทหาร
และต ารวจถอนก าลงักลบัท่ีตัง้ทนัที หากรัฐบาลไมท่ า พรรคร่วม
รัฐบาลทกุพรรคจะถอนตวัจากรัฐบาลทนัที" บรรหาร 

    รัฐบาล 

"ผมจะเป็นหวัหอกโดยจะขอให้เสือ้แดงสลายการชมุนมุทกุจดุ ไม่
วา่ที่ไหนก็แล้วแตท่ัง้ราชประสงค์ รวมถงึที่ไปก่อม๊อบ แล้วอยา่อ้าง
วา่เป็นเสือ้แดงเทียมสัง่การไมไ่ด้ พรรคเพื่อไทยก็โทรมาหาขอร้อง
เร่ืองนีบ้อกให้เสือ้แดงสลายการชมุนมุ เมื่อสลายเสร็จแล้วผมจะ
พดูกบัรัฐบาลวา่ให้ทหารและต ารวจถอนกลบัท่ีตัง้ทนัที แตถ้่าหาก
รัฐบาลไมท่ ายงัมกีารตรึงก าลงักนัอีก พรรคร่วมรัฐบาลทกุพรรคจะ
ถอนตวัจากรัฐบาล นี่เป็นข้อสญัญาที่จะพดูตอ่สงัคมและกลุม่เสือ้
แดง เพราะตอนนีรั้ฐบาลก็กลวัวา่พอพดูไปแล้วเสือ้แดงไมส่ลาย
อีก ดงันัน้ขอให้สลายการชมุนมุไป ผมจะช่วยประสานงานให้ แล้ว
อยากให้เดินตามโรดแม็พท่ีวางไว้ เร่ืองก็จบไมม่ีปัญหา ซึง่ถ้าได้
อยา่งนีผ้มจะประชมุพรรคร่วมทนัที พรรคร่วมจะต้องเข้าใจและ
เห็นด้วย" บรรหาร 

    รัฐบาล 

"ผมคงตอบค าถามแทน ศอฉ.ไมไ่ด้ เพราะเป็นผู้ปฏิบตัิงาน แตข่อ
ยืนยนัวา่การด าเนินการดงักลา่วเป็นการท าตามหน้าที่ และไมไ่ด้
กลัน่แกล้งใครแนน่อน รายช่ือบคุคลท่ีออกมา ศอฉ.ไมไ่ด้นัง่เทียน
เขียนขึน้มา หากไมเ่ก่ียวข้องก็ไมต้่องกลวั ข้อมลูทกุอยา่งเป็นการ
ตรวจสอบเอกสารจากธนาคารและสถาบนัการเงิน เป็นข้อมลูทาง
อิเลก็ทรอนิกส"์ 

ธาริต เพง็
ดิษฐ์ อธิบดี
ดีเอสไอ 

    รัฐบาล 

"มีเพียงการตดิตอ่ทางโทรศพัท์เพือ่ขอข้อมลูเพิ่มเติมจากสถาบนั
การเงินและบคุคลที่เก่ียวข้องประมาณ50รายซึง่คาดวา่ในวนัท่ี19
พ.ค.จึงจะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในสว่นของสถาบนั
การเงินท่ีต้องทยอยสง่ข้อมลูการท าธุรกรรมย้อนหลงัทัง้106ราย 
ก่อนครบก าหนดตามค าสัง่ของ ศอฉ.ในวนัท่ี20พ.ค.นี"้ 

ธาริต เพง็
ดิษฐ์ อธิบดี
ดีเอสไอ 

    ปปช. 

"...ผมเกิดมาบ้านหลงันีก็้สวยงามและอบอุน่มากแล้ว แตก่วา่จะ
เป็นแบบนีไ้ด้ พบบรรพบรุุษของพอ่เสยีเหง่ือ เสยีเลอืด เอาชีวิตเข้า
แลก กวา่จะได้บ้านหลงันีข้ึน้มาจนถึงวนันี ้พอ่คนนีก็้ยงัเหน่ือยที่จะ
ดแูลบ้าน และดแูลความสขุของทกุๆ คนในบ้าน ถ้ามใีครสกัคน
โกรธใครมาก็ไมรู้่ ไมไ่ด้ดงัใจเร่ืองอะไรมาก็ไมรู้่ แล้วก็พาลมาลงที่
พอ่ เกลยีดพอ่ ดา่พอ่ คิดจะไลพ่อ่ออกจากบ้าน ผมจะเดินออกไป
บอกกบัคนคนนัน้วา่ ถ้าเกลยีดพอ่ ไมรั่กพอ่แล้ว จงออกไปจากที่นี่
ซะ..." 

พงษ์พฒัน์  
วชิรบรรจง 
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Date Source Social Actors Quotation NB. 

    ปปช. 

"ตัง้แตเ่กิดการปะทะกนัฉนัตกใจกลวัทกุครัง้ที่ได้ยินเสยีงปืน 
ระเบิด หรือแม้แตป่ระทดั ตอนกลางคืนสงสารลกูมาก นอนไมไ่ด้
เลย พอจะหลบัก็ได้ยินเสยีงดงัตมูตาม เวลานีเ้ขาจะนอนสะดุ้ง
ตลอด เหมือนกบัได้ยินเสยีงดงัก้องอยูใ่นหตูลอดเวลา เราเหมือน
อยูท่า่มกลางสงคราม ข้าวสารก็หมด อาหารกระป๋องก็หมด จะลง
ไปซือ้ก็อนัตราย แตพ่อลงไปแล้วก็ไมม่ีอะไรขาย สดุท้ายก็คิดวา่
เราไมถ่กูยิงตายก็คงจะอดข้าวอดน า้ตาย เลยหนีออกมา" 

ปราณี แก้ว
สด ลกูจ้าง
รายวนัใน
ตลาด
คลองเตย 

    ปปช. 

"ฉนัไมรู้่วา่สวสัดิภาพการท างานของสือ่ในท่ีชมุนมุอยูท่ี่ไหน แต่
ยืนยนัวา่ฉนัมีจรรยาบรรณ เพราะได้ท าขา่วเสือ้แดงมาตลอดตัง้แต่
เวทีท่ีผา่นฟ้าฯ และก็ถกูผู้ชมุนมุรุมท าร้ายลกัษณะนีม้า3ครัง้ 
เพราะความเข้าใจผิด" 

น.ส.ไนซ์  
พจนเมษ
บาลสถิต 
ผู้สือ่ขา่ว
และ
ประสานงา
น
สนข.ตปท. 
ฟรองซ์24 

    ปปช. 
"ขอเรียกร้องให้แกนน าผู้ชมุนมุดแูลสวสัดิภาพและความปลอดภยั
ให้กบัผู้สือ่ขา่ว" 

สมาคม
นกัขา่ว
นกัหนงัสอื
พิมพ์
แหง่ปท.
ไทย 

    ปปช. 

"เมื่อหลงจากกลุม่เพื่อน ผมเดินไปตามถนนยา่นดินแดง เห็น
ผู้ใหญ่หลายคนชมุนมุกนัจึงขอไปอยูด้่วยเพื่อขอข้าวกินและที่นอน 
เมื่อคืนผมนอนอยูท่ี่หน้าห้องเชา่ไมไ่กลจากจดุเกิดเหต ุเห็น
แกลลอนน า้มนัตัง้อยูเ่ห็นกลุม่ผู้ชมุนมุเทราดแล้วจดุไฟเผายาง
รถยนต์ จึงไปหยิบมาเขยา่ดกู่อนเทลงพืน้ท่ีหน้าอาคาร น า้มนัไหล
ออกมาจ านวนมาก ผมจึงหยิบไฟแช็กที่หลน่อยูท่ี่พืน้มาจดุ แตจ่ดุ
ไมต่ิด ระหวา่งนัน้สงัเกตเห็นกองไฟอยูใ่กล้ๆ จึงเอาไม้ไปตอ่ไฟจน
ติด จากนัน้โยนใสน่ า้มนั ท าให้ไฟลกุลามอยา่งรวดเร็ว" 

ด.ช.หนุม่ 
อาย1ุ4ผู้
ต้องสงสยั
วางเพลงิ 
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20-พ.ค.-53 ไทยรัฐ แดง 

"สถานการณ์ขณะนีท้หารก าลงัปิดล้อมเข้ามา ในขณะท่ีเรายงั
ยืนยนัหลกัการสนัตแิละพร้อมเดนิหน้าเข้าสูก่ารเจรจา แม้รัฐบาล
กระหยิ่มที่ยงัสงัหารคนมือเปลา่ได้ แตเ่รายงัจะปักหลกัสู้  ใครที่เอา
ลกูหลานมาให้น าไปไว้ในท่ีปลอดภยัที่วดัปทมุวนาราม ใครที่
ประสงค์จะปักหลกัสู้ตอ่ไปขอให้เป็นไปด้วยความสมคัรใจ เรา
เดินทางมาถึงจดุสดุท้ายแล้วทีจ่ะพิสจูน์หวัใจนกัสู้ของชาวไพร่ 
ประเทศไทยได้บนัทกึหวัใจยิ่งใหญ่ของคนเสือ้แดงแล้ว ทัง้นี ้แกน
น าจะไมเ่อาผู้หญิงและเด็กเป็นโลก่ าบงัอยา่งเดด็ขาด แกนน ายงั
พร้อมเดินหน้าขัน้ตอนนบัหนึง่ให้สมัฤทธิผล ถ้าทหารประสงค์จะ
ฆา่แกนน าเราพร้อมเผชิญชะตากรรมอยูท่ี่น่ี" ณฐัวฒุ ิ

    รัฐบาล 
"ผมจะพยายามอยา่งเต็มที่ ผมอยากให้มีการเจรจากนัทัง้2ฝ่าย 
และจะพยายามเตม็ที่และจะพยายามตอ่ไป" 

ประธานวฒุิ
ฯ 

    รัฐบาล 

"พรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคชาติไทยพฒันายงัสนบัสนนุการ
ท างานของรัฐบาลตอ่ไป เพราะนาทีนีภ้ารกิจของรัฐบาลยงัไมจ่บ
จะทิง้รัฐบาลกลางคนัเลยไมไ่ด้ ซึง่เป็นเร่ืองไมถ่กู ดงันัน้ ต้องรอให้
สถานการณ์จบก่อนจงึคอ่ยหาทางออกให้บ้านเมืองกนัตอ่ไป ทัง้นี ้
นายบรรหารก็เป็นหว่งสถานการณ์และก็อยากให้เหตกุารณ์สงบ
เรียบร้อยโดยเร็ว" 

สมศกัดิ์ 
ปริศนา
นนัทกลุ 

22-พ.ค.-53 คมชัดลกึ แดง 
"ขอความกรุณาฟังผมอีกสกัครัง้ เรายตุิเวทวีนันีเ้พื่อเดินหน้าใน
กระบวนการตอ่สู้เพื่อประชาธิปไตยตอ่ไปได้..." แกนน า 

    แดง 

"ขณะนีก้ลุม่ 24มิถนาฯร่วมกบักลุม่คนเสือ้แดงทกุจงัหวดัก่อตัง้
ขบวนการตอ่สู้รอบใหม ่หรือเสือ้แดงภาค2 ในนามของ สมชัชา
ประชาธิปไตย เพื่อสานตอ่ภารกิจสร้างประชาธิปไตยและสร้าง
ความเป็นธรรมในสงัคมของคนเสือ้แดง โดยก าหนดมาตรการ
เคลือ่นไหว" 

สมยศ 
พฤกษา
เกษมสขุ 

    แดง 

"การตอ่สู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยยงัไมจ่บตอนนีแ้คพ่กัรบแล้ว
คอ่ยกลบัมาสู้กนัใหม ่แตรู่ปแบบการเคลือ่นไหวและการเรียกร้อง
ประชาธิปไตยคงจะไมเ่หมอืนเดมิ ต้องประชมุพดูคยุก าหนด
ทิศทางกนัใหมท่ัง้หมด เบือ้งต้นกลุม่จะนดัรวมพลในวนัท่ี29พ.ค.ที่
ลานหน้าสถานีรถไฟเชียงใหม ่เพือ่ท าพิธีรับขวญัให้ก าลงัใจกลุม่
นกัรบเสือ้แดงทกุคนท่ีไปชมุนมุที่กรุงเทพฯ" 

ศรีวรรณ 
จนัทร์หงษ์ 
แกนน า
เชียงใหม ่

    แดง 
"การกลบัมาในครัง้นีไ้มถื่อวา่แพ้ แตก่ลบัมาเพื่อพกัยก หากมีแกน
น าคนเสือ้แดงคนใหมก็่พร้อมที่จะเดินทางไปสู้กบัรัฐบาลอีก" 

เสือ้แดง
ล าปาง 
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    แดง 

"ข้าพเจ้าในฐานะเป็นแกนน าผู้ชมุนมุคนหนึง่ขอเรียนวา่ มีความ
ประสงค์เข้ามอบตวัเพื่อตอ่สู้คดใีนข้อกลา่วหาดงักลา่ว โดยจะเข้า
มอบตวัที ่บก.ป. ที่รัฐบาลได้ประกาศยกเลกิสถานการณ์ฉกุเฉิน
แล้ว เพื่อจะได้ตอ่สู้คดีตามกระบวนการยตุิธรรมในภาวะปกติ 
เนื่องจากข้าพเจ้าเห็นวา่การประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินของ
รัฐบาลไมช่อบด้วยกฎหมาย และยงัอยูใ่นระหวา่งการวินจิฉยัของ
ศาลรัฐธรรมนญูถึงความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของประกาศ
ดงักลา่ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดน าเรียนผู้บญัชาการ
ต ารวจแหง่ชาติด้วย" 

หนงัสอืขอ
มอบตวั
สภุรณ์ อตั
ถาวงศ์ 

    รัฐบาล 

"เราอยูบ้่านเดยีวกนั บ้านเราได้รับความเสยีหาย เราได้แยกแยะ
คนเผาบ้าน และจะต้องได้รับโทษ แตผู่้ได้รับความเดือดร้อน
อาจจะมีความคิดเห็นหลากหลาย แตผ่มขอเชิญชวนวา่อะไรท่ีเป็น
เร่ืองแตกตา่งควรรับฟังกนั และลงแรงลงใจกนั กระบวนการนี ้
จะต้องเร่ิมต้นนบัแตน่าทีนี ้ได้เร่ิมต้นกบัภาครัฐ ชีแ้จงข้อเทจ็จริงไม่
เฉพาะกบัพ่ีน้องประชาชนคนไทย แตอ่อกสูป่ระชาคมโลก เพื่อให้
ราบร่ืนและรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของคนไทยทกุคน" นายกฯ 

    รัฐบาล 

"ในระหวา่งการสอบสวน ดีเอสไอจะพยายามไมข่ยายเครือขา่ยผู้ที่
ต้องถกูระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินแบบเหวีย่งแห แตจ่ะสัง่
ห้ามเฉพาะรายเพื่อไมใ่ห้กระทบสทิธิของผู้ที่ไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง" 

ธาริต เพง็
ดิษฐ์ อธิบดี
ดีเอสไอ 

    รัฐบาล 

"สว่นของความมัน่คงก็ต้องมีการท างานอยา่งตอ่เนื่องเพื่อดแูล
กลุม่กองก าลงัติดอาวธุทีย่งัมีอยู ่และกลุม่เหลา่นีอ้าจจะยงัไม่
สลายตวั และมกีารปรับปฏิบตัิแผนลงสูกิ่จกรรมตา่งๆ ที่ดแูลแก้ไข
ได้ยากขึน้ ซึง่กลุม่นีจ้ะเน้นไปในทางการก่อวินาศกรรมหรือลอบท า
ร้ายและไมเ่ปิดเผยตวั เปลีย่นการชมุนมุจากกลุม่ใหญ่เป็นกลุม่
ยอ่ยเปลีย่นจากการพบปะกนัในกทม.ไปท่ีปริมณฑลแทน สิง่
เหลา่นีด้้านความมัน่คงก็จะต้องควบคมุและติดตามอยา่งตอ่เนื่อง" 

ปณิธาน 
วฒันายากร 
รองเลขารัฐ
ฯ 

    รัฐบาล 

"เร่ืองนีน้ายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ นกยกรัฐมนตรี และนายสเุทพ 
เทือกสบุรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมัน่คง ในฐานะ ผอ.
ศอฉ.ก็ได้เน้นย า้กบัเจ้าหน้าที่ต ารวจไปแล้ววา่ให้ด าเนินการทกุ
อยา่งด้วยความรอบคอบ สว่นเร่ืองที่วา่จะอนญุาตให้มีการเข้า
เยี่ยมจากบคุคลภายนอกหรือไม ่หรือระหวา่งทีถ่กูควบคมุตวัจะ
อยูใ่นสถานท่ีใดนัน้ถือเป็นอ านาจหน้าที่ของต ารวจ ทัง้หมดขึน้อยู่
กบัดลุพินิจในการด าเนินการทกุอยา่งเพื่อเป็นผลประโยชน์ตอ่การ
สบืสวนสอบสวนทกุอยา่ง" 

พ.อ.
สรรเสริญ 
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Date Source Social Actors Quotation NB. 

    รัฐบาล 

"แตห่ากแถลงการณ์ออกมาในลกัษณะสนบัสนนุกลุม่ผู้ชมุนมุ 
รัฐบาลไทยคงไมส่ามารถยอมรับได้ เนื่องจากการล้มล้างรัฐบาลที่
ชอบธรรมคงไมม่ีใครยอมรับ ซึง่กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐ
แถลงการณ์แสดงความไมเ่ห็นด้วยตอ่การก่อวินาศกรรมมาก่อน
หน้านีแ้ล้ว" 

กษิต ภิรมย์ 
รมต.ตปท. 

    รัฐบาล 

"ดงันัน้คิดวา่ทา่ทีของอาเซียนควรจะสนบัสนนุให้ก าลงัใจรัฐบาล
มากกวา่จะไปท าอะไรท่ีเป็นการเข้าข้างฝ่ายท าผิดกฎหมาย หรือ
ให้ความเทา่เทียมกนัระหวา่งรัฐบาลและเสือ้แดงซึง่ท าผิด
กฎหมายไมไ่ด้ จะต้องให้ความเคารพตอ่ความเป็นรัฐและความ
เป็นรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอภิสทิธ์ิหนอ่ย เพราะทกุคนก็เห็นกนั
อยูว่า่อะไรเป็นอะไร อีกทัง้เราอยูใ่นฐานะผู้ก่อตัง้และขบัเคลือ่น
อาเซยีน จะท าอะไรก็ต้องให้ก าลงัใจเราด้วย ที่ผา่นมาเราเป็น
คนท างานให้อาเซียนเสมอ ในยามยากก็ต้องเห็นใจเราบ้าง ซึง่
คาดวา่การออกแถลงการณ์คงจะมีขึน้ในเร็วๆ นี"้ 

กษิต ภิรมย์ 
รมต.ตปท. 

    รัฐบาล 

"เมื่อพิจารณาจากเหตกุารณ์รุนแรงในไทย เราจึงแจ้งพ.ต.ท.
ทกัษิณ ซึง่อยูร่ะหวา่งการเดินทางเยือนสว่นตวัวา่ควรหลกีเลีย่ง
การแสดงออกหรือการออกแถลงการณ์ตอ่ประชาชนระหวา่งที่
พ านกัในดินแดนของเรา" 

บรูโน วาเล
โร โฆษ
กกท.ตปท.
ฝร่ังเศส 

    ปปช. 

"วนัท่ีสลายการชมุนมุ มกีลุม่ผู้ชมุนมุหลบหนีออกมาหลายสบิคน 
บางคนกระโดดหนีลงคลองแสนแสบ บางคนก็ขอเข้ามาหลบใน
ชมุชน เราก็ขอตรวจอาวธุ ถ้าเจอก็ยดึไว้แล้วปลอ่ยให้เข้าไปอยูใ่น
วดั แตส่ว่นใหญ่จะช่วยกนัจบัสง่ให้ต ารวจมากกวา่" 

สมบรูณ์ 
พิมเกต ุประ
ธารชมุชน
หลงัวดั
ปทมุฯ 

    ปปช. 

"วนัท่ี19พ.ค.ที่ผา่นมา แม้จะกลวัก็ต้องเสีย่ง ท ายงัไงได้ เราบริสทุธ์ิ
ใจ ก็บอกเขาดีๆ ถ้าคณุมีอาวธุก็ให้เทออกมา มีทัง้ลกูปืน ประทดั
ยกัษ์ ระเบิดขวด ระเบิดไบก้อน (ท าด้วยกระป๋องยาฉีดยงุ) เราต้อง
ดแูลชมุชน เพราะชมุชนของเรามทีัง้คนแก่และลกูเด็กเลก็แดงอยู ่
ต้องคอยเฝ้าระวงัไมใ่ห้คนแปลกหน้าที่มีอาวธุเข้ามาในชมุชน
เด็ดขาด" 

ชศูกัดิ์ เลีย้ง
จ าปา 
ชมุชนหลงั
วดัปทมุฯ 

    ปปช. "ชัว่โมงนัน้ลมืกลวัไปเลย แตพ่วกเราต้องจบัให้ได้ก่อน" 

ชศูกัดิ์ เลีย้ง
จ าปา 
ชมุชนหลงั
วดัปทมุฯ 
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    ปปช. 

"ทกุคนก็กลวันะ ตอนสกดัรถแทก็ซี่ขนยางรถยนต์ แล้วมกีลุม่ผู้
ชมุนมุ20-30คนจะมาเอาคืน ชาวชมุชนต้องออกมาช่วยกนักวา่
100คน ต้องยิงปืนขูพ่วกเขาจึงยอมถอยกลบัไป แล้วยงัจบัคนท่ีจะ
มาปาระเบิดได้อีก คือเราจะไมเ่น้นตัง้ดา่น แตจ่ะใช้วิทยสุือ่สาร
จากปากซอยตดิตอ่กบัท้ายซอย หากมีอะไรผิดปกติก็จะแจ้งกนั
ตลอด" 

ประธาน
ชมุชนโปโล 

    ปปช. 

"จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เจ้าของพืน้ท่ีไมไ่ด้ให้ความร่วมมือเข้า
ช่วยเหลอืเลย สว่นรัฐบาลก็ไมเ่คยแจ้งเตือนกอ่นวา่จะมกีารสลาย
การชมุนมุ หากบอกลว่งหน้าทกุคนจะได้ขนย้ายทรัพย์สนิออกไป
ก่อน ตอนนีเ้หมือนรัฐบาลตีรังตอ่ ท าให้ชาวบ้านได้รับความ
เสยีหายตอ่การกระท าทีเ่กิดขึน้" 

เจ้าของร้าน
เสือ้ผ้า
สยามฯ 

    ปปช. 

"สยามเก่ียวอะไรด้วย ผมเพิ่งเร่ิมต้นในการขายของ ไมค่วรจะมา
ท าแบบนี ้เมื่อทะเลาะกบัรัฐบาลก็ไปท ารัฐบาล เผาท าเนยีบ 
สถานท่ีราชการดกีวา่มาเผาสยาม ท าให้ผู้ ค้า100กวา่ร้านเสยีหาย
หมด ก่อนที่จะมีการสลายการชมุนมุก็เข้ามาเก็บสนิค้าไมไ่ด้ 
เพราะไมม่ใีครแจ้งลว่งหน้า"เจ้าของร้านกระเป๋าสยามฯ   

    ปปช. 

"มนักระทบกระเทือนไปทัง้ระบบเลย ไมใ่ช่แคเ่ร่ืองธุรกิจร้านค้า
เทา่นัน้ เพราะจากโปรแกรมของคณุเกต้๋องไปท างานท่ีองักฤษ แต่
สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอยา่งนี ้ไปท าวีซา่ก็ไมไ่ด้ เร่ืองพาสปอร์ต
ก็ถกูดองไว้ เลยไมส่ามารถไปได้ เสยีหายไปเยอะเหมือนกนั" 

ผจก.
สว่นตวัน.ส.
ชลลดา 

    ปปช. 

"คิดวา่ร้านท่ีเซ็นทรัลเวิลด์อาจจะไหม้ทัง้หมดเพราะอยูร่ะหวา่งเซน
กบัอิเซตนั เห็นควนัลอยเตม็ไปหมด แตย่งัขึน้ไปดไูมไ่ด้ ผลกระทบ
มีแน่ๆ  โดยเฉพาะพนกังานจะให้เขาท าอะไร กวา่1เดือน ตัง้แตปิ่ด
ราชประสงค์ตุ๊กก็จ่ายเงินพนกังาน ยงัอุ้มเขาอยู ่ดแูลกนัไปก่อน 
ตอนนีย้งังงๆ เพราะออฟฟิศพซิซา่อยูต่กึมาลนีนท์ ซึง่ถกูไฟไหม้
เหมือนกนั เข้าไมไ่ด้เลย ไมรู้่วา่เสยีหายอยา่งไร" 

ญาณี จง
วิสทุธ์ิ 

    ปปช. 

"คอยแก้ไขเหตกุารณ์เฉพาะหน้าดีกวา่ คนอ่ืนเขาทกุข์กวา่เราเยอะ 
หว่งแตเ่ดก็ที่ร้านจะให้ไปไหน สาขาอื่นก็เต็มแล้ว ตอนนีย้งัคิดไม่
ออก สามีบอกวา่ต้องเลีย้งไว้ก่อน พนกังานท่ีร้านมีประมาณ20คน
เพราะเป็นร้านแม ่เป็นร้านใหญ่ ยอดขายดีตลอด เลน่มาเผาร้าน
แมเ่ลย" 

ญาณี จง
วิสทุธ์ิ 

    ปปช. 

"เมื่อไมม่ีคนเดิน ผมก็ขายอาหารตามสัง่ไมไ่ด้ ทกุคนเดือดร้อนกนั
ไปหมด ก่อนเกิดเหตกุารณ์เราขายของได้เฉลีย่วนัละ300-400บาท 
แตท่กุวนันีไ้มม่ีเงินเข้ากระเป๋าสกับาทเลย หน าซ า้ยงัมคีา่ใช้จ่าย

นายเบิม้ 
ตวัแทน
พอ่ค้าแมค้่า
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ทกุวนั ไหนคา่อาหาร คา่เชา่บ้าน คา่น า้ คา่ไฟ เราแบกรับปัญหา
มากวา่1อาทิตย์แล้ว" 

ชมุชนพระ
เจนยา่น
สวนลมุฯ 

    ปปช. 

"วดัอยูใ่นภาวะจ ายอม ถ้าเราไมย่อมเกิดเขาเผาวดั แล้วจบัพระ
เป็นตวัประกนัตอ่รองกบัรัฐบาลจะท าอยา่งไร พระ เณรเองก็
ล าบากช่วงเกิดเหตกุารณ์ จะออกไปบิณฑบาตก็ไมไ่ด้ กิจนิมนต์ก็
จ าเป็นต้องงด เพราะไมส่ามารถจะออกได้ เพราะหากจะออกก็
ต้องขออนญุาตการ์ดนปช.สว่นพระท่ีมาร่วมชมุนมุนัน้ วดัก็ไม่
อนญุาตให้มาใช้พืน้ท่ี" 

เจ้าอาวาส
วดัปทมุวนา
รามราช
วรวิหาร 

    ปปช. 

"เป็นความร่วมมือร่วมใจครัง้ยิ่งใหญ่ที่คนวงการบนัเทงิรวมตวักนั
สร้างสรรค์สิง่ดีๆ ให้แก่ประเทศไทยของเรา ในยามทีเ่กิดเหตคุวาม
แตกแยกและความวุน่วาย ซึง่ปานและชาวอาร์เอสรวมถงึดารา 
ศิลปินอีกหลายทา่น ยินดีร่วมร้องและร่วมเป็นสว่นหนึง่ในมวิสกิวี
ดีโอเพลงขอความสขุ...คืนกลบัมา โดยไมแ่บง่คา่ย ไมแ่บง่สงักดัใน
การเข้าเป็นสว่นหนึง่ร่วมสร้างรอยยิม้ให้แก่คนไทย ท าให้ประเทศ
ไทยกลบัมาเป็นสยามเมืองยิม้ได้เหมือนเดิม อยา่งน้อยขอให้
กระบอกเสยีงเลก็ๆ จากคนกลุม่หนึง่ได้ร่วมจดุพลงัความสงบ 
ความสามคัคีครัง้ยิง่ใหญ่ให้กลบัคืนมาโดยเร็ว" 

ปาน ธนพร 
แวกประยรู 

          

22-23พ.ค.
53 ผู้จัดการ แดง 

"พรรคเพื่อไทยไมไ่ด้แก้ตา่งให้แกน่ายณฐัวฒุิ แตเ่ป็นการพดูเพื่อ
ความถกูต้อง และไมอ่ยากให้สถานการณ์เลวร้ายเข้าไปอีก ขอให้
ศอฉ.อยา่ไปกลา่วหาผู้ชมุนมุหรือแกนน าทัง้ทีย่งัไมม่ีหลกัฐาน และ
ขอเรียกร้องไปยงัรัฐบาลให้หยดุใสร้่ายป้ายส ีรัฐบาลต้องใจกว้าง 
ควรให้ความเป็นธรรมเพื่อดบัไฟแหง่ความขดัแย้ง และถ้านาย
อภิสทิธ์ิมีความจริงใจ บริสทุธ์ิใจ ต้องยกเลกิ พรก.ฉกุเฉิน และ
เคอร์ฟิวโดยเร็ว และเดินหน้าเข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรม เพื่อให้
ประเทศเดินหน้าเข้าไปสูก่ารปรองดองและสมานฉนัท์ 
ประเทศชาติและประชาชนบอบช า้พอแล้ว รัฐบาลต้องแสดงความ
เป็นผู้น าและน าประเทศชาติกลบัสูค่วามสงบโดยเร็วที่สดุ" 

พร้อมพงศ์ 
นพฤทธ์ิ 
โฆษกพท. 

      

"พรรคเพื่อไทยไมม่ีการซอ่งสมุก าลงัหรืออาวธุใดๆทัง้สิน้ พรรคเพื่อ
ไทยเป็นเพียงพรรคการเมืองที่คอยช่วยเหลอืประชาชน อยา่ท าร้าย
สถาบนัทางการเมืองด้วยกนั โดยการใช้กฎหมายพิเศษพรรคเพื่อ
ไทยพร้อมให้เข้าตรวจสอบ หากเจ้าหน้าทีม่ีหมายศาลเข้าตรวจ
ค้น" 

พร้อมพงศ์ 
นพฤทธ์ิ 
โฆษกพท. 
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    รัฐบาล 

"ผมขอเรียนวา่ การตดัสนิใจในการปฏิบตัิการตา่งๆนัน้ค านงึถงึ
สงูสดุคือ คณุคา่ของชีวติพี่น้องประชาชน สถานการณ์ทีเ่กิดขึน้
ก่อนหน้านัน้ท าให้ภาวะของพี่น้องประชาชนตกอยูใ่นภาวะ
อนัตราย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประชาชนผู้บริสทุธ์ิ การปฏิบตัิการท่ี
ได้ท ามานัน้ขอเรียนวา่เป็นการปฏิบตัิการตามกฎหมาย ตามหลกั
สากล และค านงึถึงการลดความเสยีหายให้น้อยที่สดุ บดันีถ้ึงเวลา
ที่พวกเราทกุคนต้องเข้าถึงกระบวนการฟืน้ฟบู้านเมืองของเรา ใน
แง่ของตกึรามบ้านช่อง หรือการฟืน้ฟทูางกายภาพนัน้เราท าได้อยู่
แล้ว แตท่ี่ส าคญัที่สดุคือการฟืน้ฟจิูตใจและความเป็นอนัหนึง่อนั
เดียวกนัของบ้านเมืองทีจ่ะต้องเกิดขึน้ตอ่ไป ภารกิจของรัฐบาล
และศอฉ.นัน้จะแบง่เป็นภารกิจเฉพาะหน้าและภารกิจที่ต้อง
ด าเนินการหลงัจากนัน้" นายกฯ 

    รัฐบาล 

"อยากจะเรียนกบัคนไทยทัง้ประเทศวา่เราอยูบ้่านเดียวกนั บ้าน
ของเราได้รับความเสยีหาย บดันีเ้ราได้แยกแยะคนท่ีจะมาเผาบ้าน
ของเราออกไป ซึง่คนเหลา่นัน้จะต้องได้รับโทษ แตป่ระชาชนที่อยู่
ในบ้านเดียวกนันีอ้าจมคีวามคดิเห็นแตกตา่งหลากหลายได้ บ้าน
ของเราควรจะเป็นอยา่งไร ระยะเวลาจากนีไ้ป ผมอยากจะเชิญ
ชวนประชาชนทกุคนทกุกลุม่วา่ เราเป็นคนบ้านเดยีวกนัครับ อะไร
ที่เป็นความแตกตา่งก็ต้องรับฟังซึง่กนัและกนั เรามาช่วยกนัไม่
เพียงแตอ่อกแบบ มาชว่ยกนัสร้างลงแรง ลงใจท าให้บ้านของเรา
กลบัมาเป็นบ้านท่ีนา่อยูข่องประชาชนคนไทยทกุคน กระบวนการ
นีต้้องเร่ิมตัง้แตน่าทีนี ้และผมขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนทกุคน
ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐและใช้วิจารณญาณในการกลัน่กรอง
ขา่วสารตา่งๆเพื่อช่วยกนัชีแ้จงข้อเท็จจริงไมใ่ช่เฉพาะกบัพ่ีน้องคน
ไทยดวัยกนัเองแตสู่ป่ระชาคมโลกเพื่อให้กระบวนการดงักลา่วนี ้
เดินหน้าอยา่งราบร่ืน รวดเร็วและตอบสนองความต้องการให้พี่
น้องประชาชนคนไทยทัง้ประเทศตอ่ไป" นายกฯ 

    รัฐบาล 

"ที่จะเห็นชดัเจนตอ่จากนีค้ือตวัเลขการขยายตวัของเศรษฐกิจใน
เดือนเม.ย.และพ.ค.ซึง่เป็น2เดือนแรกของไตรมาสที่2 ท าให้ไตร
มาสนีจ้ะลดต ่าลงจากการขยายตวัในไตรมาสแรกอยา่งเห็นได้ชดั 
แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในขณะนีต้วัเลขความเสยีหายและสถานการณ์
ยงัคงไมน่ิ่ง ทัง้ในด้านการทอ่งเทีย่วการใช้จา่ยค้าปลกีค้าสง่ และ
ผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่และการเลือ่นหรือหยดุการลงทนุของ
นกัลงทนุไทยและตา่งประเทศ ดงันัน้ ธปท.คงต้องรอตวัเลขที่

ผอ.อาวโุส
ฝ่ายเศรษฐ
กิจใน
ประเทศ 
ธปท. 
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ชดัเจนอีกระยะจึงจะประเมินความเสยีหายเป็นตวัเลขได้" 

    รัฐบาล 

"การปลอ่ยให้คนเหลา่นีเ้ข้ามาท าให้สงัคมรุนแรงระบิดเพลงิเยอะ
มาก ที่เราเจอหลงัเจ้าหน้าที่กระชบัพืน้ท่ีในจดุประกอบระเบดิและ
ในระเบิดยงัมีพริกป่นและหมามุย่" 

พญ.
คณุหญิงพร
ทิพย์ โรจน
สนุนัท์ ผอ.
สถาบนันิติ
วิทยาศาสต
ร์ 

    รัฐบาล 

"ส าหรับวนัท่ีจะมารับเงินช่วยเหลอืนัน้ ทางศนูย์ฯจะประกาศให้
ทราบอีกครัง้ หลงัจากสิน้สดุวนัรับเร่ืองร้องทกุข์ไปอีก7วนั โดยงบ
ที่จะให้การชว่ยเหลอืจะแบง่เป็น2สว่นคือในสว่นท่ี กทม.สามารถ
จ่ายให้เลยในเบือ้งต้นและอีกสว่นคือต้องเข้าที่ประชมุ ครม.ใน
กรณีที่เสยีหายจ านวนมาก" 

อภิรักษ์ 
โกษะโยธิน 

    รัฐบาล 

"เคยมคีนบอกวา่การเมืองก็เร่ืองหนึง่ เศรษฐกิจก็อีกเร่ืองหนึง่ ถ้า
นกัการเมืองไมเ่รียบร้อยเราก็วนไปท่ีเก่าเพราะวนัท่ีเราเข้ามาเราก็
มีปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจจากข้างนอกเราก็ท ากนัจนกระทัง่เกือบจะ
ได้ก็เจอเหตกุารณ์เดือนเม.ย.ก็มานบัหนึง่กนัใหม่ ก็ท ามาจน
เกือบจะได้ก็กลบัมานบัหนึง่กนัใหมอ่ีก เพราะฉะนัน้ตราบใดที่เรา
จะทุม่เทเงินงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ แตถ้่าเราไม่
สนใจทางการเมืองเราก็จะมีรอบที่สามรอบท่ีสีไ่ด้ แล้วก็จะหนกัขึน้
เร่ือยๆเพราะฉะนัน้รัฐบาลพงึให้ความส าคญัเร่ืองทางการเมืองให้
มากขึน้กวา่เดมิคือลยุเต็มที"่ 

กอร์ปศกัดิ์ 
สภาวส ุ
เลขาธิการ
นายกรัฐมน
ตรี 

    รัฐบาล 

"ขณะนีม้ีการประกาศวา่ให้มกีารเคลือ่นไหวนอกกรอบ ซึง่ถือเป็น
เร่ืองใหญ่ที่ทางศอฉ.ต้องประเมินก่อนวา่การเรียกร้องให้ลงใต้ดิน
นัน้มีจริงหรือไม ่และจะมีการเคลือ่นไหวกนัอยา่งไร" 

ปณิธาน 
วฒันายากร 
รอง
เลขาธิการ
นายกรัฐมน
ตรี 

    รัฐบาล 

"ขณะนีเ้ร่ืองของข้อเท็จจริงตา่งๆ ทางศอฉ.โดยดีเอสไอก าลงั
รวบรวมอยู ่แตใ่นเบือ้งต้นมีพยานเห็นบคุคลเหลา่นีเ้คลือ่นไหวอยู่ 
ซึง่ก าลงัตรวจสอบอยูเ่พราะมีข้อเท็จจริงหลายอยา่งที่ต้อง
ตรวจสอบวา่เป็นการมาร่วมโดยสมคัรใจหรือถกูชกัจงูมา คงต้อง
รอการยืนยนัในชัน้สอบสวนอีกครัง้" 

รองเลขา
นายกฯ 
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    รัฐบาล 

"ในสว่นของความมัน่คงก็ต้องมีการท างานอยา่งตอ่เนื่องเพื่อดแูล
กลุม่กองก าลงัติดอาวธุทีย่งัมีอยู ่และกลุม่เหลา่นีอ้าจจะยงัไม่
สลายตวั และมีการปรับปฏิบตัิแผนลงสูกิ่จการตา่งๆที่ดแูลแก้ไขได้
ยากขึน้ ซึง่กลุม่นีจ้ะเน้นไปในทางการก่อวินาศกรรมหรือลอบท า
ร้ายและไมเ่ปิดเผยตวั เปลีย่นการชมุนมุจากกลุม่ใหญ่เป็นกลุม่
ยอ่ย เปลีย่นจากการพบปะกนัในกทม.ไปท่ีปริมณฑลแทน สิง่
เหลา่นีท้างด้านความมัน่คงก็จะต้องควบคมุและติดตามอยา่ง
ตอ่เนื่อง" 

ปณิธาน 
วฒันายากร 
รอง
เลขาธิการ
นายกรัฐมน
ตรี 

    รัฐบาล 

"สิง่ที่เรากลัวลในตอนนีก็้คือมีการรายงานของส านกัขา่ว
ตา่งประเทศหลายส านกั ที่บอกวา่นายกฯไมไ่ด้มาจากการเลอืกตัง้
ซ า้แล้วซ า้เลา่อยง่ตอ่เนื่อง ซึง่เป็นเร่ืองที่ผิดปกติและเลยไปไกลถึง
ขนาดวา่นายกฯพดูภาษาไทยไมช่ดั ไมเ่ข้าใจคนไทยและมีส าเนียง
ภาษาตา่งชาติในตวันายกฯ หรือเป็นนายกฯที่ไมไ่ด้รับการเลอืกตัง้
มาเลย ซึง่เป็นเร่ืองทีเ่ราต้องชีแ้จงตา่งชาติอยา่งตอ่เนื่องและ
จริงจงั" 

ปณิธาน 
วฒันายากร 
รอง
เลขาธิการ
นายกรัฐมน
ตรี 

    รัฐบาล 

"ก็ต้องดทูกุพืน้ท่ีที่มีความเคลือ่นไหว แตเ่ป้าหมายสวนใหญ่จะ
เป็นในกรุงเทพฯ แตใ่นตา่งจงัหวดัอาจจะมีบ้าง แตเ่ราก็ไมอ่ยาก
ให้คนตกใจเพราะขณะนีเ้ป้าหมายเปลีย่นไปไมใ่ชก่ารก่อ
วินาศกรรมขนาดใหญ่ แตอ่าจจะเป็นการสร้างความสนใจ ท า
กิจกรรมอยา่งตอ่เนื่องเราก็ต้องควบคมุให้ได้" 

ปณิธาน 
วฒันายากร 
รอง
เลขาธิการ
นายกรัฐมน
ตรี 

    รัฐบาล 

"ผมได้สัง่ให้มีการตัง้คณะกรรมการขึน้2ชดุคือ คณะกรรมการชดุ
ตรวจสอบข้อเทจ็จริง และคณะกรรมการตรวจสอบความเสยีหาย 
อยา่งไรก็ตามในเบือ้งต้นได้มีการตัง้ข้อสงัเกตวา่เหตกุารณ์ที่
เกิดขึน้อาจมีความเก่ียวข้องกบัปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึน้ใน
ขณะนี"้ 

ชินวรณ์ 
บณุยเกียรติ 
รมว.ศธ. 

    ปปช. 

"ก่อนหน้านีเ้มื่อวนัท่ี14-19พ.ค.ที่ผา่นมานี ้เกิดการก่อการร้ายใน
พืน้ท่ีเรดโซน อาทิ บอ่นไก่ ราชปรารภ ศาลาแดง ฯลฯ ผู้บริโภคที่
อยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่งก็เกิดการกกัตนุบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปมาแล้วในระดบั
หนึง่ ท าให้สนิค้าขาดแคลนในจดุบริเวณที่เกิดเหตกุารณ์ก่อการ
ร้าย" 

ผจก.ฝ่าย
พฒันา
ธุรกิจ บ.
ไทยเพรซิ
เดนท์ฟดูส์ 
จก.
(มหาชน) 
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    ปปช. 

"ก็ถือวา่เป็นโรงหนงัเกา่ เป็นโรงหนงัสแตนด์อะโลน เป็นโรงหนงั
ทางเลอืกที่มีแฟนอยูเ่ป็นประจ า ซึง่ส าหรับคนท่ีดหูนงั จริงๆผมวา่
มนัก็เหมือนกบัโบสถ์นะครับ คือนอกจากจะให้ความบนัเทิงแล้ว
มนัยงัให้ความคิดและปัญญาอีกด้วย มนัก็นา่เสยีดายนะ..." 

โดม สขุวงศ์ 
หน.งาน
อนรัุกษ์
ภาพยนตร์ 
หอ
ภาพยนตร์
แหง่ชาติ 
กรม
ศิลปากร 

    ปปช. 

"ชีวิตวนเวยีนแถวสยามตัง้แต ่ม.ต้น ตอนนีท้ างานมาเกือบคอ่น
ชีวิตก็ยงัไปดหูนงัที่นัน่อยูท่กุอาทติย์..ท าอะไร..ไมค่ิดกนับ้างเลย..
เห็นบนัไดเลก็ๆไหม้แล้วเศร้าใจ..ถ้าจดังานร าลกึ..สยาม เราจะเป็น
คนหนึง่ที่จะไปร่วมงาน.." 

OH บาง
เสยีงแหง่
ความทรง
จ าโรงหนงั
สยาม 

    ปปช. 

"ตอนเห็นขา่ว โรงหนงัสยามถกูเผา อึง้ไปพกัใหญ่ๆเลย ความทรง
จ าวยัเด็กหวนกลบัมา พอ่กบัแมพ่าพวกเราออกมาซือ้เค้กกล้วย
หอมที่หัน่เป็นก้อนสีเ่หลีย่ม จ าได้วา่อร่อยเหลอืเกิน พอโตเป็นสาว
หนอ่ยก็ไปดหูนงัเฮฮากบัเพื่อน พอมีแฟนก็ไปดหูนงักบัแฟน สยาม
ไมเ่หลอืแล้วคะ่ เหลอืไว้แตค่วามทรงจ า อยากร้องไห้ ทกัษิณ และ
ครอบครัวมนัคงสมใจแล้วแหละคราวนี ้ประวตัิศาสตร์ชาติไทยจะ
ได้บนัทกึเอาไว้จนชัว่ลกูชัว่หลานวา่ตระกลูนีเ้ผาบ้าน ท าลายชาติ 
พวกเราจะไมม่ีวนัลมืนามสกลุเลวๆนีเ้ดด็ขาด มีลกูสอนลกูให้
จดจ า ถ้ามีหลานก็จะสอนหลานให้จดจ า และตอ่ๆไป ไอ้พวกคน
จงัไร..ขอแช่งให้ครอบครัวมนัวอดวาย" 

บางเสยีง
แหง่ความ
ทรงจ า
โรงหนงั
สยาม 

    ปปช. 

"อาย5ุ2ปี ผา่นความเป็นวยัรุ่นสยามตอนสมยัปี2518 ความรู้สกึก็
คงเหมือนๆกบัวยัรุ่นสมยันีท้ี่เดินแถวสยาม แตต่อนอาย8ุ-9ขวบจ า
ได้วา่เคยไปขึน้บนัไดเลือ่นครัง้แรกที่โรงหนงัสยาม วยัรุ่นสมยันี ้
อาจจะหวัเราะแตม่นัเป็นของใหมม่ีอนัแรก จ าความรู้สกึตื่นเต้นจ า
ได้วา่น้าชายบอกให้รีบๆก้าวขากลวัจะหกล้ม ลาก่อนต านานท่ีอยู่
คูก่บัสยามสแควร์ ตอ่ไปนีท้กุครัง้ที่ผา่นเราจะไมเ่ห็นอีกแล้ว.." 

jj บางเสยีง
แหง่ความ
ทรงจ า
โรงหนงั
สยาม 
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    ปปช. 

"ผมเรียนม.ต้นท่ีสาธิตปทมุ ทกุเช้าต้องมาลงรถที่สยามแล้วเดินไป
โรงเรียนทางถ.องัรี เดินผา่นโรงหนงัสยามทกุวนั ตอนม.ปลายผม
มาเรียนที่เตรียมฯ เวลาเลกิเรียนก็มาเรียนพิเศษที่น่ี (GSCชัน้2) 
เรียนจฬุาฯมาเดินสยามก็มาดหูนงัที่น่ี จ าได้วา่พาแฟนมาดหูนงั
ครัง้แรกเร่ืองTitanicกนัท่ีนี ่(ตอนนัน้ยงัไมไ่ด้เป็นแฟนกนัจีบกนั
ใหม่ๆ ) เราสองคนรักกนัท่ีโรงหนงัแหง่นี ้ตอนนีเ้ราแตง่งานกนั
แล้วแตท่กุวนัหยดุเราสองคนจะมาดหูนงัที่น่ีเพื่อระลกึถงึความรัก
ในครัง้ก่อน หนงัสอืที่พิมพ์แจกในงานแตง่งานยงัเขยีนไว้เลยวา่เรา
เจอกนัท่ีไหน ผมกบัภรรยายงัดทูวีีตอนเห็นโรงหนงัสยามไฟไหม้ 
เราดไูปกอดกนัไป เราทัง้คูร้่องไห้ออกมาเพราะสิง่ที่ผกูพนัมาเกือบ
35ปีมอดไหม้ไปแล้ว ความรู้สกึดดีีสญูสิน้ไปแล้ว ผมไมอ่ยากจะใช้
ค าวา่"ผุ้ก่อการร้ายเลย" เพราะพวกมนัเลวยิง่กวา่ เพราะบินลาเดน
ยงัรักชาตเิค้า เค้าท าเพราะโดนฝร่ังรังแก แตพ่วกนีพ้วกเนรคณุ
แผน่ดินไมก่ี่ตวั ท าเราเกือบสิน้ชาติ สนัติ อหิงสก จริงๆ.." 

Lec.CU 
บางเสยีง
แหง่ความ
ทรงจ า
โรงหนงั
สยาม 

    ปปช. 

"ถึงแม้เหตกุารณ์จะสงบ แตต่นและพอ่ค้าแมค้่าอีกหลายคนต้อง
สญูเสยีอยา่งมาก พวกผมเป็นแคช่าวบ้านท่ีท ามาหากิน ไมไ่ด้
เก่ียวข้องกบัฝ่ายใดเลย ไมค่ิดวา่จะต้องมาเป็นเหยื่อทางการเมือง 
อยากรู้วา่ท าไมพวกเขาต้องมาท ากบัเราอยา่งนี ้ท าไมต้องท าให้
บ้านเมืองวุน่วายและสร้างความเสยีหายให้แก่คนอื่น ร้านท่ีอยู่
ข้างๆซึง่ขายกระเป๋าก็เสยีหายมากเพราะกระเป๋าบางใบราคานบั
หมื่นบาท ตนไมไ่ด้คาดหวงัวา่ตร.จะต้องจบัคนร้ายได้ เพราะ
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้คงยากที่จะตดิตาม แตก็่อยากได้รับความ
ช่วยเหลอืเยยีวยาเบือ้งต้น และได้รับการประสานงานท่ีดจีาก
เจ้าหน้าที่เทา่นัน้" 

ธนบดี จิตร
สา่สขุสนัต์ 
เจ้าของร้าน
ธนบดีที่ใต้
โรงหนงั
สยาม ขาย
เสือ้สทูชดุ
เจ้าบา่วและ
ชดุผู้หญิง 

    ปปช. 

"ที่มาวนันีอ้ยากให้ศอฉ.เร่งเปิดพืน้ท่ีในบริเวณใบหยกทัง้1และ2
อินทราสแควร์ กรุงทองซติี ้ประตนู า้แพลตินัม่และพนัธุ์ทิพย์ และ
ผู้ ค้าในบริเวณทางเท้าโดยรอบอยา่งเร่งดว่น เพราะวา่มีผู้ เสยีหาย
ที่ได้รับผลกระทบจากการชมุนมุเฉลีย่วนัละ1พนัล้าน โดยตัง้แตท่ี่
มีการชมุนมุทางผู้ประกอบการต้องเสยีคา่เช่าพืน้ท่ีทกุวนัโดยไมไ่ด้
ขายสนิค้า" 

ลนีา่ จงั
จรรจา 
ผู้ประกอบก
ารร้านขาย
เสือ้ผ้าและ
เคร่ืองส าอา
ง 
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Date Source Social Actors Quotation NB. 

    ปปช. 

"สิง่ที่อยากได้มากที่สดุในขณะนีค้ือการได้พืน้ท่ีค้าขายเช่นเดมิ 
รวมถงึเงินลงทนุ เพราะเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ท าให้ทรัพย์สนิท่ีมีอยู่
เป็นศนูย์ หมดตวัทกุอยา่ง เพราะตนเองค้าขายที่นี่มา11ปี 
เหตกุารณ์เกิดขึน้เร็วมากจนรับไมไ่ด้ อยากให้รัฐบาลมีความจริงใจ
ในการช่วยเหลอืครัง้นี ้เพราะถ้าคิดจะช่วยเหลอืคนละ5พนับาทคง
ไมเ่พียงพอแนน่อน เนื่องจากร้านโดยเผามนัก็ไมเ่หลอือะไรอยู่
แล้ว" 

กาญจนา ลี ้
ไตรรงค์ 
ผู้ประกอบก
ารขาย
เสือ้ผ้า
เคร่ืองส าอา
งที่เซ็นเตอร์
วนั 

          

23-พ.ค.-53 โพสต์ทูเดย์ แดง 

"เผาแมร่งให้เกลีย้ง...เราจะไปทบุเซ็นทรัลพลาซาให้เละ และปล้น
ทกุอยา่งออกมาให้หมด แล้วก็เผาแมร่งให้เกลีย้ง เช่ือผมดิ มาเก็บ
ภาพแมร่งไว้เพราะเราจะปล้นมนัให้หมด ทองค า นาฬิกาแมร่งให้
ราบ" 

เจฟฟ์ ชา
เวจ ฝร่ัง
นปช. 

    แดง 
"ผมไมไ่ด้อยูท่ี่นัน่ตอนท่ีมีการเผา แตถ้่าอยูก็่คงจะเข้าไปช่วยเผา
แน่ๆ " 

เจฟฟ์ ชา
เวจ ฝร่ัง
นปช. 

    แดง 

"ผมอยูท่ี่ด้านนอก แตไ่มไ่ด้ปล้น ไมไ่ด้เผา ไมไ่ด้ท าอะไรเลย คนที่
ท าคือพี่น้องของผม พวกเขากล้าหาญมาก ผมเทียบพวกเขาไมไ่ด้
เลย การบกุไปเผาท าลายช่อง3มีการวางแผนได้ดมีาก ผมเห็นผู้น า
ม๊อบเป็นคนก ากบัทกุขัน้ตอน คนเสือ้แดงเกลยีดช่อง3 ผมสงัเกต
วา่ที่ตดิกนัคือโชว์รูมรถบเีอ็มดบัเบิลยไูมไ่ด้ถกูแตะต้องเลย นี่คือ
การตอ่สู้ของชนชัน้ การชมุนมุที่นีต่า่งจากการประท้วงในองักฤษ
สิน้เชิง" 

เจฟฟ์ ชา
เวจ ฝร่ัง
นปช. 

    แดง 

"เกิดการปะทะกนัอยา่งรุนแรงที่ด้านนอกศนูย์ประชมุ ที่โรงแรม
รอยลัคลฟิ และมีการทบุกระจกแตก ผมเกือบฆา่คนตาย
ทา่มกลางความชลุมนุวุน่วาย" 

เจฟฟ์ ชา
เวจ ฝร่ัง
นปช. 

    แดง 

"ยงัไงก็ตาม ผมยงัยดึมัน่ในหลกัการเดิม ผมไมรู้่สกึเสยีใจตอ่สิง่ที่
เกิดขึน้ ถ้าย้อนเวลากลบัไปได้ ผมจะไมอ่อกมาขอโทษหรือเสยีใจ
ที่ได้พดูวา่จะลงมือเผาเซ็นทรัลพลาซาให้วอดวาย...ตอนนีส้งคราม
ยตุิลงชัว่คราวแตย่งัไมจ่บ อีก2เดอืน พวกเราก็จะกลบัมาใหม ่การ
โจมตีจะเร่ิมต้นอกีครัง้" 

เจฟฟ์ ชา
เวจ ฝร่ัง
นปช. 

    แดง 
"พี่น้องชาวเสือ้แดงทัว่ประเทศไทย หากมีอะไรเกิดขึน้กบัคนเสือ้
แดงให้ไปรวมตวักนัท่ีศาลากลางจงัหวดัได้เลย" 

ทกัษิณ ชิน
วตัร 

    แดง "จอมืดเมื่อไหร่ให้ไปศาลากลาง และใช้ดลุพินิจจดัการได้ทนัที" จตพุร 
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Date Source Social Actors Quotation NB. 

พรหมพนัธุ์ 

    แดง 

"ถ้ารู้วา่เขาจะจดัการ ไมต้่องเตรียมอะไรมาก มาด้วยกนั ขวดแก้ว
คนละใบมาเตมิน า้มนัเอาข้างหน้า ถ้าเรามา1ล้านคน มีน า้มนั1
ล้านลติร รับรองวา่ กทม.เป็นทะเลเพลงิอยา่งแนน่อน ขอบอกให้
ทหารได้รู้วา่ ถ้าคณุท าร้ายคนเสือ้แดงแม้เลอืดเพยีงหยดเดียว นัน่
หมายถึงวา่กรุงเทพฯจะเป็นทะเลเพลงิทนัที สว่นตา่งจงัหวดัถ้ามี
อะไรเกิดขึน้ให้มาทีศ่าลากลางทนัที ไมต้่องรอเงื่อนไข จดัการให้
ราพณาสรู" 

อริสมนัต์ 
พงศ์
เรืองรอง 

    แดง 
"ถ้าคิดวา่ยทุธวิธีแบบนีจ้ะท าให้พีน้่องกลบับ้าน ซึง่เป็นไปได้ แตจ่ะ
บอกให้รู้วา่ไฟจะลกุทว่มทกุตารางนิว้ของประเทศไทย" 

วีระ มสุกิ
พงศ์ 

    แดง "พวกคณุยดึอ านาจ พวกผมเผาทัว่ประเทศ ถ้ายดึอ านาจ เผา" 
ณฐัวฺฒิ ใสย
เกือ้ 

    แดง 

"คนเสือ้แดงขีต้กใจ ถ้ามายิงตุ้มๆๆๆคนเสือ้แดงจะวิ่งเข้าเกษร 
เซ็นทรัลเวิลด์ พารากอน วิ่งเข้าโรงแรมแถวนี ้โดยมีอาการตกใจ
หลายอาการ บางคนชอบวิ่งไปหากระเป๋าแบรนด์แนม บางคน
ชอบวิ่งไปร้านเคร่ืองประดบั ร้านทอง ร้านเพชร บางคนชอบขบัรถ
เข้าไปในห้าง บางคนตกใจแล้วจดุไฟก็มี" 

ณฐัวฺฒิ ใสย
เกือ้ 

    แดง 

"คณุไมต้่องมาบอกวา่สถานท่ีส าคญัที่เขาจะไปก่อวินาศกรรม ไม่
ต้องไปกขุา่วไมต้่องกขุา่ววา่เป็นศาสนสถานของพวกมสุลมิ 
โรงพยาบาล ถนนราชวถีิ สะพานข้ามแมน่ า้ โรงพยาบาลศิริราช 
สนามบิน ท าเนียบรัฐบาล กระทรวงตา่งๆ ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย ธนาคารพาณิชย์ คา่ยทหาร บ้านบคุคลส าคญั ศาลยตุิธรรม
และองค์กรอิสระ ถ้าหากมีการใช้ความรุนแรง สิง่ที่พดูมานีจ้ะไมม่ี
เหลอือยูใ่นประเทศไทยอยา่งแนน่อน ผมทกุคนบอกกนัแล้ววา่ 
วนันีก้ารตอ่สู้เป็นครัง้สดุท้าย ถ้าไมช่นะ เป้าหมายคือตายเทา่นัน้ 
แตข่อบอกขา่วดวีา่ เดิมทเีสือ้แดงมีพรรคการเมืองและมวลชน
เทา่นัน้ แตว่นันีม้ีแก้วอีกประการที่เรารอ คือ กองก าลงัไมท่ราบ
ฝ่าย เขาพร้อมสนบัสนนุปกป้องคนเสือ้แดง" 

อริสมนัต์ 
พงศ์
เรืองรอง 

    รัฐบาล 
"กลุม่นีจ้ะเคลือ่นท่ีเร็ว เป็นอิสระแล้วแฝงตวัเข้าก่อวินาศกรรมกบั
ทัง้ผู้น า ฝ่ายบริหาร หนว่ยความมัน่คงและบคุคลส าคญั" 

ปณิธาน 
วฒันายากร 
โฆษก
ประจ า
ส านกั
นายกรัฐมน
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Date Source Social Actors Quotation NB. 

ตรี 

    รัฐบาล 

"ผมเรียนยืนยนัได้ จะเช่ือผมไมเ่ช่ือผมก็แล้วแต ่แตผ่มเอาเกียรติ
ผมเป็นประกนัวา่ สิง่ที่เราก าชบักนัมากคือ เจ้าหน้าที่ทหารไมม่ี
เลยที่ยิงประชาชนท่ีมีอาวธุ" 

สเุทพ เทือก
สบุรรณ 

    รัฐบาล 

"ทหารน่ีนะผมจะบอกคณุเลย นบักระสนุเลย ยิงก่ีนดั หนว่ยไหน
ยิงก่ีนดั ยิงอยา่งไร เป็นอยา่งไรได้หมด และหนว่ยที่มี
ความสามารถจะยิงได้เขาเรียกวา่พลแมน่ปืนระวงัป้องกนั เขาจะ
เตรียมยิงจากที่สงูเพื่อป้องกนัเพราะเขามีพวกนัน้เตรียมยิงเราจาก
ที่สงูเหมือนกนั วนันัน้ (วนัท่ี19เม.ย.) ยิงไป 7นดัเอง เขาบอกได้
หมดวา่ยงิจากตรงไหนไปตรงไหนและก็ไมไ่ด้ยิงถกูคน" 

สเุทพ เทือก
สบุรรณ 

    รัฐบาล 

"เราใช้วิธีการขอร้องวา่เพื่อให้อยูร่่วมกนัได้ต้องร่วมมือกนัและสร้าง
ความไว้เนือ้เช่ือใจกนั เพราะขณะนีอ้ยูใ่นภาวะฉกุเฉิน ซึง่สว่น
ใหญ่รับปากวา่จะร่วมมือด"ี 

จนท.ด้าน
ความมัน่คง
ในพืน้ท่ี
ประกาศ
ภาวะ
ฉกุเฉิน 

    รัฐบาล 

"เราเองก็ขูเ่หมือนกนัวา่จะใช้มาตรการเดด็ขาด หากเตือนกนัแล้ว
ขอกนัแล้วยงัมีการก่อความวุน่วายขึน้มาอกี หลายพืน้ท่ีมกีาร
ประกาศเขตปราบปรามขัน้เด็ดขาด ซึง่หมายถงึการใช้อาวธุ หาก
มีการกระท าที่เห็นวา่จะก่อความรุนแรง เช่น วินาศกรรมสถานท่ี
ราชการและสถานท่ีส าคญัอื่นๆ" 

จนท.ด้าน
ความมัน่คง
ในพืน้ท่ี
ประกาศ
ภาวะ
ฉกุเฉิน 

    รัฐบาล 

"ผมได้ขอร้องอยา่งจริงจงัวา่ทกุคนจะต้องช่วยกนัเป็นหเูป็นตา มี
ข้อมลูอะไรให้แจ้งทนัที เพราะหากเกิดอะไรท่ีมนัเป็นการฝ่าฝืน
ขึน้มา ข้อตกลงที่สญัญากนัไว้ก็จะต้องยกเลกิ อาจถงึขัน้ต้อง
ควบคมุตวัหากปรากฏข้อมลูวา่มกีารเช่ือมโยงถึงกนั เพราะระยะนี ้
ยงัมีอ านาจตามพ.ร.ก.ฉกุเฉินท่ีเราจะใช้อ านาจได้เพื่อป้องกนั
ความวุน่วายหรือบางรายที่ถกูด าเนินคดีเราก็ช่วยเหลือผอ่นปรน
ไมต่ัง้ข้อหาที่รุนแรงโทษหนกั เขาก็เช่ือใจและยอมร่วมมือ สิง่ที่นา่
หว่งอยา่งยิ่งคอื อาจมีบางกลุม่ฉวยโอกาสกอ่เหตขุึน้มาเพื่อ
ท าลายความเช่ือมัน่ระหวา่งกนันี ้เราจึงต้องเน้นให้ผู้ที่ถกูเชิญตวั
มาเห็นถึงความจ าเป็นท่ีเขาจะต้องให้ความร่วมมือ แจ้งข้อมลูกบั
เราทนัทีที่รู้เห็นความเคลือ่นไหว ซึง่เช่ือวา่นา่จะป้องกนัได้" 

จนท.ด้าน
ความมัน่คง
ในพืน้ท่ี
ประกาศ
ภาวะ
ฉกุเฉิน 
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Date Source Social Actors Quotation NB. 

    รัฐบาล 

"กลุม่ นปช.ในพิษณโุลกคงไมส่ามารถปกป้องคุ้มครองคณุอริ
สมนัต์ได้ ผมเช่ือวา่นา่จะไปอยูต่ามแนวชายแดนมากกวา่ 
โดยเฉพาะชายแดนภาคตะวนัออกที่ติดกบักมัพชูา ก็รู้กนัอยูแ่ล้ว
วา่ใครจะดแูลได้ สว่นพืน้ท่ีต ารวจภธูรภาค6นัน้ท่ีอ.แมส่อด จ.ตาก 
ได้ประสานกบัต ารวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)และตชด.มีรูปถ่าย
กลุม่คนเสือ้แดงทกุคนที่ออกหมายจบั ตรวจตราอยา่งเข้มงวดเพื่อ
ป้องกนัการหลบหนีออกนอกประเทศ สว่นพืน้ท่ีชัน้ในต ารวจภธูร
ทกุจงัหวดัตัง้ดา่นสกดั เช่ือวา่ถ้าหลบหนีมาภาคเหนือนา่จะขึน้ไป
ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม ่เชียงราย มากกวา่พืน้ท่ีใน
ภาคเหนือตอนลา่งเพราะจะมีกลุม่ที่คอยปกป้องคุ้มครองได้" 

พล.ต.ท.สรุ
สห์ี สนุทร
ศารทลู 
ผบช.ภ.6 

    รัฐบาล 

"ในวนันัน้ต้องใช้สถานท่ีภายในคา่ยเทา่ที่มีอยู่ แตว่นัรุ่งขึน้ได้น า
นปช.ที่รับสารภาพ32คนสง่ฟ้องศาล จึงได้แยกการควบคมุ
กระจายออกไป โดยเฉพาะแกนน าได้แยกการควบคมุตวั ขณะที่มี
การออกระเบียบการควบคมุตวัและการเข้าเยีย่มได้แล้ว โดย
อนญุาตให้เข้าเยีย่มได้วนัละ2ครัง้ ครัง้ละ1ชัว่โมง ไมอ่นญุาตให้
น ากล้องหรือเคร่ืองมือสือ่สารใดๆเข้าเยี่ยมโดยเด้ดขาด" 

พล.ต.ต.
เทพ อมร
โสภิต ผู้
บงัคบัการ
คา่ยนเรศวร 

    รัฐบาล 

"ไมใ่ช่ภาพที่ปรากฏออกผา่นสือ่ แกนน าทกุคนยิม้แย้มแจ่มใส 
ขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองภายนอกตกอยูใ่นสภาพไมเ่หลอืซาก 
มีแตซ่ากปรักหกัพงัของกลุม่คนท่ีเผาบ้านเผาเมือง แตแ่กนน ากลบั
อยูก่นัอยา่งสขุสบาย" 

พล.ต.อ.
ประทิน 
สนัติ
ประภพ 
อดีต 
ผบ.ตร. 

    รัฐบาล 

"แม้วา่คดีนีจ้ะเป็นความผิดตามพ.ร.ก.ฉกุเฉิน คือการก่อการร้าย 
ถึงกระนัน้ก็ต้องด าเนินการบริหารจดัการให้เหมาะสม ไมก่ระทบ
ตอ่ความรู้สกึประชาชน" 

พล.ต.อ.
ประทิน 
สนัติ
ประภพ 
อดีต 
ผบ.ตร. 

    รัฐบาล 

"อยา่งผู้บงัคบับญัชาระดบัผู้บญัชาการมีจ านวนหลายร้อยคน ซึง่
แตล่ะคนจะมีนายต ารวจ นายเวรคอยติดตามรับใช้คนละหลายๆ
คน คิดเป็นจ านวนราว600-700คน ซึง่สว่นใหญ่ท างานฝ่ายธุรการ 
โดยมิเคยมีประสบการณ์งานสบืสวนสอบสวนปราบปราม หรือ
งานภาคสนาม ท าให้กลุม่บคุคลเหลา่นีท้ี่เติบโตขึน้เป็น
ผู้บงัคบับญัชาจึงไมเ่ข้มแข็งและเด็ดขาดในการตดัสนิใจท างาน" 

พล.ต.อ.
ประทิน 
สนัติ
ประภพ 
อดีต 
ผบ.ตร. 
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    รัฐบาล 
"อยากให้ทกุคนมัน่ใจวา่เราจะไมท่อดทิง้ ขอเวลา แล้วจะรีบท าให้
เร็วที่สดุ" 

ม.ร.ว.สขุมุ
พนัธุ์ 

    รัฐบาล 
"ขณะนีไ้ด้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ รับผิดชอบ
ลงทะเบียนเพื่อท่ีการช่วยเหลอืจะได้รัดกมุตรงกลุม่เป้าหมาย" 

สถิตย์ ลิม่
พงศ์พนัธุ์ 
ปลดักท.
คลงั 

    รัฐบาล 

"ประเทศสมาชิกอาเซยีนสนบัสนนุให้มีการฟืน้ระเบียบสงัคมและ
กฎหมาย รวมถงึกระบวนการปรองดองแหง่ชาติ และการกลบัสู่
สภาวะปกติสขุของประเทศไทยโดยเร็ว" 

แถลงการณ์ 
เวียดนาม
ในฐานะ 
ปธ.สมาคม
ประชาชาติ
เอเชียตอ.
เฉียงใต้
(อาเซียน) 

    รัฐบาล 
"ความรุนแรงไมไ่ด้ชว่ยแก้ปัญหาอะไร รังแตจ่ะท าร้ายประเทศไทย
และคนไทยเอง ด้วยการท าให้ความแตกแยกร้าวลกึขึน้แทน" 

แถลงการณ์ 
เวียดนาม
ในฐานะ 
ปธ.สมาคม
ประชาชาติ
เอเชียตอ.
เฉียงใต้
(อาเซียน) 

    ปปช. 

"ผมเป็นคนประสานเพื่อนๆ พอถกูยกเลกิผมก็เสยีใจ แตผ่มไมค่ดิ
วา่นายกฯเป็นคนเลือ่นนดัหรอกคงเป็นคนอื่น ผมไมโ่ทษนายกฯ 
เข้าใจวา่คงเป็นขัน้ตอนที่ซบัซ้อน แตผ่มก็หวัน่ใจวา่กบัเร่ืองแคน่ีย้งั
ซบัซ้อนแล้วกระบวนการฟืน้ฟเูยยีวยาจะซบัซ้อนหรือลา่ช้าแคไ่หน" 

อดิเทพ อิงคุ
ทานนท์ 
เจ้าของร้าน
แวน่ตาจิ
ออร์จิโอ ซ.
4สยามส
แควร์ 

    ปปช. 

"ช่วงแรกม๊อบโซนนีไ้มม่ีปัญหาอะไร ถึงแม้วา่3ห้างดงัจะปิด แตก็่
ยงัมคีนเดินประปรายเพราะบริเวณนีผู้้ชมุนมุใช้เป็นท่ีพกัอาศยั
เทา่นัน้ คนค้าขายก็ยงัมาค้าขายตามปกติ แตว่นัท่ีขายไมไ่ด้เลย
คือวนัท่ี13-14พ.ค. พอทางจฬุาฯมาบอกให้ออกจากพืน้ท่ีก่อน6
โมงเย็นคนก็ไมก่ล้ามาเดินแล้ว" 

วิศาล พนัธุ
สาร 
เจ้าของร้าน
เสือ้ผ้าและ
เคร่ืองประดั
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บPod-
Siam ซ.3 

    ปปช. 

"ผมต้องเสยีคา่เช่าเดือนละ3หมื่นบาทอยากให้รัฐช่วยมากๆเลย 
เหลอืแคค่ร่ึงหนึง่ก็ยงัดี แตก็่ไมไ่ด้หวงัอะไรหรอกครับเพราะทกุคน
ก็เดือดร้อนเหมือนกนั" 

วิศาล พนัธุ
สาร 
เจ้าของร้าน
เสือ้ผ้าและ
เคร่ืองประดั
บPod-
Siam ซ.3 

    ปปช. 

"ผมไมซ่ีเรียสเร่ืองทนุหายหมด แตซ่ีเรียสเร่ืองคา่เสยีโอกาส
มากกวา่เพราะตัง้ใจจะเปิดสอนวนัท่ี15พ.ค.แตก็่ไมส่ามารถเปิดได้ 
เพราะศอฉ.ประกาศให้ประชาชนห้ามเข้าพืน้ท่ีบริเวณนีต้ัง้แต่12
พ.ค. จึงอยากให้รัฐบาลหาสถานที่ให้ใหมห่รืออาจเป็นเงิน
สนบัสนนุคร่ึงหนึง่ของคา่เสยีโอกาส ซึง่ผมมคีา่ใช้จ่ายเชา่พืน้ท่ี2
คหูาเดือนหนึง่ก็เป็นเงินประมาณ1.5แสนบาท" 

บรรยง เจน
พิทกัษ์
สมบตัิ ศนูย์
แนะน า
การศกึษา 
อ.Mike's
ชัน้2โรงหนงั
สยาม 

    ปปช. 

"เหตกุารณ์ครัง้นีเ้ร็วยิง่กวา่ภยัธรรมชาติเพราะ ศอฉ.ประกาศจะ
ยตุิม็อบบา่ย3โมง หลงัจากนัน้เพยีง10นาทีไฟก็โหมลกุไหม้อยา่ง
รุนแรง โรงเรียนของดิฉนัและโรงเรียนอื่นๆท่ีอยูข้่างๆกนัไมเ่หลอื
อะไรเลย สิง่ที่อยากให้รัฐบาลช่วยม3ีข้อ หนึง่คือหาโรงเรียนให้
นกัเรียนโดยเร็วที่สดุ เด็กๆโทร.มาถามทกุวนัเลย เพราะกลวัจะ
เตรียมตวัไมท่นัสอบโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาที่ปีนีเ้ลือ่นมาเป็น
เดือนพ.ย.2553 สองชดเชยเงินทนุให้โรงเรียนสกั50% สดุท้ายคือ
ลดคา่เช่าโดยเฉพาะคา่แป๊ะเจ๊ียะ ปีหนึง่ๆตกเป็นเงินนบัล้านบาท" 

อ.เสาวนิตย์ 
สขุะวรรณ 
เจ้าของ
สถาบนักวด
วิชา 
โรงหนงั
สยาม 

    ปปช. 

"ผมยกตวัอยา่งสญัญาเชา่5,000บาทแตต่วัเลขจริงต้องจา่ย
ประมาณ3หมื่นบาทไมร่วมคา่ไฟอีกเดือนละ1หมื่น และยงัไมร่วม
คา่เก็บกินเปลา่อีกจ านวนหนึง่ ซึง่ท าให้ผมมีรายจา่ยตอ่เดือนเกือบ
4หมื่นบาท จงึอยากให้รัฐบาลชว่ยชดเชยรายได้ โดยไมเ่ก็บคา่เช่า
3-4เดือนเพราะเงินสว่นนัน้ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เชา่ไปแล้ว ทกุวนันี ้
รายได้ของผมหายไปวนัละ1หมื่นบาท ไมไ่ด้ขายของมา10วนัก็ตก
เป็นเงิน1แสนบาท" 

พิพฒัน์ เกศ
วรรณศิลป์ 
เจ้าของร้าน
ขายเสือ้ผ้า
หญิง-ชาย
Pumkin 
สยาม
บายพาส 
ตรงข้าม
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ศนูย์หนงัสอื
จฬุาฯ 

    ปปช. 

"แตข่ัน้แรกเราก็สบายใจที่ได้กรอกตวัเลขความเสยีหาย รัฐบาล
นา่จะรับรู้แล้ว แตค่วามที่สนิค้าในร้านของผมไมไ่ด้รับผลกระทบ
เสยีหายก็เลยไมไ่ด้หวงัอะไรมาก ฟังเพื่อนๆหลายคนก็บอกวา่
อาจจะได้รับความช่วยเหลอืเร่ืองคา่เช่าขัน้ต้น2,000-3,000บาทก็
ไมห่วงัอะไรอีก เพราะที่มากรอกแจ้งความเสยีหายเป็นเพราะ
เพื่อนบอกกนัปากตอ่ปากจะได้ดเูป็นกลุม่ก้อนใหญ่ๆ แตก่่อนหน้า
นัน้การรวมตวักนัของผู้ประกอบการไมค่อ่ยมีอยูแ่ล้ว เพราะจฬุาฯ
คือเจ้าของพืน้ท่ีจะคอยดแูลสาธารณปูโภค น า้ ไฟและความ
ปลอดภยัทัง้หมดให้พอ่ค้าแมค้่า ตา่งคนตา่งก็เลยค้าขายกนัไป 
เพิ่งมคีรัง้นีท้ี่เราได้รวมตวัคยุกนัเป็นกลุม่ใหญ่ ซึง่ทกุคนก็บอกเป็น
เสยีงเดียวกนันะครับวา่อยากให้รัฐบาลชว่ยเหลอืเร่ืองชดเชย
รายได้และคา่เชา่มากที่สดุ ซึง่อยา่งที่บอกนัน่ละวา่ทกุคนไมไ่ด้หวงั
อะไรมากนกั เพราะสถานการณ์รัฐบาลมีเร่ืองจดัการเยอะอยูแ่ล้ว" 

วิศาล พนัธุ
สาร 
เจ้าของร้าน
เสือ้ผ้าและ
เคร่ืองประดั
บPod-
Siam ซ.3 

    ปปช. 

"ความเดือดร้อนคือตอนนีไ้มม่ีเงินให้ลกูไปเรียนหนงัสอื เพราะมี
รายได้ทางเดยีวจากการขายเสือ้ผ้า ตอนนีม้ีเพียงเงินใช้
เลก็ๆน้อยๆแคใ่นชีวิตประจ าวนัเทา่นัน้ อยากให้รัฐบาลเข้ามา
ชดเชยเงินจ านวน2แสนบาทก็ยงัดี" 

มะลวิลัย์ 
ทองศรี
จนัทร์ ร้าน
จ าหนา่ย
เสือ้ผ้าที่
อาคารซิตี ้
คอมเพลก็ซ์ 
ประตนู า้ 
ตรงข้าม
ศนูย์การค้า
แพลทินมั 

    ปปช. 

"แคอ่ยากเรียกร้องให้รัฐบาลมาชว่ยเร่ืองคา่เชา่พืน้ท่ี ที่ไมไ่ด้มีการ
เปิดกิจการซงึก็ไมไ่ด้คาดหวงัอะไรมาก เพราะสภาพจิตใจตอนนี ้
แยไ่ปหมดเพราะบรรยากาศการซือ้ขายก็คงซบเซาและกวา่จะฟืน้
ได้ก็ต้องใช้เวลา" 

กรณ์
พรรณา 
ศรุติกิตติ
เสถียร 
เจ้าของ
กิจการ
ธุรกิจ
รองเท้าขาย
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สง่และปลกี
ใน
ศนูย์การค้า
แพลทินมั 

    ปปช. 

"จริงๆแล้วจะได้รายได้7,000-10,000บาทตอ่วนั แตต้่องปิดร้านไป
2เดือนจึงขาดรายได้ประมาณ6แสนบาทบวกกบัคา่ร้านอีก1ล้าน
เทา่กบัตอนนีเ้สยีไป1.6ล้านบาทแล้ว" 

เลก็ 
ผู้ประกอบก
ารรายยอ่ย
ที่เปิดร้าน
จ าหนา่ย
เคร่ืองหนงั
กระเป๋า
รองเท้าที่
ชัน้1ศนูย์
การค้าบิ๊กซี
ราชด าริ 

    ปปช. 

"อยากให้กทม.เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างอาคารรวมถึงเร่งรัด
ขัน้ตอนการท างานของต ารวจให้เร็วขึน้ เพื่อท่ีบริษัทขะได้เข้า
ปรับปรุงพืน้ท่ีอยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตามขณะนีย้งัมีความกงัวล
เก่ียวกบัผู้ก่อกวน หากยกเลกิเคอร์ฟิวอาจจะกลบัมาอีกเพราะมี
การพดูขูว่า่จะมีการเผาซ า้จากกลุม่ผู้ก่อกวน" 

รัชพล ไกรจิ
รโชติ 
กรรมการ
ผู้จดัการ
ศนูย์การค้า
เซ็นเตอร์วนั 

    ปปช. 
"เราไมค่ิดวา่สิง่ที่เกิดขึน้จะสง่ผลกระทบตอ่เราเพราะสว่นมาก
ปัญหาที่เกิดขึน้อยูใ่นพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ไมใ่ช่พืน้ท่ีอื่นๆด้านนอก" 

เคน บรูน
ตนั นกั
ธุรกิจด้าน
อสงัหาริมท
รัพย์จาก
ซิดนีย์
ออสเตรเลยี 

    ปปช. 
"เราไมไ่ด้กงัวลจนเกินไป แม้วา่เราจะตดิตามอา่นขา่วสารจาก
หนงัสอืพิมพ์และสือ่อื่นๆอยูต่ลอดก็ตาม" 

เคน บรูน
ตนั นกั
ธุรกิจด้าน
อสงัหาริมท
รัพย์จาก
ซิดนีย์
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Date Source Social Actors Quotation NB. 

ออสเตรเลยี 

 

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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